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Kon voorheen het Nederlandse
volk lekker genieten van medische
fouten en over elkaar heen vallende
specialisten, in 2007 zal het niet
beter worden. Websites, klaagmu-
ren en consumentenorganisaties,
die schaamteloos specialisten aan
het ‘kruis’ nagelen. Maar ook de
advocaten worden weer losgelaten
op het ‘medisch bedrijf’. Door het
versoepelen van de regels, zoals
voorgesteld door de beroeps-
organisatie, kunnen ze ongelimi-
teerd klanten zoeken in de wacht-
kamers, de EHBO, de verloskamers
en de ambulance. Volgens de deken
zal het zo’n vaart niet lopen met de
‘ambulance chasers’, een term die
overgevlogen is uit de U.S.A. Maar
menigeen is minder positief
gestemd. Het wordt bovendien
druk op de markt waar eenieder
zijn waren aanprijst, voordeeltjes
belooft en zijn diensten aanbiedt.
De gynaecoloog verzorgt voor u de
winterschilder als u bij hem in de kerst-
vakantie uw voorwand laat liften.
Maar dit jaar zou de overheid voor
nog meer verrassingen kunnen
zorgen voor de verwende klagers
(de overheid investeert tonnen in
de opleiding; ze zijn vrijwel zeker
van een baan en ze verdienen ook
nog meer dan viermaal modaal: en
maar klagen). We krijgen waar-
schijnlijk een regering die op zijn
minst een hoop ontwikkelingen zal
proberen tegen te houden, zoals
PID, stamcelonderzoek, genonder-
zoek en geavanceerde voortplan-

tingstechnieken, die geen recht
doen aan het modieuze concept van
‘intelligent design’. Maar ook ande-
re onderwerpen komen op de agen-
da: abortus, terminale sedatie,
euthanasie en het homohuwelijk.
Allemaal onderwerpen waar wij als
gynaecologen veel mee te maken
hebben en menigeen zal griezelen
als wat dat betreft de klok weer
decennia wordt teruggedraaid, hoe
men ook persoonlijk over deze
onderwerpen moge denken. Het
was te wensen geweest als de
NVOG had laten merken dat de
beroepsgroep op zijn minst onge-
rust is. De COC staat bij de Chris-
ten Unie op de stoep, de vrouwen-
organisaties maken een afspraak bij
de fractieleiders, maar helaas zwijgt
onze beroepsgroep. Geen artikel in
de NRC of een advertentie in de
Telegraaf, geen lobby in de Tweede
Kamer… maar dan ook niet klagen
als het zover is!!!!! Maar misschien
hebben we eigenlijk ook geen tijd
voor het Malieveld of de Dam. We
bezetten liever de Domus Medica
met vergaderingen over richtlijnen,
prestatie-indicatoren en de DBC. En
waarschijnlijk kunnen we beter
onze zorgen delen met de zorgver-
zekeraars omdat we nog nauwelijks
tijd hebben voor de patiënt, inge-
klemd tussen vele en Kafka-achtige
administratieve handelingen. En of
we ook even de voorlichting over
de ‘hielprik’ even in ons pakket
willen meenemen. De verlos-
kundigen stonden direct bij het

ministerie op de stoep om finan-
ciële vergoeding af te dwingen. Ik
ben bang (of misschien wel trots)
dat wij weer onze uiterste best gaan
doen om alles netjes af te hande-
len… maar dan later ook niet
klagen. 
Want in 2007 moeten we in ieder
geval minder klagen: niet over de
DBC’s, niet over de werkbelasting,
niet over de patiëntenweerbaar-
heid, niet over de overheid met al
haar regeltjes en bemoeienis en
zeker niet over de zorgverzekeraars
die zo hun uiterste best doen in de
‘landje pik’ en ‘verdeel-en-heers’
spelletjes. Dan liever op de barrica-
des!!
Maar ook in deze eerste aflevering
van het NTOG in 2007 aandacht
voor activiteiten van de commissie
kwaliteit, die zorgvuldig met de
problemen rond de prestatie-
indicatoren omgaat. Want we
blijven aansturen op kwaliteit. 
En veel veranderingen in de
redactie van het NTOG, welke weer
hoopt op veel manuscripten,
discussies en commentaren. Want;
achteraf niet klagen!!!

Editorial
‘Aangeschoten wild’
LEX PETERS

Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen;
Er is een rechtvaardige, die ondanks zijn
gerechtigheid ten gronde gaat en er is
een goddeloze die ondanks zijn boosheid
een lang leven heeft
(Prediker 7:15 – Happinez 27-01-07)

Pack all your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile,
While you’ve a Lucifer to light your fag,
Smile, boys, that’s the style,
What’s the use of worrying?
It never was worth while, so
Pack all your troubles in your old kit-bag
And smile, smile, smile.
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INTRODUCTIE 

De liesklierdissectie is onderdeel
van de behandeling van vulvacarci-
noom en het melanoom van de
onderste extremiteit, aangezien
beide tumoren draineren naar de
liesklieren. In dit onderzoek wer-
den verschillen gedetecteerd in de
aard en frequentie van complicaties
na een liesklierdissectie bij 80
patiënten met een vulvacarcinoom
versus 69 patiënten met een
melanoom.

INLEIDING

De liesklierdissectie is onderdeel
van de behandeling van vulvacarci-
noom en op indicatie van
melanoom van de onderste extre-
miteit. 

Vulvacarcinoom 
In Nederland wordt jaarlijks bij 225
vrouwen een vulvacarcinoom
gediagnosticeerd.1 Het vulvacarci-
noom komt vooral voor bij vrou-
wen ouder dan zestig jaar.2 Bij
tumoren groter dan 1 cm door-
snede en/of een invasiediepte van
meer dan 1 mm is de standaard-
behandeling een ruime lokale
excisie met een uni- of bilaterale
liesklierdissectie. De chirurgische
behandeling van vulvacarcinoom
wordt zeer fraai beschreven door
De Hullu en Van der Zee.3 Lies- en
bekkenklierrecidieven en metasta-
sen op afstand treden vrijwel altijd
binnen twee jaar na de primaire
behandeling op.2

Melanoom
Jaarlijks wordt in Nederland bij
2400 patiënten ergens op het

lichaam een melanoom gediagnos-
ticeerd.1 De gemiddelde leeftijd bij
diagnose is vijftig jaar. De diagnose
melanoom wordt vaak pas na een
excisie gesteld. De indicatie voor
het verrichten van een liesklier-
dissectie bij melanoompatiënten is
een tumorpositieve sentinel node
bij een melanoom van de onderste
extremiteit. Bij patiënten met
vergrote liesklieren die cytologisch
bewezen tumorpositief zijn, wordt
een therapeutische lies- en bekken-
klierdissectie verricht. De vijfjaars-
overleving na een liesklierdissectie
is 25–50%.4

De belangrijkste direct post-
operatieve complicaties van een
liesklierdissectie zijn wondinfectie
en -dehiscentie, necrose, lymfocele-
vorming en erysipelas. In het
Erasmus Medisch Centrum, locatie

Worden na een gynaecologisch
oncologische liesklierdissectie 
meer complicaties gezien dan 
na een chirurgisch oncologische
liesklierdissectie?
A.P. LANDKROON1, M. BEUGELING2, R.P. ZWEEMER3, A.N. VAN GEEL4 EN A.C. ANSINK5 
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GYNAECOLOGISCHE ONCOLOGIE, ERASMUS MC-DANIEL DEN HOED ONCOLOGISCH CENTRUM, ROTTERDAM.
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Daniel Den Hoed bestond de
indruk dat bij de liesklierdissectie
wegens melanoom minder compli-
caties optraden dan bij vulvacarci-
noom. Om eventuele verschillen te
detecteren in aard en aantal compli-
caties na liesklierdissectie tussen
patiënten met een vulvacarcinoom
en een melanoom werd een retro-
spectief statusonderzoek uitge-
voerd. Ook werd gekeken naar
mogelijke oorzaken van verschillen
in de aard en frequentie van com-
plicaties. 

MATERIAAL EN METHODEN

Een retrospectief statusonderzoek
werd verricht onder patiënten die
tussen 1 januari 2000 en 31 decem-
ber 2004 werden behandeld. Patiën-
ten werden geïdentificeerd met
behulp van de ziekenhuis-database.
In de onderzoeksperiode hebben 80
patiënten met vulvacarcinoom en
69 met melanoom van de onderste
extremiteit een uni- of bilaterale
liesklierdissectie ondergaan. De
volgende gegevens werden ver-
zameld: leeftijd, Body Mass Index,
co-morbiditeit zoals diabetes, type
operatie (uni- of bilaterale dissectie,
alleen liesklierdissectie of lies- en
bekkenklierdissectie), wonddraina-
ge, opnameduur en postoperatieve
complicaties. Het optreden van
complicaties werd gescoord op
basis van informatie uit de status of
van verwijzende ziekenhuizen en
huisartsen. De data werden geana-
lyseerd met de T-test zoals uitge-
voerd in het programma SPSS
12.0.1.

OPERATIETECHNIEK

Bij patiënten met een vulvacarci-
noom wordt standaard bij inleiding
van de operatie eenmalig 1 gram
cefazoline (Kefzol) intraveneus
gegeven; bij patiënten met een
melanoom niet (Protocol Anti-
bioticaprofylaxe Erasmus Medisch
Centrum: profylaxe bij liesklier-
dissectie). De liesklierdissectie
wordt door de chirurgen en gynae-
cologen grotendeels hetzelfde uit-
gevoerd, met dit verschil dat de
gynaecologen trachten de vena
saphena magna zoveel mogelijk te
sparen en de chirurgen de vena sap-
hena magna vrijwel altijd klieven. 
Bij de liesklierdissectie wordt in een
of beide liezen een incisie gemaakt

op twee derde van de lijn spina
iliaca anterior superior tot os pubis.
De subcutis wordt tot op het liga-
ment van Poupart geopend. Dit
markeert de craniale begrenzing
van de dissectie. De musculus
adductor longus en de musculus
sartorius vormen de mediale res-
pectievelijk laterale begrenzing van
het te verwijderen lymfklierdra-
gend vetweefsel. De arteria en vena
femoralis worden geïdentificeerd
en ontdaan van lymfklierdragend
vetweefsel. De uitmonding van de
vena saphena magna in de vena
femoralis wordt geïdentificeerd en
hierlangs wordt het weefsel in toto
verwijderd, inclusief een lensvor-
mig stukje huid teneinde necrose
van de wondranden te voorkomen. 
Wanneer een bekkenklierdissectie
wordt verricht, wordt een aparte
incisie gemaakt boven de liesplooi.
De huid, subcutis, fascie en de
spieren van de buikwand worden
gekliefd. Er wordt extraperitoneaal
geprepareerd. Tot aan het promon-
torium worden klieren verwijderd
langs de arteria en vena iliaca inter-
na. Er wordt een redondrain achter-
gelaten in de subcutis. De huid
wordt gesloten met geknoopte
Vicryl subcutaan en met Monocryl
intracutaan of met staples.
Bij patiënten met een melanoom
worden de drains verwijderd wan-
neer deze minder dan 30 ml per 24
uur produceren. Bij patiënten met
een vulvacarcinoom is het drainbe-
leid door de jaren geleidelijk aan
gewijzigd. De drains werden steeds

korter in situ gelaten. Sinds 2003 is
het beleid als volgt: bij productie
van minder dan 50 ml per 24 uur,
maar uiterlijk na 10 dagen worden
de drains verwijderd.
Alle patiënten met een vulvacarci-
noom krijgen steunkousen ter
preventie van lymfoedeem aan-
gemeten. Bij patiënten met een
melanoom wordt dit nooit gedaan.

RESULTATEN

In de periode januari 2000 tot en
met december 2004 hebben 149
patiënten in totaal 219 liesklierdis-
secties ondergaan in het Erasmus
Medisch Centrum, locatie Daniel,
waarvan 80 wegens vulvacarci-
noom en 69 vanwege melanoom.
Bij de patiënten met een vulva-
carcinoom werden 12 unilaterale en
68 bilaterale liesklierdissecties ver-
richt en bij patiënten met een
melanoom respectievelijk 67 en 2.
De gemiddelde leeftijd van de
melanoompatiënten was 54 jaar
(uitersten 19–86), die van de vulva-
carcinoompatiënten 68 jaar (27–96).
De Body Mass Index was gemid-
deld respectievelijk 25.7 (18.0–34.4)
en 26.7 (19.0–52.5) (tabel 1). 
De interventies die bij de patiënten
met een vulvacarcinoom werden
uitgevoerd, verschilden duidelijk
van de interventies bij melanoom-
patiënten (tabel 2). Van de vulva-
carcinoompatiënten waren de ope-
raties bij 79 (van de 80) patiënten in
opzet curatief en slechts 1 palliatief;
bij de melanoompatiënten waren

Vulvacarcinoom Melanoom p-waarde
N=80 N=69

Geslacht 36 vrouwen
33 mannen

Leeftijd bij operatie (jaar) 68.4 (27-96) 54.1 (19-86) p<0.01
BMI 26.7 (19.0-52.5) 25.7 (18.0-34.4) n.s.
Diabetes mellitus 7/80 (9%) 2/69 (3%) n.s.

Tabel 1. Kenmerken van patiënten die een uni- of bilaterale liesklierdissectie ondergingen.
n.s.= niet significant

Vulvacarcinoom Melanoom p-waarde
N=80 N=69

Unilaterale klierdissectie 12/80 (15%) 67/69 (97%) p<0.0005
Ilio-inguinale klierdissectie 3/80 (4%) 30/69 (44%) p<0.0005
Sartoriusplastiek 1/80 (1%) 9/69 (13%) p=0.006
Opnameduur (dagen) 11.2 (4-33)  6.0 (2-25) p<0.0005

mediaan: 9 mediaan: 5
Duur drainage (dagen) 8.0 (0-26) 17.2 (3-34) p<0.0005

Tabel 2. Interventies en opnameduur bij patiënten die een uni- of bilaterale liesklierdissectie
ondergingen. n.s.= niet significant
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dit respectievelijk 63 en 6 (van in
totaal 69 geopereerde patiënten).  
Patiënten met vulvacarcinoom
waren gemiddeld 11.2 dagen opge-
nomen in het ziekenhuis en patiën-
ten met melanoom 6.0 (p<0.01). De
opnameduur van de patiënten met
vulvacarcinoom was over de gehele
onderzoeksperiode langer dan die
van de patiënten met melanoom,
maar vertoont bij de patiënten met
vulvacarcinoom een dalende trend,
van gemiddeld 18.3 dagen in 2000
tot 8.7 dagen in 2004. Bij patiënten
met een melanoom was de opna-
meduur in de onderzoeksperiode
stabiel, 6.0 dagen. Bij beide patiën-
tengroepen wordt in het algemeen
de opnameduur door de lies-
wond(en) bepaald en niet zozeer
door de vulvawond of het geëxci-
deerde melanoom.
Bij patiënten met een vulvacarci-
noom traden, vergeleken met
melanoompatiënten, vaker compli-
caties op zoals wonddehiscentie en
-infecties, erysipelas, necrose, uri-
neweginfecties en diep veneuze
trombose, maar deze verschillen
zijn niet significant wanneer de
complicatiekans per geopereerde
lies wordt berekend. De patiënten
met melanoom ontwikkelden wel
significant vaker een lymfocele
(tabel 3). In tabel 4 en 5 is de fre-
quentie van het optreden van com-
plicaties uitgesplitst voor respectie-
velijk patiënten die alleen een
inguinale klierdissectie ondergin-
gen dan wel een gecombineerde
ilio-inguinale klierdissectie.  

DISCUSSIE

Hoe frequent complicaties na lies-
klierdissectie precies voorkomen, is
niet exact vast te stellen, omdat alle
studies over dit onderwerp retro-
spectief zijn en recall-bias een grote
rol speelt, waardoor de betrouw-
baarheid minder groot is. Wel is
duidelijk dat deze complicaties
gezien de hoge frequentie een
belangrijk klinisch probleem
vormen (tabel 4 en 5).
Preventieve maatregelen, zoals het
gebruiken van een techniek met
drie gescheiden incisies in plaats
van een en bloc-resectie6, profylacti-
sche antibiotica, wonddrainage en
bedrust, hebben waarschijnlijk wel
tot vermindering, maar zeker niet
tot verdwijnen van complicaties
geleid. 

Aanleiding tot het verrichten van
de huidige studie was het veron-
dersteld hogere percentage compli-
caties bij patiënten na een liesklier-
dissectie vanwege vulvacarcinoom
dan wegens melanoom. Aangeno-
men werd dat een aantal patiënt-
gebonden factoren (hogere leeftijd,
hogere Body Mass Index, meer
diabetes mellitus), maar ook ver-
schillen in interventies, namelijk

het wel of niet toedienen van anti-
bioticaprofylaxe, het wel of niet
aanmeten van steunkousen, het
drainbeleid en mogelijke verschil-
len in operatietechniek tussen chi-
rurgen en gynaecologen hieraan ten
grondslag zouden liggen. 
Uit ons onderzoek is niet gebleken
dat patiëntgebonden factoren,
behalve de leeftijd, duidelijk ver-
schillen tussen de twee patiënten-

Complicatie Tumor Per p-waarde Per lies p-waarde 
patiënt per patiënt per lies

Een of meer Vulvacarcinoom 65/80 p=0.001 68/148 n.s.
complicaties (81%) (46%)

Melanoom 38/69 38/71
(55%) (54%)

Wonddehiscentie Vulvacarcinoom 6/80 n.s. 6/148 n.s.
(4.0%)

Melanoom 1/69 1/71
(1.4%)

Wondinfectie Vulvacarcinoom 40/80 p=0.019 50/148 n.s.
(33.8%)

Melanoom 20/69 21/71
(29.6%)

Erysipelas Vulvacarcinoom 23/80 p=0.001 23/148 n.s.
(15.5%)

Melanoom 6/69 6/71
(8.4%)

Necrose Vulvacarcinoom 6/80 n.s. 6/148 n.s.
(4.0%)

Melanoom 1/69 1/71
(1.4%)

Lymfocele Vulvacarcinoom 27/80 n.s. 27/148 p=0.003
(18%)

Melanoom 27/69 27/71
(38%)

Urineweginfectie Vulvacarcinoom 10/80 p=0.007 10/148 n.s.
(6.7%)

Melanoom 1/69 1/71
(1.4%)

DVT Vulvacarcinoom 4/80 n.s. 4/148 n.s.
(2.7%)

Melanoom 1/69 1/71
(1.4%)

Tabel 3. complicaties na uni- danwel bilaterale liesklierdissectie.
n.s.= niet significant, DVT=Diep-veneuze trombose.

Tabel 4. Complicaties na inguinale klierdissectie (N=116).
n.s.= niet significant, DVT=Diep-veneuze trombose.

Per patiënt Vulvacarcinoom Melanoom p-waarde
N 77 39

Een of meer complicaties 62 (81%) 22 (56%) 0.011
Wonddehiscentie 6 (8%) 0 0.013
Wondinfectie 40 (52%) 12 (31%) 0.046
Erysipelas 22 (29%) 1 (3%) 0.000
Necrose 6 (8%) 1 (3%) n.s.
Lymfocele 25 (32%) 15 (38%) n.s.
Urineweginfectie 10 (13%) 0 0.001
DVT 4 (5%) 0 0.045
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groepen (tabel 1). Evenmin kon
aangetoond worden dat complica-
ties minder vaak voorkomen bij
patiënten met een melanoom
(tabel 3) wanneer de incidentie van
complicaties per geopereerde lies
wordt berekend. 
De uitgevoerde interventies ver-
schilden wel aanzienlijk tussen de
twee patiëntengroepen (tabel 2).
Factoren die bij patiënten met een
vulvacarcinoom zouden kunnen
leiden tot het vinden van meer
complicaties, zijn het vaker verrich-
ten van een bilaterale liesklierdis-
sectie, het minder vaak ondergaan
van een sartoriusplastiek11 en het
korter draineren van de wond. Het
enige feit waarvan verwacht zou
kunnen worden dat dit tot meer
complicaties zou kunnen leiden bij
de patiënten met een melanoom is
het vaker ondergaan van een bek-
kenklierdissectie naast de liesklier-
dissectie.
Interventies die de kans op compli-
caties bij de patiënten met vulva-
carcinoom  zouden kunnen vermin-
deren, zijn het toedienen van
profylactische antibiotica en het
sparen van de vena saphena
magna.18 19

Geen van de hierboven genoemde
risicofactoren is echter onderzocht
in een gerandomiseerde studie of in
een andere prospectieve opzet.
Sterk bewijs dat deze interventies

de complicatiekansen beïnvloeden
is dus niet voorhanden.

Een opvallende bevinding is het
vaker optreden van lymfoceles bij
patiënten met een melanoom. Het
draineren van de lieswond, bij uit-
stek een maatregel om lymfoceles
te voorkomen, werd bij de patiën-
ten met een melanoom aanzienlijk
langer volgehouden dan bij de
patiënten met een vulvacarcinoom
(gemiddeld 17 versus 8 dagen). In
de literatuur bestaat geen overeen-
stemming over de optimale duur
van draineren na liesklierdissectie.
Sommigen adviseren drainage tot
de productie minder dan 50 ml per
24 uur is, maar niet langer dan 10
dagen.17 Anderen menen dat er hoe
dan ook gedraineerd moet worden
tot de drainproductie minder dan

25 ml per 24 uur is.20 Geen van de
adviezen over de duur van het in
situ laten van de drains is geba-
seerd op gerandomiseerd onder-
zoek.  
Een belangrijke beperking van alle
literatuur over complicaties na lies-
klierdissectie, en ook van deze stu-
die, is het retrospectieve karakter.
Rapportage van complicaties is
vaak weinig betrouwbaar en dit
weerspiegelt zich ook in de zeer
sterk variërende complicatiepercen-
tages in de literatuur. In onze studie
werd het aantal keren dat wond-
dehiscentie optrad, waarschijnlijk
ondergerapporteerd; dit zal onder
meer samenhangen met de ver-
schillen in gehanteerde definitie
van wonddehiscentie. Wij vonden
een percentage van 4,0% bij
vulvacarcinoom-patiënten, terwijl

Tabel 5. Complicaties na gecombineerde ilio-inguinale klierdissectie (N=33).
n.s.= niet significant, DVT=Diep-veneuze trombose.

Per patiënt Vulvacarcinoom Melanoom p-waarde
N 3 30

Een of meer complicaties 3 (100%) 16 (53%) 0.000
Wonddehiscentie 0 1 (3%) n.s.
Wondinfectie 0 8 (27%) 0.003
Erysipelas 1 (33%) 5 (17%) n.s.
Necrose 0 0
Lymfocele 2 (67%) 12 (40%) n.s.
Urineweginfectie 0 1 (3%) n.s.
DVT 0 1 (3%) n.s.

Auteur Wondinfectie Wonddehiscentie Erysipelas Lymfocele Uwi
Ballon5 14% (3/21) n.v. 5% (1/21) 10% (2/21) 19% (4/21)
Hacker6 n.v. n.v. 13% (9/70) 19% (13/70) 9% (6/70)
Fiorica7 n.v. 15% (3/20) 15% (3/20) 15% (3/20) n.v.
Helm8 n.v. 19% (6/32) 22% (7/32) 31% (10/32) n.v.
Lin9 16% (10/61) 16% (10/61) n.v. 13% (8/61) n.v.
Hopkins10 12% (5/42) 38% (16/42) 14% (6/42) 14% (6/42) n.v.
Burke11 n.v. 5% (4/75) 1% (1/75) 3% (2/75) n.v.
Gould12 n.v. 19% (13/67) 35% (24/67) 13% (9/67) n.v.
Gaarenstroom13 39% (39/101) 17% (17/101) n.v. 40% (40/101) n.v.
Spreiding 12-39% 5-38% 1-35% 3-40% 9-19%

Tabel 6 Complicaties per patiënt na liesklierdissectie bij vulvacarcinoom.
n.v.=niet vermeld; uwi=urineweginfectie.
Er is een mate van overlap van erysipelas en wondinfectie in de literatuur, doordat de definitie hiervan per onderzoek kan verschillen.

Auteur Wondinfectie Wonddehiscentie Erysipelas Necrose Lymfocele Uwi
Baas14 9% (14/151) n.v. n.v. 3% (5/151) 16% (25/151) n.v.
Beitsch15 29% 26% n.v. n.v. 14% n.v.
Tonouchi16* 24% (6/25) 52% (13/25) n.v. n.v. 32% (8/25) n.v.
Karakousis17 10% n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
Spreiding 9-29% 26-52% n.v. 3% 14-32% n.v.

Tabel 7 Complicaties per patiënt na liesklierdissectie bij melanoom van de onderste extremiteit.
n.v.=niet vermeld; uwi=urineweginfectie * percentage per geopereerde lies
Er is een mate van overlap van erysipelas en wondinfectie in de literatuur, doordat de definitie hiervan per onderzoek kan verschillen. 
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in de literatuur percentages
variërend van 5 tot 38% worden
beschreven (tabel 6).
Doordat betrouwbare gegevens
ontbreken, is het moeilijk om
kennis op te bouwen over het
optimale perioperatieve beleid bij
liesklierdissecties. Gezien de nog
steeds frequent optredende compli-
caties is er zeker ruimte voor ver-
betering. 
Het hoge percentage complicaties
was een van de belangrijkste rede-
nen om te gaan onderzoeken of de
sentinel node-techniek toepasbaar
is bij vulvacarcinoom. Dit gebeurt
in internationale multicenterstu-
dies.21 22 Deze lijken veelbelovend. 
Er zullen echter altijd patiënten
blijven die toch een liesklierdis-
sectie moeten ondergaan. De rede-
nen hiervoor kunnen zijn: bewezen
grote metastasen in de liesklier, een
multifocale tumor, een te grote
tumor of een tumor die zodanig
gelokaliseerd is dat eromheen
spuiten van radioactieve stof en
Patent Blue niet mogelijk is. Voor
die patiëntengroep is het nodig om
nader onderzoek te verrichten om
complicaties na een liesklierdis-
sectie te voorkomen. 
Het is dan ook gewenst om pros-
pectieve registratiestudies te ver-
richten die specifiek gericht zijn op
complicaties. Kennis die hierin ver-
gaard wordt, kan vervolgens benut
worden voor het ontwikkelen van
Randomized Controlled Trials met
een gerichte vraagstelling over
maatregelen die effectief zouden
kunnen zijn bij het voorkomen van
complicaties bij een
liesklierdissectie  
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SAMENVATTING
Inleiding Vulvacarcinoom en
melanoom van de onderste extremiteit
draineren beide naar de liesklieren. De
liesklierdissectie is onderdeel van de
behandeling. In het Erasmus MC,
locatie Daniel bestond de indruk dat
bij de liesklierdissectie vanwege
melanoom minder complicaties optra-
den dan bij dat vanwege een vulva-
carcinoom.
Doel Detecteren van mogelijke ver-
schillen in aard en incidentie van com-
plicaties na een liesklierdissectie van-
wege een vulvacarcinoom versus een
melanoom. 
Methode Retrospectief statusonder-
zoek.
Resultaten In de periode van 2000 tot
2005 ondergingen 80 patiënten met
een vulvacarcinoom en 69 patiënten
met melanoom van de onderste extre-
miteit, een liesklierdissectie. 85% van
de vulvacarcinoompatiënten en 13%
van de melanoompatiënten onderging
een bilaterale liesklierdissectie. Bij 81%
van de patiënten met een vulvacarci-
noom en 55% van de patiënten met
een melanoom kwam minimaal één
postoperatieve complicatie voor. Dit is
een statistisch significant verschil
(p<0.01). Wanneer het percentage com-
plicaties per geopereerde lies wordt
berekend, is het verschil tussen de
twee patiëntengroepen echter niet sig-
nificant.
Conclusie Complicaties na een liesklier-
dissectie komen veel voor. Bij patiën-
ten waarbij een liesklierdissectie
wegens vulvacarcinoom werd ver-
richt, werden meer complicaties

gevonden dan bij patiënten die een
liesklierdissectie ondergingen wegens
melanoom. Dit verschil in vóórkomen
van complicaties wordt verklaard
door het feit dat bij de meeste (85%)
vulvacarcinoompatiënten een bilatera-
le dissectie werd uitgevoerd. Bij
melanoompatiënten was het percenta-
ge dat een bilaterale dissectie onder-
ging slechts 13%. Het percentage com-
plicaties per geopereerde lies is
hiermee in beide patiëntencategorieën
niet significant verschillend. 

SUMMARY
Background Vulvar cancer and melano-
ma of the lower limb may both spread
to the groin lymph nodes. A groin
node dissection is part of the manage-
ment of these diseases. At the Erasmus
MC Daniel den Hoed Oncology
Center we had the impression that
postoperative morbidity after groin
node dissection in melanoma patients
was less than in vulvar cancer
patients.
Purpose To detect potential differences
in incidence of complications after
groin node dissection for melanoma
and vulvar carcinoma.
Method Retrospective case file study.
Results We identified 80 vulvar cancer
patients and 69 melanoma patients
who underwent a groin node dissec-
tion between 2000 and 2005. In 85% of
vulvar cancer patients and in 13% of
melanoma patients, a bilateral groin
node dissection was performed. In
81% and 55% of the vulvar cancer and
melanoma patients respectively, one or
more complications occurred. This

difference is statistically significant
(p<0.01). However, when complica-
tions were calculated per operated
groin, no significant differences were
detected.
Conclusions Complications after groin
node dissection occur frequently. In
vulvar cancer patients, complications
occurred more frequently than in
melanoma patients. This difference in
incidence of complications is due to
the fact that in most (85%) vulvar can-
cer patients, a bilateral dissection was
performed. In melanoma patients,
only 13% underwent a bilateral dissec-
tion. Recalculating the numbers of
complications in each operated groin
no significant differences were found
between both categories of patients.

TREFWOORDEN:
liesklierdissectie, complicaties,
vulvacarcinoom, melanoom
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INTRODUCTIE

Van september 2004 tot eind 2005
heeft zich in een deel van Neder-
land een rubella-epidemie voor-
gedaan.1,2

Er waren 29 rubellabesmettingen
bij zwangeren, waarvan 11 in de
regio van ‘de Gelderse Vallei’.
Het beloop en de afloop van deze
zwangerschappen worden beschre-
ven. De inzichten rondom het te
voeren beleid bij zwangerschappen
gecompliceerd door een rubella-
infectie worden besproken.

INLEIDING

Rode hond is voor volwassenen en
oudere kinderen een onschuldige
aandoening. Het rubellavirus, een
RNA-virus behorend tot de togavi-
russen, veroorzaakt een griepachtig
beeld waarbij zich een maculo-
papuleus exantheem kan ontwikke-
len. Vaak verloopt de ziekte asymp-
tomatisch. Bij kinderen is het beeld
vaak aspecifiek en is er slechts spra-
ke van koorts en enigszins opgezet-
te lymfeklieren.3

Besmetting vindt plaats van mens
op mens door hoesten en niezen of
direct contact. Via de placenta kan
het virus het ongeboren kind
besmetten. De incubatietijd is
gemiddeld veertien tot zestien
dagen. Rode hond is besmettelijk
van een week voor het uitbreken
van de uitslag tot twee weken erna.
Problemen kunnen optreden bij
vrouwen in de fertiele levensfase.
Een primo-infectie, vooral tijdens
het eerste trimester van de zwan-

gerschap kan leiden tot infectie van
de vrucht met het congenitaal
rubellasyndroom (CRS) als gevolg.
Herinfectie laat deze complicatie
zelden zien.4

Na een congenitale rubella-infectie
(CRI) kan de pasgeborene het virus
tot een leeftijd van achttien maan-
den uitscheiden in urine, nasofa-
ryngeale secreties en faeces.4,5

Detectie van rubella in de zwanger-
schap is van groot belang. Het-
zelfde geldt voor goede communi-
catie zowel met de aanstaande
ouders, als tussen hulpverleners
onderling.

MATERIAAL EN METHODEN

Van september 2004 tot juli 2005
werden er landelijk 387 serologisch
bevestigde rubella-infecties gemeld,
in 29 gevallen betrof het zwangere
vrouwen.1,2 Aan de hand van de
laboratoriumgegevens werden
zwangeren met rubella-infecties
getraceerd. In de regio Gelderse
Vallei waren er elf zwangeren met
een primo-infectie.
Retrospectief is gekeken naar de
uitkomst van deze elf zwanger-
schappen. Gegevens zijn afkomstig
van statusonderzoek. Soms waren
er weinig gegevens beschikbaar,
omdat meerdere ouders verdere
diagnostiek afwezen.

UITKOMSTEN

Bij de elf gevallen vond de infectie
plaats bij een amenorroeduur varië-
rend van 7 tot 33 weken. Al deze
zwangeren waren principieel niet

gevaccineerd op basis van hun
geloofsovertuiging.1

Amniocentese als methode om een
congenitale rubella-infectie aan te
tonen werd door allen afgewezen.
Wel werd aanvullende diagnostiek
in de vorm van uitgebreid echo-
scopisch onderzoek en bloedonder-
zoek door sommigen geaccepteerd.

Een van de zwangeren die een
primaire rubella-infectie bij een
amenorroeduur van zeven weken
doormaakte, werd vanuit de eerste
lijn op haar eigen verzoek recht-
streeks doorgestuurd naar de derde
lijn. 
Bij een termijn van 38+2 weken
werd aldaar een icterische, dysma-
ture neonaat geboren met het CRS.
Er was sprake van microcefalie,
hepato- en splenomegalie en exant-
heem met multipele paarsrode
vlekjes. Er bleek een persisterende
open ductus arteriosus te zijn en
een klein ventrikelseptumdefect.
Het patiëntje had meerdere cerebra-
le afwijkingen, een vertraagde
psychomotore ontwikkeling, volle-
dige doofheid links en was rechts
ernstig slechthorend.6 Hij wordt nu
binnen de regio poliklinisch
gevolgd door de kinderarts.

Bij een van de zwangeren werd bij
een amenorroeduur van zeven
weken een seroconversie van
rubella IgG/antistoffen aange-
toond. Echoscopisch onderzoek bij
een amenorroeduur van elf weken
en drie dagen liet een embryo met
een (persisterende) omfalocele en
een vergroot hart zien. Patiënte
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wees invasieve diagnostiek af. Bij
een termijn van dertien weken trad
een spontane vruchtdood op en
was er sprake van gegeneraliseerde
hydrops. Hierop volgend werd een
curettage verricht. Onderzoek toon-
de normaal zwangerschapsweefsel
aan, verdere diagnostiek naar
rubella (bijvoorbeeld middels poly-
merase-kettingreactie (PCR) werd
niet ingezet.  

Geen van de tien overige zwange-
ren liet amniocentese verrichten om
CRI op te sporen of uit te sluiten. In
zes gevallen werd geavanceerd
ultrageluidonderzoek verricht. Er
waren geen afwijkende bevindin-
gen. Van deze tien gravidae be-
vielen er vijf in het ziekenhuis en
vijf thuis. Allen bevielen à terme en
de geboortegewichten van de
kinderen waren normaal.
Met uitzondering van de eerder-
genoemde zuigeling met het CRS
hadden alle neonaten een goede
start en vertoonden zij bij lichame-
lijk onderzoek geen bijzonder-
heden. 
Bij acht van de tien kinderen werd
bloedonderzoek verricht (navel-
strengbloed of hielprik) om een
eventuele CRI aan te tonen. 
Bij vijf van deze acht pasgeborenen
werden IgM-antistoffen, passend
bij een CRI, aangetoond. Drie neo-
naten hadden geen IgM-antistoffen
en waren dus niet intra-uterien
geïnfecteerd. Van twee kinderen
wezen de ouders bloedonderzoek
af.

De verder aangetoonde afwijkingen
waren eenzijdige doofheid bij één
kind en een afwijkend gehoor bij
een ander kind. Vervolgonderzoek
gebeurde in zeven van de tien
gevallen door de kinderarts. Drie
van deze zeven kinderen bleken
ook daadwerkelijk geïnfecteerd. De
twee andere geïnfecteerde kinderen
worden vervolgd door het consul-
tatiebureau. De vijf kinderen met
CRI waren mogelijk langdurig
infectieus voor hun omgeving. 

BESCHOUWING

Historie
Rode hond werd in de achttiende
eeuw al beschreven door de Duitse
artsen Bergen en Orlow, maar eind
negentiende eeuw werden de
symptomen pas als entiteit

benoemd: ‘rubella’. In 1941 be-
schreef de Australische oogarts Neil
Gregg het congenitaal rubella-
syndroom (CRS). Diverse congeni-
tale afwijkingen werden in verband
gebracht met een intra-uteriene
rubella-infectie.3,7,8

Serologische tests zijn sinds 1962
beschikbaar. In 1974 werd een lan-
delijk vaccinatieprogramma gestart
voor meisjes vanaf elf jaar. Sinds
1987 is er een vaccinatieschema
voor alle kinderen vanaf veertien
maanden (BMR vaccinatie-
schema).9,10

Ziektebeeld
Er zijn vele afwijkingen geasso-
cieerd met het CRS, maar de meest
voorkomende afwijkingen zijn
visus- en gehoorgerelateerd. Niet
alleen bij de neonaat kunnen er
symptomen zijn, er zijn ook symp-
tomen die pas tijdens de kinder-
jaren of zelfs op volwassen leeftijd
aan het licht kunnen komen. Dit is
bij ongeveer 20% van de casus het
geval en het gaat hierbij met name
om endocriene afwijkingen. Een

geïnfecteerde neonaat hoeft niet per
definitie symptomen van het CRS
te hebben. Hoe langer de amenor-
roeduur (AD) tijdens infectie, hoe
kleiner de kans hierop is.4,6,8,11,12 In
tabel 1 worden de meest voor-
komende manifestaties van het
CRS beschreven.

Bij een primo-infectie van de zwan-
gere vóór een AD van twaalf weken
is er vrijwel altijd transmissie van
moeder naar kind (meer dan 80%)
en ligt de kans op multipele handi-
caps in dezelfde orde van grote. Bij
een AD van twaalf tot dertien
weken ligt het transmissiepercenta-
ge rond de 50%; dit daalt aan het
eind van het tweede trimester van
de zwangerschap tot ongeveer
25%.4,6,8,11,12 

Epidemiologie
Van september 2004 tot eind 2005
heeft zich in een deel van Neder-
land een rubella-epidemie voor-
gedaan.1,2 Ondanks het al jaren
bestaande vaccinatieprogramma
was er in deze periode toch een

Vroege kinderleeftijd en later
-doofheid (60–75%)
-cardiovasculaire afwijkingen (10–20%)

-persisterende ductus art.
-stenose art. pulmonalis
-VSD
-hypertensie

-ontwikkelingsstoornissen (10–25%)
-gedragsstoornissen
-psychomotore retardatie
-mentale retardatie

-afwijkende taalontwikkeling
-oogafwijkingen (10–25%)

-cataract
-glaucoom
-retinopathie
-vaatnieuwvorming
-lensabsorptie
-keratoconus
-iris hypoplasie
-troebele cornea

-myocarditis
-pneumonitis

-lymfadenopathie
-progressieve panencefalitis (fataal)           
-chronische diarree
-endocriene afwijkingen (20–30%)

-DM1
-schildklierafwijkingen
-groeihormoon deficiëntie
-M. Addison

Tabel 1: afwijkingen geassocieerd met congenitale rubella-infectie.5,8

Prenataal

-Intra-uteriene groeiretardatie      
-spontane abortus/
Intra-uteriene vruchtdood

(20%)

Neonataal

-trombocytopenie
-botafwijkingen
-meningo-encefalitis
-hepatitis  

-hepatosplenomegalie                     
-microcefalie
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toename van het aantal mensen dat
een natuurlijke infectie doormaak-
te.13

Het is goed te verklaren dat met
name bepaalde regio’s zijn aan-
gedaan. Het betreft mensen die
bewust niet zijn gevaccineerd op
grond van hun behoudende
geloofsovertuiging. 
In Nederland heeft 97% van de
vrouwen van vruchtbare leeftijd
IgG-antistoffen tegen rubella.13-15

De afgelopen decennia is het aantal
natuurlijke infecties dankzij het
vaccinatieschema gedaald: sinds
2001 gemiddeld vijf per jaar (sprei-
ding 1–13).16,17 In september 2004
begon een epidemie binnen de niet-
gevaccineerde populatie. Tot juli
2005 werden er in Nederland bij
287 personen seroconversies
gemeld.17

In gebieden waar een deel van de
populatie zich niet laat vaccineren
op basis van geloofsovertuiging
was de incidentie hoger. Het betreft
zeer homogene en gesloten
gemeenschappen met in totaal
ongeveer vierhonderdvijftig-
duizend mensen.18 In dergelijke
regio’s wordt geen ‘kudde-immuni-
teit’ bereikt en bestaat er dus een
grotere kans op infectie.15,19

Figuur 1 toont de verspreiding van
congenitale rubella over Nederland
gedurende de epidemie.

Diagnostiek
Rubella is een meldingsplichtige
ziekte in groep C. Iedere aange-
toonde infectie moet via het labora-
torium worden aangemeld bij de
GGD.20

Door middel van laboratorium-
gegevens van Ziekenhuis Gelderse
Vallei konden wij geïnfecteerde
zwangeren en neonaten uit deze
regio opsporen en in kaart brengen.
Het Medisch Microbiologisch Labo-
ratorium verricht de rubella IgG-
antistofbepaling (MEIA, AxSYM,
Abbott Hoofddorp). De IgM-be-
paling, volgens hetzelfde principe,
wordt om economische redenen
uitbesteed. Het RIVM te Bilthoven
heeft een PCR ontwikkeld om het
rubellavirus direct uit patiënten-
materiaal aan te kunnen tonen.
Deze test is nog niet routinematig
beschikbaar.4,5

Indien bij een niet-gevaccineerde
zwangere een klinische verdenking
op rubella is of als zij met een

patiënt met rode hond in contact is
gekomen, kan aanvullende
diagnostiek worden verricht. Blijkt
er bij de moeder sprake van sero-
conversie of een significante titer-
stijging van IgG-antistoffen dan is
dit bewijzend voor een recente
rubella-infectie. De aanwezigheid
van rubella IgM-antistoffen is indi-
catief voor een primo-infectie. 

Na een incubatietijd van twee
weken kunnen symptomen van
rubella, zoals exantheem, tot uiting
komen. Van een week voor tot twee
weken na het verschijnen van de
rash is een patiënt infectieus. IgM-
antistoffen zijn pas op de vijfde dag
van de rash in 90% van de gevallen
aantoonbaar. IgG-antistoffen ver-
schijnen drie dagen na het begin
van de rash en blijven levenslang
aanwezig.3,5,21

Bij een zwangere met IgG-sero-
conversie kan middels amnio-
centese de infectiestatus van de
foetus beoordeeld worden. Aan de
hand van de uitslag kan gekozen
worden voor het afbreken van de
zwangerschap. Bij doorgaande
zwangerschappen kan diagnostiek
worden aangeboden in de vorm
van geavanceerd ultrageluidonder-
zoek. De zwangere vrouw en haar
partner krijgen aldus meer infor-
matie over de kans op aangeboren
afwijkingen bij de vrucht. Aan de
hand hiervan kunnen zij zich voor-
bereiden op de komst van het
kind.5,22 Echter, niet alle mogelijke
gevolgen van het CRS zijn echo-
scopisch te detecteren. 

De aanwezigheid van specifieke
rubella IgM-antistoffen in het bloed
van de pasgeborene is bewijzend
voor een congenitale rubella-infec-
tie.23

Beleid
Als bij de zwangere seroconversie
optreedt bij een amenorroeduur
van minder dan twintig weken
behoort de partus (poli)klinisch te
zijn, met postpartum onderzoek en
observatie van de pasgeborene
door de kinderarts.5 De kans op
infectie en afwijkingen is bij de neo-
naten groter.

Heeft een neonaat daadwerkelijk
een CRI doorgemaakt, dus IgM-
antistoffen aangetoond in het

serum, of is deze PCR positief, dan
blijft dit kind lange tijd infectieus.
Het virus kan tot achttien maanden
worden uitgescheiden in urine,
nasofaryngeale secreties en faeces.4,5

De pasgeborene dient dus als in-
fectieus te worden beschouwd tot-
dat het tegendeel bewezen is. Dit
betekent dat de verpleging strikt
geïsoleerd dient te gebeuren en dat
ook het verplegend personeel zelf
gevaccineerd of immuun ten ge-
volge van een doorgemaakte infec-
tie moet zijn om verdere versprei-
ding van het virus te voorkomen.
Contact van de neonaat met niet- of
inadequaat gevaccineerde zwange-
ren moet vanzelfsprekend te allen
tijde worden voorkomen. Ook
consultatiebureaubezoek wordt
ontraden.21

Kinderen met congenitale rubella-
infectie behoren (poliklinisch) ver-
volgd te worden door de kinder-
arts. Veelal wordt bloedonderzoek
verricht om te zien of de IgM-anti-
stoffen verdwenen zijn. In onder-
zoeksverband wordt onderzocht of
PCR-onderzoek van urine en/of
nasofaryngeaal spoelsel meerwaar-
de heeft. 5

Bloedonderzoek wordt meestal pas
na een jaar verricht, terwijl de richt-
lijn is dit driemaandelijks te doen.
Door minder frequent te testen
wordt de belasting voor kind en
ouders beperkt gehouden. De prak-
tijk wijst immers uit dat kinderen
tot zeker een jaar het virus nog bij
zich dragen.4,5

Figuur 1.



14 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, februari 2007

Discussie en aanbevelingen
Vanwege hun geloofsovertuiging
lieten alle zwangeren uit boven-
genoemde casus zich niet vaccine-
ren en werd in veel gevallen om
dezelfde reden aanvullende
diagnostiek afgewezen.
Vier van de elf zwangeren wilden
geen geavanceerd ultrageluid-
onderzoek laten verrichten. Geen
van de zwangeren onderging
amniocentese om congenitale
rubella te detecteren. 
Bij twee van de tien neonaten werd
postpartum geen bloedonderzoek
verricht. Het ging in beide gevallen
om een maternale rubella-infectie
na een amenorroeduur van twintig
weken.
Het is dus mogelijk dat deze kinde-
ren infectieus waren. Twee van de
geïnfecteerde neonaten werden niet
door de kinderarts gezien. Het ging
hierbij om infectie laat in de
zwangerschap waardoor de kans
op aangeboren afwijkingen relatief
klein was.

Twee zwangeren met een vroeg in
de zwangerschap doorgemaakte
infectie bevielen thuis. Dit komt
niet overeen met het voorgestelde
beleid. Een thuispartus voorkomt
echter contact met andere zwange-
ren en neonaten. 

Veel onduidelijkheid was er over de
wijze van het verkrijgen van bloed
van de neonaat voor het testen op
de aanwezigheid van rubella IgM-
antistoffen.
Vaak wordt navelstrengbloed afge-
nomen, maar het is beter om te kie-
zen voor een venapunctie. Dit in
verband met het risico op bijmen-
ging met maternaal bloed.5,23

Retrospectief bleek er over rubella
bij (para)medisch en verplegend
personeel weinig bekend te zijn.
Omdat rubella niet vaak meer voor-
komt, was het voor velen een
‘nieuw’ fenomeen.24 Dit leverde
veel onduidelijkheden op. Bij de
eerste pasgeborene die mogelijk
congenitale rubella had werden
aanvankelijk geen adequate isola-
tiemaatregelen genomen. Uiteraard
werden in tweede instantie wel de
juiste maatregelen getroffen.

Ook in de thuissituatie is nauw-
keurige en duidelijke voorlichting
van belang. 

Ouders moeten weten dat hun
geïnfecteerde kind voor lange tijd
besmettelijk kan zijn voor de om-
geving en dat ook daarom follow-
up belangrijk is. Het is de taak van
de verloskundige hulpverlener hen
hierop te wijzen. Omdat veel
ouders de ontstane situatie er-
kennen en accepteren wordt
bemoeienis van buitenaf veelal als
onprettig en ongewenst ervaren.
Dit zorgt soms voor een moeizame
compliance. 

De vijf IgM-positieve gevallen wer-
den gemeld aan de GGD. Deze
zorgde zonodig voor aanvullende
informatie. Communicatie speelt
een belangrijke rol bij de begelei-
ding van zwangeren met een rubel-
la-infectie.21 Communicatie tussen
hulpverlener en cliënt maar ook
tussen verloskundige, gynaecoloog,
kinderarts en huisarts onderling is
van groot belang opdat er in het te
volgen traject geen stappen worden
gemist.
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SUMMARY
From September 2004 till the end of 2005
a part of the Netherlands was struck
with a rubella epidemic. Especially
people who are not vaccinated because
of their religious conviction are involved
in this study.

Rubella is not a threat for adults and
older children. The rubella virus usually
causes only  flu-like symptoms. 

Problems can occur in women during
their fertile years. A primary infection
can cause infection of the foetus resul-
ting in the congenital rubella syndrome.
When a neonate is infected with rubella,
the virus can be secreted in urine, the
nasofpharynx and in faeces. All of these
can occur up to the age of eighteen
months.
Early detection of rubella is important
therefore there should be good commu-
nication between the parents and care
providers, as well as between the care
providers themselves.

In 2005 there were 29 rubella infections
in pregnant women, 11 of them lived in
the region of hospital ‘de Gelderse Val-
lei’. Ten women with serological confir-
med rubella infection gave birth, one
patient had a miscarriage. One neonate
had a very serious presentation of the
congenital rubella syndrome and two
neonates were diagnosed with a hearing
disorder. 

TREFWOORDEN: 
zwangerschap, rubella
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INLEIDING

De behandeling van osteoporose is
erop gericht dat fracturen worden
voorkomen.
Het is gebruikelijk om in Neder-
land een behandeling te starten
indien bij botdichtheidsonderzoek
een T-score van ≤ -2.5 wordt vast-
gesteld van de lumbale wervel-
kolom of het femur.1

Men dient zich echter te realiseren
dat 50% van de osteoporotische
fracturen bij postmenopauzale
vrouwen vóórkomt bij vrouwen die
een T-score hebben die hoger is dan
-2.5 en dat osteopenie (T-score
tussen -1 en -2.5) ongeveer drie-
maal zoveel voorkomt dan osteo-
porose.2

Indien er sprake is van een licht
energetisch trauma bij vrouwen
ouder dan vijftig jaar wordt de
grenswaarde T ≤ -2.0
aangehouden.3 Hier bestaat echter
geen consensus over. Er zijn clinici
die de waarde van T ≤ -2.5 aanhou-
den, terwijl vooral in de Verenigde
Staten direct gestart wordt met
behandeling bij vrouwen ouder dan
vijftig jaar met een licht energetisch
trauma zonder een voorafgaand
verricht botdichtheidsonderzoek.4

Wanneer een osteoporotische
wervelfractuur in het verleden is
opgetreden, is het risico op het
vóórkomen van een toekomstige
fractuur vijf- tot tienmaal ver-
hoogd.5

Een dilemma blijft bestaan bij vrou-
wen die osteopenie hebben. Dienen
deze patiënten vervolgd te worden
door bijvoorbeeld na twee jaar een
botdichtheidsonderzoek te herha-
len of hoeven deze vrouwen in het
geheel niet vervolgd te worden?
Een oplossing voor dit dilemma
kan de berekening van het absolute
tienjaarsrisico op een fractuur zijn.6

Dit absolute tienjaarsfractuurrisico

wordt berekend aan de hand van
de leeftijd van de patiënte en de 
T-score van het femur (tabel 1).

MATERIAAL EN METHODEN

In april 2004 is in het Medisch
Spectrum Twente gestart met de
fractuur- en osteoporosepolikliniek.
Nadat de behandeling van de frac-
tuur op de spoedeisende hulp is
begonnen, worden deze patiënten
in de gelegenheid gesteld de frac-
tuur- en osteoporose-polikliniek,
die gesitueerd is op de polikliniek
gynaecologie, te bezoeken. Door
gespecialiseerde osteoporosever-

pleegkundigen wordt een model-
status ingevuld, een botdichtheids-
onderzoek van de lumbale wervel-
kolom en het femur verricht en het
absolute tienjaarsfractuurrisico
berekend.

RESULTATEN

De bij in totaal tweehonderdtien
patiënten vastgestelde diagnosen
wordt weergegeven in figuur 1. Het
is uiteraard niet verwonderlijk dat
in 57% van de gevallen osteoporose
is gediagnosticeerd. 
De verdeling van de lichaams-
gewichten in onze populatie laat

Fractuur en osteoporose polikliniek
in Enschede: Een update
H.R. FRANKE

GYNAECOLOOG, MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE

Leeftijd + 1 + 0.5 0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
45 1.8 2.3 2.8 3.5 4.3 5.4 6.6 8.1 10.0 15.0
50 2.4 3.0 3.8 4.7 5.9 7.4 9.2 11.3 14.1 21.3
55 2.6 3.3 4.1 5.3 6.7 8.5 10.7 13.4 16.8 26.0
60 3.2 4.1 5.1 6.5 8.2 10.4 13.0 16.2 20.2 30.6
65 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.6 15.6 19.3 23.9 35.5
70 4.3 5.5 7.1 9.0 11.5 14.6 18.3 22.8 28.4 42.3
75 4.2 5.4 7.0 9.1 11.8 15.2 19.4 24.5 30.8 46.2
80 4.6 6.0 7.7 9.9 12.7 16.2 20.5 25.6 31.8 46.4
85 4.5 5.8 7.4 9.4 12.0 15.3 19.1 23.8 29.4 42.7

Tabel 1. De absolute tienjaarsfractuurrisico’s op een willekeurige osteoporotische fractuur in
procenten op basis van de leeftijd van de vrouw en de T-score van het femur. 
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zien dat slechts 17% van de patiën-
ten een lichaamsgewicht had dat
lager was dan 61 kg. Een lichaams-
gewicht lager dan 60 kg is een
risicofactor voor osteoporose.7

De leeftijdsverdeling laat zien dat
66% van onze patiënten ouder was
dan zestig jaar.
Het hoogst gevonden absolute tien-
jaarsfractuurrisico bedroeg 40.2%,
terwijl bij 53% van de patiënten een
absoluut tienjaarsfractuurrisico
werd gevonden van hoger dan
10%. Vanaf dit risico is het kosten-
effectief om een medicamenteuze
behandeling in te stellen.8

Alle patiënten met een absoluut
tienjaarsfractuurrisico ≥ 16.4%
hadden osteoporose, terwijl bij een
waarde ≥ 9.2% alle patiënten osteo-
penie hadden.
Bij de 57 osteopeniepatiënten werd
in 46% van de gevallen een abso-
luut tienjaarsfractuurrisico gevon-
den dat hoger was dan 10% en dus
een indicatie voor het starten van
een medicamenteuze therapie. 

BESCHOUWING EN
CONCLUSIE

Niemand zal bezwaar maken dat
bij osteoporosepatiënten een bis-
fosfonaat wordt voorgeschreven,
echter wat te doen bij patiënten bij
wie osteopenie wordt vastgesteld?
Eigenlijk bestaat voor deze patiën-
tencategorie geen indicatie om te
starten met een medicamenteuze
behandeling anders dan calcium
en/of vitamine D-suppletie, indien
uit de voedingsanamnese blijkt dat
zij een onvoldoende intake hebben
van een of beide voedingsstoffen.
Echter, het grootste aantal fracturen
vindt plaats bij patiënten met osteo-
penie, omdat zij nu eenmaal een
grotere groep vertegenwoordigen
in de populatie dan patiënten met
osteoporose. 
Door tevens het absolute tienjaars-
fractuurrisico te berekenen kan op

exacte wijze de groep patiënten met
osteopenie worden geïdentificeerd
die behandeld dient te worden.
De eerstekeuzebehandeling bestaat
uit de toediening van een bisfosfo-
naat. Dit medicament kan tegen-
woordig eenmaal per week of
maand oraal worden ingenomen.
De minimale behandelduur is vijf
jaar, maar langere behandelduur is
wel degelijk effectief gebleken.
Indien orale toediening niet tot de
mogelijkheid behoort, bijvoorbeeld
door maagklachten, kan het bisfos-
fonaat ook eenmaal per drie maan-
den intraveneus worden toege-
diend. De belangrijkste uitdaging is
het motiveren van de patiënten de
medicatie trouw in te nemen. Het is
namelijk bekend dat chronische
medicatie na een jaar door onge-
veer 50% van de patiënten niet
meer wordt ingenomen. De osteo-
poroseverpleegkundigen en de
apotheek kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen. 
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Het perinatale sterftecijfer wordt
beschouwd als een van de belang-
rijkste uitkomstmaten voor de kwa-
liteit van de zorg tijdens de zwan-
gerschap en rond de geboorte.
Twintig jaar geleden berichtte
Hoogendoorn dat de perinatale
sterfte vanaf 1970 tot 1984 in
Nederland gemiddeld minder snel
gedaald was dan in de omringende
landen.1 Dit patroon zette zich
voort in de volgende jaren, zodat
Nederland voor perinatale sterfte in
vergelijking met de omringende
landen van de vijfde plaats in 1984
steeds lager in de rangorde weg-
zakte. Het Peristat-project over
indicatoren voor foetale en neona-
tale gezondheid in de landen van
de Europese Unie, liet zien dat
Nederland in het jaar 1999 tot de
landen met de hoogste foetale en
neonatale sterfte behoorde.2 Het
RIVM zocht naar verklarende facto-
ren voor de afwijkende trend in
Nederland.3,4 In vergelijking met de
andere Europese landen bleek
Nederland ongunstig af te steken
voor de risicofactoren leeftijd van
de moeder, aantal allochtone
moeders, meerlingzwangerschap-
pen en roken. Dit zou maar een
deel van de hogere sterfte kunnen
verklaren. Mogelijk was ook een
deel van de hogere perinatale sterf-
te terug te voeren op verschillen in
het zorgproces.
In het Euronatal-onderzoek is in
tien Europese landen onderzoek
gedaan naar de rol van de kwaliteit
van de perinatale zorgverlening bij
perinatale sterfte.5 Dit onderzoek
werd met internationale auditpa-
nels uitgevoerd in retrospectief ver-
zamelde casus in de verschillende

Europese regio’s. Voor Nederland
was dit de regio Zuid-Holland-
Noord. Audit werd beperkt voor de
gevallen van doodgeboorte vanaf
28.0 weken en neonatale sterfte
vanaf 34.0 weken amenorroeduur.
Ernstige congenitale afwijkingen
werden buiten beschouwing gela-
ten. In 46% van de onderzochte
gevallen werden substandaardfac-
toren vastgesteld met mogelijke of
waarschijnlijke bijdrage aan de
sterfte. Voor Nederland betrof dit
48% van de gevallen, tegenover
40% in Noorwegen en 36% in
Zweden.
In het Verenigd Koninkrijk en in
Noorwegen zijn in de jaren negen-
tig van de vorige eeuw nationale
perinatal auditprogramma’s inge-
steld. Beide programma’s hebben
geleid tot het opstellen van richtlij-
nen of verbetering van bestaande
richtlijnen, zowel voor het directe
zorgproces als voor samenwerking
tussen de verschillende beroeps-
groepen in de perinatale zorg en de
zorgorganisatie. 
Tot op heden zijn in Nederland
alleen regionale perinatal audits
verricht, alle in het kader van een
onderzoek.
In het thans te bespreken haalbaar-
heidsonderzoek, de Landelijke
Perinatal Audit Studie (LPAS), is
nagegaan of structurele tekort-
komingen in het zorgproces in
relatie tot perinatale sterfte met een
landelijke perinatal auditorganisa-
tie opgespoord kunnen worden.
Het onderzoek werd uitgevoerd
onder supervisie van vertegen-
woordigers van de wetenschappe-
lijke/beroepsverenigingen van de
verloskundigen (Koninklijke

Nederlandse Organisatie van
Verloskundigen), de gynaecologen
(Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie), de
huisartsen (Landelijke Huisartsen
Vereniging) en de kinderartsen
(Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde). Deze verte-
genwoordigers hadden zitting in
een door het College voor zorg-
verzekeringen (CVZ) benoemde
deskundigencommissie met een op
voordracht van de beroepsgroepen
benoemde onafhankelijke voor-
zitter.6

METHODE

De LPAS-studie is een prospectief
cohortonderzoek van alle opeen-
volgende gevallen van perinatale
sterfte gedurende één jaar in drie
regio’s in Nederland.

Deelnemers.
De proefregio’s werden naar post-
code (woonplaats moeder) gede-
finieerd: Amsterdam, Zuid
Limburg en Midden- en Noord-
oost-Brabant.
De onderzoeksperiode was van 1-4-
2003 tot 1-4-2004, voor Amsterdam
1-5-2003 tot 1-5-2004. De zorgver-
leners in de regio’s meldden de
casus van perinatale sterfte zo
spoedig mogelijk aan de onder-
zoekers, waarbij deze sterfte gedefi-
nieerd werd volgens de WHO-aan-
bevelingen: alle gevallen van
doodgeboorte en neonatale sterfte
(t/m vier weken) vanaf 500 gram
geboortegewicht en/of vanaf een
amenorroeduur van 22 complete
weken (154 dagen) en/of met 25 cm
kruin-hiellengte.7

Perinatale sterfte en tekortkomingen
in de zorg: de eerste resultaten van
landelijke perinatal audit beschouwd
M. ESKES, M.TH. VAN DIEM, H.A.A. BROUWERS, T.M. SLAGTER-ROUKEMA EN J.M.W.M. MERKUS

MEDE NAMENS DE COMMISSIE PERINATAL AUDIT VAN HET COLLEGE VOOR ZORGVERZEKERINGEN* EN 

DE STICHTING PERINATALE REGISTRATIE NEDERLAND
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Perinatal Audit.
Van iedere casus werd een gestruc-
tureerd, chronologisch verslag
gemaakt en werden aanvullende
gegevens toegevoegd, zoals de
zwangerschapskaart, ontslagbrief,
PA-verslag, CTG en degelijke. De
casus werden beoordeeld in zes
groepen, elk bestaande uit één ver-
loskundige werkzaam in de eerste
lijn en één in de tweede lijn, één
verloskundig actieve huisarts, één
gynaecoloog werkzaam in de twee-
de lijn en één in de derde lijn, één
kinderarts werkzaam in de tweede
lijn en één in de derde lijn of werk-
zaam in een NICU en één patho-
loog met speciale belangstelling
voor de perinatologie. Iedere groep
had een voorzitter die voortkwam
uit één van de betrokken beroeps-
groepen. De deelnemers beoordeel-
den de casus eerst individueel en
daarna gezamenlijk tijdens de
groepsbijeenkomsten. De casus
werden beoordeeld op onderlig-
gende doodsoorzaak, substan-
daardfactoren in het zorgproces en
op een eventuele relatie tussen
substandaardfactor en sterfte. 
De doodsoorzaak werd geclassifi-
ceerd met de Tulip-classificatie.8

Substandaardfactoren in het zorg-
proces kunnen op drie niveaus
voorkomen:
- Bij de zorgverlener. Zorg die in

ongunstige zin afwijkt van de a)
standaard, minimaal vereiste
zorg (vastgelegd in richtlijnen of
standaarden) of b) van gangbare
zorg (niet vastgelegd in standaar-
den of protocollen, maar alge-
meen aanvaard door de beroeps-
beoefenaren, ‘best practice’) en
tot slot c) expert opinion.

- Bij de zorgorganisatie. Factoren
die de uitvoering van de gewens-
te zorg bemoeilijken of onmoge-
lijk maken (onduidelijke afspra-
ken, capaciteitsproblemen,
transportproblemen enzovoort).

- Bij de zorgontvanger. Factoren in
het gedrag van de patiënt die
zorgverlening ongunstig kunnen
beïnvloeden, zoals het niet signa-
leren en/of melden van ongun-
stige symptomen, het niet ver-
schijnen voor controle, niet
opvolgen van adviezen enzo-
voort. Daarnaast kunnen risico-
factoren, zoals roken of obesitas
een rol spelen.

In dit artikel hebben wij ons
beperkt tot de substandaard-

factoren bij de zorgverlener in rela-
tie tot de sterfte. De relatie tussen
vastgestelde substandaardfactoren
en de sterfte werd aangegeven in
mate van waarschijnlijkheid:

- onwaarschijnlijk
- mogelijk
- waarschijnlijk
- zeer waarschijnlijk.

Consensus werd gedefinieerd als
75% of meer overeenstemming na
bespreking in groepen.

RESULTATEN

Meldingen
In totaal meldden de zorgverleners
285 gevallen van perinatale sterfte.
46 casus werden geëxcludeerd op
basis van de postcode. Van de 239
overgebleven casus behoorden
achttien kinderen tot een gemelli-
graviditeit waarvan beide kinderen
overleden zijn. Gemiddeld waren
er twee zorgverleners bij één geval
van perinatale sterfte betrokken. 
Het betrof 147 (61,5%) gevallen van
foetale sterfte, 72 (30,1%) gevallen
van vroeg neonatale sterfte (t/m
7 dagen) en 20 (8,4%) gevallen van
laat neonatale sterfte (8 t/m
28 dagen). Bij 29% van de gevallen
was de zwangerschapsduur bij de
geboorte ≥ 37 weken en bij 45%
≥ 32 weken.
De perinatale sterfte in de onder-
zoeksregio’s gedurende de onder-
zoeksperiode in 2003 was in dit
onderzoek 13,4‰. 

Perinatal audit
Van vier casus werd onvoldoende
informatie verkregen van de zorg-
verleners voor de beoordeling van
zowel doodsoorzaak als zorgpro-
ces. Nog eens zeven gevallen wer-
den als proefcasus gebruikt bij de
voorbereiding van de audit-
groepen. In de overige 228 casus
(de onderzoeksgroep) werd audit
uitgevoerd. Bij 222 casus werd con-
sensus bereikt over de onderliggen-
de doodsoorzaak (97%). 
Bij 158 (69%) casus werd consensus
bereikt over het al dan niet bestaan
van een of meer substandaardfacto-
ren bij de zorgverlener. 
Bij de 72 casus waarbij substan-
daardfactoren vastgesteld werden
in het zorgproces, betrof dit met
name de directe patiëntenzorg
(n=65). Bij deze casus werd in 43
gevallen (19% van de totale onder-

zoeksgroep van 228 casus) een rela-
tie tussen de substandaardfactoren
en de sterfte vastgesteld. Bij 20
casus (9% van de totale onder-
zoeksgroep) achtten de audit-
groepsleden de relatie met de sterf-
te waarschijnlijk (7%) en in 2% van
alle casus zeer waarschijnlijk. Bij al
deze 20 casus werd volledige over-
eenstemming bereikt over de
onderliggende doodsoorzaak. Een
korte beschrijving van de casus, de
doodsoorzaken en de relatie tot
tekortkomingen in het zorgproces
worden in de tabel weergegeven.

BESCHOUWING

Dit onderzoek laat zien dat met de
in deze studie toegepaste werkwij-
ze perinatal audit van het zorgpro-
ces in relatie tot perinatale sterfte,
goed mogelijk is op landelijk
niveau. Consensus werd in een zeer
hoog percentage (97%) bereikt bij
de beoordeling van de doodsoor-
zaak en bij 69% van de casus werd
consensus bereikt over het al dan
niet bestaan van één of meer sub-
standaardfactoren bij de zorgverle-
ner. Problemen in het zorgproces
die aandacht verdienen in relatie
tot de sterfte, blijken op deze wijze
in goede samenspraak opgespoord
te kunnen worden. 
In dit onderzoek is het verkrijgen
van consensus over de onderlig-
gende doodsoorzaak als onderdeel
van de audit uitgevoerd. De onder-
liggende doodsoorzaak is het initië-
le proces dat uiteindelijk onont-
koombaar tot de dood leidde. De
gebruikte Tulip-classificatie is op
dit principe gebaseerd. Zonder
overeenstemming over de doods-
oorzaak is naar onze mening een
uitspraak over de relatie van het
zorgproces tot de sterfte niet goed
mogelijk. Bij alle twintig casus,
waarbij een waarschijnlijke tot zeer
waarschijnlijke relatie tussen
tekortkomingen in de zorgverle-
ning en de sterfte werd vastgesteld,
werd zelfs volledige consensus
(100%) over de onderliggende
doodsoorzaak verkregen. 
Dit onderzoek was primair opgezet
om de methode van landelijke peri-
natal audit te onderzoeken met
inschakeling van zorgverleners in
het veld uit alle betrokken groepe-
ringen. Nooit eerder werden peri-
natal audit-groepen van een derge-
lijke omvang samengesteld. 
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Samenvatting casus Cons Cons Substandaard 
% % factor(en)
Tulip relatie (Betrokken
class sterfte zorgverlener)

Tabel Doodsoorzakenclassificatie (Tulip) en substandaard factoren bij de zorgverlener met waarschijnlijke en zeer waarschijnlijke relatie tot
de sterfte 

1. I/0 39 jr BMI 33,2kg/m2. 
PZ verloskundige. Sterfte durante partu. AD 38 5/7 wk jongen 2000 gr (<2,3 perc.).
Placenta 349 gram met >10% infarcering.

2. II/I 38 jr I SC wegens n.v.o. en foetale nood. Meisje 2730 gr 41 wk (perc. 5–10). 
PZ gynaecoloog. Twijfel groei bij 31 weken, DBP p5, AC p50. Bij 40 wk. in partu, bij
8 cm ontsluiting, deceleraties. MBO mislukt, 20 min. later geen registratie harttonen
via schedelelektrode. Nieuwe elektrode geeft evenmin registratie, uitwendige regis-
tratie: variabele deceleraties. MBO mislukt opnieuw. 10 minuten later volkomen
ontsluiting, indaling H2+. Uitdrijving 44 min. Meisje 2500 gr (perc. <2,3). Strakke
omstrengeling. AS 1’ 0. Reanimatie zonder succes. 
Placenta 386 gr, geen afwijkingen. Obductie: Impressie hals, stuwing hersenvaten.
Conclusie: asfyxie door strakke omstrengeling.

3. I/0 22 jr 
PZ verloskundige. 33 6/7 wk Buikpijnklachten, 7 uur na melding onderzoek en ver-
wijzing door verloskundige naar gynaecoloog. Terminaal CTG, spoed S.C. Meisje
1480 gr (perc. 10–25). A.S. 3/3. Arteriële navelstreng pH 6,83. Direct overgeplaatst
naar NICU. Convulsies, hypotensie, trombopenie. Grote parenchymateuze bloeding
rechts occipitaal en ventrikeldilatatie. Bloeding breidt zich verder uit, behandeling
gestaakt. Overleden 1 dag oud. 
Placenta 270 gr, infarceringen <10%. Obductie: schedelsectie niet toegestaan, naald-
aspiratie van bloederige liquor, wijzend op belangrijke intracraniële bloeding. Pete-
chiale bloedingen van de viscerale pleura, passend bij asfyxie.

4. III/II 28 jr. 1e partus vacuümextractie, 2e partus thuis, ongestoord. 
PZ verloskundige. 41 5/7 wk. Vliezen breken, telefonisch advies: bedrust wegens
niet ingedaalde schedel. Een uur later starten de weeën, 5 uur later zakt navelstreng
uit. Verloskundige is na 10 minuten aanwezig, geen navelstrengpulsaties, 7 cm
ontsluiting. Met spoed naar ziekenhuis. Aldaar IUVD vastgesteld. Spontane partus
30 minuten later, jongen 4006 gr (perc. 50–75). Placenta 750 gr. Geen obductie.

5. III/I 25 jr. I zwangerschapshypertensie en HELLP, SC 29 wk meisje 716 gr. 
PZ verloskundige, 28 6/7 wk verwezen wegens onvoldoende groei. 33 wk onvol-
doende groei, afname hoeveelheid vruchtwater. Advies: opname, patiënte weiger-
de. Geen extra poliklinische controles aangeboden. 34 1/7 wk opname met pers-
drang. IUVD. Meisje 1090 gram (perc. <2,3). 
Placenta 204 gr. Sterke degeneratie vlokkenparenchym en enige infarcten. Obductie
niet verricht. 

6. I/0 32 jr. 
PZ verloskundige. 31 5/7 wk hoofdpijn, RR 120/85 (voorheen 55-60 diastolisch),
eiwit urine negatief. 32 2/7 wk. pijn onderbuik, RR 120/85, proteïnurie. Verwezen
naar huisarts voor onderzoek urine (cystitis?). Rev. 3 dagen, niet verschenen. Bij 
33 2/7 wk buikpijn, op eigen initiatief naar ziekenhuis. IUVD, stolsel achter placen-
ta. HELLP syndroom. RR 140/100, later 120 diastolisch. DIS. Trandate, MgSo4. 
33 3/7 wk jongen 1750 gr (perc. 10–-25). 
1750 cc stolsels. 
Placenta 375 gr, retroplacentaire bloeding, uitgebreide infarcering (>5%). 
ARDS. Obductie niet verricht.

100%
2

100%
2

100%
2

100%
2

100%
2

100%
2

87,5%
W

75%
W 

85,7%
W

87,5%
W 

75% 
W 

75% 
W 

Bij BMI >30 kg/m
echoscopische
groeicontrole
aangewezen.
(verloskundige)

Tekenen foetale
nood bij klein kind
en mislukken MBO
reden voor kunst-
verlossing dan wel
sectio caesarea.
(gynaecoloog)

Delay in onderzoek
door verloskundige
na melding buik-
klachten door
patiënte.
(verloskundige)

Bij gebroken 
vliezen en hoog-
staande schedel
direct onderzoek
aangewezen.
(verloskundige)

Primair medische
indicatie bij ernstig
gestoorde obstetri-
sche anamnese.
Onvoldoende
groeicontrole, geen
foetale bewaking.
(verloskundige/
gynaecoloog)

Uitgebleven ver-
wijzing bij pre-
eclampsie.
(verloskundige)
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Samenvatting casus Cons Cons Substandaard 
% % factor(en)
Tulip relatie (Betrokken
class sterfte zorgverlener)

7. I/0 29 jr. 
PZ verloskundige. 38 wk hoogstaand caput, RR 102 diast., consult gynaecoloog.
Trombocyten laag normaal (153), geen proteïnurie, geen overname. 38 1/7 wk
minder leven, direct verwezen door verloskundige: IUVD. 38 4/7 wk prostaglan-
dine-inleiding. Meisje 2370 gr (perc.5-10). 
Placenta 340 gr. terminale villusdeficiëntie. Obductie: zwelling gingiva bovenkaak,
beeld van een granulair cell tumor.

8. X/VI 35 jr. 3x spontane abortus, 3x prematuur bevallen. 
PZ huisarts. Geen counseling voor prenatale diagnostiek. 36 2/7 wk. verwezen naar
gynaecoloog wegens schouderdystocie in anamnese. 40 wk spontane partus, jongen
2915 gr (perc. 5–10) AS 9/10. Palatoschisis, rechteroor ontbreekt, microgenitaal.
Binnen 1 uur cyanose, souffle. Pulmonalisatresie en ASD. Prostin. Dandy Walker
malformatie met corpus callosum agenesie en ventriculomegalie. Partiële trisomie
11 en 22. Infauste prognose. 11e dag prostin gestaakt, 13e dag kind overleden.
Placenta 600 gr. Obductie niet verricht. Moeder bleek gebalanceerde translocatie
chromosomen 11 en 22 te bezitten.

9/10. II/0 25 jr. 
PZ gynaecoloog. Ovulatie-inductie bij PCO. Vierlingzwangerschap. 13 2/7 wk
embryoreductie naar tweeling, bichoriaal biamniotisch. 23 wk uitpuilende vocht-
blaas + vochtverlies. Opname. 4–5 cm ontsluiting. 23 2/7 wk I jongen 620 gr AS 1/1,
na 1,5 uur overleden, II jongen 520 gr, na 1,5 u overleden. 
Placenta 400 gr met tekenen van chorio-amnionitis. Obductie niet verricht.

11. II/I 21 jr. 
PZ gynaecoloog op verzoek van patiënte. 41 4/7 wk echo: AFI 10 cm. 41 6/7 wk.
Variabele en wat langere deceleraties, daarna acceleraties. Echo: AFI 6 cm. Plan
inleiding bij 42 2/7 wk.
42 wk. CTG variabel met acceleraties. Contracties, VT 2-3 cm. Nog even naar huis
(feestdag).
42 1/7 wk vochtverlies, matige weeën. Geen leven meer sinds 8 uren. IUVD. 
42 2/7 wk na bijstimulatie, meisje 3405 gr. (perc. 25–50).
Placenta 383 gr., geen afwijkingen. Obductie: geen afwijkingen.

12. I/0 24 jr. 
PZ verloskundige. 34 1/7 wk Harde buik en bloedverlies. Verwezen naar gynaeco-
loog, opname. CTG goed, geen echoscopische aanwijzingen voor retroplacentaire
bloeding, wel wat klein kind (p5) en matige hoeveelheid vruchtwater. D-dimeer
verhoogd. 34 6/7 wk geen bloedverlies, CTG fraai. Ontslag, revisie 3 dagen. 35 wk.
pijn in buik en rug, intermitterend, belt verloskundige. Bezoekt haar direct thuis,
bradycardie kind. Met spoed naar ziekenhuis, aldaar IUVD vastgesteld. Retro-
placentair hematoom. Stollingsactivatie, intravasale stolling. Bloeddrukstijging naar
150/105 en verminderde urineproductie. 35 1/7 wk jongen 1895 gr (perc. 5–10). 
HPP 2395 ml. 
Placenta 320 gr., enige infarcering. Obductie niet verricht.

13. I/0 18 jr. PZ verloskundige. 38 5/7 wk. weeën, voelt zich grieperig en voelt wei-
nig leven sinds 1,5 dag. Temp. 36 gr, tachycardie kind (160/min.) VT vingertop ont-
sluiting, verwezen naar gynaecoloog. CTG zeer strak flauwe deceleraties, tachycar-
die. 2 uur later CTG niet verbeterd, VT niet herhaald. Besloten tot SC, kind 1,5 uur
later geboren. Jongen 2830 gr (perc. 10–25), geen teken van leven. Reanimatie zon-
der succes, na 20 minuten gestaakt. 
Placenta 435 gr. Ruptuur in wand navelstrengvene, hematoom mogelijk oorzaak
overlijden door druk op de vaten. Obductie: aspiratie vruchtwater en meconium,
wijzend op acute asfyxie. Thymus met beeld passend bij acute stress.
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85,7% 
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87,5% 
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Onvoldoende
diagnostiek (CTG,
echoscopie) en
beleid (overname
zorg).
(gynaecoloog)

Achterwege laten
chromosomen-
onderzoek ouders
na 3x abortus en
prenatale diagnos-
tiek niet aange-
boden.
(huisarts)

Zwangerschap
werd niet ontraden
bij hyperstimulatie
(gynaecoloog)

Onvoldoende
bewaking bij sero-
tiniteit. CTG bij
41 6/7 wk niet
optimaal. Zelfs nog
naar huis met con-
tracties.
(gynaecoloog)

Ontslag van risico-
patiënt (stollings-
activatie, klein
kind, matige
hoeveelheid
vruchtwater). 
(gynaecoloog)

Laat besluit tot SC
bij pathologisch
CTG en veel tijd
tussen besluit tot
sectio en uitvoe-
ring.
(gynaecoloog)
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Samenvatting casus Cons Cons Substandaard 
% % factor(en)
Tulip relatie (Betrokken
class sterfte zorgverlener)

14. II/I 30 jr. 1e zwangerschap pre-eclampsie en HELLP, SC 33 4/7 wk., jongen 
1100 gr.)
PZ gynaecoloog. Vanaf 12 weken Ascal 80 mgr dd. 42 1/7 wk. Vruchtwater pockets
3–4 cm, CTG goed, VT: vingertop toegankelijk. 42 3/7 wk meerdere pockets vrucht-
water 3-4 cm., CTG goed. Revisie 2 dagen. Komt eerder, 42 4/7 wk., wegens minder
leven sinds enkele uren. CTG hartactie 100–110/min., na 20 minuten ernstige brady-
cardie, spoedsectio geregeld, 16 minuten later kind geboren. Jongen 3500 gr (perc.
25–50) AS 1/1. Driemaal omstrengeld om hals, een keer om lichaam. Arteriële
navelstreng pH 6,60. Hartmassage, beademing, natriumbicarbonaat en adrenaline.
2,5 uur oud convulsies. Luminal en Dormicum. Overplaatsing naar NICU. Ruim
5 uur oud beginnende subcorticale afwijkingen en ‘burst suppression’-beeld op
cerebral function monitor. Zeer slechte prognose. Behandeling gestaakt, kind
17,5 uur oud overleden.
Placenta 364 gr. Histologisch onvoldragen placenta met tekenen van doorgemaakte
foetale nood. Stamarterietrombose. Obductie niet verricht.

15. II/I 31 jr. BMI 37,9 kg/m2. I 42 wk SC niet-vorderende uitdrijving, jongen 4045
gr. 
PZ gynaecoloog. Gemellizwangerschap, biamniotisch, bichoriaal. 36 4/7 wk beslo-
ten tot inleiding bij 37 wk wegens mechanische bezwaren. 1e kind geboren per
vacuümextractie wegens niet vorderende uitdrijving. Goede start. 14 minuten later
amniotomie en schedelelektrode geplaatst. 56 minuten later uitgezakte arm, regis-
tratie valt weg. SC 2e kind 1 uur en 41 minuten na 1e kind geboren. Meisje 3100 gr
AS 0/0. Reanimatie door kinderarts zonder succes. 
Placenta 955 gr, biamniotisch, bichoriaal. Obductie: geringe subarachnoïdale bloe-
ding o.b.v. tentoriumscheur links.

16. I/0 30 jr. Type II diabetes en hypertensie. BMI 38 kg/m2. 
PZ gynaecoloog i.s.m. internist. 35 5/7 wk in partu, bradycardie tijdens uitdrijving.
Vacuümextractie, extreme schouderdystocie. Jongen 3690 gr (perc. >97,7). AS 2/1.
Intubatie door anesthesist, geen flow over longen. Adrenaline, natriumbicarbonaat.
Na 18 minuten opnieuw intubatie gepoogd door kinderarts, geen flow. Na 40 minu-
ten behandeling gestaakt.
Placenta 540 gr, geen afwijkingen. Obductie: strengvormige bloeding van glottis
naar bloedingshaard, fausse route. Subcutaan emfyseem. Lucht in pleuraholte.

17. I/0 29 jr. 
PZ verloskundige. 33 6/7 wk kind erg rustig, twijfel groei. Echo 11 dagen later,
IUVD. Verwijzing naar gynaecoloog. 36 2/7 wk jongen 1750 gram (perc. 5–10). 
Placenta 332 gr, 50% geïnfarceerd. Obductie: g.b.

18. I/0. 24 jr. 
PZ verloskundige. Vanaf 32 weken matige groei waargenomen. Geen verdere dia-
gnostiek. 39 4/7 wk weeënactiviteit, verloskundige gebeld. Verloskundige komt 30
minuten later aan huis. Cortonen goed, ontsluiting 2 cm. Patiënte belt verloskundi-
ge ruim 3 uur later wegens persdrang, verloskundige arriveert 15 minuten later aan
huis, stelt volkomen ontsluiting vast en negatieve harttonen. Caput op H3. Vliezen
kunstmatig gebroken en binnen 10 minuten is het kind geboren, AS 0/0. Meisje
1740 gr (perc.<2,3). Reanimatie direct gestart en met spoed ambulance besteld.
Beademing met ballon en masker extra zuurstoftoediening en hartmassage. Geen
resultaat. 
Placenta 360 gr, velamenteuze insertie navelstreng, 20 cm lang. Meerdere infarcten
tot 10% van oppervlak. Obductie: geen afwijkingen.
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Te lang afwachtend
beleid bij serotini-
teit met bovendien
dysmaturiteit in de
anamnese. Niet
optimaal CTG zou
direct tot SC heb-
ben moeten leiden.
(gynaecoloog)

Te lang afwachtend
beleid na geboorte
1e kind. Onvol-
doende foetale
bewaking 2e kind,
lange tijd tussen
vaststellen uit-
gezakte arm en uit-
voering sectio
caesarea.
(gynaecoloog)

Macrosomie onder-
schat, foetale nood
niet goed ingeschat.
Fausse route bij
intubatie. Kinder-
arts niet bij partus
aanwezig.
(gynaecoloog/
kinderarts)

Verlate diagnostiek
bij twijfel over
groei en weinig
leven. Direct
consult gynaeco-
loog was aan-
gewezen.
(verloskundige)

Geen actie bij vast-
stellen matige
groei.
(verloskundige)
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Wij achten dit echter in het licht van
de Nederlandse verloskundige
organisatie van essentieel belang,
daar perinatal audit-beoordeling
van het zorgproces op vele niveaus
vraagt. De bereikte consensus-
percentages in dit onderzoek
valideren de methode van onder-
zoek naar substandaardfactoren in
het zorgproces.
In de onderzoeksregio’s werden in
2003 totaal 21915 kinderen geboren

vanaf 22 weken amenorroeduur en
bij onbekende amenorroeduur
vanaf 500 gram geboortegewicht.
Dit is 11,7% van alle kinderen
geboren in Nederland vanaf dezelf-
de amenorroeduur (Stichting
Perinatale Registratie Nederland).
In dit onderzoek werd in de onder-
zoeksregio’s voor 2003 een perina-
tale sterfte vastgesteld van 13,4‰,
terwijl in het gekoppelde bestand
van de LVR1, LVR2 en LNR de

perinatale sterfte voor deze regio
12,3‰ bedroeg (Stichting Perina-
tale Registratie Nederland). Dit ver-
schil is te verklaren doordat 40%
van de algemene kinderartsprak-
tijken nog niet deelneemt aan de
LNR en doordat het niet mogelijk is
in de LVR1 en LVR2 sterfte na de
eerste levensweek te registreren. 
In dit onderzoek werd bij 9% van
de casus met enige zekerheid een
relatie tussen substandaardfactoren

Samenvatting casus Cons Cons Substandaard 
% % factor(en)
Tulip relatie (Betrokken
class sterfte zorgverlener)

19. III/I 35 jr. eerste zwangerschap geen bijzonderheden.
PZ verloskundige. 37 4/7 wk in partu, vliezen breken en 9 uur later belt
patiënte de verloskundige wegens weeënactiviteit. Verloskundige is bin-
nen 15 minuten aanwezig en constateert foetale tachycardie. V.T. 3 cm.
Verloskundige brengt patiënte met eigen vervoer binnen 10 minuten naar
de kliniek en stelt de gynaecoloog intussen op de hoogte van haar komst;
vraagt tevens om aanwezigheid kinderarts bij de partus wegens de ver-
denking op intra-uteriene infectie. Na aankomst in de kliniek is het kind
binnen 5 minuten geboren o.l.v. verloskundige. Meisje 2625 gr (perc.
25–50). AS 2/6. Direct beademing met ballon en masker gestart door de
verloskundige en de assistent verloskunde. 15 minuten na de geboorte
opname kind op de afdeling neonatologie, diagnose milde respiratoire
distress. pH 7,27, pCO2 6,30 BE -6,1. Nasale CPAP. Het kind vertoont 1,5
dagen oud ernstige respiratoire distress, pulmonale hypertensie en shock.
Start amoxycillline en gentamycine wegens verdenking op groep B-strep-
tokokkensepsis. Mechanische ventilatie, vaatvulling, dopamine, dobuta-
mine, adrenaline, hydrocortison. Persisterende pulmonale hypertensie
maakt High Frequency Ossilation Beademing noodzakelijk, met sedatie,
prostacycline en nitric oxide. 38 uur oud blijkt therapie onvoldoende,
overgestapt op ECMO. Echo: subdurale bloeding over gehele linker con-
vexiteit. 48 uur oud, EEG: burst suppressiebeeld, niet reactief, enige epi-
leptische activiteit. 72 uur oud wegens ernstige neurologische afwijkin-
gen en onmogelijkheid van evacuatie subduraal hematoom, ECMO
gestaakt en kind overleden. 
Bloedkweek: Streptococcus pneumoniae.
Placentagewicht onbekend, geen onderzoek.
Obductie niet verricht.

20. II/0 36 jaar. 
PZ verloskundige. 41 4/7 wk verwijzing wegens dreigende serotiniteit.
CTG fraai, echoscopie: normale hoeveelheid vruchtwater. 42 wk. Niet
inleidbaar. CTG fraai, bij 42 3/7 wk revisie en inleiden, tussentijds CTG
controles? (onduidelijke afspraak). 
42 1/7 wk contracties à 1 uur, voelt goed leven. Telefonisch advies:
afwachten. 4,5 uur later belt mevrouw verloskundige wegens weeën à
5–10 minuten. 45 minuten later blijken bij onderzoek door de verlos-
kundige de harttonen negatief. 42 2/7 wk meisje 3820 gr (perc. 75–90).
Placenta 670 gr, geen infarcten. Obductie: tekenen van acute intra-
uteriene asfyxie, petechieën op longen, hart en thymus. Tekenen van
meconiumaspiratie in trachea en longen.
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75%
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Kinderarts niet
aanwezig bij partus
ondanks verzoek.
Directe start anti-
biotica geïndiceerd
bij foetale tachycar-
die.
(kinderarts) 

Onvoldoende
controle bij serotini-
teit, echo en CTG
niet herhaald. Bij
beginnende weeën-
activiteit direct foe-
tale bewaking aan-
gewezen.
(gynaecoloog/
verloskundige) 

PZ=prenatale zorg
Tulip-classificatie. 1= congenitale afwijking, lethaal of potentieel lethaal, 2= placentapathologie, 3= prematuriteit/immaturiteit, 4= infectie,
5= anders, waaronder foetale hydrops e.c.i., ernstige maternale ziekte waarbij het (ongeboren) kind in gevaar komt en trauma (maternaal of
foetaal), 6= onbekend
W=waarschijnlijk
ZW=zeer waarschijnlijk
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in de zorg en de sterfte vastgesteld.
De beperkte omvang van het
onderzoek laat uiteraard nog geen
algemene conclusies toe welke
tekortkomingen in de perinatale
zorg in Nederland regelmatig voor-
komen. Wel zien we in dit onder-
zoek dat er zo nu en dan sprake is
van een te afwachtend beleid in
situaties met een duidelijk ver-
hoogd risico op pathologie (zoals
serotiniteit, niet optimaal CTG en
verdenking op groeivertraging). Bij
vastgestelde pathologie blijkt in
deze serie dat er in enkele gevallen
sprake is van onvoldoende nadere
diagnostiek/foetale bewaking of
het achterwege laten van geïndi-
ceerde zorg. Opvallend is ook dat
de gevonden substandaardfactoren
in de directe patiëntenzorg (met
duidelijke relatie tot de sterfte) in
een hoog percentage werden
gevonden bij kinderen met een
vergevorderde zwangerschaps-
duur; 63% van deze zwangerschap-
pen (12/19, waarvan één tweeling-
zwangerschap) eindigden bij een
amenorroeduur van 37.0 of meer
weken. Dit suggereert een belang-
rijke mogelijkheid tot verbetering
van het zorgproces, daar het kinde-
ren betreft met een goede kans op
gezond overleven. In deze serie
was er slechts één kind met ernstige
congenitale afwijkingen, waarbij de
benoemde substandaardfactor het
ontbreken van preconceptie dan
wel prenatale diagnostiek was. In
74% van de gevallen was de onder-
liggende doodsoorzaak gelegen in
duidelijke pathologie van de
placenta.
Een zorg bij de interpretatie van de
uitkomsten van deze audit is, dat
de kennis vooraf over de uitkomst
van de zwangerschap het oordeel
van het panel beïnvloed kan heb-
ben. Daarnaast zullen de gesignal-
eerde substandaardfactoren niet in
alle gevallen tot een dergelijke
dramatische uitkomst van de zwan-
gerschap leiden. Dit neemt niet weg
dat audit een kwaliteitsverbeterend
effect kan hebben op de gehele
perinatale zorg, doordat substan-
daardzorgfactoren door audit aan
het licht komen en gebruikt kunnen
worden in de kwaliteitscyclus: aan-
passen van richtlijnen, ontwikkelen
nieuwe richtlijnen, implementatie
door onderwijs, bijscholing,
opnieuw audit enzovoort. Op deze
wijze is in Noorwegen, waar aan-

vankelijk de perinatale sterfte
ongunstig afstak ten opzichte van
de omringende landen, in de jaren
1976 tot 1997 een zeer snelle daling
en normalisering van de perinatale
sterfte verkregen.9

In het licht van het specifieke
Nederlandse verloskundige zorg-
systeem is kennis over de verdeling
van substandaardfactoren over de
beroepsgroepen van belang. De uit-
komst van een dergelijke verdeling
kan aanleiding zijn voor gerichte
scholing van zorgverleners, het
aanscherpen van specifieke richtlij-
nen of het verbeteren van de orga-
nisatie van de zorg op landelijk
niveau. De resultaten van deze stu-
die zijn hiervoor door de geringe
aantallen nog niet toereikend. Een
belangrijke bevinding in dit onder-
zoek was evenwel het ontbreken
van een richtlijn voor zowel verlos-
kundigen als gynaecologen bij de
klacht/opmerking van de moeder
dat zij minder leven voelt. Bij meer-
dere casus kwam deze behoefte aan
het licht.

Naast landelijke perinatale audit
blijft lokale perinatal audit belang-
rijk. Het voornaamste doel van
lokale audit binnen een verloskun-
dig samenwerkingsverband is kwa-
liteitsverbetering binnen de kaders
van landelijke afspraken en richtlij-
nen. Voor de lokale situatie zijn de
richtlijnen en afspraken uitgewerkt
in protocollen. De lokale audit
schept de mogelijkheid tot reflectie
op de juiste toepassing van deze
protocollen en op eventuele tekort-
komingen van de protocollen. Zo
wordt duidelijk waar kwaliteitsver-
betering voor de zorg mogelijk is. 
Het belangrijkste doel van een lan-
delijke sterfteregistratie en audit is
surveillance ten bate van kwaliteits-
verbetering op landelijk niveau. In
de loop van de tijd zullen patronen
in het voorkomen van perinatale
sterfte, de doodsoorzaken en het
voorkomen van substandaardfacto-
ren zichtbaar worden. Soms is dit
een proces van jaren, soms zal een
plotselinge verandering aanleiding
zijn voor nader onderzoek. In het
relatief kleine LPAS-bestand bij-
voorbeeld was het opvallend dat
het bij 30% van de casus van peri-
natale sterfte een à terme zwanger-
schap betrof. Dit percentage komt
overeen met de bevindingen in het

gekoppelde LVR/LNR bestand
2003.10 In de groep met een (zeer)
waarschijnlijke relatie tussen de
substandaardfactoren en de sterfte
bedroeg dit percentage zelfs meer
dan het dubbele (63%). Een derge-
lijke bevinding kan aanleiding zijn
in de volgende jaren de perinatale
sterfte bij à terme kinderen onder
de loep te nemen. 

CONCLUSIE

Landelijke perinatal audit is met
een hoog bereikbaar consensus-
percentage uitvoerbaar, schept
mogelijkheden voor surveillance
van de perinatale gezondheid en
kan leiden tot aanbevelingen voor
beleid en de effecten van beleids-
veranderingen volgen. Tegelijker-
tijd kan een beschrijving van de
casuïstiek en het oordeel van een
onafhankelijk panel individuele
zorgverleners ertoe aanzetten hun
eigen zorg kritisch te beschouwen
en waar nodig aan te scherpen.
Landelijke audit kan echter nooit
lokale audit vervangen, daar deze
laatste zich richt op kwaliteits-
verbetering van de perinatale zorg
in de specifieke lokale situatie.
Beide vormen van audit zijn der-
halve complementair. 
Perinatal Audit is een arbeids-
intensief proces, zowel wat betreft
de voorbereiding als de uitvoering
door de zorgverleners en de be-
werking van de resultaten. Lande-
lijke perinatal audit zal daarom niet
mogelijk zijn voor alle gevallen van
perinatale sterfte, ieder jaar. In
navolging van CESDI kan jaarlijks
gekozen worden voor specifieke
onderwerpen.
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SUMMARY
Methods and results of the national perinatal
audit study are illustrated by 20 case descrip-
tions. Substandard care factors were present in
32% of all 228 cases investigated. An audit
panel determined that in 19% of all cases a
causal relation existed between perinatal death
and substandard factors concerning direct
patient care. In 7% a probable and in 2% a very
probable relation with perinatal death was
found. Frequent substandard factors were:
delayed action on diminished foetal move-
ments, inadequate reaction on signs of foetal
distress, non optimal diagnostic investigations
in case of suspected foetal growth restriction. A
national perinatal audit creates the opportunity
for the survey of perinatal health and shows
the weak points in the perinatal care system.
Post graduation education and guidelines can
be developed or renewed as a result of the peri-
natal audit findings. 
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INTRODUCTIE

Een perimortem of postmortem
sectio caesarea is een ingreep die
weinig tot niet voorkomt in Neder-
land. In de MOET-cursus wordt
aandacht besteed aan deze ingreep,
waarbij het accent ligt op de tech-
niek, outcome en medicolegale
aspecten. In het huidige artikel
wordt naast deze aspecten het
accent gelegd op indicatie en ethiek
en de verschillen hierbij tussen de
eerste en derde wereld.

CASUS

Een twintigjarige (alleenstaande)
primigravida was sinds twee dagen
op de antenatale afdeling opgeno-
men met klachten van hoofdpijn,
malaise, koorts en vomitus. Obste-
trische anamnese vermeldde dat
patiënte een amenorroeduur had
van 38 weken en geen prenatale
controles had gehad tijdens haar
zwangerschap. Uit verdere anam-
nese bleek dat er geen contracties
waren, geen buikpijn en geen
hoestklachten. Bij lichamelijk
onderzoek werd een matig zieke
zwangere vrouw gezien. Bloeddruk
130/85 mmHg, pols 90/min. en
temperatuur van 38 °C. De fundus-
hoogte was 36 cm en foetale hartto-
nen waren aanwezig. Verder liet het
klinisch onderzoek geen abnormali-
teiten zien. Patiënte werd opgeno-

men met als diagnose: ‘Malaria in
pregnancy’. Om malaria parasite-
mie aan te tonen werd een perifere
bloedfilm afgenomen en kreeg
patiënte intraveneuze quinine uit
voorzorg totdat de uitslag bekend
was.
Op een vrijdagmorgen om 9.45 uur
werd ondergetekende door de clini-
cal officer gebeld in het ziekenhuis
met de mededeling dat patiënte
niet aanspreekbaar was. Bloeddruk
kon niet gemeten worden en een
zeer zwakke pols bedroeg 120/min.
Om 9.50 uur arriveerde ik op de
zaal waar een gaspende patiënte
lag die voor mijn ogen overleed.
Direct werd gestart met reanimatie
van patiënte. Foetale harttonen
waren te detecteren met een stetho-
scoop en besloten werd tot het doen
van een perimortem sectio caesa-
rea. Patiënte arriveerde in de OK
om ongeveer 9.55 uur waar in haar
bed een sectio caesarea werd
gedaan, via een mediane incisie
zowel in abdomen als uterus. Bin-
nen de minuut werd een levende
zoon geboren met APGAR-score
van 7 en 9 na respectievelijk 1 en 5
minuten en een gewicht van 3400 g.

Postmortem werd bij de moeder
zowel een lumbaalpunctie als een
hiv-test afgenomen. De hiv-test was
positief en lumbaalpunctie toonde
het volgende resultaat: leukocyten-
getal 120 x 103/µl, 80% polymor-

fen, glucose <5 mmol/l, eiwit >300
mg/dl, zuurvaste staven negatief
en een gram kleuring die gramposi-
tieve diplokokken liet zien. In deze
setting betekent dat dit meestal een
Streptococcus pneumoniae is.
Als doodsoorzaak werd zodoende
een bacteriële meningitis, bij een
mogelijk immuungecopromiteerde
zwangere opgegeven.

DISCUSSIE

De term sectio caesarea is niet
afkomstig van de geboorte van
Julius Caesar, maar van de tweede
koning van Rome, Numa Pompi-
lius, die een wet indiende in 715
voor Christus, waarin werd gesteld
dat van alle vrouwen die tijdens de
zwangerschap overleden, het kind
uit de baarmoeder verwijderd dien-
de te worden (Caesare = snijden).
Later, tijdens de middeleeuwen,
vaardigde de katholieke kerk een
aantal decreten uit waarbij ook elk
ongeboren kind gescheiden diende
te worden van een overleden zwan-
gere teneinde de ziel van dit kind te
redden door middel van doop.1

De huidige literatuur die de indica-
ties beschrijft tot het doen van een
spoed peri/postmortem sectio cae-
sarea, zijn op maternale en foetale
factoren gebaseerd. Deze factoren
zijn onder andere de tijd tussen een
hartstilstand en de geboorte van het

Indicaties en ethiek rond een
perimortem sectio caesarea in een
districtsziekenhuis in Afrika:
verschillen tussen eerste en derde
wereld
J.J. BELTMAN

TROPENARTS, THYOLO DISTRICT HOSPITAL, MALAWI
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kind, duur en kwaliteit van de
reanimatie, de overlevingskans van
de foetus op basis van ame-
norroeduur en de oorzaak van de
maternale sterfte. De algemene
consensus is dat hoe eerder de sec-
tio caesarea wordt gedaan, hoe
beter de prognose is voor het kind.2

Literatuuronderzoek naar mater-
nale en foetale fysiologie laat zien
dat een sectio caesarea zou moeten
starten binnen vier minuten van
een hartstilstand en geboorte dient
plaats te vinden binnen vijf minu-
ten. Zwangere vrouwen ontwikke-
len sneller anoxie dan niet-zwange-
ren en dientengevolge zullen zij
sneller irreversibele hersenschade
ontwikkelen binnen vier tot zes
minuten nadat hartstilstand is inge-
treden.3 Wordt pas later een spoed-
sectio caesarea gedaan, dan wordt
de prognose van het kind aanzien-
lijk minder. In een retrospectieve
review toonden Katz et al. aan dat
gedurende deze kostbare minuten
de meeste winst valt te boeken wat
betreft de outcome van gezonde
neonaten, ruim 70%.4 Een ander
review naar outcome van neonaten
geboren via perimortem sectio
caesarea over de afgelopen 25 jaar,
vindt geen enkele rapportage van
kinderen die nadat zij eenmaal de
kritische neonatale periode over-
leefd hadden, later neurologische
restafwijkingen daaraan over-
hielden.5 Deze richtlijnen zijn ook
overgenomen door de MOET-
cursus.6

In bovengenoemde casus was de
tijd tussen hartstilstand en spoed-
sectio ongeveer vijf minuten.
Besloten werd de patiënte naar OK
te brengen en daar in haar bed de
postmortem sectio caesarea te ver-
richten teneinde zo min mogelijk
tijd te verliezen. Het is interessant
om dit vanuit een Afrikaanse set-
ting te bekijken. De resuscitatie van
de patiënte was buitengewoon in-
effectief, vanwege het niet aan-
wezig zijn van een beademings-
ballon, laat staan zuurstof, het
ontbreken van enige vorm van
inotrope medicatie en het sneuve-
len van de intraveneuze lijn tijdens
het vervoer. Alleen hartmassage
werd toegepast.

De levensvatbaarheid van de foetus
is vooral gebaseerd op de zwanger-
schapsduur en de aan- of afwezig-

heid van foetale harttonen tijdens
de eerste evaluatie.7 Ook hier zijn
verschillen tussen beide wereld-
delen. Worden door Morris et al.
aanbevelingen gedaan om altijd de
foetale hartactie vast te stellen met
een Doptone bij elke zwangere
patiënte met een trauma8, hier in de
Afrikaanse setting kan dit alleen
met een stethoscoop gebeuren. In
het Westen zal bij een dergelijke
calamiteit soms nog met de echo
worden gekeken, zeker bij een
onzekere zwangerschapsduur, in
Afrika wordt gevaren op het beoor-
delen van de fundushoogte en laat-
ste menstruatie om enig inzicht in
zwangerschapsduur te krijgen.
Daarbij komt dat in het Westen
zelfs bij een veel kortere zwanger-
schapsduur het doen van een peri-
mortem sectio overwogen moet
worden vanwege het belang van de
moeder. Katz et al. publiceerden
recent over de maternale uitkomst
bij twintig perimortem sectio’s.
Veertien vrouwen (70%) werden
succesvol gereanimeerd. Dertien
van hen konden in goede conditie
worden ontslagen. Eén vrouw die
succesvol was gereanimeerd, over-
leed in tweede instantie alsnog aan
een vruchtwaterembolie10 (zie
verder). Het doen van een peri-
mortem sectio is in Afrika met
‘resource poor settings’– bij een
geboortegewicht onder de ander-
halve kilo geassocieerd met overle-
ving van vrijwel nul. Men dient ook
in ogenschouw te nemen dat in

Afrika ruim 90% van de zwanger-
schappen ongecontroleerd is. 

Niet alleen kan een perimortem
sectio caesarea het ongeboren kind
redden na een maternale hartstil-
stand, ook kunnen de kansen van
de moeder aanzienlijk verbeteren
tijdens de reanimatie. Het eva-
cueren van de uterus tijdens een à
terme sectio caesarea, kan de car-
diac output verhogen met 20 tot
25% door opheffing van aorto-cava-
le compressie.9

TECHNIEK VAN DE
PROCEDURE 

Geen tijd dient verloren te gaan met
het brengen van patiënte naar de
OK. Een perimortem sectio caesa-
rea wordt gedaan door middel van
een mediane incisie van xifoïd tot
pubis, hetgeen tevens de mogelijk-
heid biedt tot effectievere hart-
massage via additionele incisie van
het diafragma. Bij een perimortem
sectio caesarea zijn weinig instru-
menten nodig en meestal zal bloed-
verlies beperkt zijn door afwezig-
heid van cardiac output. De uterus
wordt eveneens mediaan geïnci-
deerd alsook de placenta, indien
anterior gelokaliseerd. Om de
prognose voor de baby en de moe-
der te verbeteren dient de reani-
matie tijdens de procedure te
worden gecontinueerd.11
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ETHISCHE
OVERWEGINGEN

In het zeldzame geval dat een arts
voor de taak staat een perimortem
sectio caesarea te moeten uitvoeren,
zal hij of zij zich geen zorgen hoe-
ven of de medicolegale risico’s van
een dergelijke ingreep. In de huidi-
ge literatuur zijn er tot nu toe geen
rapportages gevonden die melding
maken van aanklachten tegen
gezondheidswerkers die dergelijke
ingrepen gedaan hebben.7 Toch is er
een aantal overwegingen die een
rol spelen tussen beide werelden
die maken dat de ene gezondheids-
werker zeer liberaal is wat betreft
het doen van een spoed-sectio cae-
sarea en de ander juist terughou-
dend is. Veronderstel dat aan alle
prognostische gunstige factoren
voor overleving van het kind tege-
moet wordt gekomen (perimortem
sectio caesarea uitgevoerd binnen
de vijf minuten, goede resuscitatie-
mogelijkheden van de moeder, à
terme kind) en gelijk zijn in beide
werelddelen, dan kan het nog zijn
dat er verschillen in aanpak zijn.
Het gebrek aan middelen om voe-
ding te kopen kan een belangrijke
overweging zijn tot het niet doen
van een spoed sectio caesarea in
een Afrikaanse setting. Kinderen
zijn namelijk volledig afhankelijk
van exclusieve borstvoeding en bij
het wegvallen van deze ‘levenslijn’
wordt de overlevingskans voor het
kind wel heel erg somber. In dit
geval kregen de grootouders for-
mula feeding mee voor het kind
voor ruim een maand. Dit was alles
wat beschikbaar was in het zieken-
huis op dat moment. Ook het nog
steeds groeiend aantal wezen als

gevolg van aids in Sub Saharan
Afrika is een belangrijke factor die
overwogen moet worden.12 In
bovengenoemde casus was de
moeder weduwe wegens het verlies
van haar man aan aids. In de prak-
tijk betekent dat dit soort kinderen
vaak opgevoed worden door de
grootouders, die het ontbreekt aan
geld, energie en middelen om op
hun oude dag deze taak op zich te
nemen. Vaak mislukt dit, wat bete-
kent dat er niets anders overblijft
dan de straat op te gaan en te leven
van bedelen of prostitutie met alle
risico’s voor besmetting van hiv en
zodoende bij te dragen aan de toch
al zo miserabele gemiddelde
levensverwachting van dit land van
38,5 jaar.12

Al met al zou ondergetekende
anders hebben gehandeld als dit
allemaal van tevoren duidelijk was.
Vaak komen deze informatie en
achtergronden pas achteraf, waar-
door de gezondheidswerker in een
‘split second’ moet beslissen. In
plaats van te kiezen voor ‘het
leven’, had ook, in een Malawiaan-
se setting, gekozen kunnen worden
voor een niet ‘onnodig lijden’. 
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INLEIDING

Herpes neonatorum is een infectie
van de pasgeborene met het herpes
simplex-virus (HSV). Van de groep
herpesvirussen zijn er enkele infec-
tieus voor de mens, waaronder
herpes simplex-virus type 1 en 2,
Epstein Barr-virus, cytomegalie-
virus en varicella zoster-virus. 
Na een primo-infect met een
herpesvirus blijft dit latent aanwe-
zig en kunnen recidieven regel-
matig optreden, onder andere
herpes labialis (HSV type 1) of
herpes genitalis (HSV type 2,
seksueel overdraagbaar).
In de zwangerschap kunnen
herpesvirussen gepaard gaan met
foetale en neonatale morbiditeit en
mortaliteit. Besmetting met herpes
simplex kan plaatsvinden tijdens
de baring bij een infectie in het
geboortekanaal, maar ook post-
nataal door een personen met her-
pes labialis (koortslip). Zeldzamer
is de intra-uteriene infectie met het
virus door een opstijgende infectie
uit de cervix bij gebroken vliezen. 

CASUS

Een 35-jarige gravida 3, para 1,
kwam bij een zwangerschapsduur
van 41 weken spontaan in partu.
De controles van de zwangerschap
vonden plaats in de tweede lijn, in
verband met medicatiegebruik bij
astma. Tot op heden verliep de
zwangerschap ongecompliceerd. Bij
een zwangerschapsduur van 39
weken had patiënte bij een polikli-
nische controle klachten geuit van
vulvaire jeuk, pijn en roodheid. Bij
inspectie van de vulva werden op
dat moment geen afwijkingen
gezien. 

Bij binnenkomst op de verlos-
kamers bleek patiënte goed in
partu te zijn en CTG-registratie liet
een normaal patroon zien van de
foetale hartactie. 
De ontsluiting vorderde zeer vlot
en bij 9 cm werd een amniotomie
verricht, waarbij er sprake was van
helder vruchtwater. Na vijftien
minuten persen werd na een epi-
siotomie een dochter geboren met
een goede start, AS 10/10, gewicht
3160 gram. Bij lichamelijk onder-
zoek van de neonaat waren geen
afwijkingen zichtbaar. 
Het nageboortetijdperk verliep
ongecompliceerd; de episiotomie
werd intracutaan gehecht, het totale
bloedverlies was 300 ml. 
De volgende dag kon patiënte met
haar dochter in goede conditie de
kliniek verlaten. De huisarts ver-
zorgde het kraambed. 

Een week postpartum zagen wij
patiënte terug op onze polikliniek
op verzoek van de huisarts. Anam-
nestisch bleek zij hoge koorts in het
kraambed ontwikkeld te hebben,
gepaard gaand met keelpijn en
pijnklachten bij vulva en vagina. De
huisarts was reeds gestart met anti-
biotica wegens verdenking op een
abces bij de episiotomie. Bij licha-
melijk onderzoek werden geen
afwijkingen aan de vulva of vagina
gezien; met name geen roodheid,
zwelling of pijn bij palpatie. De
episiotomie zag er rustig uit.
Patiënte kreeg het advies de antibi-
otica te continueren en haar tempe-
ratuur te vervolgen. Verdere bege-
leiding op onze polikliniek bleek
hierna niet meer noodzakelijk.

Haar dochtertje werd dezelfde dag
opgenomen op de afdeling neona-

tologie van ons ziekenhuis in ver-
band met sufheid, slecht drinken en
koorts. Wegens de verdenking op
een sepsis werd zij behandeld met
intraveneuze antibiotica, waarop er
binnen een dag herstel optrad.
Echter twee dagen later verslechter-
de haar conditie: er werd gedacht
aan een necrotiserende enterocoli-
tis, waarvoor overplaatsing naar
een tertiair centrum plaatsvond.
Aanvullende diagnostiek liet aan-
wijzingen zien voor multi-orgaan-
falen (abcessen in lever, nieren en
longen) en diffuus intravasale
stolling. MRI van het brein liet
diffuse ischemie zien. Microbio-
logisch onderzoek bleek negatief,
virologisch onderzoek was positief
voor herpes simplex type 2 met een
viral load >900 miljoen kopieën. 
Gezien de slechte conditie en
sombere prognose werd op de
twaalfde dag postpartum een
abstinerend beleid gevoerd waarna
het kind overleed.

BESPREKING

De incidentie van herpes neonato-
rum laat een spreiding zien in de
internationale literatuur tussen 1 op
3.000 en 1 op 70.000 levendgebore-
nen, met grote verschillen tussen de
Verenigde Staten en West-Europese
landen.1

In Nederland ligt de incidentie op
4.7 keer per jaar (2.4 keer per
100.000 levendgeborenen) en deze
blijkt over de periode 1981–1998
niet gestegen te zijn, terwijl de inci-
dentie van herpes genitalis wel is
toegenomen. Bijna driekwart van
de neonatale besmettingen is met
herpes simplex type 1, terwijl type
2 meestal de genitale vorm veroor-
zaakt.2 Begin jaren tachtig was deze

Herpes neonatorum: zeldzaam maar
levensbedreigend; een case report
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verhouding ook reeds aantoon-
baar.3 Ongeveer 75% van de geïn-
fecteerde kinderen wordt geboren
uit moeders die niet bekend zijn
met herpes genitalis.4

De diagnose herpes genitalis wordt
doorgaans gesteld op basis van het
klinisch beeld: talrijke pijnlijke en
bilaterale laesies met daarnaast
inguinale lymfadenopathie en
algehele malaise. Materiaal voor
HSV-onderzoek wordt afgenomen
en bevestigt de diagnose. Indien er
sprake is van een primo-infectie ten
tijde van de baring, is de verticale
transmissie ongeveer 50%. Helaas
is het op basis van het klinisch
beeld eigenlijk onmogelijk om
onderscheid tussen een primaire en
recidiverende infectie te maken.5

Herpes neonatorum is te onder-
scheiden in drie klinische vormen:
milde, lokale afwijkingen op de
huid, ogen en slijmvliezen, een
ernstige infectie van het centrale
zenuwstelsel en als derde vorm de
gegeneraliseerde infectie, waarbij
multi-orgaanfalen en diffuus intra-
vasale stolling optreedt. 
De mortaliteit neemt toe met de uit-
breiding van de infectie; deze is
respectievelijk 15% en bijna 70% in
de twee laatstgenoemde groepen.6

Hierbij dienen eventuele restver-
schijnselen bij overlevenden aan-
zienlijk genoemd te worden. 
Herpes neonatorum is een poten-
tieel levensbedreigende aandoe-
ning. Ten minste 50% van de geïn-
fecteerde kinderen overlijdt of
houdt psychomotore restverschijn-
selen.7 Besmetting vindt plaats ten
gevolge van herpes simplex-infectie
bij de moeder, met name door
type I. Het onderscheid tussen een
primo-infectie of recidief is op basis
van het klinische beeld vaak niet
goed te maken.
Verticale transmissie moet zo veel
mogelijk worden voorkomen. Over
de manieren waarop dit het beste
kan gebeuren, bestaat veel discussie
in de internationale literatuur, met
name tussen de richtlijnen in de
Verenigde Staten en West-Europa.8

Dit zal samenhangen met de sterk
uiteenlopende incidentie van her-
pes simplex binnen deze bevol-
kingsgroepen, maar wellicht ook
met het verschil in ‘juridisch
klimaat’. 

BELEID

Behandeling met antivirale middelen
Het voorschrijven van antivirale
middelen in de zwangerschap
((val-)aciclovir) zou transmissie
kunnen reduceren. Er is nog geen
verhoogde incidentie van aangebo-
ren afwijkingen beschreven bij het
gebruik van dit middel in de zwan-
gerschap. Wel is bekend dat bij een
recidiverende infectie de behande-
ling met aciclovir in de zwanger-
schap onvoldoende effect heeft. Het
advies is dan ook om dit middel
alleen toe te dienen bij ‘levens-
bedreigende’ infectie van de zwan-
gere (meestal primo-infectie).9

Het toedienen van aciclovir vanaf
de 36e week van de zwangerschap
zou het aantal sectio caesarea mo-
gelijk kunnen reduceren. De effecti-
viteit van deze behandeling was
wel aantoonbaar bij zwangeren met
een primo-infect in de zwanger-
schap, maar niet bij degenen met
een recidief van herpes genitalis.10

Bij zwangeren met een recidiveren-
de herpesinfectie blijkt het geven
van antivirale middelen gedurende
de laatste weken van de zwanger-
schap kosteneffectiever te zijn dan
het uitvoeren van een sectio caesa-
rea.11

Primaire sectio caesarea
Bij recidiverende herpes genitalis is
de kans op verticale transmissie
zeer klein tijdens de baring.12 Dit
risico kan nog verder gereduceerd
worden door de lesies af te plakken
of door applicatie van betadinejodi-
um. Daarnaast is het uitvoeren van
een primaire sectio caesarea verre
van kosteneffectief bij een herpesre-
cidief: er moeten meer dan 1500
sectio caesarea verricht worden om
één geval van herpes neonatorum
te voorkomen.13

Indien er sprake is van een primai-
re infectie met herpes simplex virus
in de laatste zes weken van de
zwangerschap, bestaat het advies
om een sectio caesarea te verrich-
ten. Tevens dient deze zwangere
behandeld te worden met aciclovir
gedurende deze laatste weken van
de zwangerschap. Indien er bij de
baring sprake is van een primo-
infectie, dient een sectio verricht te
worden. 

Screening
Moeten alle zwangere vrouwen in

het eerste trimester van de zwan-
gerschap routinematig gescreend
worden op het herpes simplex-
virus? Serumscreening naar anti-
stoffen tegen HSV type 1 of 2 heeft
alleen zin als de partner van de
vrouw ook gescreend zal worden.
Dan pas kan een goede inschatting
van het risico tijdens de zwanger-
schap worden gemaakt. In Neder-
land wordt dit alleen toegepast in
het kader van wetenschappelijk
onderzoek. Een van de voordelen
van een bekende serumstatus van
de vrouw en haar partner zou zijn
om hen gedurende de zwanger-
schap beter te kunnen controleren
en eventueel te behandelen, zodat
een transmissie in de laatste weken
of bij de baring kan worden voor-
komen.14

Nadelen van het routinematig
screenen worden ook genoemd.
Screenen heeft zin indien het
onderwerp waarop je screent een
groot probleem is voor de volksge-
zondheid. Herpes neonatorum lijkt
dit in Nederland niet te zijn. Daar-
naast is het voorkómen van trans-
missie van een seropositieve
partner naar een seronegatieve
zwangere nog onvoldoende te beïn-
vloeden. In individuele gevallen
blijft screening op serumantistoffen
tegen herpes simplex natuurlijk wel
aangewezen. 
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SUMMARY
Herpes neonatorum, infection with herpes
simplex virus (HSV), is rare in pregnancy. It  is
a major cause of morbidity and mortality for
newborns inadvertently infected. 
In this case report we describe a newborn child
who became infected by the herpes simplex
virus, leading to severe clinical consequences.
Prevention and treatment of herpes simplex
virus during pregnancy and labour is an issue
for discussion. Treatment with antibiotics,
planned caesarean section and screening of the
immunity of pregnant women are all to be
considered. Cost-effectiveness and psycholo-
gical aspects have as well to be evaluated. 
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De NVOG heeft het kwaliteits-
beleid al decennia lang hoog in het
vaandel. Dit blijkt onder meer uit
de grote hoeveelheid richtlijnen,
modelprotocollen en kwaliteits-
normen, waarin de beroepsgroep
aangeeft wat onder goede zorg ver-
staan wordt voor een aantal onder-
werpen. Deze documenten zijn niet
vrijblijvend, want deze worden na
uitgebreide discussie binnen de
vereniging vastgelegd in de alge-
mene ledenvergadering van de
NVOG.  Kwaliteitsindicatoren die-
nen inzichtelijk te maken of de
hooggespannen verwachtingen ook
waargemaakt worden. Het is een
instrument om in de kwaliteitscy-
clus Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A)
de C vorm te geven. Criteria voor
het ontwikkelen van kwaliteitsindi-
catoren zijn vastgelegd in het AIRE
instrument.1 Een indicator moet
onder andere eenvoudig meetbaar
en snel beschikbaar zijn. Het ligt
dus voor de hand om voor indica-
toren op obstetrisch gebied zo
mogelijk gebruik te maken van de
LVR.
Binnen de obstetrie worden
maternale- en perinatale sterfte en
VOKS-i gegevens gebruikt als
kwaliteisindicatoren. Probleem:
maternale sterfte komt vrijwel niet
voor, perinatale sterfte en VOKS-i
blijken niet altijd duidelijk gerela-
teerd aan de kwaliteit van de gege-
ven zorg. Kortom, binnen de obste-
trische kwaliteitscyclus P-D-C-A is
het Plan ontwikkeld (Richtlijn), de
Do uitgewerkt (Protocol), maar ont-
breken instrumenten om de Check
in te vullen (indicatoren).
De NVOG is steeds betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen op kwali-
teitsgebied. Dankzij haar initiëren-
de rol speelt de NVOG een promi-
nente rol in de ontwikkeling van
indicatoren. Het feit dat de inspec-
tie (IGZ) in 2004 in het kader van
haar nieuwe beleid besloot het

kwaliteitsbeleid van wetenschappe-
lijke verenigingen te steunen door
de ontwikkeling van indicatoren te
stimuleren, sloot goed aan bij het
bestaande kwaliteitsbeleid van de
NVOG. Van belang is dat het hier
gaat om de ontwikkeling van inter-
ne indicatoren, dat wil zeggen voor
eigen gebruik en in eigen beheer.
De inspectie vroeg het RIVM om
het onderzoek wetenschappelijk te
ondersteunen en de Orde gaf finan-
ciële ondersteuning aan de NVOG.
Op 30 maart 2005 ondertekenden
de NVOG, de Orde (OMS) en het
IGZ een convenant. Hiermee werd
het officiële startschot gegeven voor
een onderzoek naar nieuwe kwali-
teitsindicatoren voor de obstetrie. 
Er werd een werkgroep in het leven
geroepen bestaande uit drie NVOG
leden, twee epidemiologen van het
RIVM en een informatiedeskundige
betrokken bij de Landelijke Verlos-
kunde Registratie (LVR). Tevens
werden verschillende bijeenkom-
sten bijgewoond door een inspec-
teur van het IGZ. De drie NVOG-
leden vertegenwoordigden de
Koepel Kwaliteit, perifere en acade-
mische gynaecologen.

De werkwijze was als volgt:
Fase I: ontwikkelen van de indicatoren
Het uitgangspunt van de werk-
groep was om in dit project indica-
toren te ontwikkelen op basis van
bestaande richtlijnen en kwaliteits-
normen van de NVOG, expert opi-
nion en in het buitenland gebruikte
indicatoren. Bij een eerste selectie
van de richtlijnen werd gekeken
naar klinische relevantie en haal-
baarheid om hiervoor indicatoren
te ontwikkelen. Op grond van de
criteria, klinische relevantie, weten-
schappelijke onderbouwing en de
mogelijkheid tot verbetering in de
zorg, heeft de commissie besloten
om indicatoren te ontwikkelen op
basis van de volgende domeinen:

pre-eclampsie,  begin- en einde
baring, pijnstilling, bloedverlies,
kinderlijke uitkomst en organisatie.
De lijst met 109 kandidaat-indicato-
ren kon hiermee worden terug-
gebracht tot een set van 34.
De Otterlogroep, zijnde de NVOG-
richtlijnenwerkgroep op verlos-
kundegebied, werd gevraagd als
klankbordgroep te dienen en de
voorgestelde indicatoren mede te
beoordelen op hun relatie met
kwaliteit van zorg. 

Fase II: pilot
Vervolgens werd een pilotstudie
verricht in dertien ziekenhuizen.
De deelnemende ziekenhuizen
waren verdeeld over alle catego-
rieën en verspreid over het land. De
pilot-periode liep van juni tot okto-
ber 2006. In totaal werden ongeveer
6500 bevallingen in de pilot gere-
gistreerd door  de deelnemende
ziekenhuizen. Het doel van de
pilotstudie was de set van 34 kwali-
teitsindicatoren te evalueren op
bruikbaarheid en haalbaarheid van
de registratie. Tevens werd gekeken
naar draagvlak, werkbelasting en
verschillen tussen ziekenhuizen. Bij
de registratie werd waar mogelijk
aansluiting gezocht bij de LVR en
waar nodig gebruik gemaakt van
een web-based applicatie op
patiëntniveau, speciaal voor dit
doel ontwikkeld en eenvoudig in te
vullen.  Hierin werden alle beval-
lingen van de deelnemende zieken-
huizen in de onderzoeksperiode
geregistreerd. Alleen als het een
indicatorgebied betrof was het
nodig om aanvullende gegevens in
te vullen. Tevens werden aan het
begin en het einde van de pilot de
structuurindicatoren via een
vragenlijst geënquêteerd.   
Recent werden de resultaten uit de
pilot door de werkgroep geëvalu-
eerd. Op dit moment zijn nog
slechts voorlopige resultaten

Uit de Koepel Kwaliteit 

Nieuw! Obstetrische indicatoren!
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bekend. Maar in de pilot lijken al
interessante verschillen tussen
klinieken naar voren te komen. De
belasting werd door de deelnemers
acceptabel gevonden en het draag-
vlak bleek goed. Op grond van de
eindanalyse wordt de definitieve
conceptset voor implementatie in
2007 vastgesteld.

Fase III: implementatie
Deze laatste fase luidt de meest
kritische fase in voor het welslagen
van het project. 
Na introductie van de set op de
NVOG site en het Gynaecongres
volgt discussie en accordering op
de algemene ledenvergadering.
Gezien de kansen en het beroepsbe-
lang is de werkgroep hierover opti-
mistisch gestemd. Voor een succes-
volle introductie zal veel afhangen
van de ervaren werklast. Die is
voor de gemiddelde gynaecoloog
bepaald niet minder geworden in
de laatste jaren. Derhalve werd al in
een vroeg stadium contact gelegd
met de Stichting PRN. Hierbij werd

toegezegd om de ontwikkelde in-
dicatoren in te bouwen in de LVR.
De dagelijkse registratie in de LVR
levert dan door een druk op de
knop de in de LVR aanwezige indi-
catoren op. Om ook te kunnen zien
waar men staat ten opzichte van
andere klinieken, zal met behulp
van predictoren  spiegelinformatie
beschikbaar worden gesteld. Met
de Commissie Visitatie NVOG
werd afgesproken om de set indica-
toren op te nemen in het concept
kwaliteitsjaarverslag van elke
kliniek.
De werkgroep zal in 2007 actief
betrokken blijven bij de implemen-
tatie van de ontwikkelde kwaliteits-
indicatoren in de algemene prak-
tijk. De pilot toonde dat met
acceptabele extra inspanning een
prachtige verzameling data ver-
kregen werd. De uitgebalanceerde
set geeft een geweldige kans om
een volgende slag in de kwaliteits-
cyclus te maken en is goed uitvoer-
baar in de praktijk. 
Het zal nodig zijn om vervolgens

na te gaan of de geïntroduceerde
indicatoren daarna ook werkelijk
voldoen aan het uiteindelijke doel:
het verbeteren van de verloskundi-
ge zorg. Dit zal het onderwerp
moeten zijn van een vervolgstudie.
Pas dan zal het project invulling
geven aan de missie van de Koepel
Kwaliteit zoals verwoord in de nu
ter discussie staande Conceptnota
Kwaliteit 2007-2012: de NVOG wil
met aandacht voor kwaliteit en
kwaliteitszorg de zorg aantoonbaar
beter maken, zodat de patiënt het
beste af is en de beter functione-
rende (aspirant-)leden meer
voldoening hebben in de vak-
uitoefening.
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Inhoud

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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We nemen afscheid van drie redactieleden die vanaf het begin van dit
millenium hebben bijgedragen aan de veranderingen en groei van het
NTOG. Inmiddels staat het blad trots tussen de andere medische tijdschrif-
ten met voldoende artikelen, meningen en discussies. Collegae Bergmans,
Bruinse en de Kroon hebben de afgelopen jaren kritisch artikelen bekeken,
commentaren geschreven en mede de inhoud en de koers bepaald. De
redactie vergaderingen verliepen mede dankzij hun aanwezigheid voor-
spoedig en er werd gelukkig genoeg gelachen. Hoewel ook voor hen wel
zal gelden dat “als men denkt wat men had kunnen schrijven , men zich
geestiger en knapper vindt, dan wanneer men terugdenkt aan wat men
heeft geschreven”. Moge deze gedachten  een belofte zijn voor de toe-
komst. En gedenk de Arabische parabel: 

Schrijf de slechte dingen die je aangedaan zijn
In het zand, maar schrijf de goede
Dingen, die je overkomen zijn op marmer

Eén van hen schrijft de editorial van deze uitgave van het NTOG en vertelt
hoe het lekker glibbert op het raakvlak van wetenschap en vluggeschriften. 

Hein, Cor en Martin, bedankt!

Lex Peters, 
hoofdredacteur.  

Onmisbaar
“Pas op dat je niet wegwaait, Kleine Knor. Ze zouden je missen. 
“waar is Kleine Knor naartoe gewaaid?” zouden ze zeggen, en dat meenden ze echt...”
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Onlang vierde ik met een paar colle-
ga’s de 2e Lancet-publicatie van één
van hen. Wees gerust: we vieren niet
elke publicatie. Sterker nog: we
kapitelen elkaar als er weer een
authority based review wordt
geschreven. Maar ook die publica-
ties resulteren in een hit in Pubmed,
moraal is kneedbaar en laten we
toch vooral, onder het motto goed
voorbeeld doet goed volgen, niet
roomser proberen te zijn de vele
‘wetenschapspausen’ die ons voor-
gingen. Hoe dan ook: een publicatie
in de Lancet dient gevierd! Publice-
ren betekent immers faam en aan-
zien. Door te publiceren timmer je
aan de weg. Door te schrijven kun je
zorgen dat je mag blijven!

Er wordt wel gezegd dat bèta’s niet
kunnen schrijven. De artikelen van
bèta’s blinken uit in bijzinnen,
betrouwbaarheidsintervallen tussen
haakjes en genuanceerde bewerin-
gen die in dezelfde alinea weer wor-
den tegengesproken door een ande-
re schrijver te citeren. Allemaal op
voorschrift van het strakke keurslijf
van de EBM. Saaie kost! De cursus
‘How to write an article and getting
it published’ zou moeten worden
uitgebreid met een dagdeel ‘How to
write an opinion paper’. Alleen dan
kunnen we voldoen aan de harts-
tochtelijke oproep van historicus
James Kennedy tijdens de viering
van het 150-jarig bestaan van Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde:
Stoppen met dienen! De medische
stand speelt een veel te onderge-
schikte rol in het maatschappelijk
debat. Ik kan niet anders dan het
met hem eens zijn. 

Misschien dat Ronald Plasterk, een
bèta met een scherpe pen die we met
node zullen missen de komende
jaren, als minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen het
schrijven kan promoten en tot speer-
punt maken. En laten we dan begin-
nen met schrijven over onszelf.
Schrijven om het publiek te informe-
ren over alles wat de gynaecoloog ze

te bieden heeft. Schrijven over de zin
en onzin van preconceptiezorg,
schrijven over het HPV-vaccin,
schrijven over de rol van de gynae-
coloog bij het in stand houden van
de mogelijkheid om thuis te beval-
len als je dat wilt, schrijven over de
door de gynaecoloog gewonnen
strijd om prenatale diagnostiek ver-
goed te krijgen. Schrijven om het
publiek te informeren.

En als we dan het publiek kunnen
informeren, kunnen we een poging
doen die rol in het publieke debat op
te eisen. In plaats van klagen achter-
af komen we vooraf met plannen,
ideeën, oplossingen en constateren
we problemen waarvan nog nie-
mand het bestaan vermoedde. Ook
daarin lijkt de regering met vriend
Plasterk ons gewillig: het nieuwe
kabinet wil immers investeren in
overleg met maatschappelijke orga-
nisaties! Door te gaan schrijven kun-
nen we zorgen dat we worden uitge-
nodigd.

Hoewel: heeft het geschreven woord
nog wel toekomst? De bewegende
en interactieve media bieden veel
meer mogelijkheden dan het alfabet
en passen beter in de moderne tijd.
Spanningsbogen met de lage span-
ning van alinea’s en kolommen zijn
niet meer besteed aan de moderne
mens die opleeft bij snel bewegende
beelden, felle kleuren, korte bood-
schappen en staccato conclusies. De
Metro, Spits en de Pers delven het
onderspit in de strijd om de lezer
met de Volkskrant, NRC en Trouw.
Het nieuwe Opinio probeert met
roze papier te voldoen aan de
behoefte aan heftige visuele input en
prikkels. Verspilde energie: binnen
enkele jaren zal DWDD (*) 24 uur
per dag te volgen zijn via de mobiele
telefoon. De volgende generatie aios
gynaecologie en verloskunde zal
elkaar kapitelen en uitlachen om een
publicatie in de Lancet en slechts
aan het vieren slaan met een inter-
view in wetenschapsrubriek van
DWDD, GeenStijl-tv of als het Jeffrey

Drazen, Richart Horton, Catherine
DeAngelis en de hunnen mee zit het
wekelijkse NEJM / Lancet / JAMA /
journaal op CNN.com, te bekijken en
beluisteren op je PDA.

Het schrijven van rekeningen zal
echter nodig blijven om überhaupt
te kúnnen blijven. Hoewel nu einde-
lijk het tarief dat we per uur mogen
rekenen voor onze dienst vast lijkt te
staan is het onbegrijpelijk dat ’s
nachts schrijven net zo veel (of wei-
nig; al naar gelang uw glas: is het
half vol of half leeg?) oplevert. Net
zo ongelofelijk is het dat de er geen
rekening geschreven kan worden
voor het beschikbaar zijn. Dat kan
zo niet blijven! Maar er gloort licht
aan de horizon, naar het schijnt heb-
ben ‘ze in Den Haag’ begrepen dat
het voor de verloskunde zoals die
nu functioneert in Nederland, en
waar we zo apetrots op zijn, noodza-
kelijk is een vergelijkbare regeling te
maken als voor Eerste Hulpen. Mis-
schien kan de thuisbevalling dan
toch ook in de uithoeken van ons
landje mogelijk blijven!

Het was een eer om in de redactie
van ons tijdschrift te mogen zitten
en te mogen schrijven over wat er
gaande was in gynaecologisch
Nederland. Het was één groot leer-
moment om, voor de rubriek NOBT,
alles te moeten lezen wat door Ne-
derlanders op het gebied van gynae-
cologie en verloskunde geschreven
en gezegd is. Het was een voorrecht
om, samen met de andere redactiele-
den, onder leiding van Lex Peters en
gestimuleerd door uitgever Hans
Groen, ons tijdschrift te mogen
maken. Maar aan al het goede komt
een eind. Nu maar hopen dat ik mag
blijven schrijven… 

(*) DWDD: De Wereld Draait Door.
Als u deze noot nodig heeft u een signi-
ficant verhoogd risico dat u onvoldoende
bent ingevoerd in de ‘moderne wereld’.
Dit is hét moment om een spoedcursus
te volgen bij uw kinderen, neefjes, buur-
meisjes of op www.geenstijl.nl.

Editorial
Wie schrijft die blijft!
COR DE KROON



4 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007

INTRODUCTIE

Veel discussie bestaat over de beste
wijze van bevallen wanneer er à
terme sprake is van een stuit-
ligging. De risico’s van een vagina-
le baring voor de neonaat enerzijds
en de maternale risico’s bij een
sectio anderzijds maken de besluit-
vorming zeer complex. Buiten deze
discussie om is er voldoende
bewijs, dat een uitwendige versie à
terme het aantal stuitliggingen bij
de partus reduceert (RR0.42 95%BI
0.35–0.50) en het aantal sectio’s ver-
laagt (RR0.52, 95%BI 0.39–0.71).1 De
risico’s van een uitwendige versie
zijn gering voor moeder en kind.2

Over de veiligheid en effectiviteit
van uitwendige versies in de eerste
lijn bestaan geen gegevens. Volgens
richtlijn nummer 7 van de NVOG
behoort de patiënt op de mogelijk-
heid van een uitwendige versie
(eventueel onder tocolyse) gewezen
te worden.3 Wij deden een inventa-
risatie, hoe in de Nederlandse
gynaecologische praktijken omge-
gaan wordt met uitwendige versies.

METHODEN

Aan de hand van de adreslijst van
de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie werd 
in januari 2004 aan alle 97 geregi-
streerde gynaecologen maat-
schappen/vakgroepen een gestruc-
tureerde semi-gekwantificeerde
vragenlijst aan één vertegenwoor-
diger van de groep gestuurd.
(appendix) Een elektronische en een
papieren versie werden verzonden.
Na een maand werd de non-
responders per post en elektronisch
nogmaals verzocht mee te werken
aan het onderzoek. Het onderzoek
had een beschrijvend karakter. Voor
het beantwoorden van de onder-

zoeksvragen werden percentages
en gemiddelden berekend.

RESULTATEN

In totaal retourneerden vieren-
tachtig maatschappen/vakgroepen
(87%) de vragenlijsten (72% primair
en 15% na een herinnering), waar-
van vier (5%) nooit versies uitvoer-
den en één van de respondenten
niet alle vragen beantwoordde. Eén
maatschap/vakgroep liet elektro-
nisch weten, niet te kunnen of wil-
len meewerken aan het onderzoek.
Achtenzeventig vragenlijsten (80%)
bleven over voor verdere analyse.
Lokale afspraken over het beleid en
de uitvoering van uitwendige ver-
sies bestonden in 88% (69/78) van
de maatschappen/vakgroepen . In
28% (22/78) van de maatschap-
pen/vakgroepen werden de versies
door alle leden uitgevoerd tegen-
over 72% (56/78), waar slechts één
of enkelen de versies uitvoerden. In
twee klinieken voerden tweede-
lijnsverloskundigen de versies uit.
De versies werden in 4% (3/78) uit-
gevoerd vanaf 34 weken amenor-

roeduur (AD), in 22% (17/78) vanaf
35 weken AD, in 61% (48/78) vanaf
36 weken AD en in 13% (10/78)
vanaf 37 weken AD. In vijftien
maatschappen/vakgroepen
bestond een formele registratie van
het aantal versies en het succesper-
centage. Het slagingspercentage bij
deze geregistreerde versiepogingen
(primiparae en multiparae) was
44% (341/778). In de andere geval-
len werd het eigen slagingspercen-
tage ruw geschat op 36%. In 92%
(72/78) werd aan alle zwangeren
zonder (relatieve) contra-indicatie
een versie aangeboden. Eén prak-
tijk (1/78) bood een versie alleen
aan multiparae aan. Absolute con-
tra-indicatie voor een uitwendige
versie was een contra-indicatie
voor een vaginale partus. De ande-
re (relatieve) contra-indicaties wer-
den in wisselende mate als zodanig
beoordeeld. Gebroken vliezen 81%
(63/78), oligohydramnion met een
AFI <5cm 65% (51/78), sectio in het
onderste uterussegment in de voor-
geschiedenis 60% (47/78), een
ander litteken in utero 56% (44/78),
groei >p90 27% (21/78), groei<p10

De uitwendige versie bij de à terme
stuit; een inventariserend onderzoek
A.H. FEITSMA1, J.M. MIDDELDORP2 EN D. OEPKES2 

1 GYNAECOLOOG, AFDELING GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE, VLIETLANDZIEKENHUIS, VLAARDINGEN

2 GYNAECOLOOG OBSTETRICUS, AFDELING VERLOSKUNDE, LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM 
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Figuur 1. (Relatieve) contra-indicaties voor het uitvoeren van een uitwendige versiepoging.
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28% (22/78), verwachte foetopel-
viene disproportie 27% (21/78),
maternale hypertensie 23% (18/78),
maternale systeemziekte 8% (6/78)
of een taalbarrière 19% (15/78)
(figuur 1). Hiernaast werden in de
vrije tekst hiv-infectie, placenta op
de voorwand en solutio in de voor-
geschiedenis als contra-indicaties
genoemd. Geschat werd dat 1/5
van de zwangeren na counseling
afziet van een versiepoging. Een
weeënremmer, om de baarmoeder-
spier te ontspannen bij een versie-
poging, werd in 35% (27/78) routi-
nematig gebruikt. In 10% (8/78)
werd een weeënremmer alleen na
een eerdere mislukte versiepoging
gebruikt en in 5% (4/78) alleen bij
nulliparae. In 46% (36/78) werd
nooit een weeënremmer gebruikt.
De gebruikte tocolytica waren
ritodrine intramusculair (36%),
ritodrine intraveneus (19%), nifedi-
pine per os (14%), atosiban intrave-
neus (7%), fenoterol intramusculair
(10%), fenoterol intraveneus (10%),
terbutaline subcutaan (2%) en nitro-
glycerine per os (2%) (figuur 2). 

DISCUSSIE 

De totale respons was 87%. Er bleek
sprake van diversiteit in de termijn
waarop een versie werd uitge-
voerd, de gehanteerde (relatieve)
contra-indicaties en het gebruik van
weeënremmers. Slechts in 19% van
de maatschappen bestond een for-
mele registratie van het aantal ver-
siepogingen en de slagingspercen-
tages. In onze studie werd in 92%
van de gevallen aan alle zwangeren
zonder contra-indicatie een versie
aangeboden en in 1,3% alleen aan
multiparae. In een Canadese studie
werd aan 98% van de vrouwen met
een stuitligging à terme een versie
aangeboden.4 In Australië en
Nieuw-Zeeland boden de gynaeco-
logen een versiepoging aan in 67%.
De gynaecologen aldaar gebruikten
in 53% tocolytica.5 Toevoeging van
een betamimeticum om de uterus te
ontspannen tijdens een uitwendige
versie verkleint de kans op het mis-
lukken van de versie (RR 0,74,
95%BI 0.64–0.87) en vermindert het
aantal sectio’s vanwege een stuit-
ligging. (RR0.85 95%BI 0.72–0.99)6

Van de calciumantagonist nifedi-
pine en de oxytocine antagonist
tracocile is de werkzaamheid bij
uitwendige versies onbekend. Onze

cijfers lieten zien, dat in Nederland
35% van de gynaecologen routine-
matig bij een versiepoging een
tocolyticum gebruikte. In 46% werd
nooit een weeënremmer gebruikt.
Een verklaring hiervoor is op grond
van deze data niet te geven. In de
meeste buitenlandse studies werd
de medicatie intraveneus toege-
diend. Logistieke of acceptatie-
problemen zouden bij de Neder-
landse patiënt een rol kunnen
spelen. Dit aspect verdient bij de
aanpassing van de richtlijn meer
aandacht. Naast een gecontraheer-
de uterus is weinig vruchtwater
ook geassocieerd met een lagere
slagingskans van de versie. Toch
lijkt amnio-infusie voorafgaand aan
een versie in geval van een amnio-
tic fluid index (AFI) kleiner dan
vijftien de slagingskans van de ver-
sie niet te vergroten.7 Een andere
interessante bevinding was het
afzien van de versiepoging door
een niet te verwaarlozen deel van
de zwangeren die ervoor in aan-
merking kwam. Bij een studie naar
de motivatie van vrouwen werd
een groep zwangeren in het eerste
trimester geïnterviewd. Van de
ondervraagden beschouwde 2%
een versie niet effectief, 13% en 19%
dachten dat het gevaarlijk was voor
de moeder respectievelijk het kind.8

Wij hebben geen onderzoek gedaan
naar de motivatie van zwangeren
om een versie te weigeren. Wij
speculeren erop dat de mening van
de gynaecoloog en de wijze van
counseling een grote rol spelen in
de keuze van de zwangere voor een
uitwendige versie. Gezien het niet
invasieve karakter, de geringe
nadelen en risico’s en de lage
kosten van de uitwendige versie
moeten we ons concentreren op het
aanbieden van de versie waar
mogelijk, het verkrijgen van een
toenemend aantal instemmingen

van patiënten en het verhogen van
de slagingskansen van de uit-
wendige versie. Daarnaast zal aan-
dacht besteed moeten worden aan
training van de procedure door
gynaecologen (in opleiding) en aan
eenduidige en volledige informatie-
voorziening en counseling van
patiënten. Recente studies suggere-
ren dat de kans op een spontane
vaginale bevalling na een geslaagde
versiepoging significant kleiner is
dan bij een controlegroep in hoofd-
liggingen. Beter inzicht in de wer-
kelijke getallen is mogelijk door
prospectieve registratie van gege-
vens van zwangeren met een stuit-
ligging à terme , inclusief weigerin-
gen, versiepogingen en uitkomst.
Het slagen van de versie op zich is
maar van relatief belang. De uit-
eindelijke wijze van bevallen en de
gezondheid van het kind is waar
het primair om draait.

CONCLUSIES

Terwijl het merendeel van de
gynaecologen in Nederland wel
een uitwendige versie aanbiedt aan
zwangeren met een stuitligging à
terme, bestaat er geen uniformiteit
over de (relatieve) contra-indicaties,
de termijn waarop een versie wordt
uitgevoerd en het gebruik van toco-
lytica. Ook wordt meestal niet bij-
gehouden hoeveel versies slagen.
Er lijkt ruimte voor aanpassing bin-
nen de richtlijn stuitligging van de
NVOG. We dienen te streven naar
optimaal gebruik van alle bewezen
zinvolle methoden om de versie te
laten slagen. Prospectieve registra-
tie, zoals het opnemen van gege-
vens over versie in de Landelijke
Verloskundige Registratie-database,
kan nu ontbrekend inzicht geven in
de relatie van al dan niet geslaagde
versies en uiteindelijke wijze van
bevallen.
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Figuur 2. Verdeling van de gebruikte weeënremmers bij uitwendige versie.
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ABSTRACT
An inventory of External Cephalic
Version near term.
Background: External cephalic version
(ECV) reduces non-cephalic births and
caesarean sections. 
Objective: To investigate the manage-
ment of external cephalic version in
Dutch gynaecologists' practice.
Methods: In January 2004 all Dutch
gynaecologists received a semi-
standardised questionnaire about ECV
Results: The response rate was 87%.
ECV was offered to 92% of patients.
ECV was performed after 34, 35, 36
and 37 weeks of amenorrhea in 4%,
22%, 61% and 13%, repectively. The
success rate of only 19% registered
ECV was 44%. Relative contra-indica-
tions were: ruptured membranes in

81%, oligohydramnios in 65%,
previous caesarean in 60%, uterine
scars in 56%, macrosomy in 27%, intra
uterine growth restriction in 28%,
foetal disproportion in 27%, maternal
hypertension in 23%, maternal
systemic disease in 8%, and impossi-
ble verbal communication in 19% of
patients. Tocolytics were routinely
used in 35% of patients. In 10% of
patients tocolytics were given after a
failed previous attempt and in 5%
nulliparous women. Forty six percent
of gynaecologists never used tocolytics
at all in ECV.
Conclusion: The majority of Dutch
gynaecologists offer ECV near term in
case of foetal breech presentation.
There was no consensus about the
exact timing of the ECV, secondly the

relative contra-indications and lastly
the use of tocolytics. We propose to
change the Dutch guidelines and
begin a prospective registration. 
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Appendix

ENQUETE INVENTARISERING UITWENDIGE VERSIES

1. Worden er door uw maatschap uitwendige versies verricht?
A. nee  ? u kunt de enquête direct terugsturen/
B. ja

2. Wie voeren de versies uit in uw maatschap/vakgroep?
A. Eén of enkele van de maten
B. Alle maten

3. Is er in uw ziekenhuis, binnen uw maatschap, consensus over het uitvoeren van uitwendige versies?
A. ja ? Wilt u namens de gehele maatschap 1 enquête invullen en retourneren? 

Lees overal waar u staat; uw maatschap.
B. nee ? Wilt u à titre personel de enquête invullen en retourneren? Wij zullen er dan zorg voor dragen, dat uw

maten persoonlijk een enquête toegestuurd krijgen.
4. Hoeveel uitwendige versiepogingen heeft u in 2003 gedaan?

A. ………
B. geschat …….. 
C. weet ik niet

5. Bij welke termijn voert u de uitwendige versies uit?
A. > 35 weken AD.
B. > 36 weken AD.
C. > 37 weken AD
D. anders, n.l. 

6. Wat is uw slagingspercentage van de uitwendige versies?
A. ………
B. geschat …….. 
C. weet ik niet

7. Biedt u aan alle zwangere patiënten met een stuitligging zonder contra indicatie 
een uitwendige versie aan?
A. nee, alleen bij multiparae
B. nee, 
C. ja

8. Welke van onderstaande rij vindt u contra indicaties voor een uitwendige versie? Het is geen volledige lijst.
gebroken vliezen
oligohydramnion
litteken uterus na sectio
litteken uterus anders dan sectio
groot geschat kind >p90
klein geschat kind <p10
verdenking foetopelviene disproportie
maternale hypertensie
maternale systeemziekten
taalbarrière
anders, 

9. Zijn er patiënten die na counseling afzien van een uitwendige versie?
A. geen
B. ± 2 van de 10 patiënten
C. ± 5 van de 10 patiënten
D. ± 8 van de 10 patiënten

10. Gebruikt u een tocolyticum bij een uitwendige versie?
A. nee, nooit
B. alleen bij nulliparae
C. alleen na een eerdere mislukte poging
D. ja, altijd

11. Indien u een tocolyticum gebruikt; welk?
A. ritodrine
B. ander betamimeticum
C. nifedipine
D. tractocile
E. anders, nl. 

ruimte voor opmerkingen:
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INLEIDING

Stoornissen die optreden tijdens de
zwangerschap, hebben hun weer-
slag in het latere leven van moeder
en kind. Enerzijds blijken bepaalde
complicaties in de zwangerschap
een risicofactor voor de moeder om
op latere leeftijd hart- en vaatziek-
ten en diabetes mellitus te ontwik-
kelen.1 Anderzijds hebben kinderen
met een laag geboortegewicht een
grotere kans om hart- en vaatziek-
ten en diabetes mellitus type 2 (DM
type 2) te ontwikkelen op volwas-
sen leeftijd.2-4 

Bij het ontstaan van hart- en vaat-
ziekten en DM type 2 wordt een
belangrijke rol toegeschreven aan
insulineresistentie (IR): Reaven
postuleerde het metabole syn-
droom (syndroom X), hetgeen
wordt gekenmerkt door een cluster
van risicofactoren voor hart- en
vaatziekten, zoals hypertensie,
hoog serumtriglyceride-, hoog
LDL-cholesterol-, laag HDL-choles-
terolgehalte, hoog gehalte aan plas-
minogeenactivator, hyperuricemie,
hoge Quetelet-index met de nadruk
op de middel-heupomtrek en een
gestoorde glucosetolerantie.5,6 IR
gaat samen met een overmatige
productie van insuline,waardoor de
bètacellen in het pancreas worden

uitgeput en uiteindelijk decompen-
seren. De insulineproductie kan de
bloedglucose niet meer reguleren
met als gevolg stijging van bloed-
glucose en het ontstaan van DM
type 2.7 Niet alle onderdelen van
het metabole syndroom zijn altijd
aanwezig, maar men kan de diag-
nose stellen als drie items aanwezig
zijn.6

Door de fysiologische productie
van onder andere ‘human placental
lactogen’ (HPL) moet de moeder in
een normale zwangerschap meer
insuline produceren om een nor-
maal glucosemetabolisme te kun-
nen handhaven. Er ontstaat een
zekere mate van IR, die versterkt
wordt door zwangerschapscompli-
caties als pre-existente diabetes en
ook door zwangerschapshyperten-
sie of pre-eclampsie.1,8 Voor het kind
hangt de intra-uteriene groei samen
met de foeto-maternale uitwisse-
ling en de endotheelfunctie van de
placentavaten.8-10 In de placenta’s
van kinderen met een laag geboor-
tegewicht zijn een aantal endotheel-
veranderingen aangetroffen: vaso-
constrictie (via het sympathisch
zenuwstelsel), verhoogde angio-
tensine II-productie en verstoring
van het lipidenmetabolisme en de
bloedstolling (via de Von Wille-
brand-factor, tromboxaan en endo-

theline).8-12 Gezien de overeenko-
mende effecten van insuline op het
endotheel heeft Barker de foetale
insulinehypothese opgesteld: bij
kinderen met een laag geboortege-
wicht is sprake van IR, die zich
doorzet in de rest van het leven als
verschillende manifestaties van het
metabool syndroom.2,13

Deze hypothese werd onderbouwd,
omdat IR werd aangetoond op
jonge leeftijd (gemiddeld negen
jaar) bij baby’s met een laag geboor-
tegewicht door meting van insuline
en glucose via de zogenaamde
‘clamp-methode’ (zie onder
‘methode’). De insulinespiegels
verschilden significant bij kinderen
met een laag geboortegewicht ver-
geleken met kinderen met een nor-
maal gewicht, maar de bloedgluco-
sewaarden en de glucosetolerantie
niet.14-16 IR was sterk gerelateerd aan
de mate van inhaalgroei in het eer-
ste levensjaar volgens een prospec-
tief onderzoek onder 85 kinderen
met een laag geboortegewicht.17 In
een prospectief onderzoek (n=851)
bleken kinderen met een intra-ute-
riene groeiachterstand die inhaal-
groei vertoonden in de eerste twee
levensjaren insulineresistent en ont-
wikkelden zij overgewicht op de
leeftijd van vijf tot tien jaar.18 Kinde-
ren met overgewicht hebben een

De betekenis van insulineresistentie
bij vrouwen en hun kinderen, die
met een laag geboortegewicht
geboren worden en de eventuele
overdracht
L.J. BOOMSMA1, J. VAN EYCK2 EN E. VAN BALLEGOOIEN3

1 HUISARTS, NIJVERDAL

2 GYNAECOLOOG, AFDELING GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE, ISALA KLINIEKEN, ZWOLLE

2 INTERNIST, AFDELING INTERNE GENEESKUNDE, ZIEKENHUIS BETHESDA, HOOGEVEEN



10 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007

sterk verhoogd risico op DM type 2
in hun latere leven, onafhankelijk
van de aanwezigheid van DM type
2 bij de ouders.19

De relatie tussen een laag geboorte-
gewicht als kind en het optreden
van hypertensie (3,5 mmHg bloed-
drukstijging per kilogram lager
geboortegewicht) als volwassene is
bekend.20,21 Bij cohortonderzoek
onder tweelingen was het geboorte-
gewicht een belangrijker factor
voor het optreden van hoge bloed-
druk dan erfelijke factoren.21 De
bloeddruk in de puberteit is sterk
gerelateerd aan nuchtere insuline-
spiegels als maat voor IR van het
kind.22 Bij onderzoek van twee-
lingen met een hoog risico op DM
type 2 had het kind met een laag
geboortegewicht een hoger risico
op het ontwikkelen van het com-
plete metabole syndroom op latere
leeftijd (Odds ratio (OR) 8.7; 95%
betrouwbaarheidsinterval (95% BI)
1.6-46.9) dan het kind met een
gewicht in de hogere percentielen.23

Naast genetische factoren zou dit
wijzen op de invloed van omge-
vingsfactoren bij de intra-uteriene
groei.23,24 Een laag geboortegewicht
predisponeert tot het optreden van
overgewicht, hypertensie en DM
type 2, maar de uiteindelijke mani-
festatie van deze aandoeningen is
afhankelijk van leefstijl en andere
omgevingsfactoren in het verdere
leven. 
Uitgaande van de rol van IR bij
kinderen met een laag geboorte-
gewicht, bespreken we in dit artikel
de rol die IR speelt bij maternale
factoren die verantwoordelijk zijn
voor een laag geboortegewicht,
zoals ondervoeding, roken en pre-
eclampsie en we zoeken naar aan-
wijzingen voor mogelijke over-
dracht van IR bij de moeder naar
haar baby met een laag geboortege-
wicht.

METHODE

Er is literatuuronderzoek uitge-
voerd in Medline van 1990–2005
met als zoektermen: low birth weight
or fetal growth and insulin resist*
(limit birth-24 days); smoking (and
preeclampsia) and insulin resist*;
preeclampsia and insulin resist*; fetal
program* or Barker hypothesis and
insulin resist*. Bij de beoordeling
van de artikelen werd IR bij voor-
keur vastgesteld door de ‘clamp-

methode’. Bij de ‘clamp-methode’
wordt de respons van insuline op
intraveneuze glucosetoediening
gemeten. Door toename van pro-
ductie van insuline kunnen de glu-
cosespiegels min of meer constant
blijven (‘geclampt’ worden). Bij
insulineresistentie zijn hoge spie-
gels insuline nodig om de bloed-
glucosespiegel constant te houden.
Vanwege de lastige uitvoering van
de ‘clamp-methode’ in de praktijk
heeft men gezocht naar vervangen-
de metingen, zoals de nuchtere glu-
cose/insulineratio of de nuchtere
insulinespiegel.25 Helaas was de
‘clamp-techniek’ in de meeste
onderzoeken niet gebruikt en
accepteerden we als maat voor IR
nuchtere insulinespiegels, al dan
niet na belasting, die een goede cor-
relatie vertonen met de ‘clamp-
techniek’.10,12,25 Bloedsuikerwaarden
nuchter of na belasting werden niet
geaccepteerd als maat voor IR. 

RESULTATEN

Ondervoeding van de moeder en IR bij
moeder of kind
Vrouwen met een lage Quetelet
Index aan het eind van de zwanger-
schap bevielen van kinderen die op
middelbare leeftijd een significant
verhoogde nuchtere insulinespiegel
hadden als uiting van IR.26 Bij
maternale ondervoeding tijdens de
Hongerwinter van 1944 werden
kinderen geboren met een laag of
normaal geboortegewicht, die
vaker hart- en vaatziekten of DM
type 2 op middelbare leeftijd ont-
wikkelden, vergeleken met kinde-
ren die niet in de Hongerwinter
waren geboren. De periode dat de
foetus aan ondervoeding was bloot-
gesteld, bleek te correleren met de
mate van glucose-intolerantie, maar
insulinemetingen werden niet ver-
richt. Correctie van verschillende
kenmerken van de moeder veran-
derde de uitkomsten niet. Boven-
dien bleek de periode in de zwan-
gerschap van blootstelling van
belang voor het optreden van de
uitingen van het metabole syn-
droom. Dit wijst op het belang van
omgevingsfactoren.3,27 De invloed
van omgevingsfactoren bleek ook
in een hongerperiode tijdens het
beleg van Leningrad. Deze kinde-
ren met een laag geboortegewicht
kregen niet vaker hart- en vaatziek-
ten of DM type 2 dan controle-

personen vanwege de minder
snelle inhaalgroei.4,28

Er zijn dus aanwijzingen dat onder-
voeding in het algemeen en tijdens
een zwangerschap uitingen van IR
kan veroorzaken bij het kind, maar
insulinemetingen bij jonge kinderen
met een laag geboortegewicht door
ondervoeding zijn niet beschikbaar.
De gevolgen op lange termijn zijn
zeer suggestief voor het optreden
van IR, maar niet bewijzend. Het
moment van ondervoeding in de
zwangerschap lijkt wel van belang,
hetgeen de rol van omgevings-
factoren onderstreept.

Roken, IR en laag geboortegewicht
Roken, ook passief, is een risico-
factor voor het optreden van een
laag geboortegewicht. De invloed is
ook te vinden bij een geringe hoe-
veelheid sigaretten, maar bij hoger
nicotinemisbruik nemen de schade-
lijke effecten toe.29 De pathologische
effecten in de placenta van vrou-
wen die roken, zijn vooral ver-
dikking van de villeuze trofoblast-
membraan.30

Als de moeder rookt in de zwan-
gerschap, neemt het risico voor het
kind op het ontwikkelen van obesi-
tas en DM type 2 toe: bij meer dan
tien sigaretten per dag was dit
significant en een mogelijke aan-
wijzing voor IR (OR 4.0; 95% BI 1.1-
14.1).31

De plaats van IR bij roken in de
zwangerschap is onduidelijk; waar-
schijnlijk zijn vasculaire factoren
meer van belang, zoals bleek bij
tweelingonderzoek: De tweelingen
van niet-rokende moeders hadden
een laag geboortegewicht en lagere
bloeddruk op negenjarige leeftijd,
terwijl de tweelingen van rokende
moeders een laag geboortegewicht
hadden en een hogere bloeddruk
op diezelfde leeftijd.32 Een onder-
zoek tussen het rookgedrag van de
grootmoeder en het geboortege-
wicht van haar kleinkinderen wees
uit dat het rookgedrag van de
moeder belangrijker was voor het
geboortegewicht van haar kind dan
haar eigen lage geboortegewicht
door het roken van haar eigen
moeder.33

Er lijkt dus geen duidelijk bewijs
voorhanden dat roken als omge-
vingsfactor leidt tot IR bij de
moeder of het kind met een laag
geboortegewicht.
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Pre-eclampsie en IR 
In een normale zwangerschap is
sprake van een zeker mate van IR,
maar bij vrouwen met pre-eclamp-
sie neemt de mate van IR toe naar-
mate er meer symptomen van pre-
eclampsie zijn.8,34,35 Als de
glucosetolerantie meer afwijkt en
daarmee de mate van IR sterker is
aan het begin van de zwanger-
schap, heeft de vrouw een ver-
hoogd risico op het optreden van
pre-eclampsie.36 Echter ook vrou-
wen met een eigen laag geboorte-
gewicht hebben meer kans om pre-
eclampsie te ontwikkelen.35,37,38

Bij vrouwen met pre-eclampsie
blijft IR lang bestaan: twee tot drie
maanden na de zwangerschap met
pre-eclampsie was de mate van IR
significant verhoogd vergeleken
met normale zwangerschappen.8,34,38

Zelfs 17 jaar na een pre-eclampti-
sche zwangerschap is een verhoog-
de mate van IR aangetoond.39

Vrouwen die pre-eclampsie door-
maakten in de zwangerschap,
hebben een verhoogd risico op een
recidief (OR 3.3; 95% BI 1.5–7.4).40

Deze vrouwen ontwikkelden ook
vaker coronaire hartziekten, hyper-
tensie en DM type 2 als uitingen
van IR op latere leeftijd.40-42 Interes-
sant is dat vrouwen, die zwanger
werden van een partner wiens
vrouw vroeger pre-eclampsie ont-
wikkelde, een tweevoudig ver-
hoogd risico hebben zelf pre-
eclampsie door te maken. Een man
geboren uit een zwangerschap
gecompliceerd door pre-eclampsie
heeft een tweemaal verhoogde kans
dat zijn dochter pre-eclampsie ont-
wikkelt (OR 2.1;95% BI 1.0–4.3).40,42

In een groot cohortonderzoek in
Noorwegen bleek de rol van de
genen van de moeder (OR 2.2. 95%
BI 2.0–2.4) belangrijker dan die van
de vader (OR 1.5 95% BI 1.3–1.7)
voor het optreden van pre-eclamp-
sie in een volgende zwangerschap.
Meisjes geboren na een normale
zwangerschap, voor of na een
zwangerschap die gecompliceerd
werd door pre-eclampsie, hadden
een verhoogd risico om zelf pre-
ecclampsie in de zwangerschap
door te maken (OR voor de zwan-
gerschap met pre-eclampsie 2.1
95% BI 1.7–2.5 en daarna OR 1.9
95% BI 1.4–2.5). Voor jongens
geboren voor of na een zwanger-
schap met pre-eclampsie was het
risico voor de partner op pre-

eclampsie niet significant ver-
hoogd.43

Afhankelijk van de ernst van de
pre-eclampsie en het moment in de
zwangerschap was het geboortege-
wicht van het kind lager: 5% min-
der bij lichte vormen van pre-
eclampsie tot 23 % minder bij vroeg
in de zwangerschap optredende
pre-eclampsie.44

Samenvattend is de aanwezigheid
van IR aangetoond bij vrouwen die
pre-eclampsie doormaken. Bij pre-
eclampsie speelt de overdracht van
erfelijke factoren in de vrouwelijke
lijn een duidelijke rol, maar het is
nog onduidelijk in hoeverre erfelij-
ke- of omgevingsfactoren een rol
spelen bij de overdracht van IR. Er
zijn geen onderzoeken gevonden
van insulinemetingen bij kinderen,
die geboren werden na een zwan-
gerschap gecompliceerd door pre-
eclampsie.

DISCUSSIE 

Bij kinderen met een laag geboorte-
gewicht is de aanwezigheid van IR
aangetoond, waamee het optreden
van de verschillende manifestaties
van het metabole syndroom op late-
re leeftijd is verklaard. IR wordt
niet zozeer bepaald door het lage
geboortegewicht, maar juist door de
inhaalgroei in de eerste levensjaren.
Bij een laag geboortegewicht door
ondervoeding bij de moeder is de
relatie met IR niet geheel duidelijk.
IR is bij de ondervoede moeder
waarschijnlijk, maar niet bewezen,
terwijl voor het kind IR zeer waar-
schijnlijk is, gezien de gevolgen op
latere leeftijd. Het moment van
ondervoeding in de zwangerschap
en inhaalgroei als zuigeling zijn
omgevingsfactoren die een belang-
rijke rol spelen bij het optreden van
het metabole syndroom op latere
leeftijd. Een ruim voedselaanbod
leidt tot een reactie in insulinere-
spons van kinderen met inhaal-
groei, zoals bleek na de Honger-
winter in Amsterdam. Dit trad in
veel mindere mate op in Leningrad
waar minder voedsel beschikbaar
was.
Roken van de moeder leidt tot een
laag geboortegewicht van de foe-
tus. Deze kinderen hebben op latere
leeftijd een hogere bloeddruk ver-
geleken met kinderen van niet-
rokende moeders. Maar of roken
van de moeder het begin is van IR

bij het kind is twijfelachtig, omdat
rokende grootmoeders weliswaar
kinderen met een laag geboorte-
gewicht kregen, maar kleinkinde-
ren met een normaal geboorte-
gewicht. 
Bij de moeder met pre-eclampsie is
IR bewezen, die ook nog aanwezig
is na de bevalling en een verhoogd
risico oplevert voor het optreden
van pre-eclampsie in een volgende
zwangerschap en ook voor hart- en
vaatziekten en DM type 2 bij de
moeder op latere leeftijd. Een meis-
je geboren na een zwangerschap
met pre-eclampsie heeft een ver-
hoogd risico op het optreden van
pre-eclampsie in haar zwanger-
schap. Echter pre-eclampsie wordt
niet alleen in de vrouwelijke lijn
doorgegeven, maar ook van
moeder via haar zoon naar
(klein)dochter. 
Gezien de aanwezigheid van IR in
de zwangerschap bij pre-eclampsie
en ook bij kinderen die daarna met
een laag geboortegewicht ter
wereld komen, lijkt een overdracht
van IR van moeder naar kind zeer
waarschijnlijk, maar ontbreken
insulinemetingen in navelstreng-
bloed als bewijs. 
Er werden wel insulinemetingen
van navelstrengbloed gevonden bij
moeders, die reeds bekend waren
met (pre) DM type 1 of 2. Bij hen
was er een duidelijke relatie tussen
de insulinespiegel in navelstreng-
bloed en het optreden van IR bij het
kind op latere leeftijd, zonder dat al
sprake was van DM type 2.45

Concluderend is bij kinderen met
een laag geboortegewicht sprake
van IR. De moeder met pre-eclamp-
sie tijdens de zwangerschap heeft
kenmerken van IR, die mogelijk
worden overgedragen naar het
kind, maar dit is niet bewezen. Ge-
netische factoren spelen bij de over-
dracht van pre-eclampsie vooral
een rol in de vrouwelijke lijn, maar
insulinemetingen van moeders en
kinderen, die geboren werden na
een zwangerschap gecompliceerd
door pre-eclampsie, ontbreken. 
Als de oorzaak van een laag
geboortegewicht gelegen is in
ondervoeding van de moeder
tijdens de zwangerschap, is IR van
moeder en kind waarschijnlijk,
maar niet bewezen. Hier zouden
vooral omgevingsfactoren een rol
bij de overdracht kunnen spelen. 
Bij roken van de moeder in de



12 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007

zwangerschap kan het lage geboor-
tegewicht het begin van IR zijn,
maar van overdracht van IR van de
rokende moeder naar haar kind
lijkt geen sprake. 
Verder onderzoek naar insuline-
resistentie bij de moeder, met
zwangerschapscomplicaties verant-
woordelijk voor een laag geboorte-
gewicht en het kind kunnen uit-
sluitsel geven over mogelijke
overdracht van IR.
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INTRODUCTIE
Kinderen met een laag geboortege-
wicht hebben meer kans op latere leef-
tijd hart- en vaatziekten te krijgen of
diabetes mellitus type 2. Bij deze aan-
doeningen speelt insulineresistentie
een belangrijke rol, die ook al aantoon-
baar is bij kinderen met een laag
geboortegewicht. Bij vrouwen met
pre-eclampsie is sprake van insuline-
resistentie. Pre-eclampsie wordt gene-
tisch vooral via de vrouwelijke lijn
overgedragen, maar de overdracht van
insulineresistentie hierbij is nog niet
duidelijk. Bij andere maternale oorza-
ken van laag geboortegewicht, zoals
maternale ondervoeding en roken,
staat de mogelijke rol van insuline-
resistentie ter discussie.  

ABSTRACT
Objective: Is insulin resistance, present
in children with low birth weight,
possibly transferred from their
mothers during pregnancy?
Design: Review of the literature
Results: Insulin resistance is present in
children with low birth weight. Catch-
up growth is an important factor in
the process of insulin resistance. In
mothers with pre-eclampsia a state of
insulin resistance is present. Genetic
components are held responsible for

the recurrence of pre-eclampsia across
generations, but the transfer of insulin
resistance is not well understood.
Malnourishment of the mother or
smoking in pregnancy may result in
low birth weight of the child, but in
these mothers insulin resistance is
likely, but not proven.
Conclusion: There is strong evidence
for insulin resistance in a pre-eclamp-
tic mother. The transfer of pre-eclamp-
sia is based on genetic factors, but the
mechanism of transfer of the insulin
resistant state to the child is not well
understood. For other causes of low
foetal birth weight, like maternal
starvation or smoking the presence of
insulin resistance is likely, but the
evidence is not conclusive.

SAMENVATTING
Doel: Onderzoek naar de aanwezig-
heid en mogelijke overdracht van
insulineresistentie van moeders, die
bevallen van kinderen met een laag
geboortegewicht.
Methode: Literatuuronderzoek.
Resultaten: Insulineresistentie is aan-
getoond bij kinderen met een laag
geboortegewicht. Vooral inhaalgroei is
een belangrijke factor bij het optreden
van insulineresistentie. Bij vrouwen
met pre-eclampsie is insulineresisten-

tie ook aantoonbaar. De overdracht
van pre-eclampsie verloopt volgens
een erfelijk patroon, maar de wijze van
overdracht van insulineresistentie is
niet duidelijk. Bij maternale ondervoe-
ding of roken tijdens de zwangerschap
worden kinderen met een laag
gewicht geboren; bij de moeder speelt
insulineresistentie mogelijk een rol,
maar dit is niet bewezen. 
Bespreking: De moeder met pre-
eclampsie is insulineresistent en geeft
de pre-eclampsie door naar haar kind,
maar een mogelijke overdracht van
insulineresistentie is niet duidelijk. Bij
andere maternale oorzaken van laag
geboortegewicht. zoals roken en
maternale ondervoeding, staat de rol
van insulineresistentie ter discussie.

TREFWOORDEN: 
insulineresistentie, laag geboorte-
gewicht, pre-eclampsie, ondervoeding,
roken.
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INLEIDING

Een uterusruptuur is een ernstige
complicatie met maternale en foeta-
le morbiditeit en mortaliteit. Een
symptomatische uterusruptuur
wordt gedefinieerd als een extreme
dehiscentie van de uteruswand met
klinische symptomen, zoals foetale
nood, buikpijn, ruim vaginaal
bloedverlies, hematurie en mater-
nale shock.
Een uterusruptuur komt voorname-
lijk voor na een eerdere sectio cae-
sarea. Aangezien het sectiopercen-
tage in Nederland stijgt, zullen er
meer patiënten met een uterus-
litteken zijn die een trial of labour
ondergaan. Hierdoor zal het totale
aantal symptomatische uterusrup-
turen in Nederland toenemen. 
Vanwege de ernst van deze compli-
catie is het belangrijk de sympto-
men vroegtijdig te erkennen om
maternale en neonatale complica-
ties te minimaliseren. Vooral bij
gebruik van uterotonica bij patiën-
ten met een uteruslitteken is men
bedacht op een uterusruptuur,
echter de volgende casussen tonen
aan dat je ook bedacht moet zijn op
een symptomatische uterusruptuur
bij patiënten zonder gebruik van
uterotonica en in een nog zeldza-
mer geval bij patiënten zonder
uteruslitteken. 

PATIËNT A

Een 24-jarige G2P1 met een zwan-
gerschapsduur van 40+1 weken
werd gezien in verband met gebro-
ken vliezen en weeënactiviteit om
de vier à vijf minuten. Haar voorge-
schiedenis vermeldde een primaire
sectio caesarea zestien maanden
hiervoor bij een zwangerschaps-
duur van 34+5 weken in verband
met een HELLP-syndroom. Er
werd een dochter geboren met een

geboortegewicht van 1868 gram.
Haar zwangerschap verliep onge-
compliceerd. Een trial of labour
werd afgesproken. Bij eerdere echo-
grafie bleek de placenta op de ach-
terwand gelokaliseerd te zijn.
Bij binnenkomst was ze goed in
partu, bij vaginaal toucher had ze
vijf centimeter ontsluiting. De vlie-
zen waren gebroken, de varentest
was positief. Het CTG toonde geen
bijzonderheden. Gedurende onge-
veer een uur ving de patiënte de
weeën op onder de douche zonder
CTG-registratie. Toen patiënte buik-
pijn tussen de weeën door kreeg,
werd ze weer aangesloten aan het
CTG . Er werden forse deceleraties
na de wee gezien tot 60 slagen per
minuut, gevolgd door een compen-
satoire tachycardie tot 185 slagen
per minuut met verminderde varia-
biliteit. Vanwege verdenking op
foetale nood werd er een spoedsec-
tio verricht. 
Na het openen van het peritoneum
werd er boven de blaas vruchtwa-
ter gezien. Bij nadere inspectie
bleek er sprake van een forse dehis-
centie in de voorwand. De schou-
der en de navelstreng presenteer-
den zich met alleen de vliezen nog
intact. Er werd een zoon geboren
met een geboortegewicht van 3490
gram met een Apgar-score van 9/9
na één en na vijf minuten. Het kind
werd opgevangen door de kinder-
arts. Het beloop post sectio verliep
voor moeder en kind ongestoord.
De vijfde dag na de sectio caeserea
werden moeder en kind ontslagen. 

PATIËNT B

Een 32-jarige G2P1 met een zwan-
gerschapsduur van 40+4 weken
werd opgenomen in verband met
vaginaal bloedverlies. Haar voor-
geschiedenis vermeldde een secun-
daire sectio caesarea 22 maanden

hiervoor bij een zwangerschaps-
duur van 41+0 weken in verband
met een niet-vorderende ontslui-
ting, maximaal acht centimeter ont-
sluiting werd behaald. Er werd een
dochter geboren met een geboorte-
gewicht van 2850 gram. 
De huidige zwangerschap verliep
ongecompliceerd. Een trial of
labour werd afgesproken.
Patiënte presenteerde zich met wei-
nig helderrood vaginaal bloedver-
lies. Ze had geen buikpijn. De ute-
rus was contractiel. Ze voelde
goede kindsbewegingen. Bij licha-
melijk onderzoek was de buik soe-
pel. Het CTG toonde geen bijzon-
derheden. Bij echografie lag de
placenta op de voorwand, niet laag,
goed aanliggend, en geen aanwij-
zingen voor retroplacentaire stol-
sels. Patiënte werd opgenomen ter
observatie. Patiënte kwam gedu-
rende de opname in partu, hierbij
tekende patiënte ruim. Bij vaginaal
toucher had ze twee centimeter ont-
sluiting met staande vliezen. Het
CTG toonde geen bijzonderheden.
Na tweeënhalf uur had patiënte
ruim helderrood vaginaal bloed-
verlies. Hierbij had ze een pijnlijke
uterus tussen de weeën door. Geen
uterus en bois. Het CTG was hierbij
minder variabel met enkele flauwe
deceleraties. Op verdenking van
een partiële abruptio placentae
werd er een secundaire sectio
caesarea verricht. 
Nadat het peritoneum geopend
was, werd donkerbruin bloed
gezien onder het blaasperitoneum.
Na opening van het blaasperito-
neum werden er veel stolsels in de
uterus gezien. Er was sprake van
een forse dehiscentie van het ute-
ruslitteken. De vliezen waren nog
intact. Er werd een gezonde doch-
ter geboren met een geboortege-
wicht van 3160 gram en met een
Apgar-score van 9/10 na één en na
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vijf minuten. Aangezien er bij de
placenta ook een stolsel gezien
werd, werd deze opgestuurd voor
pathologisch onderzoek. Hierbij
bleek er tevens een beeld te zijn
passend bij een partiële abruptio
placentae. Het postoperatieve
beloop verliep zonder complicaties.
Moeder en kind werden de vierde
dag na de sectio caesarea in goede
conditie ontslagen. 

PATIËNT C

Een 30-jarige G2P1 werd bij een
zwangerschapsduur van 39+3
weken durante partu overgenomen
uit de eerste lijn van de verloskun-
dige in verband met hypotensie en
algehele malaise. 
Haar voorgeschiedenis vermeldde
dertig maanden hiervoor een spon-
tane vaginale baring bij een zwan-
gerschapsduur van 41+5 weken. Er
werd een dochter van 3670 gram
geboren. Na een moeizame geboor-
te van de placenta ontstond er een
fluxus die met Syntocinon en
Methergine werd bedwongen. In
verband met een placentarest een
maand post partum werd er een
curettage onder hysteroscopisch
zicht verricht. Hierbij werd een
placentarest op de achterwand ver-
wijderd. Bij een controle-hystero-
scopie werden geen bijzonderheden
gevonden.
Haar zwangerschap verliep tot dus-
ver zonder bijzonderheden. Patiën-
te was beginnend in partu. In ver-
band met haar voorgeschiedenis
(fluxus) was er een indicatie voor
een poliklinische partus. Tijdens de
partus voelde patiënte zich plots
niet lekker, zag bleek en transpi-
reerde. Er was sprake van een
hypotensie van 80/50 mmHg, pols
was normaal. Behandeling door
middel van vochtsuppletie vond
plaats. De placenta bleek echogra-
fisch in fundo gelokaliseerd zonder
aanwijzingen van retroplacentaire
stolsels. De vliezen werden artifi-
cieel gebroken. Het vruchtwater
was licht bloederig. Op verdenking
van een atypische abruptio placen-
tae werd een secundaire sectio
caesarea verricht. In afwachting
van de operatie toonde het CTG
een persisterende bradycardie van
60 slagen per minuut. 
Na het openen van het peritoneum
bleken de placenta en het kind vrij
in de buikholte te liggen. Het kind

werd vlot ontwikkeld en werd
hypotoon aan de kinderarts over-
handigd. Het werd meteen be-
ademd. Het geboortegewicht was
4185 gram, de Apgar-score 3/6 na
één en na vijf minuten. Navel-
strengbloed toonde een pH van
7,20 en BE van – 15 mmol/L. Bij
inspectie van de uterus bleek er
sprake van een forse mediane ute-
rusruptuur van net onder de fun-
dus tot aan het onderste uterusseg-
ment. Totaal bloedverlies was 4500
ml. Patiënte kreeg een bloedtrans-
fusie postoperatief. 
Postpartum werd het kind over-
geplaatst naar een academisch cen-
trum in onze regio in verband met
toenemende beademingsbehoefte.
Drie dagen na de sectio caesarea
werden beiden in goede conditie
teruggeplaatst. Snel hierna werden
ze gezamenlijk in goede conditie
ontslagen. Bij nacontrole bleek er
echoscopisch met opspuiten van
het cavum een goede genezing zon-
der lekkage te zijn. Hysteroscopisch
toonde de wond een goede gene-
zingstendens. Bij het kind werden
één jaar na dato geen neurologische
afwijkingen gevonden. 

BESPREKING

De drie casussen laten zien dat een
uterusruptuur zich op verschillen-
de manieren kan presenteren.
Patiënte A presenteerde zich vooral
met pijn, ter hoogte van de sym-
fyse, tussen de weeën door en een
deceleratief CTG. Patiënte B
presenteerde zich met vaginaal
bloedverlies en een suboptimale
CTG en patiënte C presenteerde
zich in shock, met vaginaal bloed-
verlies en een bradycardie.
De incidentie van een uterusrup-
tuur na een eerdere sectio caesarea
is ongeveer 0,6–1%.1-3 Er is in
Nederland een toename van het
aantal sectio caesarea van 8% in
1993 naar 22% in 2005 (mede door
de Hannah-trial).4,5 Uit Nederlands
onderzoek blijkt dat een hoog per-
centage (72%) vrouwen met een
uteruslitteken een trial of labour
ondergaan, met een succespercenta-
ge van 76%.6 De incidentie van een
symptomatische uterusruptuur bij
een trial of labour bij vrouwen met
een uteruslitteken was 1,5 %.6 Uit
ander onderzoek komen incidenties
van 0,4%–0,7%.1,7 Dit komt overeen
met de situatie in het Spaarne

Ziekenhuis waar in een periode van
twee jaar van de 261 vrouwen, met
een enkele eerdere sectio caesarea
met een eenlingzwangerschap, 193
(74%) een trial of labour ondergin-
gen. Het succespercentage was
73%, de incidentie van uterus-
ruptuur was 1,04%.
De eerste twee patiënten hadden
beiden een uteruslitteken, kwamen
beiden spontaan in partu en wer-
den niet bijgestimuleerd. De litera-
tuur toont aan dat bij patiënten met
een uteruslitteken de kans op een
uterusruptuur groter is, maar niet
significant, bij een spontane vagina-
le baring dan bij een electieve sectio
caesarea (relatief risico 2.7 95% CL
0.73–4.73).1 Bij de studie van Lang-
don is de kans op een uterusrup-
tuur bij bijstimulatie met oxytocine
(odds ratio 2.42 95% CL 1.49-3.93),
en bij een inleiding van de baring
met oxytocine, met of zonder pro-
staglandine (odds ratio 2.86 95% CL
1.75-4.67), groter in vergelijking
met een spontane partus.7 Een
hoger risico op een uterusruptuur
bij een inleiding met alleen pros-
taglandine, in vergelijking met een
spontane partus, werd bij deze
studie niet gevonden. De studie
van Kwee liet een verhoogd risico
op een uterusruptuur bij het
gebruik van prostanglandine (odds
ratio 6,8 (95% CL 3.2–14.3) zien.6

Bij patiënte A en B verliep het klini-
sche beloop na de uterusruptuur
gunstig, zonder comorbiditeit of
mortaliteit. Van de symptomatische
uterusrupturen gaat 5–11,2%
gepaard met perinatale mortaliteit
en 4–13 % met een hysterectomie.2,8

Bij patiënte A werd de eerste sectio
caesarea verricht bij een amenor-
roeduur van 34 +5 weken. Er was
waarschijnlijk sprake van een nog
niet goed ontwikkeld onderste ute-
russegment. Uit een retrospectief
onderzoek bleek dat in een kleine
groep patiënten met een uterusrup-
tuur een significant hogere inciden-
tie was van patiënten met een pre-
terme sectio caesarea dan patiënten
met een aterme sectio caesarea.9

Echter recent onderzoek onder 131
vrouwen met een preterme sectio
caesarea liet een normale incidentie
van uterusrupturen zien van 1,1%.10

Bij patiënte A was het interval
tussen de eerste sectio caesarea en
huidige bevalling zestien maanden.
Een onderzoek toont aan dat er een
verhoogd risico is van 3,0 (95%
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1.2–7.2) op het ontwikkelen van een
uterusruptuur indien het interval
tussen beide bevallingen minder is
dan achttien maanden ten op zichte
van een interval van meer dan acht-
tien maanden.11 Mogelijk hebben de
preterme sectio caesarea en het
korte interval tussen de bevallingen
bijgedragen tot het ontwikkelen
van een uterusruptuur.
De patiënte ving de weeën onder
de douche op, zonder CTG-regis-
tratie op het moment dat ze de ute-
rusruptuur kreeg. Inmiddels is het
beleid in ons ziekenhuis dat patiën-
ten met een uteruslitteken continu
bewaakt moeten worden met CTG-
registratie. Een uterusruptuur bij
een uterus zonder litteken komt
niet vaak voor. Eerdere artikelen
vermeldden een incidentie van
0,006%– 0,009%.2,12 Als risicofacto-
ren worden grande multipariteit,
inleiding met uterotonica en eerde-
re chirurgische abortus genoemd.
Bij patiënte C waren deze risicofac-
toren niet aanwezig. Eerder werd er
bij haar onder hysteroscopisch zicht
een placentarest op de achterwand
verwijderd, zonder dat er een per-
foratie optrad.
De uterusruptuur bij patiënte C
verliep niet zonder extra comorbi-
diteit. Ze had veel bloedverlies
(4500 ml) als gevolg van de uterus-
ruptuur. Postoperatief had ze een
bloedtransfusie nodig. Haar kind
werd aanvankelijk beademd, maar
kon uiteindelijk in goede conditie
zonder neurologische afwijkingen
met haar moeder naar huis. Hoewel
een uterusruptuur bij een uterus
zonder litteken minder frequent
voorkomt, wordt er wel een hogere
morbiditeit en mortaliteit beschre-
ven.13

CONCLUSIE

Het is bekend dat uterusrupturen
vaker voorkomen bij uterotonicage-
bruik bij patiënten met een uterus-
litteken. Deze casussen laten echter
zien dat je zonder het gebruik van
uterotonica ook bedacht moet zijn
op een uterusruptuur bij patiënten
met een uteruslitteken. Aangezien
het sectiopercentage in Nederland
stijgt en veel patiënten met een ute-
ruslitteken een trial of labour zullen
ondergaan, zal het totale aantal
patiënten met een uterusruptuur in
Nederland toenemen. Een uterus-
ruptuur is een reële, ernstige com-

plicatie met maternale en foetale
morbiditeit en mortaliteit. Bij elke
indicatie voor een sectio caeserea
moet gedacht worden aan de gevol-
gen voor een eventuele volgende
zwangerschap. Tevens toont patiën-
te C aan dat je bij een uterus zonder
litteken ondanks de lage incidentie
toch altijd op een uterusruptuur
bedacht moet blijven.
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SUMMARY
We present a case-report of three patients with
symptomatic uterine rupture. Three patients
with spontaneous contractions had a uterine
rupture. Two of them had a uterine caesarean
scar and one was without any risk factors for a
uterine rupture. With an increasing number of
caesarean sections in the Netherlands and in
the rest of the world more women will be at
risk for a uterine rupture during future labour.
Most of them will experience this dramatic
complication during labour augmented with
oxytocin or prostaglandins. These three
patients demonstrate that one should always
be vigilant even without any previous uterine
surgery. 
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INLEIDING

Ernstig symptomatische uterus
myomatosus, optredend op jonge
leeftijd bij meerdere leden uit één
familie: is dat erfelijk bepaald? Wij
presenteren hier twee families met
Reed’s syndroom, een autosomaal
dominant erfelijke aanleg voor
cutane en uteriene leiomyomen. De
patiënten zijn dragers van een
mutatie in het FH-(fumaraat-hydra-
tase) gen. Herkenning van dit ziek-
tebeeld kan leiden tot gerichte pre-
ventieve maatregelen. 

HET ZIEKTEBEELD

In 1973 beschreven Reed et al. twee
families met de combinatie van
leiomyomen van de huid en de
uterus.1 Nu is wereldwijd ruim een
honderdtal families met dit syn-
droom bekend.2-5 Complicerend kan
niercelkanker optreden. Zelden
treedt uterusleiomyosarcoom op. In
Online Mendelian Inheritance in
Man (OMIM) is de aandoening
gerubriceerd als multipele cutane
en uteriene leiomyomen (MCUL,
150800) en, apart, als hereditaire
leiomyomatosis en niercelkanker
(HLRCC, 605839). Het betreft twee
uitingsvormen van kiembaanmuta-
ties in het FH-gen, gelokaliseerd op
chromosoom 1q.6

De leiomyomen van de huid ont-

staan in de musculi arrectores
pilorum en presenteren zich op
twintig- tot veertigjarige leeftijd als
multipele (enkele tot >100) huid-
kleurige tot rode verhevenheden,
meestal op de ledematen en/of de
romp. De huidlaesies kunnen spon-
taan pijnlijk zijn, bij aanraking en
bij kou. 
Multipele leiomyomen van de ute-
rus treden al op jonge leeftijd op en
leiden vaak tot ernstige menstrua-
tiestoornissen. Bij bijna driekwart
van de vrouwelijke FH-mutatie-
draagsters is myomectomie of hy-
sterectomie verricht. Bij de helft van
hen onder de leeftijd van dertig jaar.3 

NIERKANKER EN ANDERE
TUMOREN

Niercelkanker is waargenomen in
2–6% van ongeselecteerde leiomyo-
matosis-families. Histologisch be-
treft het meestal verzamelbuis- of
type II papillaire niercelkanker. De
tumor manifesteert zich vaak op
jonge leeftijd, als regel eenzijdig en
unifocaal, en heeft een agressief
beloop.2, 3, 6 

Een reeks andere tumoren is ge-
vonden in families met MCUL/
HLRCC, maar het is niet zeker of
het daarbij om toevallige associaties
gaat of om zeldzame uitingen van
het syndroom.4

FH-DEFICIËNTIE ALS
STOFWISSELINGSZIEKTE

In homozygote of compound hete-
rozygote vorm leidt FH-deficiëntie
tot autosomaal recessief erfelijke
fumaraat-hydratasedeficiëntie
(FHD, OMIM 136850), een ernstige
stofwisselingsziekte die zich uit
door faciale dysmorfie, hypotonie,
microcefalie, epilepsie en psycho-
motore retardatie. De patiëntjes
overlijden binnen enkele levens-
maanden tot -jaren.7

ERVARINGEN IN
NEDERLAND

MCUL/HLRCC is vooral bestu-
deerd door groepen in de UK, de
VS en Finland. Lehtonen et al.4

kwamen in 2005 tot een totaal van
114 gepubliceerde FH-mutatie-
positieve families.
In Nederland hebben wij bij twee
families met MCUL een heterozy-
gote FH-mutatie gevonden. Gege-
vens uit een van deze families staan
in de figuren 1 en 2. In deze familie
werd een missense FH-mutatie
gevonden (die leidt tot amino-
zuursubstitutie), c.824G>A
(p.Gly275Glu). Alle vier aangedane
vrouwen hadden uterusleiomyo-
men. Twee van hen ondergingen
hysterectomie op de leeftijd van
respectievelijk 27 en 32 jaar. Op-
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merkelijk is de bij toeval gevonden
bijniertumor bij de indexpatiënt. In
de tweede familie werd bij de
indexpatiënte de FH-stopmutatie
c1210G>T (p.Glu404X) aangetoond.
In geen van beide families is nier-
kanker vastgesteld.
Met de families onderzocht door
Badeloe et al.8 zijn nu de gegevens
van vijf Nederlandse FH-mutatie-
positieve MCUL-families bekend. 

ONTSTAANSWIJZE: DE
CITROENZUURCYLCUS

Nadat in 2001 koppeling van
MCUL met een locus op chromo-
soom 1q was aangetoond, werd in
2002 de associatie met het FH-gen
gevonden. Dit gen, dat 22 kb omvat
en uit tien exonen bestaat, codeert
voor het enzym fumaraat-hydra-
tase, dat betrokken is bij de citroen-
zuurcyclus.9

In 60–100% van de families met
MCUL/HLRCC is een pathogene
FH-mutatie aangetoond. Meer dan
de helft van deze zijn missense
mutaties. Naast puntmutaties zijn

ook grote deleties gevonden. Er zijn
geen duidelijke genotype-fenotype-
correlaties vastgesteld.2, 3, 9

Waarschijnlijk is het FH-gen een
tumorsuppressorgen. Argumenten
hiervoor zijn het verloren gaan van
het wild-type allel (‘loss of hetero-
zygosity’, LOH) en een sterk ver-
minderde tot afwezige FH-enzym-
activiteit in tumoren. De preciese
pathogenese van tumorvorming is
echter niet duidelijk.3, 9

Het eiwit wordt gevormd in het
cytosol en vervolgens geïmporteerd
in het mitochondrion. Fumaraat-
hydratase maakt daar deel uit van
de Krebs-cyclus, ook genoemd de
citroenzuurcyclus of tricarboxyl-
zuurcyclus. Onderdeel van deze
serie van mitochondriële reacties is
de omzetting van fumaarzuur
(fumaraat) naar appelzuur (malaat)
door additie van water, onder
inwerking van het enzym fuma-
raat-hydratase (fumarase). De
citroenzuurcyclus speelt een essen-
tiële rol in de energiehuishouding
van de cel. Het is echter niet
meteen duidelijk hoe een stoornis

in de Krebs-cyclus leidt tot de
vorming van tumoren. Recent
werden overzichten gepubliceerd
over de huidige modellen van
pathogenese.9-11

In hun overzicht van erfelijke nier-
tumoren opperden Pavlovich en
Schmidt het volgende mechanisme:
mutaties in het FH-gen leiden tot
belemmering van de mitochon-
driële functie en daarmee tot ener-
giegebrek (ATP-depletie) en vor-
ming van vrije zuurstofradicalen
(O2-). Het hypoxiesignaal veroor-
zaakt stabilisatie van HIF-1α.

Figuur 1. Een familie met multipele cutane en uterie-
ne leiomyomen door een kiembaanmutatie in het FH-
(fumaraat-hydratase) gen. De aangedane familieleden
zijn in zwart aangegeven. Alle aangedane vrouwen
hadden uterus myomatosus; twee van hen ondergin-
gen hysterectomie. Bij de indexpatiënt (�) werd bij
toeval, bij onderzoek naar nierkanker, een bijnier-
tumor gevonden.

Figuur 2. Leiomyomatosis van de huid bij de indexpatiënt (A,B) met histologisch
beeld: goed afgrensbare, niet-ingekapselde tumor bestaande uit bundels spoel-
vormige myocyten (C); lichte huidverschijnselen bij de moeder van de indexpatiënt
(D).
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Volgende stappen leiden tot cel-
proliferatie, waardoor tumorgroei
bevorderd wordt (figuur 3). 11

Uterusmyomen zijn heterogeen wat
betreft oorzaak en natuurlijk
beloop. Zij ontwikkelen zich door
celgroei en afzetting van extracellu-
laire matrix (ECM). Bij het ontstaan
ervan kunnen uiteenlopende facto-
ren betrokken zijn, waaronder de
genen FH, behandeld in dit artikel),
BHD, TCS2 en HMG2A. Voorts kan
tumorgroei worden bevorderd door
endocriene factoren (oestrogeen,
progesteron) en autocriene invloe-
den, waaronder TGF-β (figuur 4).12,13 

DE KLINISCHE PRAKTIJK

Uit familiestudies blijkt dat er een
grotere kans op uterus myomatosus
is als deze aandoening voorkomt
bij een naaste verwant. Er zijn ver-
schillende, deels bekende, deels
nog onbekende, erfelijke aanlegfac-
toren betrokken bij het ontstaan
van de aandoening. Zo is er onder-
zoek gaande naar genetische aan-
legfactoren bij zusters met uterus
myomatosus (www.fibroids.net). 

Belangrijk voor de klinische prak-
tijk is herkenning van MCUL/
HLRCC. De uitingen van dit syn-
droom zijn sterk variabel. Patiënten
kunnen zich presenteren met een
van de hoofdcomponenten van het
syndroom: cutane leiomyomen,
leiomyomen van de uterus of nier-
celkanker. De leiomyomen van de

huid worden gediagnosticeerd op
basis van het klinisch beeld en een
huidbiopt. Patiënten met sporadi-
sche (niet-familiaire) uterusmyo-
men of genoemde typen niercel-
kanker hebben slechts bij
uitzondering FH-mutaties. 
Het FH-gen wordt geanalyseerd
door sequentie-analyse van de
coderende gedeeltes van het gen. 
Vermoeden op MCUL/ HLRCC is
er bij voorkomen van de combina-
tie uterus myomatosus, leiomyo-
men van de huid en eventueel nier-
celkanker, bij een patiënte en haar
verwanten. Als dit syndroom is
vastgesteld kunnen gerichte pre-
ventieve maatregelen (hysterecto-
mie, onderzoek op niertumoren)
worden overwogen.  
In Nederland maken de auteurs
van dit artikel deel uit van de Werk-
groep Leiomyomatose. Patiënten
met vermoeden van of vastgestelde
erfelijke leiomyomatose kunnen
desgewenst bij de werkgroep wor-
den aangemeld voor diagnostiek,
erfelijkheidsvoorlichting en weten-
schappelijk onderzoek.  
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INLEIDING

In 1936 publiceerde Løvset zijn
handgreep, die slechts éénmaal in
een Nederlands leerboek werd
beschreven en weinig systematisch
onderwezen wordt.1,2 Omdat Løvset
de voor- en nadelen van zijn
methode afzette tegen de ‘klassie-
ke’ en Müllerse methode van arm-
ontwikkeling bij de stuitextractie,
komen die kort aan de orde.10 De
weergave van Løvsets oorspronke-
lijke beschrijving verheldert het
inzicht. Daarna volgt zijn biografie.

WAAROM ONTWIKKELDE
LØVSET ZIJN METHODE?

Scanzoni (1821–1891), professor te
Würzburg, introduceerde het draai-
en van de romp om van de voorste
arm een achterste te maken, en zo
beide armen achter te ontwikkelen.
Deze ‘klassieke’ methode biedt bij
de moeilijkste gevallen vaak de
ultieme oplossing en wordt vooral
toegepast als de schouders op de
bekkeningang hokken. 
De meestal in Nederland gevolgde
Franse school gaat na de achterste
armontwikkeling direct over tot het
ontwikkelen van de voorste arm
aan de voorzijde, omdat dit gemak-
kelijker zou zijn. Pas als dit niet
lukt brengen zij alsnog de voorste

arm in de sacraalholte door de
romp 180 graden te draaien.5

Løvset bekritiseerde de vele intra-
vaginale manipulaties met het in-
herente infectierisico, rupturen van
de weke delen en de noodzaak om
soms een fractuur te veroorzaken
om het kind geboren te laten worden. 

De vanaf 1900 in zwang rakende
methode van Müller bleek later
alleen geschikt voor makkelijk ver-
lopende gevallen.3,6 Wanneer het
kind tot aan de schouderbladen ge-
boren is, blijft men zo ver mogelijk
verticaal naar beneden extraheren
met de wijsvingers over de bekken-
kam. De voorste schouder moet
dan onder de symfyse komen en
met het armpje uit de vulva tevoor-
schijn treden. Zo nodig door lichte
druk met twee vingers langs de
humerus. Hierna wordt de romp
aan de bovenbenen steil omhoog
gehouden: daardoor worden de
achterste schouder en armpje ge-
boren, of met twee vingers ont-
wikkeld.

Løvset’s bezwaar was dat in Duits-
land – ondanks een normaal
bekken – nog 14% mislukte en bij
een abnormaal bekken 50%. Hij zag
in zijn Noorse populatie met
merendeels normale bekkens meer
succes, maar vond de methode
ongeschikt bij moeilijke extracties.
Hij paste zijn eigen methode met
succes toe toen hij een van de meest
ervaren Noorse obstetrici assisteer-
de bij een primipara die beviel van
een kind van 6000 gram. Daarbij
mislukte de methode van Müller
omdat het lichaam het bekken zo
‘tamponneerde’ dat het onmogelijk
was om een hand erlangs te leggen
om de armpjes te ontwikkelen.
Na 83 succesvolle toepassingen
vanaf 1933 publiceerde hij zijn
methode voor het eerst.1

METHODE VAN LØVSET 1,7,8,10

Uitvoering
Essentieel is dat éérst de stuit wordt
geëxtraheerd totdat de voorste
scapulapunt zichtbaar of voelbaar
is onder de symfyse, en dat expres-
sie op de fundus uteri door een
helper wordt toegepast.11 Die
extractie en expressie gelden overi-
gens ook voor de twee andere
methoden. Bij het passeren van de
schouders voelt men dan soms een
knapje.
De theorie van Løvsets methode
berust hierop dat de achterste
schouder altijd het laagst ligt als
gevolg van de hellingshoek van de
bekkeningang en de richting van de
bekkenas in de bekkenuitgang. Dat
houdt in, dat bij het zichtbaar of
voelbaar worden van de voorste
scapulapunt , de achterste schouder
beneden het promontorium ligt,
terwijl de voorste schouder dan
nog boven de symfyse ligt (afbeel-
ding 3).

Op dit moment, dus nadat de stui-
textractie aan de cristae ilei naar
beneden de voorste scapulapunt
zichtbaar heeft gemaakt, draait
Løvset de romp 180 graden, in een
zodanige richting dat de rug onder
de symfyse draait. Dit brengt de
achterste schouder naar voren,
maar nu op een lager niveau, zodat
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Afbeelding 1. ‘Klassieke’ methode:
ontwikkelen achterste arm.

Afbeelding 2. Methode van Müller: eerst de voorste,
dan de achterste arm.
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de achterste schouder onder de
symfyse komt.

Dat gebeurt speciaal door in de
laatste fase van de rotatie – van 90°
tot 130° – een benedenwaartse
tractie op de romp te blijven uit-
oefenen. De eerste 90° van de
rotatie vindt ook tractie naar buiten
toe plaats, maar dan in de hori-
zontale richting. Het is dus een
schroefvormige beweging naar
buiten. Als de arm niet spontaan
afvalt, ligt die meestal zo dat men
een vinger in de elleboog kan
steken om hem tevoorschijn te
krijgen (afbeelding 4, 5). 

NB Als de rotatie te vroeg begint, dus
nog vóórdat de voorste scapulapunt
zichtbaar of voelbaar is onder de
symfyse, blijft de schouder boven de
symfyse liggen.

Om de andere arm te ontwikkelen,
wordt het kind onder gelijktijdige
tractie naar beneden 180° terug-
gedraaid. Hierbij verschijnt de
andere arm onder de symfyse en
valt spontaan af of kan met twee
vingers worden afgeschoven (af-
beelding 6,7).

TOEPASSING

De methode is makkelijker bij een
stevig ontwikkeld kind dan bij een
dysmatuur kind met  minder
schouderproblemen. Als voordelen
noemt Løvset: de methode kan
worden toegepast ongeacht of de
armen gebogen zijn, opgeslagen, of
zelfs in de nek zijn opgeslagen; er is
minder kans op een humerusfrac-
tuur; de methode is gemakkelijker
en efficiënter dan de andere metho-
den. Wel is er een grotere kans op
een claviculafractuur, of letsel aan
de buikorganen als men de tractie
niet aan de bekkengordel uitoefent. 

Opmerkelijk is dat Løvset zelf éérst
begint met de methode van Müller,
en pas als deze mislukt zijn eigen
handgreep toepast: ‘Probably it is
better to try the next procedure if
Müller’s method fails at the first
attempt.’ 8 en ‘If assistance is still
needed, the body of the foetus is pulled
well downwards to ascertain if the
delivery can be effected according to
Müller’s method. If this should fail the
body of the foetus is rotated 180° or
slightly more, with the back upwards.’10

Tegenwoordig wordt de methode
van Løvset niet systematisch meer
voorafgegaan door de methode van
Müller.

Als de bij de eerste draaiing naar
voren gedraaide schouder deson-

Afbeelding 3. Achterste schouder bene-
den promontorium; voorste nog boven
de symfyse.10

Afbeeldingen 4+5. 180° draaiing van de romp.4

Afbeeldingen 6+7.4 180° terugdraaien van de romp.



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007  23

danks niet onder de symfyse ver-
schijnt dan kan men volgens Løvset
nog eenmaal weer in de tegenover-
gestelde richting draaien met de
rug naar voren, zodat de schouder
die oorspronkelijk voor lag, weer
voor komt te liggen. Dan zou de
ontwikkeling wel lukken. 

Maar de oorzaak van het niet direct
bij de eerste draaiing gelukken ligt
meestal aan het feit dat de romp in
eerste instantie onvoldoende ver
naar beneden is geëxtraheerd.

Als het Løvset niet lukte door trac-
tie de voorste scapulapunt zicht-
baar te maken, dan paste hij de
methode van Rosshirt (Eugen
Rosshirt (1795–1872). Professor te
Erlangen (www.frauenklinik.klini-
kum.uni-erlangen.de)) toe: twee
vingers worden daarbij over het
acromion van de achterste schou-
der gelegd, en trekken die schouder
beneden het promontorium alvo-
rens met de rotatie te beginnen.
Dus om de ontwikkeling van de
arm te kunnen bewerkstelligen,
moet de achterste schouder onder
het promontorium liggen.
In de jaren zeventig van de vorige
eeuw adviseerde men, om bij mis-
lukking van de methode van
Bracht, éérst de methode van Mül-
ler toe te passen of die van Løvset.
Pas als die methoden beide misluk-
ten werd de ‘klassieke’ methode
toegepast.

BIOGRAFIE 

Løvset was een bescheiden, inne-
mende man met onorthodoxe
ideeën. Een begaafd clinicus en
doorgewinterd operateur. Zijn
werkzaam leven strekte zich uit
vanaf zijn afstuderen aan de medi-
sche school van Oslo in 1924 tot zijn
pensionering rond 1977 vanwege
gezondheidsredenen. Zijn naam is
nauw verbonden aan de Vrouwen-
kliniek van Bergen (Noorwegen),
waar hij zich specialiseerde vanaf
1929 en waar hij afscheid nam als
hoofd en hoogleraar in 1966. Daar
had Christian Kjelland in 1910 zijn
forceps ontwikkeld. Een deel van
Løvsets opleiding vond plaats in
Oslo. Hij stelde de zinvolheid van
oude tradities en gewoonten ter
discussie en probeerde nieuwe en
betere uit. Naast zijn handgreep bij

de stuitbevalling ontwikkelde hij
een eigen forceps voor een hoofd in
dwarsstand en een modificatie van
de vacuümextractor. In Noorwegen
blijft de methode van Løvset de
standaardmethode: men is er niet
bekend met de methode van
Bracht. Hij ontwikkelde een navel-
klem, een aluminium agrafe die
met een apart tangetje op de navel-
streng gedrukt wordt en thans nog
gebruikt wordt, én cervixdilatato-
ren voor mid-trimester-abortus.
Om de bloedingen bij placenta
praevia te voorkomen, plaatste hij
een tabakzaknaad op de portio.11

Deze profylactische ingreep, uit een
tijd toen het gokken was naar de
diagnose laag ingeplante placenta
en een bloedbank nog niet overal
aanwezig was, kon door de huis-
arts op het platteland worden
gedaan. Hij maakte het mogelijk
om vrouwen in een uitgestrekt land
als Noorwegen veilig naar een zie-
kenhuis te brengen. Ook thans is
zijn aanpak nog geschikt voor de
derde wereld.12 Hij was zijn tijd ver
vooruit. Bij de start van de univer-
siteit van Bergen in 1947 werd hij
hoogleraar verloskunde en gynae-
cologie. Hij was deken van de uni-
versiteit van 1952 tot 1957 en vice-
rector van 1954 tot 1957. Bovendien
was hij directeur van de Bergense
Vroedvrouwenschool. Van zijn
hand verschenen minstens vijftig
publicaties op velerlei terrein, gro-
tendeels ‘single-authored’.9 In 1968
heeft hij zijn ervaringen van de
operatieve verloskunde in een hel-
der nog altijd lezenswaardig boek
vastgelegd.8
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INTRODUCTIE 

Preterme geboorten zijn in belang-
rijke mate verantwoordelijk voor
perinatale morbiditeit en mortali-
teit, zodat het zinvol lijkt om een
premature partus uit te stellen.
Daartoe staat er een rijk arsenaal
aan tocolytica tot onze beschikking.
Er zijn voldoende bewijzen dat de
verscheidene tocolytica effectief en
zinvol zijn om uitstel van de
geboorte gedurende relatief korte
tijd te realiseren.1 De gewonnen tijd
kan bijvoorbeeld worden benut
voor het toedienen van corticoste-
roïden ter bevordering van foetale
longrijping en zo nodig voor een
intra-uteriene overplaatsing naar
een afdeling die beschikt over een
neonatale intensivecare-unit.1

Beta-mimetica waren tot voor kort
de tocolytica van eerste keus.
Inmiddels is in de herziene NVOG-
richtlijn ‘weeënremming’ deze
plaats ingenomen door Atosiban en
Adalat.1 Bij toediening van beta-
mimetica bestaat het risico op het
optreden van longoedeem, een
complicatie die kan leiden tot
ernstige morbiditeit en zelfs morta-
liteit.2,3 Vandaar dat kennis van
deze complicatie onontbeerlijk is.
Wij beschrijven het voorkomen van
deze complicatie bij een patiënte in
onze kliniek.

CASUS

Mevrouw D, 33 jaar, is bekend met
een uterus bicornis. Haar voor-
geschiedenis vermeldt, behoudens
een sinds drie jaar bestaande

primaire subfertiliteit, geen bijzon-
derheden. Zij werd spontaan gravi-
da. 

De aanvankelijk ongestoorde zwan-
gerschap werd bij een amenoroe-
duur van 33+2 weken gecompli-
ceerd door het breken van de
vliezen met verlies van helder
vruchtwater, waarna er tevens ute-
ruscontracties optraden. Behoudens
de uterusanomalie waren er geen
bijkomende verklaringen voor de
partus praematurus imminens.
Mevrouw werd opgenomen en er
werd gestart met intraveneuze
tocolyse met fenoterol (2 mcg/
minuut; na 2 uur opgehoogd naar
4 mcg/uur). Bovendien kreeg ze
corticosteroïden (tweemaal 12 mg
celestone) ter bevordering van de
neonatale longrijping. De tocolyse
bleek effectief: de pijnlijke contrac-
ties verdwenen en het vaginale tou-
cher bleef onveranderd. Maar aan-
gezien de irregulaire contracties
aanhielden, werd besloten de intra-
veneuze tocolyse te handhaven (tot
maximaal 34 weken amenorroe). 

Bij een amenorroeduur van 33+6
weken klaagde patiënte over een
opgejaagd gevoel en kortademig-
heid. Bij het lichamelijk onderzoek
waren er behoudens een maternale
tachycardie (116 slagen/minuut)
geen afwijkingen. Aangezien het
fysisch diagnostisch onderzoek van
hart en longen geen bijzonderheden
opleverde, werden haar klachten en
de tachycardie geduid als (onschul-
dige) bijwerkingen van het tocolyti-
cum en bleef de tocolyse gehand-

haafd. Er werd nagelaten de mater-
nale saturatie te meten. 
Bovendien werd geen oorzaak
gevonden voor het prematuur
breken van de vliezen: er waren
geen congenitale afwijkingen van
het kind vastgesteld, het vrucht-
water was niet riekend, mevrouw
had geen koorts of verhoogde in-
flammatieparameters en de vagina-
kweken waren negatief.
Bij een amenorroeduur van 34
weken werd de tocolyse gestaakt.
Patiënte raakte in partu en klaagde
over progressieve kortademigheid.
Het CTG toonde een fraai accelera-
tief, normocard corbeeld (150 sla-
gen/minuut) en geen tekenen van
foetale nood. Het vruchtwater was
helder. Patiënte bleef koortsvrij en
zij beviel na een ontsluitingsperio-
de van 2 uur en een uitdrijvings-
duur van 25 minuten van een zoon
van 2570 gram met een verrassend
slechte start: Apgar-score 3/4/7,
arteriële pH 6,90 en base excess 
-20,7. De neonaat werd kortdurend
beademd en overgeplaatst naar de
neonatologie-afdeling. Hij was de
eerste 48 uur zuurstofbehoeftig en
kreeg gedurende zeven dagen
intraveneuze antibiotica onder
verdenking van een infectie (licht
verhoogde inflammatieparameters
bij negatieve kweekuitslagen). Ook
in retrospectie zijn er geen aan-
wijzingen op het CTG die de
slechte start hadden kunnen voor-
spellen. Wellicht is de maternale
acidose debet aan de slechte
arteriële navelstreng-pH en de lage
Apgar-score. Gelukkig knapte hij
snel en goed op. Na drie weken kon
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hij in goede gezondheid worden
ontslagen. 

Patiënte klaagde postpartum over
progressieve kortademigheid. Ook
ontstond een prikkelhoest. De long-
arts constateerde het volgende:
dyspnoe, tachypnoe en beiderzijds
forse crepitaties. De inflammatie-
en stollingsparameters waren nor-
maal. Het bloedgas toonde de vol-
gende afwijkende resultaten: pH
7.37, pCO2 3.8, pO2 4.9, HCO3 16,
BE -7.6, O2 sat: 72%. De longfoto
toonde beiderzijds uitgebreide
afwijkingen met een nodulair
aspect (figuur 1 en 2). Op de CT-
scan is er beiderzijds pleuravocht
zichtbaar met alveolaire consoli-
datie, waarschijnlijk op basis van
alveolair oedeem (figuur 3 en 4). 

Differentiaaldiagnostisch moet bij
dyspnoe durante partu gedacht
worden aan hyperventilatie, bijwer-
king van medicatie, vruchtwater-
embolie, veneuze luchtembolie,
aspiratie van maagsap, pre-eclamp-
sie met pulmonair oedeem, sepsis,
cardiomyopathie, pneumonie of
(secundaire) longafwijkingen.4, 5

Bij onze patiënte werd, nadat het
beeld van de longfoto bekend was,
een gemetastaseerd (chorion-) carci-
noom, een vruchtwaterembolie en
longoedeem overwogen. De HCG-
titer werd bepaald. Verder werd
een angio CT-scan gearrangeerd.

DIFFERENTIAALDIAGNOSE

1. Chorioncarcinoom
Een chorioncarcinoom is een malig-
ne tumor die uitgaat van een mola
hydatidosa of (zeldzamer) trofo-

blast. Longmetastasen worden vaak
gezien bij een chorioncarcinoom,
zeker als dit ontstaat of ontdekt
wordt bij of na een à terme zwan-
gerschap.6 Het beeld dat gezien
werd op de thoraxfoto zou bij een
gemetastaseerd chorioncarcinoom
kunnen passen. 

2. Vruchtwaterembolie
Als vruchtwater in de maternale
circulatie terechtkomt, kan een
vruchtwaterembolie ontstaan. De
vruchtwaterembolie is een zeldza-
me zwangerschapscomplicatie met
een incidentie van 1:50.000 geboor-
ten.7 De dyspnoe die ermee gepaard
gaat, ontstaat meestal acuter dan in
onze casus. Behoudens verschijnse-
len van shock treedt vaak een acti-
vatie op van het stollingssysteem,
kan leiden tot diffuus intravasale
stolling met onder andere ernstige
bloedingen tot gevolg. De mortali-
teitscijfers die in de literatuur
genoemd worden zijn hoog
(50–80%).5,8

3. Longoedeem in de zwangerschap 
Bij de normale zwangerschap stijgt
het bloedvolume met 45%.9,10 Deze
toename vindt met name in het eer-
ste trimester plaats. Hierdoor stijgt
de intracapillaire druk en daalt de
osmotische druk als gevolg van
hemodilutie. Verder neemt de car-
diac output toe met 1–1.5 liter per
minuut. Veel van deze hemodyna-
mische veranderingen zijn de con-
sequentie van verminderde water-
excretie (door een toename van het
aldosteron).5

Risicofactoren voor het ontwikke-
len van longoedeem zijn: multi-
pariteit, gemelli-graviditeit,

infectie, cardiale belasting, diabetes,
pre-eclampsie, behandeling met
magnesiumsulfaat of cortico-
steroïden.11-13 De klinische kenmer-
ken van longoedeem zijn dyspnoe
(76%), pijn op de borst (24%),
tachycardie, tachypnoe, hoesten
(17%), koorts (14%) en roze sputum
opgeven.5,9

Bij het lichamelijk onderzoek wor-
den er bilaterale crepitaties gehoord
(bij 100% van 58 case reports); de
thoraxfoto laat meestal bilaterale
alveolaire infiltraten zien.9

Figuur 1 en 2: longfoto’s. De longfoto’s werden gemaakt een uur postpartum. 
Beide foto’s laten duidelijk een nodulair aspect zien in de centrale en basale longvelden.

Figuur 3 en 4: CT-scanafbeeldingen van de longen.
Deze angio-CT-scanafbeeldingen van de longen tonen
beiderzijds pleuravocht met alveolaire consolidatie. Ze
werden gemaakt binnen drie uur postpartum.



26 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007

De diagnose
Onze patiënte had een hoog nor-
maal totaal HCG (54860 U/l). Een
gemetastaseerd chorioncarcinoom
werd daarmee echter niet uitgeslo-
ten. Derhalve werd een angio-CT-
scan verricht, waarop vruchtwater-
bellen zichtbaar waren (figuur 2).
De exacte etiologie van een vrucht-
waterembolie is nog steeds niet
geheel bekend. Daarom kan men
dus ook niet met zekerheid zeggen
dat het introduceren van vrucht-
water in de circulatie de kans op
een vruchtwaterembolie vergroot;
ook bij ongecompliceerde partussen
wordt namelijk frequent vruchtwa-
ter in de circulatie aangetroffen.14

Aangezien er ook geen sprake was
van diffuus intravasale stolling
werd een vruchtwaterembolie dan
ook minder waarschijnlijk geacht. 
Er bleek tevens sprake te zijn van
een forse hoeveelheid longoedeem.
Mevrouw werd behandeld met
furosemide en zuurstof en haar
klachten verdwenen snel. Ook het
bloed(-gas) en beeld op de thorax-
foto waren na drie dagen genor-
maliseerd. De diagnose gemetasta-
seerde maligniteit is daarmee
uitgesloten. Bovendien bleek de
titer van het HCG de eerste dag
postpartum normaal (11075 U/l).
De diagnose longoedeem (als
gevolg van het gebruik van de
tocolytica) werd gesteld.

BESCHOUWING

Tocolyse
Er is een aantal medicamenten dat
gebruikt wordt als tocolyticum;
beta-mimetica waren, tot voor kort
het tocolyticum van eerste keus.
Inmiddels is in de herziene NVOG-
richtlijn betreffende medicamenteu-
ze behandeling van een dreigende
vroeggeboorte, deze plaats ingeno-
men door de middelen nifedipine
(een calciumantagonist) en atosiban
(een oxytocinereceptorantagonist).1

Daarnaast zijn er nog diverse ande-
re preparaten (meer of minder)
effectief als weeënremmers.1

Beta-mimetica worden sinds 1970
als tocolytica gebruikt. Zij hebben
een spasmolytische werking op de
bronchiale- en uterusmusculatuur.11

Indien tocolytica gebruikt worden,
stijgt de concentratie van cAMP
intracellulair en relaxeert het
gladde spierweefsel. Dit onder-

drukt contracties van de uterus.
Veel voorkomende bijwerkingen
zijn: tachycardie, duizeligheid, pijn
op de borst, hypotensie, tremor,
onrustgevoelens, transpireren, mis-
selijkheid, braken, gestoorde kool-
hydraathuishouding van de moe-
der, gestoorde elektrolytenbalans
(laag kalium), nervositeit, hoofd-
pijn en flushing. Een minder voor-
komende bijwerking is het geïndu-
ceerd longoedeem.1, 3

Longoedeem als gevolg van tocolyse
De meeste tocolytica zijn beta-2-
specifieke mimetica. Aangezien de
specificiteit toch nooit geheel zuiver
is, bestaat er een kans dat ze dus-
danige cardiovasculaire verande-
ringen uitlokken dat longoedeem
het gevolg kan zijn. Dit oedeem
treedt meestal tijdens het gebruik
van de tocolytica op, maar kan tot
24 uur na het staken ervan optre-
den. Bij 42% van de patiënten
beginnen de symptomen pas nadat
de tocolytica gestopt worden.13

Longoedeem komt voor bij 0–4.4%
van de patiënten die tocolyse krij-
gen door middel van beta-mimeti-
ca. Het gebruik van celestone zou
de kans op longoedeem niet ver-
hogen, omdat het weinig mineralo-
corticoïde werking heeft in vergelij-
king met andere corticosteroïden.5

Pathogenese
De pathogenese van het pulmonaal
oedeem als gevolg van tocolytica is
niet geheel bekend; sommige
patiënten hebben een verhoogde en
anderen hebben een normale druk
in de a. pulmonalis.15 Wel is duide-
lijk dat het longoedeem bij patiën-
ten zonder pre-existente cardiale
aandoeningen, een niet-cardiale
oorsprong kent.2, 13

Er is een aantal hypothesen dat het
ontstaan van longoedeem na het
gebruik van tocolytica verklaart. 
De eerste hypothese is de ADH-
hypothese. Bij zwangeren is het
intravasculaire volume verhoogd,
mede door de verhoogde aldoster-
onsecretie.15 Beta-agonisten ver-
groten de release van ADH en
zorgen ervoor dat het intravascu-
laire volume verder toeneemt als
gevolg van toegenomen waterre-
absorptie in de distale tubuli.11,16

Tevens wordt het renine-angioten-
sinesysteem geactiveerd door beta-
mimetica. Dit leidt tot zout- en

waterretentie in de proximale tubu-
li. Hierdoor neemt het intravascu-
laire volume nog verder toe.11,17 Een
normale druk in de a. pulmonalis
(die soms aanwezig kan zijn) pleit
echter tegen deze hypothese.
Een tweede hypothese is dat de
hoeveelheid vloeistof die met de
tocolytica wordt toegediend, zorgt
voor een overvulling. Daarom is er
ook vrijwel altijd een hemodilutie
in het bloed te zien (Ht daalt meer
dan 10%). De cardiale output stijgt
tot 24%, de pulmonale druk kan
stijgen tot bijna 50%.2

Een derde theorie gaat uit van een
pulmonaal lek van vloeistof, waar-
door er oedeem zou ontstaan.3, 4

Hierbij is er sprake van een combi-
natie van exsudatie (capillair lek)
en transudatie door toegenomen
hydrostatische druk, hartfalen of
afname van de osmotische druk. 11

Wellicht dat de combinatie van de
toegenomen hydrostatische druk,
de verminderde colloïd-osmotische
druk en de toegenomen capillaire
permeabiliteit de pathogenese van
het longoedeem bij tocolytica uit-
eindelijk gaat verklaren.2-4, 18

Zwangeren met pre-existente car-
diopulmonale afwijkingen of pri-
maire of secundaire hypertensie
hebben een toegenomen kans op
het ontwikkelen van longoedeem.

Beleid
Ter preventie van het ontstaan van
longoedeem moet het tocolyticum
op een zo laag mogelijk werkzame
perfusiesnelheid worden toege-
diend. De maternale pols mag de
120 slagen per minuut niet over-
schrijden. Toediening van het toco-
lyticum dient bij patiënten met een
verhoogd risico (bijvoorbeeld car-
diomyopathie en hypertensie)
samen te gaan met het bijhouden
en controleren van de vochtbalans.
Ook zou bij deze mensen dagelijks
de hematocrietwaarde kunnen
worden bepaald die doorgaans niet
meer dan 10% mag variëren.19

Bij de ontwikkeling van long-
oedeem, met als vroege sympto-
men hoesten en dyspnoe, dient de
infusie van fenoterol direct gestaakt
te worden. 12 De diurese zal zo
nodig moeten worden geïnduceerd
met diuretica, indien noodzakelijk
gecombineerd met dopamine.17

Diuretica kunnen het klinische
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beeld verbeteren, maar voorzichtig-
heid is hierbij geboden omdat er
hypotensie op kan treden.
Belangrijk is een adequate oxygena-
tie.17 Zuurstof moet worden toe-
gediend (zo nodig na intubatie) en
de patiënt moet zorgvuldig be-
waakt worden. Zowel het meten
van de oxygenatie als het staken
van het tocolyticum is in de
beschreven casus nagelaten. Dit
heeft de ernst van het longoedeem
zeker nadelig beïnvloed. 

Indien de baring getermineerd
moet worden middels een sectio
caesarea verdient locoregionale
anesthesie de voorkeur boven
algehele anesthesie.20,21 Epidurale
anesthesie na gematigde vocht-
toediening verdient de voorkeur
boven spinale anesthesie, aange-
zien ruime vochttoediening ver-
meden moet worden.21

De meeste gevallen van longoe-
deem als gevolg van tocolytica los-
sen zich binnen 12–24 uur op. De
mortaliteit is minder dan 3%.13

Indien de symptomen persisteren
dient een andere diagnose over-
wogen te worden. 
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SAMENVATTING
In dit case report wordt een 33-jarige vrouw
beschreven die tijdens en na tocolyse met een
betasympathicomimeticum kortademig wordt.
Zij bevalt spontaan waarna de dyspnoe toe-
neemt. Differentiaaldiagnostisch werd, mede
gezien de afwijkingen op de thoraxfoto,
gedacht aan longoedeem, een vruchtwaterem-
bolie en een gemetastaseerd chorioncarcinoom.
Deze drie oorzaken van dyspnoe durante partu
worden besproken. 

SUMMARY
This case report describes a 33-year-old woman
who was dyspnoeic, during and after treatment
with beta-sympaticomimetics. She delivered
premature, spontaneously and after the deli-
very the shortness of breath increased. In the
differential diagnosis we thought of pulmonary
oedema, an amniotic fluid embolism and a
disseminated choriocarcinoma because of the
abnormalities seen on the chest X-ray. These
three causes of dyspnoea during delivery are
discussed in this case report.

TREFWOORDEN
Dyspnoe durante partu; pulmonaal oedeem;
embolie
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INTRODUCTIE

Gestagene diabetes insipidus (DI) is
een zeldzame aandoening in het
laatste trimester van de zwanger-
schap met een incidentie van 2–6
per 100.000 zwangerschappen1,
waarbij een associatie bestaat met
meerlingzwangerschappen en man-
nelijke foetussen.2 DI veroorzaakt
polydipsie en polyurie dat kan
leiden tot dehydratie en hyper-
natriëmie met als mogelijk gevolg
neurologische schade bij moeder en
kind. 
Eerder onderzoek op basis van
zeventien case reviews toont aan
dat gestagene DI vaak samengaat
met verhoogde leverenzymen.2 Bij
histologisch onderzoek van zes
leverbiopten van patiënten met
gestagene DI en verhoogde lever-
enzymen, blijkt dat deze verhoogde
leverenzymen een uiting kunnen
zijn van acute leververvetting.3 Wij
beschrijven hier een zwangere met
gestagene DI en verhoogde leveren-
zymen met als doel de alertheid op
het ontstaan van gestagene DI in de
zwangerschap, mogelijk in combi-
natie met acute leververvetting, te
vergroten en daarmee complicaties
te voorkomen.

CASUÏSTIEK

Een dertigjarige vrouw, gravida 2,
para 1, met een amenorroeduur van
38 weken werd verwezen naar de
polikliniek in verband met klachten
van hoofdpijn en verminderde
kindsbewegingen. De zwanger-

schap was tot op dat moment onge-
compliceerd verlopen onder bege-
leiding van de eerste lijn.
De obstetrische voorgeschiedenis
vermeldde zwangerschapshyper-
tensie vanaf een amenorroeduur
van 41 weken, waarvoor patiënte
werd ingeleid, waarna er sprake
was van een ongecompliceerde
vaginale partus. Het nageboorte-
tijdperk verliep ongestoord.
De algemene voorgeschiedenis was
blanco, er was met name geen
sprake van hypertensie of DI.
Patiënte gebruikte geen medicatie,
zij rookte niet en gebruikte geen
alcohol. De familieanamnese ver-
meldde geen bijzonderheden. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een
niet-zieke zwangere gezien met
gering oedeem, een bloeddruk van
125/95 mmHg en een pols van 80
slagen/min. De fundushoogte was
conform amenorroeduur, het CTG
was fraai reactief en echografisch
onderzoek toonde een intacte een-
linggraviditeit met normale biome-
trie en een normale hoeveelheid
vruchtwater. 
Laboratoriumonderzoek liet een
normale hemoglobineconcentratie
en normaal trombocytenaantal
zien. Er waren verhoogde waarden
van aspartaataminotransferase
(ASAT), alanineaminotransferase
(ALAT), creatinine en urinezuur
(tabel 1). Er was geen sprake van
proteïnurie (tabel 2).
Onder verdenking van zwanger-
schapshypertensie met lever- en
nierfunctiestoornissen of dreigend
HELLP-syndroom (Hemolysis Ele-

vated Liverenzymes Low Platelets)
werd patiënte opgenomen (dag 1).
De volgende dag (dag 2) werd zij
ingeleid middels een ballonkatheter
met intracervicaal prostaglandines.
Vanwege opvallende polyurie en
polydipsie werd een bloedglucose
bepaald die normaal was en er
werd een vochtbalans bijgehouden.
Op dag 3 kreeg patiënte nogmaals
een ballonkatheter met prosta-
glandines toegediend. Uit de vocht-
balans bleek dat er sprake was van
forse polyurie (maximaal 7,3 liter
per dag) en relatieve polydipsie
(maximaal 5,5 liter). Patiënte was
voorheen niet bekend met een
opvallende vochtintake, zoals bij
een psychogene polydipsie. Labo-
ratoriumonderzoek liet een norma-
le osmolaliteit in het bloed zien en
een sterk verlaagde osmolaliteit in
de urine, zonder dat sprake was
van een hypernatriëmie (tabel 1).
Deze bevindingen waren het meest
suggestief voor de diagnose gesta-
gene DI. Het vochttekort werd aan-
gevuld met extra orale intake en
intraveneuze vochttoediening. Op
dag 4 werd de bevalling doorgeleid
middels amniotomie en intrave-
neus oxytocine, waarop zij dezelfde
dag vlot beviel van een gezonde
dochter van 3665 gram met een
goede start. Eén dag postpartum
werd een echo-abdomen verricht
waarop een lichte steatose van de
lever gezien werd, niet duidelijk
bewijzend voor acute leververvet-
ting. Patiënte knapte zeer snel op
na de partus, haar klachten van
polydipsie en polyurie waren in

Een zwangere met gestagene
diabetes insipidus en verhoogde
leverenzymen
M. MOUS1, M.G. DIJKSTERHUIS2, E.A. DE WEERD3 EN A. DEES4

1 AIOS GYNAECOLOGIE/VERLOSKUNDE, IKAZIA ZIEKENHUIS, ROTTERDAM

2 GYNAECOLOOG, IKAZIA ZIEKENHUIS, ROTTERDAM

3 AIOS INTERNE GENEESKUNDE, IKAZIA ZIEKENHUIS, ROTTERDAM

4 INTERNIST, IKAZIA ZIEKENHUIS, ROTTERDAM
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enkele dagen verdwenen, de vocht-
balans en het laboratoriumonder-
zoek normaliseerden en 5 dagen
postpartum kon zij in goede
gezondheid met haar dochter de
kliniek verlaten. Zij was op dat
moment geheel klachtenvrij.
Op dag 24 (20 dagen postpartum)
werd patiënt gezien op de polikli-
niek. Zij had op dat moment geen
klachten en herhaling van het labo-
ratoriumonderzoek liet een norma-
lisering zien (tabel 1). Er werd een
MRI van de lever verricht die geen
afwijkingen liet zien, waarna
patiënte werd ontslagen uit verdere
controle.

BESCHOUWING

Het klinisch beloop van onze
patiënte, met een blanco voorge-
schiedenis, paste bij een gestagene
DI, de klachten van polyurie en
polydipsie ontstonden aan het eind
van de zwangerschap en verdwe-
nen snel na de bevalling. Daarbij
werden tevens verhoogde lever-
enzymen gevonden die zouden
kunnen passen bij een milde vorm
van acute leververvetting.
Zwangerschap heeft een duidelijke
invloed op de waterhuishouding.
Het totale lichaamswater neemt
met ongeveer 7 liter toe waarna
aanvankelijk een fysiologische
daling van de serumosmolaliteit
van 8–10 mOsmol/kg ontstaat.4 Bij
de niet zwangere zou deze hypo-
osmolaliteit leiden tot een afname
van het vasopressine, echter bij de
zwangere verschuift de osmolaire
drempelwaarde van vasopressine
naar een lager niveau waardoor een
nieuw evenwicht gecreëerd wordt. 
Later in de zwangerschap ontstaat
een toegenomen klaring van vaso-
pressine door productie van vaso-
pressinase door de trofoblast. Deze
toegenomen vasopressinase activi-
teit dooft binnen een week na de
bevalling vrijwel uit.4

Deze fysiologische veranderingen
kunnen soms leiden tot specifieke
afwijkingen in de zwangerschap
zoals diabetes insipidus. Er dient
hierbij onderscheid gemaakt te
worden tussen een de novo gesta-
gene DI, die in het laatste trimester
van de zwangerschap ontstaat en
zeer kort postpartum verdwijnt, en
pre-existente vormen van DI, die
kunnen verergeren in de zwanger-
schap en vaak blijvend zijn.

Vrouwen met een subklinische par-
tiële centrale DI kunnen in de
zwangerschap een volledig ziekte-
beeld ontwikkelen.5

Daarnaast bestaan er nog enkele
zeldzaam voorkomende centrale
DI-vormen in de zwangerschap,
zoals het syndroom van Sheehan en
de auto-immuun hypofysitis. De
eerste is blijvend en berust op
ischemische schade van de hypofy-
se, de tweede is een passagère ont-
steking van de hypofyse en kan
met behulp van MRI-onderzoek
goed vastgesteld worden.6

Zwangere vrouwen met DI presen-
teren zich over het algemeen met
symptomen van polydipsie en pol-
yurie, soms zijn tekenen van dehy-
dratie aanwezig. Laboratoriumon-
derzoek toont een verhoogde of
normale serumosmolaliteit en een
verlaagde urine-osmolaliteit .
Hyperglykemie, hypokaliëmie en
hypercalciëmie dienen uitgesloten
te worden. In de zwangerschap
wordt de dorstproef niet gebruikt

als diagnosticum gezien de mogelij-
ke foetale risico’s. Om die reden en
gezien het vlotte herstel werd deze
test bij onze patiënte niet uitge-
voerd. Indien men toch een dorst-
proef zou willen verrichten om het
onderscheid tussen een psychogene
polydipsie en een DI te maken is
het verstandig te kiezen voor een
verkorte versie hiervan die beschre-
ven wordt door Davison et al.7

Het snelle herstel bij onze patiënte
past goed bij een passagère gestage-
ne DI. Opvallend waren de sterk
verhoogde leverenzymen. Tabel 3
laat de differentiaaldiagnose van
verhoogde leverenzymen in de
zwangerschap zien. Eerder is een
verband tussen acute leververvet-
ting in de zwangerschap en het
optreden van DI beschreven.3 De
meest genoemde theorie aangaande
het verband tussen deze twee
bevindingen, verwijst naar een
sterk verminderde afbraak van het
vasopressinase onder invloed van
de leververvetting. 

Normaalwaarden Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 9 Dag 24
(opname) (3 dgn pp) (5 dgn pp) (20 dgn pp)

Hemoglobine (Hb) 7,5-10,0 (mmol/l) 8,7 8,3 7,1 7,9 7,9
Hematocriet 0,36-0,47 (l/l) 0,43 0.41 0,35 0,38
Leukocyten 4,3-10,0 (109/l) 13,8 24,0 19,8 5,5
Trombocyten (Tr) 150-400 (109/l) 395 405 320 477 456
Protrombinetijd 8-11 (sec) 12
APTT 20-30 (sec) 29
Fibrinogeen 2,0-4,0 (g/l) 1,8
Glucose 4,0-7,8 (mmol/l) 5,0 4,7
Natrium 135-145 (mmol/l) 140 140 140 139
Kalium 3,5-5,0 (mmol/l) 4,3 3,9 3,7 3,7
Creatinine 55-95 (μmol/l) 146 154 122 99
Ureum 2,5-6,4 (mmol/l) 6,0 6,0 5,1 6,0
Urinezuur 0,15-0,35 (mmol/l) 0,50 0,45 0,26
Bili totaal 0-17 (μmol/l) 15 17 10
ASAT 0-37 (U/l) 299 210 56 52 33
ALAT 0-41 (U/l) 289 234 106 76 32
LD 0-450 (U/l) 872 661 478 587 337
AF 25-120 (U/l) 224 241 130
γGT 0-35 (U/l) 144 214 97
Ammoniak 0-45 (μmol/l) 16
Osmolaliteit 275-300 289 292 288 299

(mOsmol/kg)

Tabel 1. Laboratoriumonderzoek

Normaalwaarden Dag 1 Dag 3 Dag 7 Dag 9 Dag 24
(opname) (3 dgn pp) (5 dgn pp) (20 dgn pp)

Eiwit Negatief Negatief Negatief
Glucose Negatief Negatief
Osmolaliteit 300-900 168 253 740

(mOsmol/kg)

Tabel 2. Urineonderzoek
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De incidentie van acute leverver-
vetting wordt geschat op 1 per
15.000 zwangerschappen8 met een
duidelijke associatie met mannelij-
ke foetussen.3 De precieze ont-
staanswijze is onbekend, een hypo-
these is dat het deel uitmaakt van
het pre-eclamptisch spectrum.9

Klinische symptomen kunnen
bestaan uit misselijkheid, braken,
icterus of bovenbuikpijn3, 10, echter
een deel van de patiënten is klach-
tenvrij. Er is vaak sprake van ver-
hoogde ASAT, ALAT, AF, bilirubi-
ne, creatinine, urinezuur en
leukocyten in combinatie met ver-
laagde glucosewaarden.3 De enige
manier waarop de diagnose met
zekerheid gesteld kan worden, is
een leverbiopt, wat risico’s van een
bloeding met zich meebrengt mede
omdat het beeld vaak gepaard gaat
met een coagulopathie. Waarschijn-
lijk is dit de reden dat in de litera-
tuur weinig histologische gegevens
bekend zijn. Echografie en een
MRI-scan van de lever kunnen de
diagnose meestal niet bevestigen.
Een reviewonderzoek van Castro et
al.11 Bij negentien patiënten met
acute leververvetting in de zwan-
gerschap, wordt een lage detectie-
graad gezien van dit ziektebeeld bij
zowel echo, als CT- en MRI-scan,
waarbij de uitkomst het gevoerde
beleid niet beïnvloedt. Bij onze
patiënte paste het echobeeld bij
steatose, terwijl de later verrichte
MRI geen afwijking (meer) toonde.

De incidentie van het aantal gerap-
porteerde gevallen van acute lever-
vervetting is de laatste jaren niette-
min sterk toegenomen, terwijl de
maternale en foetale mortaliteit
sterk zijn afgenomen.12 Een waar-
schijnlijke verklaring is dat er naast
de zeer ernstige vorm van acute
leververvetting ook een mildere,
vaker voorkomende, vorm bestaat
die een betere prognose heeft. Om
deze reden pleiten sommige ervoor
om te spreken van reversibel peri-
partum leverfalen. Tevens prefere-
ren zij de diagnose te stellen op
basis van klinische symptomen en
laboratoriumonderzoeken in plaats
van op pathologisch onderzoek. 

De prognose van zowel de gestage-
ne DI als de leververvetting is goed,
mede door het snelle herstel post-
partum. Het herhalingsrisico in een
volgende zwangerschap is 

laag.3, 13 Voor een eventuele volgen-
de zwangerschap hoeven dan ook
geen specifieke voorzorgsmaatrege-
len getroffen te worden.

Zoals bij onze patiënte is er meestal
geen specifieke behandeling nodig.
Bij ernstige ontregeling kan
gebruikgemaakt worden van
exogeen vasopressine (AVP) bij pre-
existente centrale vormen en tekort
aan AVP. Wanneer de gestagene DI
op de voorgrond staat, kan zo
nodig dDAVP gegeven worden,
hetgeen niet door het vasopressina-
se afgebroken wordt.14

Aanvullende diagnostiek wordt
ingezet indien klachten zes weken
na de bevalling persisteren. Met
behulp van dorstproef dan wel
zoutinfusie kan gedifferentieerd
worden tussen de centrale en nefro-
gene vorm. 
Indien polyurie en polydipsie per-
sisteren in combinatie met andere
symptomen die kunnen wijzen op
het syndroom van Sheehan, zoals
lactatieproblemen, hypothyreoïdie,
lage bloeddruk of amenorroe moet
hiertoe nader onderzoek worden
verricht.
Indien DI heeft geleid tot ernstige
hypernatriëmie is aan te bevelen
direct na de geboorte bij de neonaat
elektrolytbepalingen te verrichten

en de neonaat te vervolgen om
eventuele neurologische schade ten
gevolge van maternale hypernatrië-
mie op te sporen.

CONCLUSIE

Gestagene DI is een zeldzame aan-
doening in het laatste trimester van
de zwangerschap die zich primair
aspecifiek kan presenteren. Indien
een zwangere klachten heeft van
polyurie en polydipsie zonder
afwijkende bloedglucosewaarden
moet altijd aan DI als oorzaak
gedacht worden. Dreigende dehy-
dratie en hypernatriëmie bij gesta-
gene DI moeten behandeld worden
met intraveneuze vochttoediening
en desmopressine acetaat. In princi-
pe treedt postpartum spontaan her-
stel op.
Acute leververvetting is een moge-
lijke oorzaak van gestagene DI.
Verhoogde leverenzymen zijn hier
een uiting van. Er is alleen sympto-
matische behandeling mogelijk. Na
de bevalling treedt meestal spon-
taan herstel op. 

Pre-eclampsie/ Virale hepatitis Acute Acute
HELLP leververvetting leververvetting

Zonder DI Met DI
Klachten:
- hoofdpijn ++ +/- +/- +/-
- misselijkheid +/- + ++ ++
- buikpijn +/- + ++ ++
- polyurie - - - ++
- polydipsie - - - ++
Symptomen:
- hypertensie ++ - +/- +/-
- koorts - +/- - -
- icterus - + + +
- dehydratie - - - +
Laboratorium-
uitslagen:
- bilirubine N �� �� ��
- ammoniak N N N/� N/�
- trombocyten � N N N
- APTT/PTT N N N/� N/�
- fibrinogeen N/� N/� N/�/� N/�/�
- urinezuur N N N
- natrium N N N N/�
- proteïnurie + - +/- +/-
- osmolaliteit 
urine N N N ��

Tabel 3. Oorzaken van verhoogde leverenzymen in het derde trimester van de zwangerschap.



32 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, maart 2007

Literatuur

1. Durr JA. Diabetes insipidus in
pregnancy. Am J Kidney Dis 1987;
9:276-83.

2. Krege J, Katz VL, Bowes WA.
Transient diabetes insipidus of
pregnancy. Obstet Gynecol Surv
1989; 44: 789-795.

3. Kennedy S, Hall P, Seymour AE et
al. Transient diabetes insipidus and
acute fatty liver of pregnancy. Br J
Obstet Gynaecol 1994; 101: 387-
391.

4. Oiso Y. Transient diabetes insipi-
dus during pregnancy (editorial).
Int Med 2003:42:459-60. 

5. Iwasaki Y, OisoY, Kondo K et al.
Aggrevation of subclinical diabetes
insipidus during pregnancy. N
Engl J Med 1991;324;522-6. 

6. Yamamoto T, Ishii T, Yoshioka K et
al. Transient central diabetes melli-
tus in pregnancy with a peculiar
change in signal intensity on T1-
weighted magnetic resonance ima-
ges. Intern Med 2003;42:459-60.

7. Davison JM, Vallotton MB, Lind-
heimer MD. Plasma osmolality and
urinary concentration and dilution
during and after pregnancy: evi-
dence that lateral recumbency inhi-
bits maximal urinary concentra-
ting ability. Br J Obstet Gynecol
1981 May(88):472-479.

8. Pockros PJ, Peters RL, Reynolds
RB. Idiopathic fatty liver of preg-
nancy: findings in ten cases. Medi-
cine 63, 1-11.

9. Dani R, Mendes GS, Medeiros JL,
Peret F, Nunes A. Study of the
liver changes occurring in pree-
clampsia and their possible patho-
genetic connection with acute fatty
liver of pregnancy. Am J Gastro-
enterol. 1996;91: 292-294.

10. Purdie JM, Walters BNJ. Acute
fatty liver of pregnancy: clinical
features and diagnosis. Austr NZ J
Obstet Gynaecol 1988;28 :62.

11. Castro MA, Ouzounian JG,
Colletti PM, Shaw KJ, Stein SM,
Goodwin TM. Radiologic studies
in acute fatty liver of pregnancy. A
review of the literature and 19 new
cases. J Reprod Med 1996 Nov;
41(11):839-43.

12. Castro MA, Fassett MJ, Reynolds
TB, Shaw KJ, Goodwin MG.
Reversible peripartum liver failure:
a new perspective on the diagnosis,
treatment, and cause of acute fatty
liver of pregnancy, based on 28
consecutive cases. Am J Obstet
Gynecol 1999 Aug:389-93.

13. Cammu H, Velkeniers B, Charels
K, Vincken W, Amy JJ. Acute fatty
liver of pregnancy associated with
transient diabetes insipidus. Case
report. Br J Obstet Gynaecol
1987;94: 173-178.

14. Barbey F, Bonny O, Rothuizen L,
Gomez F, Burnier M. A pregnant
woman with de novo polyuria-
plidipsia and elevated liver enzy-
mes. Nephrol Dial Transplant
2003;18:2193-6.

SUMMARY
Transient diabetes insipidus of pregnancy is a
rare disease, manifesting itself in the third
trimester of pregnancy. A possible relationship
with acute fatty liver has been described. In
this case-report we report of a 30 year old
multiparous patient who was admitted for
pregnancy induced hypertension with ab-
normal liver- and renal-function tests at a
gestational age of 38 weeks. On admission she
was found to suffer from severe polyuria and
polydipsia together with elevated liver-en-
zymes which were very suggestive of gesta-
tional diabetes insipidus possibly due to acute
fatty liver. The patient was hydrated by intra-
venously fluid, while labour was induced and
an uneventful delivery of a female infant follo-
wed. Postpartum our patient made a full reco-
very.

Gestational diabetes insipidus is a relatively
rare but serious disease with a possible rela-
tionship with acute fatty liver of pregnancy.
Both can only be treated symptomatically in
pregnancy by rehydration and dDAVP, and, if
feasible, labour should be induced, as a full
recovery is usually made postpartum. The risk
of recurrence is probably extremely low.
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MARKTWERKING MAAKT
KWALITEIT BEROEPS-
BELANG

Met de nieuwe zorgwet is de weg
geopend naar echte concurrentie
tussen zorgaanbieders, omdat de
contracteerplicht met ziekenhuizen
en artsen is afgeschaft. Het mono-
polie van traditionele zorgaanbie-
ders is verdwenen. Ziektekosten-
verzekeraars kunnen contracten
sluiten met andere partijen (niet-
medici) en zelfstandige behandel-
centra (ZBC’s), die naar hun idee de
beste kwaliteit en de laagste prijs
aanbieden. Deze ontwikkeling
komt boven op een voor gynaeco-
logen krimpende markt. Het
geboortecijfer daalt en we hebben
een toenemend aantal hulpkrachten
(1,46 fte per gynaecoloog anno 2006
– Commissie In en Uitstroom
NVOG), die straks mogelijk zelf-
standige contractpartijen zullen
worden. Dat betekent dat er op
korte termijn te veel zorgverleners
in ons vakgebied zullen zijn voor
de bestaande vraag. Dat zal zeker
van invloed zijn op de in rekening
te brengen prijs. Ziekenhuizen,
maatschappen en andere zorg-
verleners (bijvoorbeeld verloskun-
digen) gaan met elkaar in competi-
tie om zorgcontracten binnen te
halen. Omzet en inkomen zullen er
direct van afhankelijk zijn. Innova-
tie en kwaliteitszorg zijn daarmee
beroepsbelang geworden. Aan-
toonbare zorgkwaliteit zal de
productspecificatie zijn in de
onderhandelingen met verzeke-
raars en ziekenhuizen over DBC’s
in het B-segment (gaat in 2008 al
over 20% van het zorgbudget!). De
vraag is dan ook niet óf we zullen
reageren op de marktwerking,
maar hoe. Het zal nodig zijn ons te

profileren ten opzichte van anderen
met accenten, zowel op inhoudelijk
(specifieke deskundigheid of
specialisatie, aandachtsgebieden)
als serviceniveau. Meekomen in de
verwachte concurrentieslag vereist
echter als eerste van ons dat we de
kwaliteit volgens de normen van
onze beroepsvereniging goed op
orde hebben en dat ook kunnen
laten zien (veiligheid, effectiviteit
en patiëntgerichtheid). Juist daar-
om is ’Kwaliteit als beroepsbelang’
als motto van het beleidsplan van
het bestuur van de NVOG veel-
zeggend en goed gekozen!

U KUNT VEEL VAN DE
NVOG VERWACHTEN   

Voor een goede kwaliteit van zorg
is in de eerste plaats de behande-
lend arts verantwoordelijk . De
NVOG wil haar leden helpen
inhoud te geven aan die verant-
woordelijkheid door hen te onder-
steunen bij de uitvoering van hun

zorg voor kwaliteit. Dat is van
oudsher de taak van de Commis-
sies Richtlijnen, Accreditatie, Indi-
catoren, Implementatie en Visitatie,
die samenwerken in de Koepel
Kwaliteit. De maatschappelijke ont-
wikkelingen gaan echter zo snel dat
voortdurend kritische bezinning
nodig is op onze positie, mogelijk-
heden en plannen voor de komen-
de jaren. Er is nu bovendien geld
geoormerkt om dat werk te finan-
cieren. Daarvoor zullen concrete
resultaten geleverd moeten wor-
den. Dat vereist een andere, meer
gerichte inzet dan in de Nota
Kwaliteit 2003 werd voorgesteld.
Daarom zijn snel nieuwe plannen
nodig.

WAT MAG DE NVOG VAN Ú
VERWACHTEN ?

De Koepel Kwaliteit heeft met het
Bestuur en een aantal actieve en
betrokken NVOG-leden het voor-
werk gedaan. In de Algemene

Uit de Koepel Kwaliteit 

Nota Kwaliteit NVOG 2007–2012:
uitdagingen en kansen!
M. HERINGA EN N. SCHUITEMAKER

COMMISSIE PATIËNTVEILIGHEID NVOG I.O.

Hoofdlijnen Kwaliteitsbeleid NVOG

Uitgangspunten
• goede zorgkwaliteit is de eerste verantwoordelijkheid van de arts;
• voortdurend verbeteren (kwaliteitszorg) leidt tot de beste zorgkwaliteit;
• kwaliteitszorg behoort tot de verantwoordelijkheid van de beroepsgroep/NVOG;
• de NVOG ondersteunt de leden bij hun kwaliteitszorgactiviteiten;
• het NVOG-kwaliteitsbeleid beoogt ‘de zorg beter en het werk leuker’ te maken;
• de strategie is gericht op ‘niet meer doen, maar anders aanpakken’;
• transparant maken van zorgkwaliteit is een productkenmerk dat betaald moet

worden; de prijs is onderhandelbaar, dit uitgangspunt niet.

Prioriteiten komende 5 jaren
• uitbouw tot geïntegreerde kwaliteitszorg;
• dichten ‘implementatiegat’;
• NVOG-patiëntveiligheidsbeleid als complementair kwaliteitsaspect;
• versterken in- en externe communicatie kwaliteitszorg;
• duurzame financiering kwaliteitszorg
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Ledenvergadering (ALV) van
28 maart aanstaande wordt het
concept van de Nota Kwaliteit
2007-2012 gepresenteerd met een
schets van de kosten. De hoofd-
lijnen staan nu al in het kader
vermeld, uitleg vindt u in de
conceptnota op NVOG-net.
De bedoeling is met de leden in
discussie te gaan en in juni dit jaar
op de ALV in Maastricht tot besluit-
vorming te komen over de aanpak
en de voorwaarden voor het kwali-
teitsbeleid in de komende jaren. In
de periode april-mei zal met een
webenquête en een forumdiscussie,
aan de leden worden gevraagd zich
over het beleid uit te spreken. Dat
betekent ook dat u kunt aangeven
hoe u de aanpak wilt en wat u die
waard is. Duurzaam kwaliteits-
beleid vraagt een gedegen plan met
een verenigingsbreed draagvlak en
investering van veel geld en tijd.
Voor de leden moet dat wel value
for money zijn. De NVOG verwacht
daarom dat u zich actief in de dis-
cussie zult mengen en uw mening
geeft. Het gaat echt ons allen aan,
of u nu vrijgevestigde, dienstver-
bander of nog in opleiding bent!

WIE GAAT DAT BETALEN?

Alleen een stabiele financiering
komt in aanmerking. Incidentele

subsidies staan op gespannen voet
met de continuïteit van kwaliteits-
zorg. De overheid heeft dat nu ook
erkend. Alleen bij incidentele ont-
wikkelingstrajecten, waarbij subsi-
diërende partijen een deelbelang
hebben, kunnen we van externe
bronnen gebruikmaken. Er moet
dan sprake zijn van een transparan-
te win-winsituatie met de NVOG.
Die bronnen zijn schaars geworden.
Zijn die externe partijen er niet dan
moeten de leden zelf – als vanouds
– bereid zijn te investeren in het
beleid, gemotiveerd door de voor-
delen, die ze ervan zullen hebben
(‘kwaliteit is beroepsbelang nr. 1’).
Dat biedt wel als voordeel dat het
oude gezegde opgaat: ‘wie betaalt,
bepaalt’. Zelf investeren geeft
invloed op hoe ons de maat geno-
men wordt. Kwaliteit is echter wel
een productkenmerk waarvan de
prijs moet kunnen worden doorbe-
rekend aan de afnemer. Immers
kwaliteitszorg en zorgkwaliteit
zichtbaar maken kost professionele
inspanning, tijd en geld. Wordt dat
gevraagd door de patiënt of de
maatschappij dan zullen die
inspanningen betaald moeten wor-
den. De prijs hiervan is onderhan-
delbaar, het uitgangspunt niet.
In het uurtarief is nu 50 cent gere-
serveerd voor kwaliteitsbeleid. Een
tentatieve begroting van onze plan-

nen laat al zien dat dit bedrag véél
te laag is om alles te kunnen realise-
ren wat nodig is. Dat betekent dat
de vraag komt wat het ons zelf
waard is. In hoeverre zijn we bereid
voor de plannen in de eigen buidel
te tasten? 

UITNODIGING

Op grond van uw reacties wordt de
Nota Kwaliteit 2007–2012 bijge-
steld. Na goedkeuring worden door
de Koepel Kwaliteit in samen-
spraak met het Bestuur van de
NVOG jaarplannen opgesteld, die
in de ALV worden besproken en in
stemming gebracht. De ambities
liggen hoog. Met uitvoering van de
plannen kan de NVOG voortva-
rend inhoud blijven geven aan haar
koploperpositie op het gebied van
Kwaliteit van zorg. Het logo van de
Koepel Kwaliteit brengt de essentie
in beeld. Door ons aller inzet om de
Gausse-curve van het kwaliteits-
niveau in de NVOG naar een hoger
niveau te brengen, zullen we de
doelstelling ‘de patiënt beter af en
de dokter meer voldoening’ werke-
lijk dichterbij kunnen brengen. 
Ziet u het ook zo? Helpt u dan mee
en geef uw mening en uw steun in
de ALV en bij de uitvoering! 

Gevraagd: uw mening over het kwaliteitsbeleid van de NVOG!

De NVOG hecht veel waarde aan een duidelijk kwaliteitsbeleid. Sinds begin jaren negentig zijn door de
Commissie Kwaliteit - inmiddels de Koepel Kwaliteit - diverse instrumenten ingezet om de kwaliteit te
waarborgen. Vanuit verschillende subcommissies wordt aan het kwaliteitsbeleid invulling gegeven. Binnen de
Koepel Kwaliteit leeft de vraag in hoeverre er onder de leden draagvlak is voor de verschillende activiteiten op
het gebied van kwaliteit en voor de plannen voor de toekomst. Daarom zult u eind maart per e-mail uitgenodigd
worden om deel te nemen aan een onderzoek, waarin uw mening wordt gevraagd over het kwaliteitsbeleid. De
Koepel Kwaliteit vindt het erg belangrijk dat u hieraan uw medewerking verleent, zodat een representatief beeld
kan worden verkregen van wat er leeft onder de NVOG-leden. Uiteraard wordt u als NVOG-lid geïnformeerd
over de resultaten. Deelname aan het onderzoek geschiedt op anonieme basis, het onderzoek zal worden uit-
gevoerd door ViaMedica.
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Onderwerpen binnen het domein
van de gynaecologie trekken veel
aandacht in de media. Vele artike-
len worden gewijd aan abortus,
anticonceptie, pijnstilling bij de
baring, geassisteerde voortplanting
etc. Er gaat op het bureau van de
NVOG  geen week voorbij waarin
niet een (flink) aantal vragen
binnenkomt van kranten, tijd-
schriften en radio/televisie, kortom
de ‘media’. Het bestuur vindt het
erg belangrijk dat deze verzoeken
om medewerking goed worden
afgehandeld. Door het voeren van
een actief mediabeleid en door
goede contacten met de media te
onderhouden, kan de NVOG de
buitenwereld beter informeren en
zorgen voor een goed beeld van de
kwaliteit van de verloskundige en
gynaecologische zorg in Nederland.

Het bureau van de NVOG is inmid-
dels zeer ervaren in het omgaan
met vragen van de media. Voor de
meest voorkomende vragen kan
vlot een antwoord geleverd
worden. In principe is de voorzitter
van de NVOG de eerste woord-
voerder. De voorzitter zal met
name vragen met een politieke of
maatschappelijke lading voor zijn
rekening nemen. Soms zullen
vragen doorgespeeld worden naar
specifieke deskundigen die daar-

voor speciaal door de NVOG
worden gevraagd. Alle verzoeken
om medewerking door de media
worden gelogd en in de bestuurs-
vergadering geëvalueerd. Omdat
contacten met de media behalve
vakkennis ook specifieke communi-
catieve vaardigheden vragen, raadt
het bestuur iedere gynaecoloog die
met een verzoek van de media
wordt geconfronteerd aan om te
overwegen of hij of zij de meest
geschikte persoon is om de
betreffende vraag te beantwoorden.
In geval van twijfel lijkt door-
verwijzing naar de NVOG een
goede optie. De Leidraad ‘Omgaan
met de media’ (NVOGNet >>
NVOG >> Documenten) geeft u in
deze situatie het advies om direct
door te verwijzen en niet in een
discussie te belanden waardoor
onbedoeld toch informatie wordt
gegeven.

Gynaecologen die op goede gron-
den zelf ingaan op een verzoek van
de media om medewerking te ver-
lenen, dienen duidelijk te maken
dat zij dit op persoonlijke titel doen.
Helaas wordt in deze situatie nogal
eens verzuimd om het bureau van
de NVOG in te lichten over de op
handen zijnde publicatie. Het is
voor het bestuur van de NVOG 
erg belangrijk om bij (grote) media-

gebeurtenissen tevoren geïnfor-
meerd te worden, zodat tijdig op
een en ander kan worden inge-
speeld. Wij vragen al onze leden
dan ook met klem om elke op
stapel staande mediagebeurtenis
door te geven aan het bureau van
de NVOG. Contacten met de media
vragen om goede en duidelijke
afspraken tussen de betrokken
gynaecoloog en journalist. Nuttige
tips hieromtrent zijn te vinden in de
eerder genoemde Leidraad. Het is
bij het afhandelen van verzoeken
op persoonlijke titel belangrijk om
het imago van de gehele beroeps-
groep in het oog te houden. Het
journalistieke belang zal immers
vaak vragen om een pakkende kop
(‘miljoenen vrouwen in de kou’).
Daarmee wordt dan wel aandacht
verkregen voor een specifiek pro-
bleem maar als boemerangeffect
kan forse imagoschade voor de
gehele beroepsgroep optreden. 

Het valt te verwachten dat een
goede beeldvorming naar buiten in
de nabije toekomst alleen maar
belangrijker zal worden. Om die
reden zal het bestuur het initiatief
gaan nemen om het PR-beleid van
de vereniging pro-actief vorm te
gaan geven.

TvD

bestuur@nvog.nl
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Betrouwbare opsporing van hrHPV met

behulp van self-sampling test

De teleurstellende opkomst van het bevolkingsonderzoek naar (voorstadia van) cervix-
carcinoom is nog steeds een actueel probleem. Uit een eerdere studie bleek dat een self-
sampling test de deelname aan het screeningsprogramma kan vergroten. 
In de huidige studie werd bestudeerd in hoeverre hrHPV kan worden aangetoond
middels deze self-sampling test. Patiënten met afwijkende cervixcytologie (n=64) en een
gezonde controlegroep (n=32) deden een self-sampling test, gevolgd door poliklinische
afname door middel van een cervex brush. Deze werden gebruikt voor dunne laag
cytologie en hrHPV bepaling. De hrHPV test op de self-sampling monsters bleek even
sensitief voor hooggradig CIN als het cytologisch onderzoek met behulp van de cervex
brush. De auteurs concluderen dat met behulp van deze self-sampling test betrouwbaar
de hrHPV status van de cervix kan worden vastgesteld en dat deze methode tot een
verhoogde deelname aan het bevolkingsonderzoek kan leiden.

Goede visualisatie intracavitaire afwijkingen

met instillagel

In deze studie beschrijven de auteurs hun bevindingen met betrekking tot het echo-
scopisch onderzoek waarbij er voor het bereiken van intra-uteriene distensie gebruik
wordt gemaakt van instillagel in plaats van fysiologisch zout. Bij 120 patiënten met een
indicatie voor sonohysterografie werd de baarmoederholte gevuld met instillagel
middels een intra-uteriene inseminatie cannule. Met gemiddeld 4 ml (range 2-10 ml)
instillagel werd bij 113 patiënten goede en stabiele vulling van de baarmoederholte
verkregen waardoor een goede (3D)-echoscopische beoordeling mogelijk bleek. De
auteurs concluderen dat deze simpele techniek een goed alternatief is met weinig on-
gemak voor de patiënt in vergelijking met de watercontrastechoscopie waarbij gebruik
wordt gemaakt van fysiologisch zout.     

AmRo studie: zwangerschapsuitkomst bij

HIV-1 positieve vrouwen

Binnen deze studie werd gekeken naar de zwangerschapsuitkomst bij HIV-1 positieve
en HIV-negatieve vrouwen en moeder-op-kind-transmissie (MTCT) in relatie tot de
modus partus onder antiretrovirale therapie. 
Binnen twee academische centra (Amsterdam en Rotterdam) werden 143 zwangere HIV-
1 positieve vrouwen gevolgd. Er werd gebruik gemaakt van gematchte controlegroepen.
De HIV-1 positieve patiënten werden behandeld met antiretrovirale therapie (standaard-
combinaties Combivir met nelfinavir of met nevirapine). Er werd geen MTCT waargeno-
men (95% CI 0-2.1%). 62% van de HIV-1 positieve patiënten beviel vaginaal. Het bere-
kende aantal benodigde sectio’s om een MTCT te voorkomen was 131 of meer. 
Percentage premature partus was 18% in de HIV-1 positieve patiënten en 9% in de
controlegroep (p=0.03). Het gebruik van antiretrovirale therapie onder de 13e zwanger-
schapsweek was geassocieerd met 44% premature partus vergeleken met 21% na de 13e
zwangerschapsweek en 14% in de controlegroep. Er werden geen verschillen gevonden
in incidentie van pre-eclampsie en (zeer) laag geboortegewicht.
Binnen deze studiepopulatie werd geen MTCT waargenomen en de toename in prema-
ture partus werd voornamelijk gezien bij de langdurig met antiretrovirale therapie
behandelde  patiënten bij een meer uitgesproken HIV-1 infectie. 
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Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en
andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-
plantingskunde, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. 
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers. 

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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Die telkens in den Spiegel ziet,
En zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet,
Maar jaagt naar ijdelheid
(Hiëronymus van Alphen)

De eerste tekenen van invloed van
de overheid op de doorgemaakte
en komende ontwikkelingen bin-
nen de gezondheidszorg worden
zichtbaar: een moratorium op het
kweken van stamcellijnen, een slui-
perige bemoeienis met de abortu-
spraktijk en het terugdringen van
de verworvenheden op het gebied
van de levensbeëindiging bij
‘onhoudbaar en uitzichtloos lijden’.
Gelukkig kunnen we, gesteund
door het beleidsplan 2006-2010 van
de NVOG en het opgeroepen beeld
van ‘Women’s Health’, opkomen
voor de de autonomie van de
vrouw en het recht om waardevrij
ons vak uit te oefenen. Met een
totaalvisie op gezondheidszorg
voor vrouwen (en hopelijk gericht
op de ‘totale vrouw’) dienen we ons
zorgen te maken over de afspraken
over abortus en overtijdsbehande-
ling in het regeerakkoord. De huis-
artsen hebben inmiddels al aan-
gegeven niet zonder slag of stoot
achter de geestelijke moraalridders
aan te sjokken. Overigens is het
beeld van de ‘nieuwe patiënt’ en de
daarop inspelende gynaecoloog
niet iets wat in het jaar 2005 is uit-
gevonden. De Werkgroep Psycho-
somatische Obstetrie en Gynaecolo-
gie houdt zich al jaren bezig met de
aspecten van ‘Women’s Health’ die
vaker verder gaan dan de gender
specifieke problemen die genoemd
worden in het beleidsplan (‘Just
take her serious’ en respecteer de
lichamelijk , psychische, sociale en
spirituele aspecten, die zo’n impact
hebben op de gezondheid van
vrouwen.). Individualisering,
communicatie en aandacht spelen
daarbij een essentiële rol. Deze zijn
echter moeilijk, in behandeling-
sprotocollen en richtlijnen te imple-

menteren. En de DBC-structuur
stemt in dit opzicht niet tot opti-
misme.
Overigens moeten we zeker niet
alleen complementair zijn op ont-
wikkelingen en voortdurend roe-
pen dat we alles zo goed begrijpen.
We hebben de taak te sturen en te
bewaken en hierbij dienen we poli-
tieke beïnvloeding niet uit de weg
te gaan. En er zijn ontwikkelingen
gaande die in de ogen van vele
onwenselijk en zelfs verwerpelijk
zijn en duidelijk maken dat we er
niet zijn met het blind aanbidden
van de ‘autonomie’. In de docu-
mentaire van de VPRO ‘beperkt
houdbaar’ worden de ontwikke-
lingen van de cosmetische genees-
kunde en de ‘wensgeneeskunde’
kritisch maar zeker niet obsessio-
neel geanalyseerd. Het is ontluiste-
rend om te zien wat in een ‘gefoto-
shopte maatschappij’ aangeboden
wordt aan ingrijpende behandelin-
gen om zo dicht mogelijk bij je
‘droombeeld’ te komen. Geen Gina
Lollobrigida, Sophia Loren, Brigitte
Bardot, Marilyn Monroe of Cathe-
rine Deneuve van vlees en bloed
maar een door de markt (en menig-
maal onze professie) geïnduceerd
ideaal kunstmatig schoonheids-
beeld, dat een misleidende en onge-
wenste invloed heeft op het toch al
zo kwetsbare en manipuleerbare
zelfbeeld van vele, vaak jonge
vrouwen. Laten we er alles aan
doen dat deze ‘maak-wereld’ niet
onze wereld wordt. 

De afgelopen weken weer veel
ophef over ‘fouten op de operatie-
kamers’ en het gebrek aan disci-
pline om te zorgen dat bij operaties
geen gazen, instrumenten en naal-
den in de buik achterblijven. Alar-
merende cijfers worden genoemd
als het gaat om vigerende protocol-
len en richtlijnen. Over het aanleren
van een chirurgische attitude, ken-
nis van de anatomie en de instru-
menten en het verkrijgen van ade-

quate vaardigheden een artikel in
deze uitgave van het NTOG. De
titel van het manuscript suggereert
dat we het misschien beter willen
doen dan de chirurgen, maar voor
een ieder en met name de patiënt is
het te hopen dat alle ‘snijdende
specialisten’ het zo goed mogelijk
doen en dat we daar aan blijven
werken door vooral trainen en
trainen en trainen. 
Naast de technische aspecten die-
nen natuurlijk de indicatiestelling,
de zorg en voorlichting , voor, tij-
dens en na de operatie en de bege-
leiding postoperatief nadrukkelijk
een plaats te krijgen in de training,
na- en bijscholing  met een ‘gezag-
hebbende’ complicatiebespreking
en aandacht voor briefing en
debriefing . 
Terecht heeft de kwaliteit van de
zorgketen veel aandacht gekregen
met nadruk op overdrachten en
communicatie. Het lijkt alsof we
weer terug moeten naar de tijd dat
één behandelaar verantwoordelijk
is voor de patiënt en daarop ook
aangesproken kan worden. Dus
niet alleen maar: ‘wie schrijft de
rekening’, maar met name 24 uur
de regie!!!. Maar misschien is het
nog mogelijk het anders te regelen
mits de patiënt maar niet verdwaalt
in het bos van goedwillende dok-
ters, want: ‘judges (je eigen verant-
woordelijkheidsgevoel) are moving
away from accepting what ‘reasonable
doctors’ might do to supporting what
‘reasonable patients’ may expect’.
(Skene et al).

Proficiat Nederlandse Werkgroep
Trofoblasttumoren. Niet alleen
zetten jullie je al 35 jaar met kennis
en ervaring in voor adequate
behandeling van vrouwen met
trofoblasttumoren, jullie schrijven
er ook zeer verhelderende en
instructieve artikelen over!!

Editorial
Van Oratorium naar Moratorium
LEX PETERS
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INLEIDING

Non-mola-choriocarcinomen zijn
zeldzame tumoren.1 De incidentie
in Nederland is ongeveer vier per
jaar.2 Choriocarcinomen zijn gevoe-
lig voor chemotherapie en hebben
een goede prognose. Echter, een à
terme zwangerschap voorafgaande
aan het choriocarcinoom leidt tot
een slechtere prognose.3 In Neder-
land worden patiënten met een
choriocarcinoom na een à terme
zwangerschap daarom beschouwd
als hoog risico onafhankelijk van
hun WHO- of FIGO-score. De
Werkgroep Trofoblast Tumoren
(WTT) adviseert om bij deze patiën-
ten direct te starten met multi-
chemotherapie, ook als er geen
andere risicofactoren aanwezig zijn.
Dit besluit werd genomen in 1990
na een analyse van patiënten met
een non-mola-choriocarcinoom.
Hieruit bleek dat in de periode
1971–1986 slechts 45% van de
patiënten met een choriocarcinoom
na een à terme zwangerschap in
remissie gingen, in tegenstelling 
tot 88% van andere non-mola-
patiënten.4

In 1986 werd EMACO (etoposide,
methotrexaat, actinomycine D,
cyclofosfamide and vincristine)5 in
Nederland geïntroduceerd. Dit
multichemotherapieschema is nu
de eerste keus voor patiënten met
hoog-risico trofoblasttumoren, in-
clusief patiënten met een chorio-
carcinoom na een à terme zwanger-
schap.

Dit artikel richt zich op de vraag of
het choriocarcinoom post partum
inderdaad altijd als hoog risico
moet worden beschouwd en be-
handeld moet worden met multi-
chemotherapie en of er een groep
patiënten geïdentificeerd kan
worden bij wie behandeling met
methotrexaat voldoende is.

METHODEN

Er werd een retrospectief status-
onderzoek verricht. Alle patiënten
met een non-mola-choriocarcinoom
tussen januari 1986 en januari 2004
werden geïncludeerd in de studie.
Deze patiënten werden allen
besproken in een of meerdere ver-

gaderingen van de WTT. (Poli)kli-
nische statussen en notulen van de
WTT werden geanalyseerd. Data
betreffende voorafgaande zwanger-
schap, histologische diagnose,
hCG-waarden, WHO- en FIGO
2000-score, metastasen, behande-
ling en uitkomst werden verza-
meld. 
Analyses werden verricht met SPSS
voor Windows 11.5 (Statistical
Package for the Social Sciences,
SPSS inc; Benelux BV, Gorinchem,
Nederland). Patiënten met een
choriocarcinoom na een à terme
zwangerschap werden vergeleken
met patiënten met een choriocarci-
noom na een andere voorafgaande
non-mola-zwangerschap. De ver-
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Figuur 1. Verdeling van choriocarcinomen over de Academische Centra in Nederland (n=65).
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kregen data waren niet normaal
verdeeld en werden vergeleken met
Mann-Whitney U-testen. Dicho-
tome variabelen werden geanaly-
seerd met Chi2-testen. Voor groepen
< 5 werd een Fisher’s exacttest
gebruikt.

RESULTATEN

Tussen 1986 en 2004 werden er in
Nederland 2285 patiënten met een
trofoblasttumor geregistreerd. Bij
68 van hen betrof het een chorio-
carcinoom na een non-mola-zwan-
gerschap. Deze patiënten werden
voornamelijk behandeld in een
Universitair Centrum (figuur 1),
eventueel na verwijzing uit de
tweede lijn. Drie patiënten werden
geëxcludeerd, omdat er onvoldoen-
de gegevens konden worden getra-
ceerd. In 68% (44/65) ontstond het
choriocarinoom na een à terme
zwangerschap (figuur 2). Bij de
overige 21 patiënten was de vooraf-
gaande zwangerschap een mis-
kraam, een extra-uteriene gravidi-
teit, een APLA of kon geen
zwangerschap worden aangetoond.
In 94% van de casus kon de diagno-
se histologisch worden bevestigd. 
De gemiddelde leeftijd van de
patiënten was 31 jaar. De meeste
patiënten presenteerden zich met
klachten van metrorragie. Andere
voorkomende symptomen waren
dyspnoe, hemoptoë, buikpijn of
neurologische verschijnselen.
Enkele prognostische factoren zijn
samengevat in tabel 1. Het mediane
interval, gedefinieerd als de perio-
de tussen het eind van de zwanger-
schap tot aan het starten van
chemotherapie, bedroeg zestien
weken. Bij één patiënte werd de
diagnose  gesteld tijdens de zwan-
gerschap en werd chemotherapie in
een aangepast schema gegeven. In
de groep met een choriocarcinoom
na andere non-mola-zwangerschap
was het mediane interval elf
weken. Dit verschil tussen beide
groepen was niet significant.
De meeste patiënten met een cho-
riocarcinoom na een à terme zwan-
gerschap (34/44, 77%) hadden een
hoge risicoscore ( > 7 volgens de
WHO-classificatie). Volgens het
FIGO 2000-scoresysteem zouden
minder patiënten als hoog risico
worden geclassificeerd (30/44,
68%). Het verschil tussen het aantal
hoog-risico patiënten was niet

significant verschillend tussen
beide groepen (p = 0.06). In bijna de
helft van de patiënten werd (21/44)
de diagnose binnen vier maanden
na de bevalling gesteld. Deze
patiënten hadden een mediane
WHO-score van 8 (range 6–18). Bij
acht patiënten was het interval tot
aan de behandeling meer dan een
jaar (mediane WHO-score 17 (range
11–21)). Long- en levermetastasen
werden regelmatig gevonden
(respectievelijk 64% en 27%). Ver-
traging in het stellen van de diag-
nose kan hiertoe hebben bijgedra-
gen. In tabel 2 wordt het voor-
komen van levermetastasen gerela-
teerd aan het interval. Het mediane
interval van patiënten met lever-
metastasen was langer (dertig

weken) dan het interval bij patiën-
ten zonder metastasen (vijftien
weken). Dit verschil is echter niet
significant, wel waren er significant
meer patiënten met een interval
van meer dan een jaar in de groep
met levermetastasen (p = 0.008).
Er werden verschillende chemo-
therapieschema’s gebruikt
(figuur 3). In de groep choriocarci-
nomen na à terme zwangerschap
kregen 28 patiënten EMA/CO.
Acht van hen  hadden aanvullende

behandeling met een platina bevat-
tend schema nodig. Bij één patiënte
werd met methotrexaat gestart tij-
dens de zwangerschap omdat de
diagnose toen al werd gesteld. Na
de bevalling kreeg zij alsnog
EMA/CO, omdat zij in de hoog-
risico groep viel wegens levermeta-
stasen. Eén patiënte overleed voor-
dat EMA/CO kon worden
gegeven. Zes patiënten kregen
EMA/CO als tweedelijnschemothe-
rapie in verband met methotrexaat-

A terme zwangerschap

68%

APLA

3%EUG

6%

Spontane abortus

15%

Geen

 8%

Figuur 2. Voorafgaande zwangerschap bij 65 patiën-
ten met een non-mola-choriocarinoom.

Na à terme zwangerschap (%) Na andere non-mola-zw (%)
(n = 44) (n = 21)

> 1000 (IU/L)   35 (80) 14 (67)

< 4 maanden 21 (48) 12 (57)
4-6 maanden 7 (16) 0 (0)
7-12 maanden 6 (14) 0 (0)
> 12 maanden 8 (18) 5 (24)
Onbekend 2 (5) 4 (19)
Long 28 (64) 10 (48)
Hersenen 5 (11) 2 (10)
Lever 12 (27) 3 (14)
Milt/Nier 5 (11) 0 (0)
Andere plaatsen 9 (20) 5 (24)
< 4 0 (0) 1 (5)
4-7 10 (23) 7 (33)
> 7 34 (77) 9 (43)
Onbekend 0 (0) 4 (19)

Tabel 1. Prognostische variabelen bij patiënten met non-mola-choriocarcinomen.
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Interval (maanden) Levermetastasen (%) Geen levermetastasen (%)
(n=12) (n=32)

< 4 5 (42) 16 (53)
4-6 1 (8) 6 (19)
7-12 3 (25) 3 (9)
> 12 3 (25) 5 (16)

Tabel 2. Levermetastasen gerelateerd aan interval tot behandeling.2
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resistentie. Een andere patiënte
begon met andere chemotherapie,
maar dit werd omgezet in
EMA/CO toen er progressie van de
tumor was tijdens de chemothera-
pie. Slechts één patiënte (van de
acht) kon worden genezen met
methotrexaat. De andere zeven (zes
met hoog risico en één met medium
risico) genazen na behandeling met
EMA/CO.
Zes patiënten werden behandeld
met Hoog-Brabant (etoposide,
methotrexaat, actinomycine D,
cyclofosfamide and cisplatine).
Hiervan gingen er vijf in remissie. 
De meest voorkomende bijwerking
van de chemotherapie was been-
mergdepressie. Het mediane aantal
kuren van patiënten die direct
behandeld werden met EMA/CO,
was zeven (range 0–13). Er werden

geen secundaire maligniteiten
gezien.
Van de groep patiënten met een
choriocarcinoom na een andere
non-mola-zwangerschap, kregen
negen patiënten methotrexaat, vijf
hadden hierna nog EMA/CO
nodig. Vijf patiënten werden direct
behandeld met EMA/CO vanwege
hun risicoprofiel. Slechts één
patiënte had aanvullend cisplatin
nodig.
Helaas is van enkele patiënten geen
follow-up bekend. Waarschijnlijk
zijn deze patiënten genezen, maar
ze zijn niet in de analyse geïnclu-
deerd. 
Uiteindelijk bereikte 86% (36/42)
van de patiënten met een chorio-
carcinoom na een à terme zwanger-
schap remissie (figuur 3). Zes
patiënten (vijf high-risk, één medi-

um-risk) overleden ten gevolge van
bloedingen, sepsis of neurologische
problemen (tabel 3). In de andere
groep overleden drie patiënten
(14%) tijdens de behandeling.

DISCUSSIE

In Nederland wordt voor het
maken van een risicoprofiel van
patiënten met een trofoblasttumor
een klinische stadiëring gebruikt.
Volgens deze indeling hebben
patiënten een hoog risico indien er
metastasering buiten de long en
vagina aanwezig is, een à terme
zwangerschap aan de trofoblasttu-
mor is voorafgegaan, resistentie
voor eerdere chemotherapie is
opgetreden of wanneer het  interval
de twaalf maanden tussen het eind
van de zwangerschap en het starten

68 patiënten met
choriocarcinoom

28 EMA/CO 8 MTX 6 HB
1 geen

chemother

65 met follow-up

21 na andere
zwangerschappen

44 na à terme
zwangerschap

1 andere
chemother

8 cisplatin 7 EMA/CO 1 EMA/CO

0 genezen
1 overleden

0 genezen
1 overleden

 24 genezen
3 overleden
1 onbekend

 8 genezen
 4 genezen
1 overleden
1 onbekend

5 EMACO

1 cisplatin

9 MTX
2 geen

chemother

 5 EMA/CO

 3 genezen
2 overleden

 8 genezen
1 overleden  2 genezen

3 HB

 3 genezen

2 andere
chemother

 1 genezen
1 onbekend

Figuur 3. Behandeling en uitkomst van choriocarcinomen na non-mola-zwangerschappen.

Patiënte Jaar Voorafgaande WHO FIGO Lever- Hersen- Interval Doodsoorzaak Therapie
zwangerschap 2000 meta’s meta’s (weken)

1 1989 Niet aantoonbaar 10 7 - + 4 Leverbloeding EMA/CO
2 1991 A terme zwangerschap 13 11 + - 8 Bloeding/sepsis EMA/CO
3 1991 A terme zwangerschap 20 19 + + 33 Neurologische complicaties EMA/COa

4 1992 A terme zwangerschap 9 8 _ _ 9 Intra-abdominale bloeding -
5 1993 Miskraam 16 15 + - 12 Uitgebreide ziekte EMA/CO
6 1999 A terme zwangerschap 7 5 - - 15 Sepsis HB
7 2000 A terme zwangerschap 17 19 + - 260 Leverbloeding EMA/CO
8 2000 Miskraam 19 17 - + 59 Uitgebreide ziekte EMA/COb

9 2002 A terme zwangerschap 14 15 + - 26 Leverbloeding EMA/CO
HB: Hoog-Brabant (etoposide, methotrexaat, actinomycin D, cyclofosfamide en cisplatine). 
Na eerder andere multichemotherapiea of methotrexaatb

Tabel 3. Doodsoorzaken bij negen patiënten met een non-mola-choriocarcinoom.2
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van therapie overschrijdt. Een ver-
gelijkbaar systeem wordt ook
gebruikt door de NIH (National
Institutes of Health, USA)6, waarbij
patiënten worden ingedeeld in niet-
gemetastaseerde of gemetastaseer-
de ziekte. Internationaal wordt de
FIGO 2000-score steeds meer
gebruikt in plaats van de lang
gehanteerde WHO prognostische
score. Beide systemen maken
gebruik van individuele variabelen
om het risico te schatten. 
Het inschatten van het risico voor
patiënten met een trofoblasttumor
is van belang voor de behandeling.
Patiënten met een hoog risico
reageren minder goed op monoche-
motherapie, dat wil zeggen dat er
vaker resistentie optreedt. Een
goede behandeling wordt dan uit-
gesteld door eerst het effect van
monochemotherapie af te wachten.
Het voordeel van een klinisch
stadiëringssysteem is een duidelijk
onderscheid tussen patiënten die
mono- of multichemotherapie
nodig hebben. 
In onze studie waren er geen
patiënten met een choriocarcinoom
na een à terme zwangerschap met
een laagrisicoscore. Alle patiënten
hadden een gemiddeld of hoog
risico.  
Bij 21 patiënten werd de diagnose
binnen vier maanden na de beval-
ling gesteld, voor acht patiënten
duurde dit langer dan een jaar. Het
verschil in interval voor patiënten
met levermetastasen vergeleken
met patiënten zonder levermetasta-
sen was niet significant. (dertig
weken versus vijftien weken). Bij
42% waren er reeds levermetasta-
sen bij een kort interval, waardoor
ook het interval niet gebruikt kan
worden om een subgroep samen te
stellen die wel eerst voor monoche-
motherapie in aanmerking komt. 
Er wordt wel gesuggereerd dat de
slechtere prognose na een à terme
zwangerschap wordt verklaard
door het lange interval tot behande-
ling en niet door de voorafgaande à
terme zwangerschap zelf. Patiënt-
en doktersdelay komt regelmatig
voor vanwege de lage incidentie
van de ziekte.7 Dit uitstel is direct
gerelateerd aan de overleving.8

Onze studie laat echter zien 
dat ondanks een kort interval
(< 4 maanden) bij 21 patiënten, er
toch sprake was van een hoog-
risico status op basis van de WHO-
score.
De prognose van patiënten met een
choriocarcinoom is sterk verbeterd.
Voor 1986 overleefde 61%.4 In onze
studie was er een overleving van
86%. Dit is vergelijkbaar met de
overleving van alle hoog-risico
patiënten in Nederland9 en de over-
leving die in de internationale
literatuur wordt gemeld.8,10 De ver-
klaring hiervoor kan worden gege-
ven door het beschikbaar komen
van EMA/CO en/of bij het direct
starten van multichemotherapie bij
deze patiënten.
Het risico van het huidige Neder-
landse beleid  is dat er mogelijk
enkele patiënten onnodig met
multichemotherapie worden
behandeld die mogelijk met metho-
trexaat waren genezen. We zien
echter bij 75% van de patiënten
methotrexaat-resistentie optreden.
Wel konden alle methotrexaat-resis-
tente patiënten in tweede instantie
met EMA/CO worden genezen,
dus het uitstel heeft niet tot een
slechtere uitkomst geleid, wel tot
een langer behandeltraject. Het
direct behandelen van patiënten
met multichemotherapie voorkomt
onnodige uitstel in adequate behan-
deling.10 De toxiciteit van multiche-
motherapie is weliswaar ernstiger,
maar beïnvloedt de fertiliteit niet.11

Een subgroep van patiënten bij wie
monochemotherapie een veilig
alternatief zou zijn, kan niet wor-
den gedefinieerd op basis van de
hoogte van het hCG, de prognosti-
sche  score of het interval.
Wij denken dat het huidige beleid
van directe behandeling van
patiënten met een choriocarcinoom
na een à terme zwangerschap met
EMA/CO heeft geleid tot een ver-
betering van de overleving en een
goede kans bied op genezing bij
deze groep hoogrisicopatiënten. 
Tot slot willen wij alle gynaecolo-
gen in Nederland die hebben bijge-
dragen aan de verzameling van de
data voor deze studie, heel hartelijk
danken.

Literatuur

1. Soper JT, Mutch DG, Schink JC.
Diagnosis and treatment of
gestational trophoblastic disease:
ACOG Practice Bulletin no 53.
Gynecol Oncol 2004;93:575-85.

2. Lok CAR, Ansink AC, Grootfaam
D, Van der Velden J, Verheijen RH,
ten Kate-Booij MJ. Treatment and
prognosis of post term choriocarci-
noma in the Netherlands. Gynecol
Oncol 2006;103:698-702.

3. Miller JM Jr, Surwit EA,
Hammond CB. Choriocarcinoma
following  term pregnancy. Obstet
Gynecol 1979;53(2):207-12.

4. Ten Kate-Booij MJ. Choriocarci-
noom na non-molazwangerschap,
Proefschrift, Amsterdam, Neder-
land, 1990.

5. Newlands ES, Bagshawe KD,
Begent RH, RustinGJ, Holden L,
Dent J. Developments in chemothe-
rapy for medium- and high-risk
patients with gestational tropho-
blastic tumours (1979-1984). Br J
Obstet Gynecol 1986;93:63-9.

6. Horn LC, Bilek K. Histologic classi-
fication and staging of gestational
trophoblastic disease. Gen Diagn
Pathol 1997;143(2-3):87-101.

7. Dobson LS, Gillespie AM, Coleman
RE, Hancock BW. The presentation
and management of post-partum
choriocarcinoma. Br J Cancer
1999;79(9/10):1531-3.

8. Rodabaugh KJ, Bernstein MR,
Goldstein DP, Berkowitz RS.
Natural history of post term chorio-
carcinoma. J Reprod Med
1998;43:75-80.

9. Van der Houwen C, Rietbroek RC,
Lok CA, ten Kate-Booij, Lammes
FB, Ansink AC. Feasibility of
central co-ordinated EMA/CO for
gestational trophoblastic disease in
the Netherlands. BJOG
2004;111(2):143-7.

10.Kim SJ, Bae SN, Kim JH, Kim CT,
Han KT, Lee JM, Jung JK. Effects of
multiagent chemotherapy and in-
dependent risk factors in the treat-
ment of high-risk GTT-25 years
experiences of KRI-TRD. Int J
Gynaecol Obstet 1998;60(Suppl
1):S85-96.

11.Lok CAR, van der Houwen C, ten
Kate-Booij MJ, van Eijkeren MA,
Ansink AC. Pregnancy after
EMA/CO for gestational tropho-
blastic disease: a report from the
Netherlands. BJOG 2003;110:560-
566.



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, april 2007  9

SUMMARY:
Antecedent term pregnancy is 
an adverse prognostic factor in 
Gestational Trophoblastic Disease
(GTD). 
In the Netherlands, patients with post
term choriocarcinoma are considered
high-risk independent of WHO score.
In the present retrospective study we
assessed whether post term choriocar-
cinoma always has to be considered
high-risk, making treatment with
EMA/CO necessary, or whether a sub-
group of patients is distinguishable in
which single-agent Methotrexate is a
safe alternative. Records of patients
registered by the Dutch Working Party
on Trophoblastic Disease between 1986
and 2004 with choriocarcinoma after a
non-molar pregnancy were analyzed.

Of 68 patients with non-molar chorio-
carcinoma, 44 had an antecedent term
pregnancy. Most patients (77%) were
high-risk according to the WHO
staging system. Lung and liver meta-
stases were common (respectively 64%
and 28%). Methotrexate resistance
occurred frequently (75%). Overall
survival was 86%. Although term
pregnancy is an adverse prognostic
factor in GTD, current survival is com-
parable to the general survival in high-
risk patients. A subgroup of patients in
which monotherapy would be suffi-
cient could not be identified. Imme-
diate administration of combination
chemotherapy seems justified, even in
those few cases when scoring systems
would suggest low- or medium risk
disease. 
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INTRODUCTIE

Het voorkomen van laagrisico-,
persisterende trofoblastziekte (Per-
sistent Trophoblastic Disease; PTD) is
niet ongebruikelijk na een mola
hydatidosa. Afhankelijk van het
risico dat multichemotherapie
nodig is om regressie van het hCG
te bereiken, worden patiënten als
hoog of laag risico geclassificeerd.
Meestal worden laagrisicopatiënten
in Nederland behandeld met
Methotrexaat-monotherapie. In dit
artikel bespreken wij de behande-
ling van laagrisico-PTD, de plaats
van een tweede curettage in deze
behandeling en het nut van het
gebruik van een regressiecorridor
voor serum-hCG tijdens de behan-
deling van patiënten met Metho-
trexaat. Met een dergelijk regressie-
corridor is het mogelijk om de helft
van de patiënten die resistent blijkt
voor Methotrexaat, in een vroeg
stadium te identificeren. 

STAGERING

Bij circa een op de vijf complete
mola hydatidosa en 0.5–9.9% van
de partiële mola hydatidosa, treedt
PTD op.1-5 De diagnose wordt
gesteld op basis van een plateau of
stijging van de hCG-concentratie in
bloed. Volgens de internationaal
geaccepteerde FIGO 2000-richtlijn

wordt PTD gediagnosticeerd wan-
neer het serum-hCG gedurende
twee opeenvolgende weken stijgt,
gedurende drie weken een plateau
toont, er zes maanden na evacuatie
nog hCG detecteerbaar is, of als de
histologische diagnose een chorio-
carcinoom betreft.6 In Nederland
wordt PTD vastgesteld indien het
serum-hCG gedurende twee weken
stijgt of een plateau toont én ten
minste één serum-hCG-waarde
buiten de 95e percentiel van een
eerder vastgesteld normogram voor
serum-hCG voor spontante regres-
sie valt. De diagnose choriocarci-
noom alléén is onvoldoende voor
de diagnose PTD.7 De reden dat er
aan de Nederlandse definitie het
overschrijden van de 95e percentiel
is toegevoegd is het gegeven dat bij
15% van de patiënten bij wie een
plateau of stijging van het serum-
hCG zónder overschrijding van de
95e percentiel vastgesteld wordt, er
toch (nog) spontane regressie van
het serum-hCG optreedt.7

In tegenstelling tot andere tumoren
is er bij PTD een grote variatie in
het ziektebeloop bij dezelfde anato-
mische stadiëring.8 Daarom wordt
er op grond van risicofactoren voor
de noodzaak voor het geven van
multichemotherapie om complete
regressie van het hCG te bereiken,
een indeling in hoog- en laagrisco-
PTD gemaakt. Sinds 2000 wordt

door de FIGO een risicoclassificatie
gehanteerd, waarin de volgende
items gewogen worden: leeftijd,
voorafgaande zwangerschap, inter-
val einde zwangerschap–begin
behandeling, hCG serumconcentra-
tie vóór behandeling, lokalisatie en
aantal metastasen, de grootste
tumorafmeting en resistentie voor
eventuele eerdere chemotherapie.
Voor ieder item kunnen maximaal 4
punten gescoord worden. Een tota-
le score van meer dan 7 punten
wordt als hoogrisico-PTD geclassi-
ficeerd.6 Volgens de Nederlandse
richtlijn voor PTD wordt er in ver-
gelijking met de FIGO 2000-richtlijn
niet gescoord voor leeftijd, hCG-
serumconcentratie vóór behande-
ling, aantal metastasen of de groot-
ste tumorafmeting.9

BEHANDELING LAAG-
RISICO-PTD

Tot de toepassing van Methotrexaat
(MTX) in de behandeling van PTD
in de jaren vijftig van de vorige
eeuw door Hertz et al. en Li et al.
was PTD een dodelijke aan-
doening.10,11 Voor de behandeling
van laagrisico-PTD zijn er veel ver-
schillende behandelingsschema’s
bekend, waarbij meestal gebruik-
gemaakt wordt van Actinomycine-
D of Methotrexaat oraal dan wel
intraveneus of intramusculair in
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verschillende doseringen.12,13 In
Nederland en de rest van Europa
wordt meestal het ‘Charing Cross’
of ‘gemodificeerde Bagshawe-regi-
me’ toegepast, dat bestaat uit MTX
intramusculair à 1 mg/kg op dag 
1, 3, 5 en 7, en steeds wordt ge-
volgd door een foliumzuur-‘rescue’
na 30 uur. Dit schema wordt na
zeven dagen herhaald en na norma-
lisatie van het serum-hCG, dienen
nog minstens twee consolidatiek-
uren gegeven te worden.9, 13 Uit een
review door Osborne en Gerulath
waarin 39 studies naar de behande-
ling van laagrisico-PTD geëvalu-
eerd worden, blijkt dat zowel de
behandeling met wekelijks Actino-
mycine-D, als eenmalig MTX intra-
veneus of orale MTX-behandeling
het beste resultaten geeft wat
betreft kosten, patiëntvriendelijk-
heid en effectiviteit.13 Echter, omdat
deze resultaten in kleine studies
behaald zijn, achten de auteurs van
dat review de behandeling van
laagrisico-PTD volgens het Charing
Cross-schema, gezien de ruime
ervaring die hiermee voorhanden
is, ook een goede behandelingsmo-
daliteit. 

TWEEDE CURETTAGE

Het uitvoeren van een tweede
curettage bij laagrisico-PTD wordt
door sommige auteurs aangera-
den14-16, terwijl anderen het juist
afraden.17,18 De eerste studie naar
het curatieve effect van een tweede
curettage werd in 1990 door
Schlaerth et al. in Californië uit-
gevoerd.18 In deze retrospectieve
studie ondergingen 23 patiënten
met laagrisico-PTD een tweede
curettage. Vier van deze patiënten
(16%) waren na deze behandeling
genezen. Echter, bij twee van hen
(8%) trad een uterusperforatie op
waarvoor één patiënt een hysterec-
tomie moest ondergaan.18

De enige prospectieve studie op dit
gebied is uitgevoerd door Pezeshki
et al.15 In dit onderzoek, gecoördi-
neerd vanuit het ‘Sheffield Tropho-
blastic Disease Centre’, werden
tussen 1991 en 2000 544 patiënten
met PTD geïncludeerd die ook een
tweede curettage ondergingen. Van
deze patiënten had maar liefst 68%
geen verdere chemotherapie voor
PTD nodig.15 In de rapportage van
deze studie werd helaas niet
genoemd welke definitie voor PTD

gehanteerd werd. In een persoonlij-
ke mededeling gaven de auteurs
aan dat PTD gedefinieerd was als
‘het niet normaliseren van het
serum-hCG na vier tot zes weken
na de eerste curettage’. In 1993 is er
in Nederland een normaal regres-
siecorridor voor serum-hCG voor
spontane regressie opgesteld.7

Hieruit blijkt dat bij een spontane
regressie van het serum-hCG bij 5%
van de patiënten na 5 weken nor-
malisatie van het hCG wordt
bereikt , bij 50% van de patiënten is
dit na 11 weken het geval en na 26
weken is het hCG bij 95% van de
patiënten genormaliseerd. Het hoge
curatieve effect van een tweede
curettage in de studie van Pezeshki
et al. kan voor een groot deel berus-
ten op het ‘over-diagnosticeren’
van PTD op grond van de criteria
die de auteurs voor PTD hanteer-
den.19

De meest recente studie op het
gebied van een tweede curettage bij
laagrisico-PTD werd uitgevoerd
met data die vergaard waren in de
Centrale Molaregistratie Nederland
(CMRN). In deze retrospectieve
studie waarbij data over de periode
1987–2003 van bij de CMRN geregi-
streerde patiënten gebruikt werden,
is het curatieve effect van een twee-
de curettage vergeleken bij 85
patiënten met laagrisico-PTD gede-
finieerd volgens de Nederlandse
criteria. De controlegroep bestond
uit 209 patiënten met eveneens
laagrisico-PTD die geen tweede
curettage hadden ondergaan.20 Na
de tweede curettage hadden 8 van
de 85 patiënten (9.4%) geen verdere
therapie meer nodig. Dit was signi-
ficant verschillend (p<0.001) van de
groep patiënten die géén tweede
curettage hadden ondergaan. Na
een tweede curettage daalde de
mediaan van het totaal aantal beno-
digde kuren van 
6 naar 5 (p<0.05) duidend op een
‘debulking’-effect van de tweede
curettage. In een subgroepanalyse
bleek het debulking effect ook
waarneembaar bij patiënten zonder
longmetastasen (data niet gepubli-
ceerd). Bij twee patiënten trad er tij-
dens de tweede curettage een ute-
rusperforatie op, die in beide
gevallen conservatief behandeld
kon worden. In reactie op deze stu-
die rapporteerden artsen van het
Charing Cross Hospital (wereld-

wijd de grootste registratie van
gestationele trofoblastziekte) dat in
hun registratie tussen 1995 en 2004
in totaal 111 patiënten met persiste-
rende trofoblastziekte volgens de
FIGO 2000-criteria een tweede
curettage hadden ondergaan. Van
deze patiënten had 26% geen aan-
vullende chemotherapie meer
nodig. Met name in de subgroep
van patiënten met vóór de tweede
curettage een relatief laag serum-
hCG, was het genezingspercentage
van de tweede curettage hoog
(genezing: 50% met een hCG <1500
IU/L en 62% met een hCG
1500–5000 IU/L). Het aantal com-
plicaties is in deze communicatie
niet gemeld. Het advies van het
Charing Cross Hospital met betrek-
king tot het uitvoeren van een
tweede curettage luidt nu dat een
tweede curettage te overwegen is
indien er echografische verdenking
op molaweefsel in utero is en het
serum-hCG lager dan 5000 IU/L
is.16

MOET EEN TWEEDE
CURETTAGE NU
STANDAARD UITGEVOERD
WORDEN?

De drie studies met een eensluiden-
de definitie voor PTD vinden een
curatief effect van een tweede
curettage van respectievelijk 9.4%,
16% en 26%.16,18,20 Wegen deze
‘baten’ op tegen de ‘kosten’ van het
risico op een perforatie dat in deze
studies varieerde tussen 2.4% en
8.1%? Vooropgesteld dient te wor-
den dat dit retrospectieve studies
betreft en dat in het verleden
behaalde resultaten nu eenmaal
geen garantie voor de toekomst
zijn. Deze vraag kan alleen beant-
woord worden door het uitvoeren
van een prospectief gerandomi-
seerd onderzoek waarbij PTD gede-
finieerd is volgens de internationale
FIGO 2000-richtlijn, dan wel vol-
gens de NVOG-richtlijn. Tot die tijd
kan de beschikbare kennis uit retro-
spectieve studies tegen elkaar afge-
wogen worden: men kan zich voor-
stellen dat er patiënten met
laagrisico-PTD zijn die zeker nog
een keer zwanger willen worden.
Deze patiënten is een tweede curet-
tage, met kans op een uterusperfo-
ratie en eventueel een hysterecto-
mie tot gevolg, wellicht af te raden.
Andere patiënten hebben misschien
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zwaarwegende bezwaren tegen
MTX-chemotherapie, hoewel er
behalve vervelende vroegetermijn-
effecten van MTX, zoals mucositis,
geen langetermijneffecten, zoals
verminderde fertiliteit en een toe-
name van de incidentie van malig-
niteiten, beschreven is.21 Deze
patiënten kunnen wellicht beter
eerst een niet-medicamenteuze
therapie proberen alvorens te star-
ten met chemotherapie. Zij zouden
kunnen opteren voor een tweede
curettage. 

HOE LANG MOETEN
PATIËNTEN MET MTX
BEHANDELD WORDEN?

Tussen de 9 en 33% van de patiën-
ten, die met eerstelijns-MTX-
chemotherapie behandeld worden,
hebben uiteindelijk multichemothe-
rapie nodig om normalisatie van
het serum-hCG te bewerkstelli-
gen.22-25 De reden voor het over-
stappen op multichemotherapie
kan het optreden van resistentie
tegen de MTX-behandeling zijn,
wat blijkt uit onvoldoende regressie
van het serum-hCG, of bijwerkin-
gen van de MTX-behandeling.
Resistentie tegen MTX ontstaat
vooral door ‘down-regulatie’ van
de ‘reduced folate carrier’ welke
MTX de cel in transporteert, of door
een toegenomen amplificatie van
het enzym dihydrofolaat reductase.
Dit enzym is essentieel bij de
omzetting van dihydrofolaat in tet-
rahydrofolaat, wat essentieel is bij
DNA-synthese.26,27 Hoewel er een
internationaal geaccepteerde defini-
tie voor de diagnose PTD op basis
van de serum-hCG-concentratie is,
ontbreekt het aan een duidelijke
definitie wanneer patiënten niet
voldoende reageren op behande-
ling met eerstelijns-MTX-chemo-
therapie. In sommige klinieken
wordt het optreden van resistentie
voor MTX gedefinieerd als een stij-
ging of plateau in de hCG-concen-
tratie tijdens behandeling met
MTX, of het optreden van nieuwe
metastasen tijdens deze behande-
ling.22-25,26,29 Na behandeling met
Etoposide is er een 50% toegeno-
men relatief risico op het opnieuw
krijgen van een maligniteit21 en
treedt de menopauze gemiddeld
drie jaar eerder op.30 Na MTX-
behandeling zijn dergelijke effecten
niet beschreven. Data-analyse van

gegevens uit de CMRN laat zien
dat sommige patiënten betrekkelijk
veel, tot zelfs zestien tweewekelijk-
se MTX-kuren hebben ondergaan,
alvorens in verband met resistentie
voor MTX overgestapt werd op
multichemotherapie. Voor patiën-
ten die nog een actieve kinderwens
hebben, is een dergelijk uitstel van
32 weken een lange periode. 

Om een duidelijker onderscheid te
kunnen maken welke patiënten
baat zullen hebben bij MTX-behan-
deling en welke patiënten curatief
multichemotherapie behoeven,
hebben we naar analogie van de
eerder geconstrueerde corridor
voor serum-hCG na spontane
regressie7, een corridor voor hCG-
regressie onder succesvolle MTX-
behandeling opgesteld. Wij inclu-
deerden gegevens van patiënten
die tussen 1987 en 2004 geregis-
treerd zijn bij de CMRN. Een
normaal serum-hCG-regressiecor-
ridor werd geconstrueerd voor 79
patiënten met laagrisico-PTD die
genezen waren met monochemo-
therapie (MTX) (controlegroep) (zie
figuur 1). Een andere groep van
29 patiënten met laagrisico-PTD
had aanvullend multichemothera-
pie nodig (studiegroep). Met dit
normogram bleek het mogelijk om
reeds 14% van de patiënten die
multichemotherapie nodig zouden
hebben, voor de start van de eerste
monochemotherapiekuur met
97.5% specificiteit te identificeren.
Op dezelfde manier kan met

serum-hCG-metingen die vlak voor
de start van de vierde monochemo-
therapiekuur verkregen zijn, 50%
van de patiënten die multichemo-
therapie nodig zullen hebben met
een (hoge) specificiteit van 97.5%,
geïdentificeerd worden voor gene-
zing en voor wie verdere monoche-
motherapie niet meer effectief is.31

CONCLUSIE

De behandeling van laagrisico-PTD
is vaak succesvol. In dit artikel heb-
ben we laten zien dat er, op basis
van de huidige kennis, in overleg
met de patiënte een plaats voor een
tweede curettage zou kunnen zijn
omdat er in circa 10–26% een gene-
zend effect van deze behandeling
verwacht kan worden. Ook is een
‘debulking’-effect van deze therapie
vastgesteld. Een prospectieve stu-
die naar het effect van een tweede
curettage zal definitief uitsluitsel
moeten geven. Daarom adviseert
de Werkgroep Trofoblasttumoren
om een tweede curettage nog niet
als een standaardprocedure bij de
behandeling van PTD te beschou-
wen, maar dit beleid te individuali-
seren, bij voorkeur na overleg. Om
te voorkomen dat laagrisicopatiën-
ten met persisterende trofoblast-
ziekte onnodig lang behandeld
worden met niet-curatieve eerste-
lijns-MTX-chemotherapiekuren,
kan reeds na enkele MTX-kuren de
helft van het aantal patiënten die
baat hebben bij overschakeling op
tweedelijns-multichemotherapie

MTX-kuur 

P2.5, P50 en P97.5 van serum-hCG in controlegroep  
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Figuur 1. Normogran voor serum hCG tijdens succesvolle MTX-behandeling.
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geïdentificeerd worden wanneer
gebruik wordt gemaakt van de
opgestelde hCG-regressiecorridor.
Toepassing van een dergelijk cor-
ridor in de behandeling van patiën-
ten met laagrisico-PTD zal een nut-
tige verfijning van hun therapie
zijn. 
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SUMMARY
Treatment of low-risk Persistent Trop-
hoblastic Disease is often successful. In
this article, we show that based on
current knowledge, a second curettage
could be offered to the patient since
one could expect a curative effect of
this procedure in 10–26% of cases.
Even so, a ‘debulking effect’ of a
second curettage has been observed.
In a prospective trial these data need
to be confirmed. According to the
Dutch working party for Gestational
Trophoblastic Disease, a second
curettage is no standard procedure

and can be considered, preferably after
consultation with a member of this
working party. When utilising a nor-
mal serum-hCG regression corridor
for patients successfully treated with
single-agent chemotherapy we conclu-
ded that in the first few courses of
MTX we are able to identify at high
specificity half the number of patients
that are likely to need multiagent
chemotherapy to cure their disease
and for whom further treatment with
single-agent chemotherapy will be
ineffective. 

TREFWOORDEN
mola hydatidosa, persisterende trofo-
blastziekte, tweede curettage, hCG,
regressiecorridor
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INTRODUCTIE

De Nederlandse geschiedenis over
trofoblasttumoren vindt zijn oor-
sprong in Loosduinen: de gravin
Margaretha van Henneberg over-
leed in 1276 op Goede Vrijdag,
waarschijnlijk daags nadat zij
beviel van 365 zonen en dochters.
Men veronderstelt dat het hier een
molazwangerschap betrof. Alle
molablaasjes werden gedoopt. Het
wandbord in de Abdijkerk van
Loosduinen met de twee doopbek-
kens staat symbool voor deze bij-
zondere bevalling. ‘En tibi monstro-
sum nimis et memorabile factum.
Quale nec a mundi conditione
datum’ (‘Zie hier een opmerkelijke
en monstrueuze openbaring zoals
die nergens ter wereld werd
gezien’), aldus de tekst die de eer-
ste Loosduinse predikant Johannes
Meursius op het wandbord liet aan-
brengen.1

Eeuwenlang was de Abdijkerk van
Loosduinen een pelgrimsoord.
Vooral veel onvruchtbare vrouwen
bezochten het graf van de gravin
om hun handen te wassen in het
doopbekken, waarin de kindertjes
zouden zijn gedoopt. Hiermee
hoopten zij, gedreven door de
magie van de legende, op het won-
der ook een kind te mogen baren. 
Anderen hadden een andere inter-
pretatie en meenden dat de bijzon-
dere bevalling een straf was voor
het losbandige leven van de gravin.
De legende hield tot medio de 17e
eeuw stand, de tijd van o.a. Mauri-
ceau, toen men kennis kreeg over
de (on)mogelijkheden van de voort-
planting. De werkelijkheid bleek
geheel anders: de mola is een uiting
van een verstoorde bevruchting. De

complete mola heeft een paternaal,
46XX, karyogram en is voor de
vrouw dus volledig lichaams-
vreemd.

KENMERKEN
TROFOBLASTTUMOR

De trofoblasttumoren kunnen wor-
den onderverdeeld in villeus en
non-villeus. Tot de villeuze behoren
de complete mola (incidentie 1:2000
zwangerschappen, waarvan 15%
persisteert) en de partiële mola
(incidentie 1:20.000, waarvan
1–10% persisteert). Tot de non-
villeuze worden gerekend het
choriocarcioom (incidentie 1:40.000
partus) en de uitermate zeldzame
placental site trophoblastic tumour
(PSTT). 
De trofoblasttumor heeft een aantal
bijzondere kenmerken wat haar
onderscheidt van andere gynae-
cologische tumoren:
• er is een specifieke tumormarker

hCG;
• er kunnen risicofactoren worden

geïdentificeerd;
• de trofoblasttumor is uitermate

gevoelig voor chemotherapie;
• chirurgie kan een onderdeel

vormen van de therapie, maar is
niet de eerste keus; 

• hersenmetastasen zijn zeldzaam
bij gynaecologische tumoren; bij
de persisterende trofoblast
komen zij in circa 8–10% voor. 

GESCHIEDENIS VAN DE
WERKGROEP

Vanuit hun expertise in de gynaeco-
logische oncologie onderkenden
Lammes en Aartsen het belang van
een werkgroep voor deze relatief

zeldzame tumor waar de algemeen
praktiserend gynaecoloog weinig
mee in aanraking komt. In 1971
werd de werkgroep choriocarci-
noom opgericht. Kennis van risico-
factoren en het onderkennen van
persisteren zijn de pijlers voor een
adequate behandeling. 
Multidisciplinair overleg tussen
gynaecoloog, medisch oncoloog,
biochemicus en patholoog stond en
staat nog steeds centraal, evenals
het verwijzen van de hoogrisico-
patiënten. 
Doel was en is nog steeds het opti-
maliseren van diagnostiek en thera-
pie.
Later werd de naam gewijzigd in
Trofoblasttumoren Commissie
(TTC), ook wel Werkgroep Trofo-
blasttumoren genoemd. De werk-
groep ressorteert sinds enige jaren
als sectie van de WOG onder de
Koepel Oncologie. 

WAT ER BEREIKT IS EN DE
ROL VAN DE WERKGROEP
HIERIN

Vanaf de oprichting is er een cen-
trale registratie en follow-up bij-
gehouden en kon een waardevol
archief worden opgebouwd. Hier-
door is het mogelijk om ook in
Nederland een relatief zeldzame
tumor te analyseren en op basis
hiervan een onderbouwd beleid te
voeren. 
Diagnostiek 
Doorbraken in de diagnostiek zijn
geweest de serum hCG-bepaling,
de ontwikkelingen in de beeldvor-
mende technieken en de immuno-
histochemie. 
De gestandaardiseerde Nijmeegse
hCG-regressiecurve van Yedema et

Nederlandse Werkgroep 
Trofoblasttumoren, 1971–2006 
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al.2 is een gevalideerde leidraad tij-
dens de follow-up en het detecteren
van persisteren. Met echoscopie is
de diagnose molazwangerschap in
het eerste trimester veelal te stellen.
Eerdere diagnostiek heeft echter
niet geleid tot een afname in per-
sisteren. Het klinische beeld en de
histologische kenmerken zijn mede
hierdoor wel minder uitgesproken
geworden. De diagnose kan voor
de patholoog lastiger zijn, omdat
het beeld anders is in het eerste tri-
mester: er zijn nog gevasculariseer-
de villi en het oedeem is minder
uitgesproken. 
Het onderscheid met hydropische
degeneratie is belangrijk. Franke3

zag bij revisie in het toen nog
beperkte registratiemateriaal dat bij
18% de diagnose mola ten onrechte
was afgegeven. Noch het kwalita-
tieve, noch het kwantitatieve histo-
logische beeld heeft een voorspel-
lende waarde voor persisteren. Met
behulp van moleculaire markers,
PCR-technieken, flow-cytometrie
en immunohistochemie kunnen
complete mola, partiële mola en
hydropische degeneratie van elkaar
worden gedifferentieerd.4

De stagering 
Het schatten van het risico voor
patiënten met een trofoblasttumor
is van belang voor de behandeling.
Onderscheid wordt gemaakt tussen
laag en hoog risico, wat betekent
een keuze tussen respectievelijk
mono- of multichemotherapie. Er
zijn klinische en prognostische
stageringssystemen (van Trommel
et al., dit NTOG-nummer).
De behandeling
De behandeling van persisterende
trofoblast is gestandaardiseerd.
Voor de laagrisicopatiënten wordt
methotrexaat (MTX) in een poli-
klinische setting gegeven, verwij-
zing is niet nodig. Het beschikbaar
komen van etoposide en cisplatin
medio jaren 80 betekende voor de
hoogrisicopatiënten een duidelijke
verbetering in de overleving.
Figuur 1 illustreert de invloed van
de chemotherapie in Nederland.5 86
procent bereikt sinds 1987 remissie,
dit in tegenstelling tot de 65% voor
die periode.6,7

In 1982 introduceerde de toenmali-
ge werkgroep het naar de vergader-
plaats genoemde Hoog-Brabant-
schema voor patiënten met een
hoog risico en MTX-resistente per-

sisterende trofoblasttumor. Deze
behandeling is in Nederland gege-
ven tot de introductie in 1988 van
het internationaal gebruikelijke
EMACO-schema. Behandeling met
multichemotherapie heeft geen
ongunstig effect op de fertiliteits-
kansen van deze vaak jonge vrou-
wen.8

Chirurgie
De eerste en meestal effectieve
behandeling van een mola is een
vacuümcurettage. Mogelijk heeft
een tweede curettage bij onvol-
doende daling van het hCG enige
waarde.9 Overigens blijft chemo-
therapie de eerste keuze van behan-
delen van een persisterende trofo-
blast, ongeacht of het een mola of

choriocarcinoom betreft. Boven de
veertig jaar neemt de kans op persi-
steren toe. Een hysterectomie moet
hier worden overwogen en is cura-
tief, hoewel hiermee niet altijd de
noodzaak van alsnog chemothera-
pie te vermijden is. Follow-up met
hCG-controles blijft evengoed
noodzakelijk.  

SAMENWERKING,
VOORLICHTING EN
CENTRALISATIE

Richtlijnen over trofoblastziekten
zijn te vinden op oncoline.10 Patiën-
ten kunnen voor aanvullende in-
formatie worden verwezen naar de
NVOG-web site.11 De werkgroep

PTD n=589

non mola n=112mola n=477

remissie
n=473

overleden
n=4

remissie
n=87

overleden
n=25

78% 22%

voor 1987: 65%
na 1987: 86%

Figuur 1: Besproken patiënten met een persisterende trofoblast (PTD), periode 1971–2004.

PTD: n = 487

non mola: n = 65

remissie
n = 53

overleden
n = 9*

* 8 hoog-risico / 4 levermetastasen

14%

? n=3

voor 1987: 65%

86 %

Figuur 2: Besproken patiënten met een non-mola persisterende trofoblast (PTD), 1987–2004,
cisplatin en etoposide beschikbaar.
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heeft aansluiting gezocht met de
International Society for the Study
of Trophoblastic Disease (ISSTD).
Hierbij zijn wereldwijd de belang-
rijke centra die trofoblastziekten
behandelen, aangesloten. Overleg
tussen experts van verschillende
centra vindt door de kleinschalig-
heid van de Society laagdrempelig
plaats.
Met de Centrale Molaregistratie
Nijmegen (CMRN) bestaan sinds
1985 nauwe contacten. De CMRN
en de sectie Trofoblasttumoren
hebben verschillende taken en zijn
complementair. De werkgroep heeft
een adviserende taak bij de behan-
deling van vrouwen met een persi-
sterende trofoblast. Het gaat jaar-
lijks om circa twintig patiënten.
Hiervan is de helft laagrisicopa-
tiënt. De overige tien patiënten heb-
ben multichemotherapie nodig. Het
hoeft weinig betoog dat voor deze
vrouwen een gecentraliseerde
behandeling aangewezen is. Tot op
heden is dit nog maar ten dele de
praktijk en worden zij behandeld in
een van de (8) UMC’s. Laat onze
buren in het Verenigd Koninkrijk
(UK) ons tot voorbeeld zijn, hier
zijn ‘slechts’ drie trofoblastcentra,
waarnaar alle patiënten worden
verwezen. Hierdoor is er in deze
klinieken een enorme expertise
aanwezig. Het is dan ook de hoog-
ste tijd om in Nederland de behan-
deling van de hoogrisicopatiënten
te concentreren in maximaal twee
centra. 
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INTRODUCTIE

In 1977 werd in nauwe samenwer-
king met de Werkgroep Trofoblast-
tumoren (WTT) van de NVOG de
Centrale Mola Registratie Neder-
land (CMRN) opgericht met als
doel het verkrijgen van meer
inzicht in epidemiologie, diagnos-
tiek en behandeling van patiënten
met gestationele trofoblastziekten.
Mede gezien de expertise op het
gebied van hCG-bepalingen werd
de registratie ondergebracht in het
UMC St Radboud te Nijmegen.
Vanaf het begin betreft het een vrij-
willige registratie van alle patiënten
met een gestationele trofoblastziek-
te die in ons land gediagnosticeerd
worden. Door het vrijwillige karak-
ter is er altijd onzekerheid geweest
over de compleetheid van de regis-
tratie.
Molazwangerschappen zijn zeld-
zaam. De incidentie lijkt in Azië en
Latijns Amerika hoger dan in het
westen. Echter, weergave van de
werkelijke incidentie wordt
bemoeilijkt door selectie bias (veel
studies zijn ‘hospital based’ in
plaats van ‘population based’).1

Daarnaast is er in veel studies
waarschijnlijk sprake van onder-
rapportage. In een Zweedse studie
uit 1992 bleek dat 25% van alle
molazwangerschappen niet was
opgenomen in de Zweedse landelij-
ke kankerregistratie.2 Het ligt voor
de hand dat de rapportages uit veel
Aziatische en Latijns-Amerikaanse
landen eveneens onbetrouwbaar
zijn. 
De incidentie van de mola hydati-
dosa loopt in de verschillende
publicaties uiteen van 0,2 tot 3,0 per
duizend zwangerschappen. Daarbij

moet ook nog vermeld worden dat
het aantal mola’s in de ene publica-
tie wordt afgezet tegen het totaal
aantal zwangerschappen in het des-
betreffende land, terwijl de andere
publicatie een vergelijking maakt
met het aantal levend geboren kin-
deren. Het lijkt dan ook moeilijk
om uit de literatuur een betrouwba-
re indruk te krijgen van de epide-
miologie van trofoblastziekten. Dit
maakt goede registratie van deze
groep aandoeningen in ons eigen
land nog belangrijker. 
Van 1977 tot 2006 werden in Nijme-
gen ruim 3200 patiënten aangemeld
en geregistreerd. In 650 gevallen
was er sprake van persisterende
trofoblastziekte. Van veel patiënten
werden ook bloedmonsters naar
Nijmegen gestuurd voor hCG-
bepaling. Een in Nijmegen ontwik-
kelde hCG-bepaling wordt al vele
jaren gebruikt als referentietest. Op
basis van deze test werd door Yede-
ma et al. in 1993 een regressiecurve
ontwikkeld voor spontane normali-
satie na evacuatie bij mola hydati-
dosa.3 Al vele jaren wordt deze
curve gebruikt voor de monitoring
van patiënten met een mola. Persi-
steren van de trofoblast wordt daar-
bij gedefinieerd als: plateau of stij-
ging van drie opeenvolgende
wekelijkse metingen, met minimaal
één waarde buiten de P95 van de
normale regressiecurve. 
De in Nijmegen verzamelde data
worden gebruikt voor wetenschap-
pelijk onderzoek met als doel opti-
malisatie van diagnostiek en behan-
deling van patiënten met een mola
hydatidosa met speciale aandacht
voor de persisterende trofoblast. De
laatste jaren heeft dit onderzoek
een duidelijke impuls gekregen

resulterend in het proefschrift van
dr. N. van Trommel, getiteld
‘Refinements in the management of
persistent trophoblastic disease’.
Sinds 1989 worden in Nederland
alle histo- en cytopathologische
diagnoses opgenomen in het Patho-
logisch Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief (PALGA).
Ter evaluatie van de incidentie van
gestationele trofoblastziekten in
Nederland en ter bepaling van de
volledigheid van de CMRN werd in
deze studie een vergelijking
gemaakt tussen PALGA en CMRN
voor de jaren 1988 tot en met 2005. 

MATERIAAL & METHODE

1. PALGA
De PALGA-database heeft een
nationale dekking van alle histo-
pathologische en cytopathologische
verslagen vanaf 1990. Alle patholo-
gieafdelingen in het land registre-
ren hun verslagen in PALGA. De
records bevatten de conclusie van
het pathologieverslag, kenmerken
van de patiënt (geslacht, geboorte-
jaar en de eerste letter van de voor-
naam), datum van ontvangst en een
diagnosecodering volgens de Syste-
matic Nomenclature of Medicine
(SNOMED). We hebben een selectie
van de centrale database van
PALGA ontvangen van de periode
1988–2005 met gegevens over mola-
zwangerschappen en aanverwante
diagnoses. De selectie was geba-
seerd op de volgende items: mola,
partiële mola, persisterende trofo-
blast, choriocarcinoom, metastase
choriocarcinoom, persisterende
trofoblastziekte, trofoblast pseudo-
tumor, mola invasiva en intratubu-
lair choriocarcinoom. Uiteraard
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werden alleen records van vrouwe-
lijke patiënten geselecteerd. Al snel
constateerden wij dat de SNOMED-
termen niet altijd overeenkwamen
met de einddiagnose. Hierdoor
waren wij genoodzaakt bij een deel
van de records zelf een classificatie
te genereren op basis van het
pathologieverslag. Gevallen die uit-
eindelijk niet als gestationele trofo-
blastziekte werden gediagnosti-
ceerd, werden geëxcludeerd.
Daarnaast werden ook revisies van
diagnoses die voor 1988 gesteld
waren, geëxcludeerd. 

2. CMRN
De CMRN bevat informatie over
vrouwelijke patiënten met gestatio-
nele trofoblastziekte die gediagnos-
ticeerd werden sinds 1977. Het
betreft een dynamische database
die bijgehouden wordt in het UMC
St Radboud te Nijmegen. Op basis
van de dekking van de PALGA-
gegevens werden alle records van
voor 1988 en na 2005 geëxcludeerd.
Een patiënte wordt in de CMRN
aangemeld door haar behandelend
gynaecoloog middels een molaregi-
stratieformulier met de bijbehoren-
de correspondentie. Zoals eerder
gesteld is deze registratie vrijwillig.
Patiënten dienen toestemming te
geven voor opname van hun gege-
vens in de landelijke registratie. In
de CMRN krijgt iedere patiënte een
uniek molanummer. In totaal kun-
nen meer dan zestig verschillende
items per patiënte in de database
opgenomen worden. De CMRN
hanteert de volgende diagnoses
binnen de groep gestationele trofo-
blastziekten: complete mola, partië-
le mola, mola invasiva, mola niet
nader omschreven, placental site
trophoblastic tumor en choriocarci-
noom.

3. Statistiek
De compleetheid van de CMRN
werd bepaald door vergelijking van
CRMN met PALGA voor de afzon-
derlijke subdiagnoses voor de jaren
1988 tot 2006. Hierbij werd gebruik-
gemaakt van het statistische pro-
gramma SPSS 12.01.1. De incidentie
van de verschillende molazwanger-
schappen werd bepaald op basis
van de PALGA-database. De leef-
tijd van de patiënten in de PALGA-
database werd berekend aan de
hand van het geboortejaar en het
jaartal van het pathologische ver-

slag. In de CMRN beschikten wij
over de complete geboortedatum
en het jaar waarin een molazwan-
gerschap werd vastgesteld. De pop-
ulatiegegevens van de jaren 1988
tot en met 2005 werden verkregen
via het Centraal Bureau voor Statis-
tiek (CBS). De incidentie van de
molazwangerschappen werd bere-
kend per honderdduizend geboor-
tes en de incidentie van choriocarci-
noom en placental site
trophoblastic tumor (PSTT) werden
berekend per honderdduizend
vrouwen, omdat niet alle choriocar-
cinomen en PSTT’s vooraf waren
gegaan door een zwangerschap.

RESULTATEN

De geselecteerde PALGA-database
bevatte 7053 records van 5086
patiënten. Tien patiënten werden
geëxcludeerd omdat de initiële
diagnose in het buitenland gesteld
was. Daarnaast werden 218 patiën-
ten geëxcludeerd, omdat niet werd
voldaan aan de geselecteerde diag-
noses van trofoblasttumoren. In 75
gevallen werd de diagnose voor
1988 gesteld. Ook deze patiënten
werden uitgesloten van analyse.
Uiteindelijk resteerden 4783 patiën-
ten die tussen 1988 en 2006 geregis-
treerd waren. Bij 46 patiënten
kwam gedurende de studieperiode
tweemaal een molazwangerschap
voor. Het totaal aantal records in
PALGA kwam daarmee op 4829.
Records met de diagnoses ‘mogelijk

geen mola’ en ‘chorio-epithelioom’
(n=523) werden buiten beschou-
wing gelaten bij de vergelijking met
de records in de CMRN. De uitein-
delijke analyse werd verricht op
4306 gevallen van gestationele trof-
oblast in de periode van 1988 tot
2005. Met behulp van deze data
werden incidentiecijfers bepaald
voor de verschillende diagnose-
groepen. De jaren 1988 en 1989 wer-
den buiten beschouwing gelaten,
omdat PALGA in die jaren nog
geen landelijke dekking had.
Gemiddeld was er over de jaren
1990–2005 een incidentie voor
molazwangerschappen van 120 per
100.000 pasgeborenen (1,2 per
1000). De incidentie liet een stijging
zien van 83 per 100.000 in 1990 tot
144 per 100.000 in 2002 (figuur 1).
Van het totaal aantal molazwanger-
schappen kwam ruim 40% voor
rekening van de partiële mola, ter-
wijl slechts 27% bestond uit com-
plete mola’s. In ruim een kwart van
de gevallen was er sprake van een
‘mola niet nader omschreven’. De
gemiddelde incidentie van chorio-
carcinoom bedroeg 0,087 per
100.000 vrouwen per jaar, terwijl
die voor PSTT uitkwam op gemid-
deld 0,02 per 100.000 vrouwen. Op
grond van de PALGA-data lijkt er
sprake te zijn van een duidelijke
daling in het aantal gevallen van
choriocarcinoom van 0,17 per
100.000 vrouwen in 1988 tot minder
dan 0,05 per 100.000 in 2005. 
Vanaf 1977 tot januari 2006 werden
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Figuur 1. Incidentie van molazwangerschappen in Nederland van 1990 tot 2005.
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3299 patiënten geregistreerd bij de
CMRN. Zoals eerder gesteld wer-
den molazwangerschappen van
voor 1988 en na 2005 geëxcludeerd.
Daarmee resteerden 2386 patiënten
van wie er 291 werden geëxclu-
deerd omdat de diagnose ontbrak,
waardoor er 2095 patiënten over-
bleven voor verdere analyse.
Figuur 2 toont de spreiding van
leeftijd van patiënten met trofo-
blasttumoren in de CMRN-databa-
se. Vergelijking van de data uit de
CMRN en PALGA liet zien dat in
de periode van 1988 tot 2005 slechts
48.7% (2095/4306) van de patiënten
met gestationele trofoblastziekte
werden aangemeld bij de CMRN.
Relatief gezien werden complete
mola’s veel vaker aangemeld dan
partiële mola’s. Van het totaal aan-
tal complete mola’s in PALGA werd
80% aangemeld bij de CMRN, ter-
wijl dit voor de partiële mola’s
slechts 40% bedroeg. Slechts 2 van
de 28 gevallen van PSTT en 53 van
de 121 gevallen van choriocarci-
noom werden aangemeld bij de
CMRN. 

DISCUSSIE

In deze studie werd de PALGA-
database gebruikt om de compleet-
heid van de CMRN te bepalen en te
komen tot betrouwbare incidentie-
cijfers voor de verschillende gesta-
tionele trofoblastziekten in Neder-
land. PALGA werd daarbij gezien
als de gouden standaard, mede op
grond van het feit dat pathologen
in principe verplicht zijn hun diag-
noses in PALGA te registreren. Dit
in tegenstelling tot het vrijwillige
karakter van de CMRN. Bij de
selectie van diagnoses uit PALGA
werd gebruikgemaakt van de zoge-
naamde SNOMED-codes, die aan
elk record in PALGA gekoppeld
worden. Gedurende de studie bleek
echter dat de SNOMED-codering
niet altijd overeenkomt met de con-
clusie van het pathologierapport.
Dit laatste maakte interpretatie van
een aanzienlijk aantal PALGA-
records niet eenvoudig en kan
zeker geleid hebben tot foutieve
indeling van een aantal gevallen
van trofoblastziekte. 
Op basis van PALGA werd duide-
lijk dat de CMRN zeker niet com-

pleet is. In totaal werd over de
bestudeerde jaren slechts een krap-
pe 50% van de gevallen centraal
aangemeld en geregistreerd. Com-
plete mola’s werden daarbij fre-
quenter aangemeld dan partiële
mola’s. Het feit dat de diagnose
complete mola in het algemeen een-
voudiger te stellen is, kan gezien
worden als een mogelijke verkla-
ring voor deze selectieve registratie.
Selectieve registratie kan ook berus-
ten op een verschil in inschatting
van de ernst van de aandoening.
De kans op persisterende trofo-
blastziekte is immers aanzienlijk
groter in geval van een complete
mola. 
De gemiddelde incidentie van
molazwangerschappen gedurende
de periode van 1990 tot 2005 kwam
op basis van PALGA uit op 1,2 per
1000 levendgeborenen. Dit resultaat
komt overeen met incidenties zoals
beschreven in de literatuur.1 Er lijkt
sprake van een duidelijke stijging
in de incidentie van mola’s gedu-
rende de laatste vijftien jaar. De
hogere gemiddelde leeftijd waarop
vrouwen in Nederland kinderen
krijgen en de toegenomen immigra-
tie uit Aziatische landen vormen
een mogelijke verklaring voor dit
fenomeen. De gemiddelde inciden-
tie van voorkomen van choriocarci-
noom in onze studie (0,087 per
100.000 vrouwen) komt overeen
met eerder gepubliceerde inciden-
tiecijfers voor vrouwen in West-
Europa.
In de CMRN is sprake van een
forse onderrapportage van patiën-
ten met choriocarcinoom (44%) en
PSTT (7%).      
Centrale registratie van een zeldza-
me aandoening met potentieel
slechte afloop als de mola hydati-
dosa heeft vele voordelen. Epide-
miologische analyse van de data
verschaft inzicht in incidentie van
de verschillende typen trofoblast-
ziekte en veranderingen in inciden-
tie in de loop van de tijd. Weten-
schappelijk onderzoek op grote,
goed gedocumenteerde aantallen
patiënten kan leiden tot nieuwe
inzichten in diagnostiek en behan-
deling. Centrale registratie is mede
de basis van het in stand houden
van een kenniscentrum op dit
specifieke deel van ons vak. 
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EEN VERGROOT ADNEX IN
DE ZWANGERSCHAP: HET
BELEID ONDER NEDER-
LANDSE GYNAECOLOGEN

Introductie
Een echoscopisch vastgestelde
adnexcyste groter dan 6 cm komt in
1 op de 444 tot 2061 van de door-
gaande zwangerschappen voor.1-11

Deze frequentie wordt vooral
bepaald door de zwangerschaps-
duur op het moment dat de echo-
scopie wordt uitgevoerd. Meestal
gaat het bij een cysteuze afwijking
in het eerste trimester om een cor-
pus-luteumcyste die tussen de
twaalfde en de zestiende week
spontaan verdwijnt. 
Het beleid bij een vergroot adnex in
de zwangerschap lijkt niet eendui-
dig. De reden hiervoor is het dilem-
ma, dat bestaat tussen een afwach-
tend beleid en operatief ingrijpen.
Een argument om in te ingrijpen is
het voorkómen van complicaties
later in de zwangerschap, zoals een
torsie, lekkage van de inhoud van
de cyste en baringsbelemmering.
De kans op een torsie of ruptuur
van een ovariumcyste na de zes-
tiende week wordt in de literatuur
verschillend opgegeven van 3–25
%.12,14,15 Hiervoor dient dan met
spoed een laparotomie of laparo-
scopie te worden verricht. 
Uit een aantal onderzoeken blijkt
dat bij een adnexoperatie op spoed-
indicatie de kans op vroeggeboorte
en perinatale sterfte hoger is dan bij
een electieve ingreep om die
reden5,12 en in het algemeen, dat een

laparotomie bij een zwangerschaps-
duur van meer dan 24 weken is
geassocieerd met een ongunstige
zwangerschapsuitkomst.13

Daarnaast kan in geval van een nog
niet ontdekte maligniteit van het
adnex de levensverwachting bij een
expectatief beleid nadelig worden
beïnvloed. De frequentie van malig-
ne ovariumtumoren tijdens de
zwangerschap is laag en varieert
tussen 1 en 6%.11,15 Hierbij moet in
overweging worden genomen dat
in het eerste trimester van de zwan-
gerschap de serumwaarde van het
CA125 fysiologisch verhoogd is en
in die periode niet als voorspellen-
de maat kan worden gebruikt. 
Verschillende criteria worden
gehanteerd bij de beslissing om al
dan niet in te grijpen: amenorroe-
duur, grootte van de zwelling en
het echoscopische patroon (bijvoor-
beeld papillaire formaties). Als
besloten wordt tot ingrijpen, zijn er
verschillende opties: punctie of ver-
wijdering van de cyste of ovariëcto-
mie al dan niet met meenemen van
de tuba. De benadering kan trans-
vaginaal, laparoscopisch of per
laparotomie zijn. Een laparoscopi-
sche ingreep blijkt in het algemeen
in de zwangerschap niet meer risi-
co’s voor het verloop ervan met
zich mee te brengen dan een lapa-

rotomie. Dit geldt ook voor zwan-
geren met een vergroot adnex.15,16

Bij het ontbreken van doorslagge-
vend wetenschappelijk bewijs of bij
een vergroot adnex in de zwanger-
schap al dan niet moet worden
ingegrepen en zo ja, op welke
manier, lijkt er zich in Nederland
een grote diversiteit van beleid te
hebben ontwikkeld. Om deze ver-
onderstelling te toetsen, werd door
middel van een enquête onder
gynaecologen in Nederland het
beleid bij een vergroot adnex in de
zwangerschap geïnventariseerd.

MATERIAAL EN METHODE

Er werd via e-mail een vragenlijst
gestuurd aan alle maatschappen
gynaecologie (100) in Nederland,
waarbij in de opleidingszieken-
huizen de opleider werd aange-
schreven, terwijl in de niet-oplei-
dingsziekenhuizen de eerste
gynaecoloog in de alfabetische lijst
werd aangeschreven. Het stond de
geadresseerden vrij de enquête
door een ander lid van de maat-
schap of vakgroep te laten invullen.
De antwoorden op de vragenlijst
werden gevalideerd door middel
van verplichte velden en velden,
waarvan de waarden begrensd
waren. Indien gewenst konden de
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Tabel 1. Karakteristieken van casuistiek zoals gevraagd aan respondenten.

Echoscopisch aspect passend bij: diameter Amenorrhoe duur
Simpele cyste 4-6 cm < 16 wkn
Dermoid/endometriose aspect > 6 cm 16-20 wkn
Papillaire formaties > 20 wkn
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respondenten hun enquête ano-
niem retourneren.Bij uitblijven van
antwoord werd tot tweemaal een
herhalingsmail gestuurd.
Aan de hand van de in tabel 1
genoemde variabelen (echoscopisch
beeld, diameter en amenorroeduur)
met betrekking tot een vergroot
adnex tijdens de zwangerschap
werd naar het beleid van de
respondent gevraagd.
De verschillende behandelings-
opties bestonden uit: expectatief
beleid, echogeleide punctie, laparo-
scopische cystectomie, laparoscopi-
sche adnexextirpatie, laparotomi-
sche cystectomie en laparotomische
adnexextirpatie.

RESULTATEN

Van de 100 aangeschreven maat-
schappen reageerden er 61. In tabel
2 zijn de karakteristieken van de
respondenten vermeld. Onder de
respondenten is een licht overwicht
van universitaire vakgroepen, die
alle hebben gereageerd. De verde-
ling opleidings- en niet-opleidings-
ziekenhuizen is half om half. 
Van de respondenten gaven 21 van
de 61 (35%) aan voor de inschatting
van een mogelijke maligniteit in het
vergrote adnex een standaard-echo-
scopische scoringsmethode te
gebruiken, zoals die volgens
Sassone.17

De meerderheid van de responden-
ten koos voor een afwachtend
beleid in geval van een vergroot
adnex in de zwangerschap. Zo gaf
in geval van een echoscopisch sim-
pele cyste afhankelijk van de groot-
te van de cyste en de amenorroed-
uur 59–97% de voorkeur aan een
afwachtend beleid. De grootte van
de cyste lijkt in de beslissing tot
interventie een belangrijke rol te
spelen (tabel 3). De bereidheid tot
expectatief beleid bij een cyste met
papillaire formaties is lager dan die
bij cysten van een ander aspect van
elke grootte en varieerde afhanke-
lijk van grootte en amenorroeduur
van 7 tot 41%. Het verschil in bena-
dering bij de verschillende aspecten
van de cyste is weergegeven in
figuur 1. 
Ook werd gekeken naar de ver-
schillen in de manier van ingrijpen
per aandachtsgebied van de
respondenten (figuur 2). Hierbij
kiezen gynaecologen, met de alge-
mene gynaecologie als aandachts-

gebied, in geval van een cyste van
4–6 cm met papillaire formaties in
50% voor een laparoscopische
benadering, terwijl dit bij gynaeco-
logen met de voortplanting als aan-
dachtsgebied in 20% het geval is, bij
verloskundig georiënteerde gynae-
cologen in 32%. Daarbij kiezen
gynaecologen met voortplantings-
geneeskundige signatuur vaker
voor een expectatief beleid dan
gynaecologen met algemeen gynae-
cologische signatuur. 

DISCUSSIE

Sinds het veelvuldige gebruik van
echoscopische diagnostiek in de
zwangerschap, worden ovarium-
cysten in de zwangerschap vaker
gezien en wordt de gynaecoloog
vaker voor de vraag gesteld of
afwachten dan wel ingrijpen aange-
wezen is.
Mogelijke complicaties van een
adnexzwelling zijn: torsie of rup-
tuur van een zwelling of een onop-
gemerkte maligniteit. Onder
Nederlandse gynaecologen bleek er
een voorkeur te bestaan voor een
expectatief beleid. Mogelijke voor-
delen van een afwachtend beleid bij
een vergroot adnex in de zwanger-
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Leeftijd 
<41 10 
41-50 28
51-60 20
>60 3

Ziekenhuis
Universitair 8
Niet universitair met opleiding 22
Niet universitair zonder opleiding 31

Aandachtsgebied 
Algemene gynaecologie & oncologie 32
Obstetrie 22
Fertiliteit 15
Generalist 10

Tabel 2 . Karakteristieken van de respondenten
(N=61).

4-6 cm >6 cm
Simpele cyste
<16 wkn AD 97  74   
16-20 wkn AD 93   59   
>20 wkn AD 93   66   
Dermoid aspect
<16 wkn AD 93   61   
16-20 wkn AD 90   39   
>20 wkn AD 92   54   
Papillaire formaties
<16 wkn AD 41   21   
16-20 wkn AD 31   7   
>20 wkn AD 36   13

Tabel 3. Percentage afwachtend beleid naar amenor-
rhoeduur en grootte van de cyste.
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schap zijn de spontane kans op
regressie van de cyste en het daar-
mee voorkómen van een operatie in
de zwangerschap.1

In een onderzoek van Condous et
al. naar de prevalentie en het
natuurlijk beloop van cystes in de
zwangerschap verdwenen 119
(71.7%) van de cystes spontaan, 40
(24.1%) persisteerden en voor 7
(4.2%) was interventie noodzake-
lijk, waarvan 4 met een acute indi-
catie door pijnklachten.18

Uit deze enquête komt naar voren
dat de diameter van de echoscopi-
sche transsoniteit het beleid van de
respondenten in belangrijke mate
bepaalt. Kennelijk wordt de grootte
van de zwelling in verband
gebracht met een risico op compli-
caties. Met betrekking tot torsie is
het bekend, dat zeer kleine (≤ 4 cm)
en zeer grote (> 10 cm) adnexzwel-
lingen niet snel zullen torderen
vanwege het gebrek aan momen-
tum bij de kleine zwelling en
obstructie bij de grote. Vanwege
hun lage soortelijke gewicht hebben
dermoïdcysten van het ovarium
naar verhouding een grote kans op
torsie. Endometriomen hebben
daarentegen een kleine kans op tor-
sie vanwege het veelal vergroeid
zijn aan de bekkenzijwand. Deze
kunnen echter ruptureren en op die
manier peritoneale prikkeling en
dus een acute buik veroorzaken.
Hoewel papillaire formaties voor
veel gynaecologen een reden zijn
zich minder afwachtend op te stel-
len, vindt 41% in geval van een
adnexcyste van 4–6 cm bij een
amenorroeduur van <16 weken een
afwachtend beleid nog gerechtvaar-
digd. Het is bekend, dat papillaire
formaties geassocieerd kunnen zijn
met (borderline-)maligniteit van het
ovarium.19,20 In een onderzoek waar-
in 191 vrouwen met een vergroot
adnex echoscopisch werden geëva-
lueerd, werd getoond, dat, naast
het serum CA125 en de color
Doppler, de aanwezigheid van
papillaire formaties op de echo het
meest onderscheidende was om te
differentiëren tussen een benigne
en maligne adnexafwijking.21 In
combinatie hadden deze variabelen
een sensitiviteit van 95.9% en een
specificiteit van 87.1%. Aangemerkt
dient te worden dat het hier niet
specifiek adnexafwijkingen bij
zwangeren betreft.
Uit de enquête bleek, dat algemeen

gynaecologen vaker kiezen voor
een laparoscopie dan gynaecologen
van een andere signatuur. Mogelijk
weerspiegelt dit een grotere ver-
trouwdheid met de laparoscopische
techniek. Een laparoscopische bena-
dering van een adnexcyste in de
zwangerschap hoeft niet meer risi-
co’s met zich mee te brengen dan
een laparotomie, indien verricht
door een gynaecoloog met laparo-
scopische ervaring.15,16 Er blijkt geen
verschil in vroeggeboorte, foetale
en maternale morbiditeit en morta-
liteit. Voordelen van laparoscopie
zijn een snel postoperatief herstel
en hiermee een lager tromboserisi-
co, sneller op gang komen van de
peristaltiek door minder manipula-
tie van de darmen, kleinere litte-
kens en een kortere opnameduur. 
Concluderend kan men zeggen dat
onder gynaecologen in Nederland
geen eenduidig beeld bestaat over
het beleid van adnexzwelling in de
zwangerschap. Dit is conform de
niet-sluitende adviezen vanuit de
literatuur. Alleen in geval van een
kleine simpele cyste voor de 16e
week (97% afwachten) en een cyste
groter dan 6 cm met papillaire for-
maties tussen de 20e en de 24e
zwangerschapsweek (93% ingrij-
pen) is er overeenkomst van beleid
onder gynaecologen. Door de rela-
tieve zeldzaamheid van het pro-
bleem en het ontbreken van goede
klinische studies om het beleid op
te baseren, zal een richtlijn een
arbitrair karakter hebben. Gedegen
opgezet klinisch onderzoek is
nodig om de voor- en nadelen van
ingrijpen en afwachten in geval van
een vergroot adnex in de zwanger-
schap te verduidelijken. 
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SAMENVATTING
Het beleid bij een vergroot adnex in de zwan-
gerschap verschilt van kliniek tot kliniek. De
reden hiervoor is het dilemma dat bestaat
tussen een afwachtend beleid en operatief
ingrijpen. De kans op spontaan verdwijnen is
groot, echter een persisterende adnexcyste kan
complicaties tot gevolg hebben. Bij het ontbre-
ken van doorslaggevend wetenschappelijk
bewijs of bij een vergroot adnex in de zwanger-
schap al dan niet moet worden ingegrepen en
zo ja op welke manier, lijkt er zich in Neder-
land een grote diversiteit van beleid te hebben
ontwikkeld. Om deze veronderstelling te toet-
sen, werd door middel van een enquête onder
gynaecologen in Nederland het beleid bij een
vergroot adnex in de zwangerschap geïnventa-
riseerd.
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INTRODUCTIE

De laatste jaren is er toenemend
aandacht voor onderwijskundige
vernieuwing in de specialistische
opleidingen. Het leren op de werk-
plek blijft de basis, maar leerdoelen
worden expliciet gemaakt, oplei-
dingsprogramma’s krijgen meer
structuur met praktische en theore-
tische cursussen en toetsing. Voort-
gangsgesprekken worden duidelij-
ker omschreven met aandacht voor
verschillende competenties. 
De opleidingen voor snijdende
specialismen staan voor een bijzon-
dere taak die van oudsher in de
verhouding meester-gezel werd
overgebracht: het leren opereren.
Deze benadering voldoet niet meer,
omdat hiervoor een groot volume
aan operatief aanbod nodig is en
dat is er niet meer. Tegelijkertijd
zijn de verwachtingen hoger
gespannen. Uit ethisch oogpunt
accepteren we niet meer dat begin-
selen van de chirurgie op de opera-
tiekamer worden geoefend. Alles
wat buiten de operatiekamer kan
worden geleerd, moet ook buiten
de operatiekamer worden geleerd.
Het leren op de operatiekamer
dient veilig, effectief en efficiënt te
zijn. Tot slot willen we – bewezen –
chirurgisch vaardige gynaecologen
afleveren. Hiervoor hebben we
valide en betrouwbare toetsen
nodig. We mogen niet meer varen
op het subjectieve oordeel van één
opleider, zoals in het meester-gezel-
schap gebruikelijk was.1

Wij weten dat we ons nog maar aan
het begin van deze omwenteling
bevinden. Skillslaboratoria zijn wel-
iswaar sterk in ontwikkeling, maar
een duidelijke plaats in het chirur-
gisch curriculum hebben zij nog
niet verworven. Vrijwel alle vaar-
digheden worden op patiënten
geleerd. Er is nauwelijks onderzoek
naar het leerproces op de operatie-
kamer en de ontwikkeling van
betrouwbare en valide toetsen
bevindt zich nog in de kinderfase.
In de periode van januari tot april
2004 hebben we focusgroepen
gehouden onder assistenten en
opleiders gynaecologie. Ons pri-
maire doel was inzicht te krijgen in
het leerproces op de operatiekamer. 

METHODE

Er zijn drie focusgroepen met in
totaal 24 gynaecologen gehouden.
Zij zijn geworven uit een groep
gynaecologen die zich namens hun
kliniek extra inzetten voor het
chirurgisch deel van de opleiding
(‘kartrekkers chirurgie’). Voorts zijn
vier focusgroepen met elk acht
assistenten gehouden, waarvan één
proefinterview met VAGO-leden.
Drie opleidingsclusters, door loting
bepaald, hebben een groep gele-
verd. Om zoveel mogelijk informa-
tie te verkrijgen, is per cluster naar
een gemêleerde samenstelling
gestreefd met assistenten uit peri-
fere en academische klinieken,
beginners en gevorderden, mannen
en vrouwen. Als er meer kandida-

ten waren per categorie is er geloot. 
De vraag aan beide groepen was de
ideale opleider en assistent op de
operatiekamer te beschrijven. De
voorzitter van de focusgroepen had
de opdracht zoveel mogelijk infor-
matie op een zo open mogelijk
manier te verkrijgen. 
Alle interviews zijn opgenomen,
uitgetypt en geanalyseerd volgens
R.A. Krueger 2 met ondersteuning
van het computerprogramma
Kwalitan. Het leerproces op de
operatiekamer was hierbij het uit-
gangspunt. De interviews hebben
echter veel meer informatie opgele-
verd, vooral over het grotere geheel
van het chirurgisch curriculum.
Deze informatie kunnen we u niet
onthouden. Voor deze bijdrage
hebben we de meest opvallende
thema’s gekozen met implicaties
voor de opleiding. Citaten zijn
letterlijke weergaven van het inter-
view.

RESULTATEN

Het chirurgisch curriculum
Het eerste thema betreft de basale
chirurgische vaardigheden. Wel-
licht wordt ons curriculum het
beste gekenmerkt door de volgende
uitspraak. Interview 1, assistent 1:
We hebben helemaal geen basischirur-
gische vaardigheden. Dus de allereerste
keer, dat je aan tafel staat: ‘ga je gang’. 
Het gebrek aan een degelijke voor-
bereiding, het gebrek aan basale
vaardigheden komt in alle inter-
views met assistenten aan bod.

Gynaecologen leren opereren: 
beter dan de chirurgen
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Vooral in het begin speelt dit de
assistenten parten. Zij proberen
zich voor te bereiden, maar weten
niet goed hoe. De een geeft aan in
het operatieboek niet terug te kun-
nen vinden hoe de buik wordt geo-
pend. Een ander geeft aan niet te
weten hoe je een mes hanteert en
welke er zijn. Verschillende assis-
tenten hebben behoefte aan een
duidelijk stappenplan voor de
ingrepen en instructies ter voorbe-
reiding van een operatie. Gebrek
aan anatomisch inzicht is in een
van de interviews met opleiders
een pregnant onderwerp. 
Interview 2, opleider 1: Het is een
schande dat, 't is echt en d'r is geen
één assistent uitgezonderd, maar dan
ook niet één, (…), dat ze kennis hebben
van anatomie. (…) Dat geeft namelijk
ook een stuk onzekerheid.
Assistenten onderkennen dit ook;
een ouderejaarsassistent verwoordt
dit als volgt. 
Interview 3, assistent 1: Nou, ik
denk, en dan spreek ik misschien voor
mezelf, maar ik had wel soms het idee
van goh, wist ik dat allemaal maar toch
eens ietsje beter hoe dat lag allemaal en
hoe het precies zat.
Naast een betere anatomische voor-
bereiding willen zij tijdens opera-
ties actiever met anatomie bezig
zijn. Gebrek aan chirurgische ken-
nis en vaardigheden wordt niet
alleen bij assistenten gesignaleerd,
maar opleiders treft eveneens
blaam. De heftigste uitspraak in
deze categorie.
Interview 1, assistent 2: Ik denk dat
opleiders niet weten hoe bepaalde klem-
men heten, waardoor ons niveau ook
maar tot een bepaalde waarde gaat, we
worden maar tot marginale operateur
opgeleid. 
Onder opleiders is er discussie over
de kwaliteit van de opleiders zelf.
Eén pleit ervoor bij aanvang van
het leren van bijvoorbeeld vaginale
chirurgie een beperkt aantal betere
opleiders/operateurs in te zetten. 
Een tweede thema behelst het
omgaan met verschillende varia-
ties. Assistenten vinden het moei-
lijk om het stappenplan van ingre-
pen onder de knie te krijgen, omdat
elke opleider zijn of haar eigen
variant heeft. Dit leidt vooral in het
begin tot onzekerheid. Een voor-
beeld van een oudere assistent over
haar beginperiode. 
Interview 4, assistent 1: Ik kan me
bijvoorbeeld herinneren, dat toen ik

sectio's ging leren, er steeds weer
iemand anders was, dan ging je de
spierlaag van de fascie afknippen, hè, zo
naar beneden en dan was het elke keer
van nee, je moet de schaar zo omdraai-
en, maar waarom draai je de schaar nu
zo? Je wilt toch niet in de spier knip-
pen. Nee, je moet hem zo omdraaien.
En voordat je dan eens een keertje
doorhebt, hè, dat dat aan die operateur
ligt en niet aan jou.
Veel opleiders onderkennen dit
probleem. Er zijn maatschappen die
tot een geprotocolleerde manier
van opereren komen om het begin-
nende assistenten makkelijker te
maken. Een opleider merkt daarbij
op dat protocollering ook tot verbe-
tering van kwaliteit en efficiëntie
leidt. Andere maatschappen willen
wel, maar kunnen niet tot consen-
sus komen. Weer een andere oplei-
der vindt dat assistenten het stap-
penplan al zodanig moeten
beheersen dat verschillende varia-
ties vanaf het begin geen proble-
men zouden moeten geven. Assis-
tenten verzuchten vaker dat zij
idealiter met een operateur meer
dezelfde ingrepen achter elkaar
zouden willen doen. Assistenten en
opleiders zijn het er wel over eens
dat oudere assistenten in de rijk-
dom van verschillende variaties
hun weg moeten vinden. 
Tot slot, assistenten vinden het
belangrijk dat opleiders flexibel zijn
en zich aan hun variatie kunnen
aanpassen; dit geldt vice versa (sic).

Het leerproces op de operatie-
kamer
Voor assistenten is het belangrijk
dat opleiders rustig en geduldig
zijn, boven de stof staan, hun hel-
pen zelfvertrouwen te ontwikkelen
en de operatie niet onnodig overne-
men. Voor opleiders is het belang-
rijk dat assistenten zich actief
opstellen.
Zowel assistenten als opleiders
geven aan dat structureren van het
leerproces van groot belang is.

Beiden kunnen hierin een actieve
rol hebben. Voorafgaand aan het
opereren, klassiek tijdens het han-
den wassen, bespreken assistent en
opleider wat de assistent belangrijk
vindt om van deze ingreep te leren,
hoe hij of zij de ingreep gaat doen
en de rolverdeling. Tijdens de in-
greep zegt de assistent wat hij/zij
gaat doen voorafgaand aan de
handeling. Tot slot volgt een evalu-
atie volgens de bekende feedback-
regels. Een belangrijk thema voor
assistenten is het onnodig en/of
onbegrepen overnemen van de
operatie door de opleider. Assisten-
ten denken dat het vooraf bespre-
ken van moeilijkheden en het ver-
baliseren voorafgaand aan de
handeling de opleider meer con-
trole geeft en dat dit tot minder
overname leidt.

DISCUSSIE

Hoewel ons onderzoek primair
gericht was op het leerproces op de
operatiekamer vinden wij onze
bevindingen over het geheel van
het chirurgisch curriculum zo
belangrijk dat wij dit u niet kunnen
onthouden. Onze belangrijkste con-
clusie is dat assistenten onvoldoen-
de voorbereid zijn als zij op de ope-
ratiekamer beginnen. Onzekerheid
is een slechte metgezel voor een
operateur en het is jammer want
het is niet nodig. Ook opleiders zelf
moeten de basis goed beheersen.
Wat het leerproces betreft denken
wij dat het consequent invoeren
van een leerstructuur relatief
makkelijk is en snel resultaat kan
hebben. 
Gynaecologen leren opereren: beter
dan de chirurgen. Waarom niet?
Ons volume is kleiner en we heb-
ben – in elk geval gevoelsmatig –
een achterstand. We hebben juist
meer reden ons actief in te zetten
voor een degelijk chirurgisch curri-
culum. Dat begint met een voorop-
leiding en examen (anatomie, ins-

Voor operatie * leerdoel
bespreken * plan van aanpak, wie doet wat

Tijdens operatie * assistent opereert zo mogelijk
actieve rol assistent * assistent verbaliseert stap voorafgaand aan handeling

* vragen en uitleggen hoe en waarom
 
Na operatie * verrichting assistent
 evalueren * rol van opleider
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trumentleer, stappenplan per
ingreep, handvaardigheden),
vervolgens een efficiënt en effectief
leerproces op de operatiekamer
door opleiders die zelf de basis
beheersen en een duidelijke 
leerstructuur toepassen met 
feedback. De voortrekkersrol ligt 
de NVOG goed en zo hopen we in
de toekomst onze titel waar te
maken.
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INTRODUCTIE

Operatieve laparoscopie wordt al
een aantal decennia toegepast in de
algemene gynaecologische praktijk.
In de gynaecologische oncologie
daarentegen bleef laparoscopie in
Nederland lange tijd beperkt tot
voornamelijk diagnostische proce-
dures. In met name Frankrijk werd
reeds in de jaren tachtig van de
vorige eeuw operatieve laparosco-
pie toegepast bij gynaecologische
maligniteiten.1 Het betrof voorna-
melijk laparoscopische lymfeklier-
dissecties (pelvien en para-aortaal)
en laparoscopische, of laparosco-
pisch-geassisteerde hysterecto-
mieën bij de behandeling van het
endometrium- en cervixcarcinoom.
Later kwamen daar de laparosco-
pisch-geassisteerde radicale vagina-
le hysterectomie (LARVH) en totale
laparoscopische radicale hysterec-
tomie (TLRH) bij.1

In Nederland werden tot voor kort
met name de laparoscopisch-geassi-
steerde vaginale hysterectomie, of
de totale laparoscopische hysterec-
tomie uitgevoerd bij het endometri-
umcarcinoom. Daarnaast wordt
sinds het einde van de jaren negen-
tig van de vorige eeuw bij cervix-
carcinoom een radicale vaginale
trachelectomie (RVT) met een lapa-
roscopische pelviene lymfeklier-
dissectie uitgevoerd.2 In navolging
van de ontwikkelingen in de lapa-
roscopische chirurgie in het buiten-
land, en na verdere ontwikkeling
van de eigen laparoscopische
expertise, werd in januari 2006 in
Nijmegen de eerste TLRH met lapa-
roscopische pelviene lymfeklierdis-
sectie uitgevoerd. Hierbij rapporte-
ren wij onze ervaringen met de

eerste vijf patiënten in onze kliniek
die deze ingreep ondergingen.

MATERIAAL EN METHODE

Patiënten
Voorafgaande aan de eerste TLRH
werden binnen de groep van
gynaecologisch oncologen werk-
zaam in het Universitair Medisch
Centrum Nijmegen de inclusie-
criteria voor deze ingreep bedis-
cussieerd. Besloten werd voorals-
nog dezelfde inclusiecriteria te
hanteren als voor de radicale vagi-
nale trachelectomie, behoudens de
wens tot behoud van zwanger-
schapskansen.
De inclusiecriteria voor TLRH
werden als volgt gedefinieerd:
1. Histologisch bewezen cervix-

carcinoom met een diameter van
maximaal 2 cm.

2. Klinisch stadium maximaal IB1
of IIA1, vastgesteld tijdens
onderzoek onder narcose.

3. Geen aanwijzingen voor pelvie-
ne-, of op afstand metastasering
op radiologisch onderzoek
(meestal CT-scan).

4. Geen zwangerschapswens meer.
5. Geen algemene contra-indicaties

voor een operatieve (laparosco-
pische) ingreep.

Deze inclusiecriteria werden geko-
zen omdat bij tumoren < 2 cm de
vooraf kans op recidief < 5% is.3

Daarnaast bestaan er volgens ons in
de literatuur over TLRH en
LAVRH, maar ook de RVT (ook
tumoren ≤ 2 cm) voldoende aan-
wijzingen dat er bij deze criteria
geen oncologisch nadelige lange-
termijneffecten zijn ten opzichte
van de standaardingreep.3 Echter,
vooralsnog ontbreken grote ge-

randomiseerde internationale
studies die dit laatste standpunt
zouden kunnen ondersteunen of
ontkrachten. 
Aangezien een TLRH feitelijk
dezelfde operatie met een andere
techniek betreft, en omdat de TLRH
(en ook LARVH) in het buitenland
reeds als standaardprocedure
wordt beschouwd, werd geen toe-
stemming van de medisch-ethische
commissie gevraagd. 

Indien een patiënte voldeed aan
bovenstaande criteria volgde uitge-
breide counseling over de te ver-
wachten voor- en nadelen, alsook
complicaties aangaande open radi-
cale hysterectomie en TLRH. Hier-
bij werd benadrukt dat de ervaring
met TLRH in Nederland nog steeds
beperkt is en dat laagdrempelig
overgegaan wordt op de standaard-
procedure.
Patiënten kregen vervolgens een
aantal dagen bedenktijd alvorens te
beslissen.
De eerste vijf patiënten die vol-
deden aan de inclusiecriteria (zie
tabel 1), werden op deze manier
gecounseld en stemden allen in 
met de voorgestelde TLRH met
laparoscopische pelviene
lymfeklierdissectie.

Operatieve techniek
Alle patiënten werden uitgebreid
gepolsterd en in been- en schouder-
steunen gepositioneerd. Er werd
gebruikgemaakt van een 4-troicart-
techniek (zie figuur 1). Voor hemo-
stase tijdens de ingreep werd
gebruikgemaakt van ultracision®,
bipolaire coagulatie en hemoclips.
De procedure volgde dezelfde stap-
pen als de open benadering. Op

Totale laparoscopische radicale
hysterectomie in Nederland,
rapportage van de eerste vijf casus
R.L.M. BEKKERS1, M.A.P.C. VAN HAM1 EN L.F.A.G. MASSUGER1
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geleide van een McCartney-tube®

werd een vaginamanchet gecreëerd
en via diezelfde tube werd het pre-
paraat in toto vaginaal verwijderd. 

RESULTATEN

Alle patiënten voldeden preopera-
tief aan de inclusiecriteria zoals
vooraf vastgesteld (zie tabel 1). Alle
patiënten hadden bij onderzoek
onder narcose een tumordiameter

kleiner dan 2 cm, geen tekenen van
ingroei in parametria, en geen teke-
nen van metastasering op CT of
MRI (klinisch stadium 1B1). Bij één
patiënt werd lymfevatinvasie
(LVSI) sporadisch gezien, en één
patiënt had een adenocarcinoom.
Ondanks haar jonge leeftijd had
patiënte vier geen zwangerschaps-
wens meer, en gaf zij de voorkeur
aan een TLRH boven een radicale
trachelectomie waarbij de zwanger-
schapskansen behouden blijven.
In tabel 2 worden de intra- en post-
operatieve observaties weergege-
ven. Intraoperatief deden zich geen
grote complicaties voor. Patiënte 1
kreeg een blaar op de rechterschou-
der wegens onvoldoende polste-
ring van de schoudersteun. Het
totale bloedverlies tijdens de
ingreep varieerde van 50–400 cc,
gemiddeld 180 cc. De operatieduur
varieerde van 5 uur en 46 minuten
tot 7 uur en 38 minuten. Tijdens de
langstdurende operatie moest eerst
een adhesiolysis van omentum en
darm worden verricht. De moeilijk-
ste delen van de TLRH waren het
uitprepareren van de ureter uit zijn
kanaal bij de cervix, en het vol-
doende overzicht houden tijdens

5 mm- 
trocart 

Navel 

10 mm- 
trocart 

Figuur 1. Trocartplaatsing voor TLRH.

Patiënte 1 Patiënte 2 Patiënte 3 Patiënte 4 Patiënte 5
Leeftijd (jaren) 55 50 49 30 40
Diagnostische ingreep Lis excisie Lis excisie Lis excisie Biopt cervix Exconisatie
Histologie Plav. cel carc. Plav. cel carc. Plav. cel carc. Plav. cel carc. Adenocarc.
Differentiatie-graad slecht slecht matig/slecht slecht goed
Invasiediepte 5,5 mm > 3,5 mm 4,5 mm 4 mm 5,4 mm
Horizontale uitbreiding > 8,5 mm > 7 mm > 7 mm > 7 mm 7,8 mm
biopt
Lymfvatinvasie LVSI Sporadisch Niet vermeld neg neg neg
Klinisch stadium 1B1 1B1 1B1 1B1 1B1
Maximale tumor- 20 mm 7 mm 7-10 mm 20 mm 8 mm
afmeting
Type pre-op beeldvorming CT CT CT MRI CT
CT = Computertomografie, MRI = Magnetic resonance imaging

Tabel 1. Preoperatieve gegevens van de 5 geïncludeerde patiënten voor een TLRH.

Patiënte 1 Patiënte 2 Patiënte 3 Patiënte 4 Patiënte 5
Duur operatie (minuten) 346 350 458 426 346 
Bloedverlies (cc) 100 50 400 300 50
Complicaties tijdens operatie Blaar re.- geen geen geen geen

schouder
Aantal verwijderde 17 23 26 20 18
lymfeklieren
Opnameduur (d) 5 10 6 3 4
Duur urinekatheter (d) 2 14 12 5 20
Complicaties postoperatief geen UWI behandeld geen Heropname i.v.m. geen

met antibiotica koorts e.c.i., 
spontaan herstel

Tabel 2. Intra- en postoperatieve gegevens.
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het doornemen van de vagina-ach-
terwand. Deze twee delen van de
operatie kostten daarom relatief
veel tijd en inspanning. 
Postoperatief was heropname van
één patiënte noodzakelijk vanwege
koorts e.c.i., die spontaan herstelde.
Een andere patiënte werd post-
operatief met antibiotica behandeld
voor een urineweginfectie. De
opnameduur na operatie varieerde
van drie tot tien dagen, gemiddeld
vijf tot zes dagen. Postoperatief
bleken drie van de vijf patiënten
blaasretentie te hebben die met een
twaalf tot twintig dagen durende
katheterbehandeling werd opge-
lost. 

DISCUSSIE

Onze ervaring bevestigt dat TLRH
een veilig en uitvoerbaar alternatief
is voor de laparotomische procedu-
re.4-7 Uit een vergelijkende studie
van Abu Rustum et al. blijkt dat
TLRH leidt tot significant minder
bloedverlies, een kortere opname-
duur en langere operatieduur dan
de open procedure.7 In vergelijking
met de laparotomie zou TLRH ook
tot minder complicaties leiden, met
name als de ervaring met deze pro-
cedure stijgt.5-8 Prospectief gerando-
miseerde studies ontbreken echter
vooralsnog. 
De eerste publicatie over de lapa-
roscopische radicale hysterectomie
dateert al van 1992 door Nezhat et
al.9, gevolgd door een uitgebreide
beschrijving van de procedure in
1996 bij Spirtos et al.10 Van de groot-
ste tot dusver beschreven (Chinese)
serie is alleen een Engelstalige
samenvatting beschikbaar.8 Hierin
worden 278 casus van radicale
laparoscopische hysterectomie
beschreven. Belangrijke complica-

ties traden bij in totaal 23 casus
(8,3%) op. Bij 13 casus (4,7%) was
sprake van intraoperatieve compli-
caties zoals bloedvatbeschadiging
(n=7), cystotomie (n=4), en darmlet-
sel (n=2). Bij 10 casus (3,6%) was
sprake van postoperatieve compli-
caties zoals ureterovaginale fistels
(n=3), vesicovaginale fistels (n=3),
ureterstenose (n=1), en blaasreten-
tie (n=3). 
Alle andere tot dusver gepubliceer-
de series van TLRH bij meer dan
tien patiënten staan samengevat in
tabel 3.5-7, 11-14 In vergelijking met
gegevens uit deze tabel blijkt dat
het bloedverlies, de complicaties,
het aantal pelviene lymfeklieren en
de opnameduur van onze vijf
patiënten overeenkomt met die van
andere series (zie tabel 2). In de stu-
die van Abu Rustum et al. bleek het
gemiddelde aantal pelviene lymfe-
klieren bij TLRH niet te verschillen
tussen de patiënten die een TLRH
ondergingen en een groep van 195
patiënten die een open procedure
ondergingen.7 Ook Verheijen et al.
meldden dat een laparoscopische
lymfeklierdissectie een safe en ade-
quaat alternatief is voor de open
benadering met bijna 100% detectie
van kliermetastasen.15 Gerandomi-
seerde onderzoeken ontbreken ook
hier. De operatie duur bij onze vijf
patiënten was ruim twee uur langer
dan gemiddeld in de literatuur
beschreven. Echter met name die
series met grote aantallen patiënten
rapporteren een kortere operatie-
duur, terwijl kleine series een ver-
gelijkbare duur als de onze hebben
(tabel 2). Het uitprepareren van de
ureter en het doornemen van de
vagina-achterwand waren lastig en
namen bij onze patiënten veel tijd
in beslag. Mogelijk kan in de toe-
komst door een vijfde troicart,

geplaatst in de bovenbuik, een bete-
re tractie op de uterus worden uit-
geoefend, zodat deze delen gemak-
kelijker uitvoerbaar worden. Naar
verwachting zal de totale operatie-
tijd met het opdoen van meer erva-
ring en het meer op elkaar inge-
speeld raken van het operatieteam
dan ook aanzienlijk korter worden.
De opnameduur is eveneens rela-
tief lang. Twee van onze vijf patiën-
ten gaven er bijvoorbeeld de voor-
keur aan om na het weekend met
ontslag te gaan in plaats van op
zaterdag, omdat zij alleenstaand
waren. Ook hier zal de opname-
duur met toename van de ervaring
met deze procedure en verpleeg-
kundige zorg verder verkort kun-
nen worden. 
Ten slotte was de tijd tot het terug-
keren naar normale blaasfunctie
relatief lang bij onze patiënten.
Mogelijk houdt dit verband met de
radicaliteit van de ingreep. Doordat
met name dissectie van het parame-
trium zoveel beter te zien is tijdens
TLRH, hadden wij zelf de indruk
dat meer parametrium werd mee-
genomen dan tijdens een vergelijk-
bare open procedure. Gezien deze
ervaringen heeft het onze voorkeur
alle patiënten na een TLRH (net als
bij de open procedure) een supra-
pubische blaaskatheter te geven.
Hiermee kan de blaasfunctie
gemakkelijk geobjectiveerd worden
en vormt blaasdisfunctie geen
belemmering voor ontslag. 
De door ons gedefinieerde inclusie-
criteria zijn niet algemeen aan-
vaard. Slechts één andere serie
includeerde uitsluitend patiënten
met tumoren kleiner dan 2 cm.7 De
meeste series hanteren een tumor-
grootte van < 4 cm (FIGO stadium
1B1) als grens6, 11, 12, 14, terwijl één
serie alle stadium 1B-tumoren

Aantal Operatie- Bloedverlies Pelviene Complicaties Opname- Dagen tot
casus tijd (min) (ml) lymfeklieren (intra- en post- duur normale

operatief) (dagen) blaasfunctie
Ramirez et al. 20065 20 333 200 13 5 (25%) 1 16
Gil-Moreno et al 200511 12 271 445 18 0(0%) 5,25 Onb
Abu Rustum et al. 20036 19 371 301 25 2 (11%) 4,5 Onb.
Obermaier et al. 20034 55 210 200 Onb 9 (18%) 5 Onb
Pomel 200310 50 258 200 13 10 (20%) 7,5 6
Spirtos et al. 200212 78 205 225 34 6 (8%) 2,9 Onb
Kim et al. 199813 18 363 619 22 0 (0%) Onb. Onb.
Totaal/gewogen gemiddelde 252 254 257 24 32 (13%) 4,5 9
Bekkers et al. 2006 5 385 180 21 1 (20%) 5,6 10,6
Liang et al.7 wordt hier niet gerapporteerd omdat het artikel uitsluitend in het Chinees is gepubliceerd. Onb = Onbekend

Tabel 3. Samenvatting van in de literatuur gerapporteerde TLRH-series met > 10 patiënten.



36 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, april 2007

includeerde, ook indien > 4 cm.13

Lymfvatinvasie wordt door de
meeste auteurs niet als contra-
indicatie gezien voor TLRH.6, 11-14 Op
basis hiervan blijkt dat wij voor
relatief veilige inclusiecriteria geko-
zen hebben. Daarom zullen voor-
alsnog alle patiënten met een cer-
vixcarcinoom < 2 cm in onze
kliniek, na counseling, de keuze
krijgen tussen: een radicale vagina-
le trachelectomie (met behoud van
zwangerschapskans), een TLRH, of
een standaard open radicale hyste-
rectomie. In de toekomst zullen
mogelijk tumoren met een diameter
van 2–4 cm ook in aanmerking
komen voor een TLRH. 
Het belangrijkste criterium voor de
introductie van een nieuwe chirur-
gische techniek bij oncologische
patiënten blijft de overleving. Abu
Rustum et al. vonden in hun studie
geen verschil in overleving tussen
TLRH en open chirurgie, hoewel
het een niet-gerandomiseerde stu-
die betrof met een relatief korte fol-
low-up.7 Andere auteurs, met even-
eens nog korte follow-up, komen
tot dezelfde conclusie11, 13, echter
prospectief gerandomiseerde stu-
dies ontbreken. Uit de literatuur
over de LARVH en RVT bestaat
meer bewijs dat die technieken een
gelijke overleving kennen als de
open procedure, maar ook hier ont-
breken gerandomiseerde data.3, 13, 16

Verschillend laparoscopisch instru-
mentarium wordt gebruikt bij de
TLRH. Net als bij ons wordt ultraci-
sion® gebruikt12, terwijl anderen de
Argon-beam-coagulator7, endosco-
pic staplers13, harmonic shears4, of
Ligasure® 6 gebruikten. Waarschijn-
lijk is het niet belangrijk welk
instrumentarium men gebruikt,
maar wel belangrijk dat men het
instrumentarium gebruikt waarmee
uitgebreide ervaring bestaat. 
In de conclusie hebben wij laten
zien dat TLRH mogelijk en veilig is
bij geselecteerde patiënten. In erva-
ren handen leidt deze procedure tot
minder bloedverlies, minder com-
plicaties, en een kortere opname- en
herstelperiode. Echter, de operatie-
duur is langer, en de operatieve
techniek kent een lange leercurve.
Meer studies, liefst gerandomi-

seerd, en met langere follow-up zijn
nodig om de langetermijneffecten,
met name de overleving vast te
stellen. Tot die tijd dienen patiënten
hierover volledig geïnformeerd te
worden alvorens zij instemmen met
deze ingreep.  
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SAMENVATTING
Introductie: De eerste vijf patiënten die
in Nederland een totale laparoscopi-
sche radicale hysterectomie (TLRH)
voor een cervixcarcinoom ondergin-
gen, worden beschreven en vergeleken
met de literatuur.
Methode: Beschrijvende studie met ver-
gelijking van pre-, intra- en postopera-
tieve data met de literatuur.
Resultaten: Alle vijf patiënten onder-
gingen een ongecompliceerde proce-
dure. Het bloedverlies, het aantal ver-
wijderde lymfeklieren, de
complicaties, en de opnameduur
waren vergelijkbaar met de literatuur.
De operatieduur was relatief lang,
waarschijnlijk samenhangend met de
nog relatieve onervarenheid met deze
procedure. 
Conclusie: Bij geselecteerde patiënten
met een cervix carcinoom (< 2cm) is
TLRH in ervaren handen een mogelijk
en veilig alternatief. In vergelijking

met de open radicale hysterectomie
leidt een TLRH tot minder bloedver-
lies, minder complicaties, kortere
opname en sneller herstel, maar is
zowel de operatieduur als de leercur-
ve langer.

ABSTRACT
Goal: The first five patients undergoing
a total laparoscopic radical hysterecto-
my (TLRH) in the Netherlands are
described and compared with the
literature.
Methods: Descriptive study with com-
parison of pre-, intra-, and postopera-
tive data with the literature.
Results: All five patients underwent an
uncomplicated procedure. The blood
loss, the number of lymph nodes
removed, the complications, and the
length of hospital admission were
similar as reported in the literature.
The duration of the operation was
relatively long, probably due to the

relative lack of experience with this
type of procedure.
Conclusion: TLRH in experienced
hands is a safe and possible procedure
in selected patients with cervical can-
cer (those with a tumor ≤ 2 cm). TLRH
leads to less blood loss, less complica-
tions, shorter hospital stay and a faster
recovery than compared with the stan-
dard open radical hysterectomy, but
both the operation time and learning
curve are longer.
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‘Jong geleerd, oud gedaan.’ Blijkens
dit spreekwoord is er een tijd
geweest dat eenmaal eigen
gemaakte kennis en kunde een
langdurige houdbaarheid hadden.
Dit paste ook in een tijd dat veel
beroepen werden overgedragen
van oud naar jong in een meester-
gezelrelatie. Wat de meester leerde,
kreeg een bijna absolute betekenis
voor de leerling en de verklaring
waarom iets werd gedaan, kon
worden gelegitimeerd met opmer-
kingen als ‘omdat ik het zo geleerd
heb’ of ‘omdat mijn baas het ook zo
deed’. Opleiding en bij- en nascho-
ling verlopen tegenwoordig bedui-
dend anders en er zijn velerlei
kaders geschapen waarbinnen dit
plaatsvindt.
Al vele jaren is bij- en nascholing
een formele peiler van het NVOG-
kwaliteitsbeleid. Sinds 1 januari
2006 is het volgen van geaccredi-
teerde bij- en nascholing een eis om
voor herregistratie in aanmerking
te komen, en zijn er minimumeisen
geformuleerd.
De samenstelling van het bij- en
nascholingspakket kan per gynae-
coloog wisselen. 
Wel moet het aan een aantal eisen
voldoen en blijk geven van eigen
aandachtsgebied of subspecialisa-
tie. Het minimale aantal te behalen
accreditatiepunten staat vast en is
40 per jaar, respectievelijk 200 pun-
ten in vijf jaar. Tijdens de kwaliteits-
visitaties wordt getoetst of voldaan
wordt aan deze eisen.

In de nieuwe Nota Accreditatie zijn
enkele wijzigingen doorgevoerd.
Zo is het maximum aantal te beha-
len punten per activiteit komen te
vervallen. Een aantal NVOG-gere-
lateerde bestuursfuncties alsmede
(plaatsvervangend) opleiderschap
wordt nu ook met accreditatiepun-

ten gehonoreerd. Eerdere restricties
ten aanzien van sponsoring zijn in
de nieuwe nota aangepast aan de
regels van de Code Geneesmidde-
len Reclame (www.cgr.nl) waarbij
de individuele specialist wel een
eigen verantwoordelijkheid houdt.

Welke vormen van scholing komen
in aanmerking voor accreditatie?
En op welke wijze wordt de accre-
ditatie verleend? Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen
gemeenschappelijke en individuele
bij- en nascholing.
• Bij gemeenschappelijke nascho-

ling (in het Nederlands taal-
gebied) is de organisator van de
activiteit in eerste instantie ver-
antwoordelijk voor het aan-
vragen en verkrijgen van
accreditatie.

• Algemene niet-medisch inhoude-
lijke nascholing voor specialisten
wordt beoordeeld door het
Accreditatie Bureau Medisch
Specialisten (www.knmg.artsen-
net.nl > wat doet de KNMG >
accreditering & nascholing >
algemene informatie > ABMS).
De agenda voor die activiteiten is
ook op de site van de KNMG in
te zien. 

• Accreditatie van bij- en nascho-
ling voor gynaecologen wordt
door de organisator bij de NVOG
aangevraagd via www.nvog.nl >
formulieren (of via button inter-
actief). De Commissie Accredi-
tatie beoordeelt vervolgens de
aanvraag; bij positief advies volgt
vermelding van het aantal pun-
ten in de agenda van NVOGnet. 

• Van zusterverenigingen van de
NVOG binnen de Europese Unie,
evenals van de VS, Canada en
Australië, wordt het aantal
accreditatiepunten overgenomen.
Dit geldt ook voor accreditaties

verleend door de European
Accreditation Council for
Continuing Medical Education.
Een belangrijke rol is hierbij weg-
gelegd voor de NVOG-werk-
groepen. Zij dienen de Commis-
sie Accreditatie te informeren
over deze geaccrediteerde acti-
viteiten. Individuele leden
kunnen op hun beurt de NVOG-
werkgroepen verzoeken (inter-
nationale) bij- en nascholings-
activiteiten aan te melden bij de
accreditatiecommissie. 

• Refereeravonden, georganiseerd
binnen een opleidingscluster, en
wetenschappelijke vergaderingen
van NVOG-werkgroepen en ver-
gelijkbare activiteiten worden
gehonoreerd met 2 punten, mits
het programma tenminste één
week tevoren digitaal is aangebo-
den via accreditatie@nvog.nl. 

Ook kunnen individuele bij- en
nascholingsactiviteiten in aanmer-
king komen voor accreditatie. Dit
geldt onder andere voor het hou-
den van voordrachten op geaccre-
diteerde bijeenkomsten en het als
eerste auteur schrijven van een arti-
kel voor een, in de index medicus
vermeld, wetenschappelijk tijd-
schrift. Ook het schrijven van een
NVOG-richtlijn, -kwaliteitsnorm of
-modelprotocol kan in aanmerking
komen. Activiteiten die vallen bin-
nen de reguliere taken en beroeps-
uitoefening van de individuele
gynaecoloog worden niet geaccre-
diteerd. 

Momenteel wordt voor aanvragen
en vermelding op de NVOGnet-
agenda nog gebruikgemaakt van
het eigen systeem van de NVOG.
Daar kan ook een persoonlijk
accreditatieoverzicht worden bijge-
houden van de gevolgde bij- en

Uit de Koepel Kwaliteit 
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nascholing die in de agenda ver-
meld staat. Eind 2007 gaat de
NVOG over op het systeem van de
Gemeenschappelijk Accreditatie
Internet Applicatie (GAIA), zoals
dat al gebruikt wordt door het
ABMS en een groot aantal andere
medisch specialismen.

De Commissie Accreditatie ziet het
als haar taak de NVOG-leden in
staat te stellen een keuze te maken
uit het aanbod van geaccrediteerde
bij- en nascholingsactiviteiten. U
kunt hier als lid een actieve rol bij
spelen om het aanbod zo ruim en
gevarieerd mogelijk te maken. 

Want: ‘Je bent nooit te oud om (bij
te) leren.’



Een 32-jarige primigravida met een
BMI van 35.5 kg/m2 werd bij een
zwangerschapsduur van 32 weken
opgenomen op de afdeling verlos-
kunde in verband met een intra-
uteriene groeivertraging. Vanwege
de groeivertraging werd besloten
bij 38 weken de cervix te primen
met prostaglandinen. In verband
met foetale nood tijdens de priming
moest een spoedsectio worden ver-
richt, waarbij een gezonde zoon
van 2000 gram werd geboren. Na
de sectio werd ze profylactisch
behandeld met 1dd 2850 IE anti-
Xa nadroparine.
Twee dagen later overlijdt patiënte
acuut aan een massale longembolie.

Aanbevelingen: 
• een dergelijke patiënte tijdens

klinische observatie profylactisch
ontstollen?

In de conceptrichtlijn Veneuze
Trombo-embolie van het CBO
(Utrecht, 2006) wordt obesitas ver-
meld als een risicofactor voor VTE
tijdens de zwangerschap. Vanaf een
BMI van 29 kg/m2 bestaat er een
twee tot drievoudig verhoogd risi-

co op longembolie en diepe veneu-
ze trombose. De impact van obesi-
tas was het grootst in de jongere 
(< 40 jaar) patiënten (RR 5.2). Het is
onbekend of er een interactie
bestaat tussen obesitas en zwanger-
schap of dat de risicostijgingen een-
voudig additief zijn.1 In de NVOG-
richtlijn Diepe veneuze trombose,
longembolie en zwangerschap
wordt obesitas niet vermeld in de
tabel met de risicofactoren voor
trombo-embolie. De commissie
maternale sterfte zal de Otterlo-
groep vragen zich hierover verder
te buigen.2

• patiënten met een dergelijk ver-
hoogd BMI een dubbele dosis
anticoagulans geven?

Beide richtlijnen bevelen een ver-
hoogde (meestal verdubbelde)
dosis indien profylaxe is aangewe-
zen met LMW-heparine.1,2 In zijn
algemeenheid wordt dan ook bij
gewichten > 80–100 kg aanbevolen
de lage dosering te verdubbelen.
Verder staat vast, dat het gebruik
van steunkousen na de oedeemfase
van trombose de recidiefkansen en

het optreden van chronisch veneu-
ze insufficiëntie reduceert. Of dit
ook geldt bij een voorgeschiedenis
van VTE en nu een zwangerschap
is niet bekend, maar een advies
dienaangaande is gerechtvaardigd
gelet op de verhoogde stasis tijdens
zwangerschap, volgens de NVOG-
richtlijn.2 Bij een patiënte als hierbo-
ven beschreven had de dosis dus
twee keer zo hoog moeten zijn. Het
was niet bekend of zij steunkousen
kreeg aangemeten tijdens de opna-
me of na de ingreep. 
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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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“De wetenschap bevrijden van haar-
kloverij, loos gepraat en onbetrouwbare
overleveringen en haar te leiden tot
consciëntieus onderzoek en nuttige
uitvindingen. Het doel van weten-
schappelijke eerzucht is: de mensen te
leren de natuurmachten te beheersen”
(Bacon 1571-1622)

Een weekje op de wereld gericht
– ‘In Somalië ruim 321.000 op de

vlucht.’
– ‘Geen Europese hulp aan Irakese

vluchtelingen.Volgens de
UNHCR ontvluchten per maand
50.000 mensen Irak.’

– ‘Zeker 32 studenten in VS dood-
geschoten.’

– ‘Eerste dode militair geweld.
Nederlander gesneuveld in
Afghanistan.’

– ‘21-jarige vrouw sterft na lipo-
suctiebehandeling.’

– ‘Doden door therapie hormonen.’
– ‘In Ziekenhuis 1 op de 25 doden

door fouten arts.’
– ‘Assistenten maken duizend

fouten per jaar, waarvan vele met
dodelijke afloop.’ 

Allen die in de wereld ongelukkig zijn,
zijn dat omdat ze hun eigen geluk
najagen.
Allen die in de wereld gelukkig zijn, 
zijn dat omdat zij het geluk van
anderen najagen.

Het waren een paar veilige weken
in het LUMC. Helikopters dartel-
den boven het gebouw, bewakings-
huisjes bij de ingang, een overvloed
aan politie, politiewagens en talloze
duidelijk herkenbare ‘undercovers’.
Iedereen stond op scherp. 
En dat was maar goed ook. Want
eindelijk werd eens de waarheid
verteld. En dat ging niet zonder
slachtoffers. 
Doden in het ziekenhuis, omdat de
specialist niet zijn bed uit wil

komen. Poliklinieken die door
assistenten gedaan worden omdat
er gesquasht of gegolfd moet
worden, en de productie er niet
onder mag lijden. Jonge idealisten
die gebukt gaan onder over-
vermoeidheid en een onveilig
opleidingsklimaat, terwijl de
dienstdoende specialist alleen maar
precies op tijd gewaarschuwd wil
worden. Niet te laat, maar zeker
niet te vroeg. Die werkt aan de PR
van de afdeling op wijnproeverijen,
aandeelhoudersvergaderingen, golf
clinics, in het concertgebouw of bij
de Matthäus Passion. Het loopt zo
uit de hand dat het de verpleeg-
kundigen ook opvalt en dat zij hun
baas daarover informeren. Deze is
niet te beroerd om nog eens lekker
in de drek te roeren. Twee op zich
dramatische casus worden ge-
presenteerd. Stemmen worden
onherkenbaar gemaakt en mooie
opnames van een openhartige
ochtendbespreking, zonder af-
zeiken of angst, bewaard voor de
‘making of’. 
Ik heb besloten niet meer te drei-
gen, angst aan te jagen, te kleineren
of op te scheppen over de tijd dat
we gewoon tachtig uur per week te
werkten om de ‘baas’ te ontlasten.
Maar misschien ben ik te laat want
er heerst een onheilssfeer. Ik voel
me niet veilig. De helikopters zijn
weg en de politie verdwenen. Geen
stoere jongens meer met zonnebril-
len, gehoorapparaten en tatoes, die
ik soms ook een beetje als mijn
‘beschermengelen’ zie. Misschien
ben ik wel te laat om die paar
assistenten te vinden, die wel
tevreden zijn, blij dat ze een mooi
vak leren en zich geapprecieerd
weten, en om me even tegen hen
aan te vleien. Misschien ben ik te
laat om te organiseren dat niet de
jongste, vaak minst ervaren assis-
tent de triage op de Eerste Hulp

moet doen of de eerste opvang op
de verloskamers. Want kleine
inschattingsfouten kunnen grote
gevolgen hebben en de beslissingen
moeten vaak snel genomen wor-
den. Misschien ben ik te laat om te
zorgen dat er een goed systeem van
achterwacht komt, zodat de assis-
tent zich niet alleen gelaten voelt of
te bang is om hulp in te roepen.
Misschien ben ik te laat om gewoon
om me heen te kijken en te zien dat
het soms wel erg zwaar is voor de
assistenten en dat ik misschien wat
harder moet lopen of de poli maar
even zelf moet doen of overnemen
zodat zij even lekker kunnen slapen
of gewoon lekker even thuis knus
bij het gezinnetje zijn. Misschien
ben ik wel te laat om zo maar eens
onverwachts iemand een aai te
geven of gewoon te zeggen dat we
best tevreden zijn over de inzet en
de kwaliteit van het werk. Mis-
schien ben ik wel te laat om me wat
intenser met de schema’s te
bemoeien en er voor te zorgen dat
ze lekker in de pas gaan lopen met
de ‘zuster’ en de ‘pilootjes’. 
Zorgvuldig om me heen spiedend
snel ik door de draaideur naar mijn
kamer. Eerst maar even naar de
beursberichten kijken en kijken of
de wereld niet te warm wordt. Het
valt niet mee te leven en te werken
in angst.

Een Klein Beetje Medeleven, 
Ook-Eens-Aan-Een-Ander-Denken,
daar gaat het om.
Iejoor
(Winnie-de-Poeh, het kleine boek van
vriendschap)

Anonymus

Veel plezier met het lezen van deze
uitgebreide en gevarieerde uitgave
van het NTOG.

Editorial
‘De naaste’
LEX PETERS
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INLEIDING

Hemorrhagia postpartum met
bloedverlies van een liter of meer
treedt in ongeveer 5% van bevallin-
gen op. Iedere obstetricus heeft dus
uitgebreide ervaring met dit pro-
bleem en met de behandeling
ervan. Het is wereldwijd de meest
voorkomende oorzaak van mater-
nale sterfte.
Een sinds lang beschreven, maar
tegenwoordig weinig bekende en
gebruikte handgreep om een forse
bloeding te stoppen, is de uitwen-
dige compressie van de abdominale
aorta door de buikwand heen. 
Navraag bij collega’s en verloskun-
digen levert vrijwel geen gebrui-
kers van deze handgreep op en de
meerderheid heeft er nooit van
gehoord. Graag wil ik in deze bij-
drage de handgreep onder de aan-
dacht brengen en propageren.

De NVOG geeft in haar richtlijn
Hemorrhagia postpartum een over-
zicht van de gebruikelijke hande-
lingen en medicamenten om een
obstetrische bloeding te stoppen.
Vaak zullen het leegdrukken van de
uterus, katheterisatie van de blaas,
uterusmassage en het geven van
een uterotonicum afdoende zijn om
de bloeding tot staan te brengen en
valt het totale verlies mee. Wanneer
deze eerste ingrepen echter niet
meteen tot succes leiden en de vol-
gende handelingen meer tijd kosten
kan er snel een bedreigende hoe-
veelheid bloedverlies ontstaan. In
afwachting van transport naar een
ziekenhuis, in afwachting van een
operatiekamerteam enzovoorts,
gaan er snel nog een of meer liters
bloed extra verloren en komt de
vrouw in ernstiger problemen. 
De genoemde NVOG-richtlijn
oppert voor deze situatie de moge-
lijkheid van bimanuele uterus-
compressie (volgens Zangemeister

of Von Zweiffel) met een inwendige
vuist en een uitwendige hand. Naar
mijn ervaring is dit echter zeer
onplezierig voor de vrouw, niet
altijd zo effectief en ook een beetje
onelegant. 

TECHNIEK VAN AORTA-
COMPRESSIE

Na de bevalling is de buikwand
soepel en de buik meestal toegan-
kelijk voor de palperende hand.
Net boven het niveau van de navel
en de fundus uteri is de aorta goed
te voelen en kan deze vrij eenvou-
dig tegen de onderliggende wervel-
kolom worden dichtgedrukt. Het
gemakkelijkst gaat dat in mijn erva-
ring met de beide handen op elkaar
waarbij de onderste vlakke hand
door de tweede vlakke hand wordt
geholpen in het uitoefenen van
druk (zie figuur 1). Als de wijs- en
middelvinger dan ter weerszijden
van de aorta worden geplaatst
(maar zonder de vingers veel te
spreiden) voelt men bij het opvoe-
ren van de uitgeoefende druk eerst
de pulsaties, dan de haperende
doorstroming en tot slot het onder-
breken van de bloedstroom. De
handgreep is meestal eenvoudig en
wordt goed verdragen. Nooit hoor-
de ik klagen over pijn, hooguit over
een ‘raar gevoel’. Altijd stopte het
bloedverlies in korte tijd. 
Een beschreven alternatief is het

dichtdrukken met een gebalde
vuist. Vermoedelijk kan met de
vuist wat gemakkelijker kracht
worden gezet, maar minder goed
gevoeld worden of men goed zit.
Wel houdt men dan een hand over
om de liespulsaties te palperen en
zo het succes te beoordelen.
Of de vena cava ook wordt dicht-
gedrukt en of dat nadelig zou zijn
in deze situatie, is niet goed te
beoordelen.

ANATOMIE

De aorta splitst zich ter hoogte van
de navel in de aa. iliacae communes.
De aa. mesentericae superior et inferior
liggen craniaal hiervan en zullen bij
aortacompressie net boven de navel
niet beklemd raken. De benen en de
organen in het kleine bekken
komen bij deze compressie wel
zonder arteriële bloedvoorziening
te zitten hoewel er ook collateralen
zijn. Via de omweg aa. thoracicae
internae – aa. epigastricae is er
immers langs borst- en buikwand
wel wat bloedtoevoer mogelijk naar
het kleine bekken en natuurlijk ook
via de aa. ovaricae. 
Ter hoogte van de aortabifurcatie
treedt de kleine a. sacralis mediana
nog uit die wel afgedrukt zal raken.
Eindtakjes hiervan verzorgen onder
andere het dorsale rectum alwaar
echter ook anastomosen zijn met de
a. rectalis superior die uit de a. mesen-

Nooit meer te veel bloedverlies
Aortacompressie bij hemorrhagia postpartum

M. GLAS

GYNAECOLOOG, WILHELMINA ZIEKENHUIS ASSEN

Figuur 1.
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terica superior komt (figuren 2 en 3).
Of een fluxus zou kunnen blijven
voortbestaan via de genoemde col-
lateralen ondanks volledige aorta-
compressie is niet bekend.

In de abdominale vasculaire chirur-
gie is het afklemmen van de aorta
een routinehandeling en klemtijden
van meer dan een uur komen regel-
matig voor. Zonodig klemt men
ook vaak hoger dan de nierarteriën
en mesenteriale vaten.

BESCHIKBARE
INFORMATIE

In enkele vooral wat oudere leer-
boeken, maar ook wel in recente
WHO-richtlijnen wordt aortacom-
pressie genoemd als mogelijke han-
deling bij obstetrische bloedingen.1

De NVOG-richtlijn Hemorrhagia
postpartum noemt de handgreep
evenwel niet, evenmin als het
nieuwste Nederlandse leerboek
Obstetrie en Gynaecologie2 of de
Williams Obstetrics.3 Wetenschappe-
lijke bewijsvoering voor de effecti-
viteit is er dan ook nog niet. 
In 1994 echter beschreven Riley en
Burgess bij twintig gezonde
vrouwen zonder bloeding de
hemodynamische effecten van
aortacompressie met één vuist uit-
gevoerd binnen vier uur na een
normale bevalling.4 Bij elf van de
twintig vrouwen lukte het aldus de
aorta geheel af te sluiten zodat
pulsaties in de lies waren opgehe-
ven en er geen bloeddruk aan de
benen meer gemeten kon worden.
Bij twee anderen trad een meetbare
daling van de bloeddruk in het
been op. Bij zeven vrouwen kon
geen meetbaar verschil in been-
bloeddruk worden bereikt. 
Bij de elf vrouwen met succesvolle
aortaocclusie trad een niet-signifi-
cante bloeddrukstijging in de arm
op van gemiddeld 6,9 mmHg
(7,5%) en een wel-significante pols-
daling van gemiddeld 69,5 bpm
naar 60,5 bpm (12,9 %). Het ging
hierbij om vrijwillige, niet bloeden-
de, gezonde kraamvrouwen.
Dat het succesvol afdrukken met

een gebalde vuist in slechts elf van
de twintig vrouwen lukte valt wat
tegen. Wat het therapeutisch effect
zou zijn geweest van een niet volle-
dig gelukte compressie bij een bloe-
ding is niet goed in te schatten.
Naar eigen ervaring lukt het met de
beschreven vlakke hand (figuur 1)
vrijwel altijd om de aorta voelbaar
dicht te drukken. Alleen bij groot
spierverzet en forse adipositas
wordt het wat lastig.
Een vergelijkende, laat staan een
gerandomiseerde studie naar de
effectiviteit van de handgreep bij
vrouwen tijdens een haemorrhagia
postpartum is nooit verricht. 

CONCLUSIE

Wanneer een postpartum-bloeding
niet snel reageert op de gebruikelij-
ke eerste handelingen en men de
bloeding wel snel onder controle
moet krijgen, is aortacompressie via
de buikwand een effectieve hand-
greep. Het is niet zo moeilijk, wordt
meestal goed verdragen en is erg
effectief naar schrijvers persoonlijke
ervaring. Goede wetenschappelijke
onderbouwing is er nog niet. 
Hoewel de handgreep in enkele
oude leerboeken staat beschreven
en er zelfs instrumentarium voor is
ontwikkeld, is hij later in Neder-
land wat in vergetelheid geraakt.
De hier beschreven compressie met
de dubbele vlakke hand is naar
eigen ervaring makkelijker en ver-
moedelijk effectiever dan de voor-
heen beschreven compressie met
een hele vuist.

Dankzegging
Met dank aan diverse leden van de
NVOG-werkgroep Historie voor de
bronverwijzingen.
Met dank aan dr. A. Mantingh voor
het kritisch lezen, de adviezen en
suggesties.
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Uit: Stoeckel W. Lehrbuch der Geburtshilfe. Gustav Fischer Verlag. 1956. pag.
471-2.

‘In geval van zeer ernstige bloeding kan men, in afwachting van de ingeroepen
hulp, de buikaorta met de gesloten vuist tegen de wervelkolom dichtdrukken.
Voor de compressie van de aorta is ook de gummislang volgens Momburg aanbe-
volen. Hiermee wordt het lichaam ter hoogte van de navel zodanig ingesnoerd dat
het kloppen van de arteria femoralis niet meer waarneembaar is.’
Holmer AJM. Leerboek der Verloskunde. Amsterdam, Holkema en Warendorf,
1956. pag. 542-3.

Hat man es mit einer hochgradigen atonischen Blutung zu tun, bei der der Ute-
rus trotz aller Maßnamen immer wieder schlaff, weich und kugelig, also voll Blut
läuft, dann sollte man sich - vor allem in der Hauspraxis - dieses einfachen Mit-
tels erinnern und die Aorta mit der Faust gegen die Wirbelsäule 15 - 20 Minuten
abdrücken lassen. Die weitere Maßnamen können dann doch mit etwas größerer
Ruhe durchgeführt werden.
Pschyrembel, W. Praktische Geburtshilf, Berlin, De Gruyter, etc., 1967. pag. 531.

Die Aortenkompression ist trotz ihrer Mängel als ein überauswertvolles Not-
verfahren zu bewerten, das gerade im Privathaus bei überraschender und sehr
starker Blutung, insbesondere bei schweren Zervixrissen, die Gewähr gibt, daß
momentan die Blutung für die nächsten Minuten gestillt oder bis zur Ungefähr-
lichkeit herabgemindert werden kann…
…Alles, was zur definitiven Blutstillung nötig ist, kann unter der Sicherung der
Aortakompression in Ruhe und ohne das Angstgefühl des zu langsamen Hande-
lens erledigt werden. 
…
Die Erwartungen, die an die Methode geknüpft wurden, haben sich nicht restlos
erfüllt. Die Aa. spermaticae (ovaricae) werden manchmal mitkomprimiert, man-
chmal nicht; auch kann die völlige Kompression der Aorta mißlingen. Infolgedes-
sen blutet es zuweilen weiter, weil der arterielle Zufluß zum Uterus bestehen
bleibt. Die Vena cava wird bald völlig, bald teilweise, bald gar nicht komprimiert.
Wird die Aorta allein abgedrosselt, so fehlt die vis a tergo des Aortendrückes und
der exspiratorische Bauchdruck, ohne die das Venenblut nicht zum Herzen
gelangt. Wird die Cava mit zugedrückt, so wird der venöse Abfluß zum Herzen
mechanisch unmöglich gemacht. In beiden Fällen blutet es rückläufig aus den
Venen in den Uterus zurück.
Endlich sind auch vereinzelte Todesfälle infolge von Cavathrombose und retrope-
ritonealen Blutungen sowie Darmlähmungen bekannt geworden. Harmlos und
völlig ungefährlich ist das Verfahren also nicht.
Stoeckel W. Lehrbuch der Geburtshilfe. Gustav Fischer Verlag. 1956. 470-3 (zie
ook onderstaande kopie van twee pagina’s met afbeeldingen).

Enkele citaten uit oudere leerboeken.

SUMMARY:
External compression of the abdominal aorta is
an effective procedure to halt a postpartum
haemorrhage when the initial treatment has
failed to stop the bleeding. It may well prevent
excessive blood loss while waiting for transport
or waiting for additional treatment e.g. in the
operating theatre. 
Aortic compression has been described in the
older obstetric handbook, but not in most
recent ones. The WHO guidelines on the subject
mention it as a last step before the patient
undergoes a laparotomy. In the Netherlands
very few midwives and obstetricians seem to be
familiar with the procedure.
The author suggests a different way of com-
pressing the aorta (Figure 1) than previously
described, which in his own personal experien-
ce is easy, very effective and well tolerated.

TREFWOORDEN: 
Hemorrhagia postpartum, Fluxus postpartum,
Aortacompressie, Zangemeister
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INTRODUCTIE

Chlamydia (C.) trachomatis is de
meest voorkomende seksueel over-
draagbare aandoening in Neder-
land. Jaarlijks maken ongeveer vijf-
endertigduizend vrouwen een C.
trachomatis-infectie door.1,2 De meer-
derheid (70–80%) van de C. tracho-
matis-infecties verloopt asympto-
matisch. Hierdoor bestaat het risico
dat de infectie niet herkend en
behandeld wordt, zodat deze kan
opstijgen naar de hoge tractus geni-
talis en een adnexitis kan veroorza-
ken. Geschat wordt dat jaarlijks
vijf- tot tienduizend vrouwen een
adnexitis doormaken op basis van
een C. trachomatis-infectie.1,2 Late
complicaties van een doorgemaakte
adnexitis zijn tubapathologie en
subfertiliteit (duizend tot tweedui-
zend nieuwe paren per jaar).1,2

De beste beschikbare standaard
voor het diagnosticeren van tuba-
pathologie is de laparoscopie met
tubatesten, waarbij de doorganke-
lijkheid van de tubae getest wordt
en de aanwezigheid van adhesies
beoordeeld wordt. Het nadeel van
de laparoscopie is dat het een kost-
bare en invasieve methode is met
een risico van 1.5 % op complica-

ties.3 Het is daarom zinvol om de
kans op tubapathologie vooraf-
gaand aan de laparoscopie te bepa-
len, zodat bij patiënten met een
hoog risico op tubapathologie de
laparoscopie direct na het oriënte-
rend fertiliteitsonderzoek kan wor-
den gedaan, terwijl bij patiënten
met een laag risico op tubapatholo-
gie de laparoscopie uitgesteld kan
worden. 
Om de kans op tubapathologie in te
schatten kan gebruik gemaakt wor-
den van de Chlamydia IgG-antistof-
test (CAT) in serum, omdat er een
associatie bestaat tussen een posi-
tieve CAT en de aanwezigheid van
tubapathologie.4 De negatieve voor-
spellende waarde van de CAT is
85–90%5, zodat de kans op tuba-
pathologie bij een negatieve CAT
laag is. De positieve voorspellende
waarde van de CAT is echter
beperkt en varieert tussen 30 en
65%.5 Een mogelijke verklaring
voor de beperkte positieve voor-
spellende waarde van de CAT is
dat voornamelijk chronische C.
trachomatis-infecties (waarbij de
vrouw langdurig is blootgesteld
aan het micro-organisme) leiden tot
tubapathologie, in tegenstelling tot
geklaarde infecties (waarbij de

vrouw kortdurend is blootgesteld
aan het micro-organisme), die een
laag risico op tubapathologie
geven. Een positieve CAT duidt op
het doorgemaakt hebben van een C.
trachomatis-infectie, maar geeft geen
informatie over het verloop van de
infectie (of deze al dan niet chro-
nisch is). De positieve voorspellen-
de waarde van de CAT zou dus
verbeterd kunnen worden door
serummarkers voor een chronische
infectie toe te voegen aan de CAT.
Veronderstelde markers voor chro-
niciteit zijn C. trachomatis IgA, heat
shock protein 60 (HSP60) IgG en
hoog-sensitief C-reactive protein
(hs-CRP).6

De kans op een chronisch verloop
van een C. trachomatis-infectie ver-
schilt per individu en hangt waar-
schijnlijk samen met omgevings-
factoren (zoals herinfecties of
co-infecties) en immunogenetische
kenmerken (aangeboren genetische
inter-individuele verschillen in het
immuunsysteem). C. trachomatis
wordt in de tractus genitalis her-
kend door pattern recognition
receptoren (PRR’s) van het aange-
boren immuunsysteem. Vooral de
PRRs toll-like receptor 9 (TLR9),
TLR4 en zijn co-receptor cluster of

Chlamydia trachomatis en tubapathologie.

Welke serummarkers en immuno-
genetische variabelen zijn zinvol 
bij screening?
J.E. DEN HARTOG1, S.A. MORRÉ2,3,5 EN J.A. LAND1,4,5

1 ONDERZOEKSINSTITUUT GROEI EN ONTWIKKELING (GROW) EN AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE,

ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

2 AFDELING PATHOLOGIE, LABORATORIUM IMMUNOGENETICA & AFDELING INTERNE GENEESKUNDE, 

SECTIE INFECTIEZIEKTEN, VU MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM

3 AFDELING MEDISCHE MICROBIOLOGIE, ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

4 HUIDIG ADRES: AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, UMC GRONINGEN

5 NAMENS HET ICTI CONSORTIUM EN HET EPIGENCHLAMYDIA CONSORTIUM
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differentiation 14 (CD14), en
caspase recruitment domain 15
(CARD15)/nucleotide oligomeri-
zation domain 2 (NOD2) lijken
betrokken te zijn bij de herkenning
van C. trachomatis in de tractus
genitalis.7-12 Binding van C. tracho-
matis aan een PRR initieert een
immuunrespons die nodig is om de
infectie te klaren. Wanneer een indi-
vidu drager is van een mutatie in
het gen dat codeert voor een PRR,
kan de PRR disfunctioneel zijn of
juist hoger tot expressie worden
gebracht. Voorbeelden van dergelij-
ke mutaties zijn single nucleotide
polymorphismen (SNP’s), waarbij
één nucleotide veranderd is (bij-
voorbeeld vervangen door een
ander nucleotide). Tijdens de trans-
latie kan er vervolgens een amino-
zuurverandering optreden, die de
eiwitstructuur verandert en de
functie van het PRR-eiwit kan beïn-
vloeden. Het gevolg hiervan kan
zijn dat er een inadequate herken-
ning van het micro-organisme
optreedt, leidend tot een inade-
quate immuunrespons met een
hogere kans op chroniciteit en tuba-
pathologie. 
Wij hebben onderzocht of het toe-
voegen van veronderstelde serum-
markers voor chroniciteit (C. tracho-
matis IgA, HSP60 IgG en hs-CRP)
aan de CAT de voorspellende waar-
de van de CAT voor tubapathologie
kan vergroten. Tevens werd onder-
zocht of dragerschap van één of
meerdere functionele SNP’s in
genen, coderend voor de PRR’s
TLR9, TLR4, CD14 en CARD15/
NOD2 leidt tot een grotere kans op
tubapathologie bij vrouwen na een
doorgemaakte C. trachomatis-infec-
tie.

MATERIAAL EN METHODE

Subfertiele vrouwen die tussen
december 1990 en november 2000
het Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht bezochten vanwege subferti-
liteit namen deel aan de studie. Bij
het eerste bezoek werd serum afge-
nomen voor een CAT, waarna het
serum werd ingevroren. Bij vrou-
wen met een negatieve CAT werd
het oriënterend fertiliteitsonder-
zoek afgesloten met een HSG.
Indien het HSG normaal was, werd
zes maanden afgewacht, waarna
een laparoscopie verricht werd.
Indien het HSG afwijkend was,

werd direct een laparoscopie ver-
richt. Bij vrouwen met een positieve
CAT werd in aansluiting aan het
oriënterend fertiliteitsonderzoek
een laparoscopie gedaan. 
Alle in de studie geïncludeerde
vrouwen hadden een laparoscopie
met tubatesten ondergaan. De lapa-
roscopieverslagen werden door
twee onderzoekers beoordeeld op
de aanwezigheid van tubapatholo-
gie. Tubapathologie werd gedefi-
nieerd als uitgebreide adhesies
rondom de adnexa en/of distale
occlusie van ten minste één tuba.
Omdat de prevalentie van SNP’s
afhangt van etniciteit werden uit-
sluitend Kaukasische vrouwen van
Nederlandse origine geïncludeerd.
Vrouwen die eerder operaties in het
kleine bekken hadden ondergaan
(uitgezonderd een sectio caesarea
of ongecompliceerde appendecto-
mie), werden geëxcludeerd. 

Serologie 
Ten behoeve van deze studie
werden de ingevroren sera ont-
dooid en getest. 
De CAT die werd gebruikt, was de
C. trachomatis IgG-titer van de C.
pneumoniae IgG micro-immunofluo-
rescentie(MIF)test (AniLabsystems,
Finland). Deze C. pneumoniae-test
geeft in de uitslag ook de C. tracho-
matis-titer weer, die bij een vergelij-
king tussen vijf CAT-testen de beste
voorspellende waarde voor de kans
op tubapathologie bleek te heb-
ben.13 De gebruikte afkapwaarde
voor een positieve test was ≥ 32.13

C. trachomatis IgA-antistoffen
werden getest met de C. trachomatis
IgA enzyme immuno-assay (Ani-
Labsystems, Finland). De gebruikte
afkapwaarde voor een positieve
test was ≥ 1.4. HSP60 IgG-anti-
stoffen werden getest met de
cHSP60 IgG enzyme-linked immu-
nosorbent assay (Medac, Duits-
land). De gebruikte afkapwaarde
voor een positieve test was ≥ 1.11.
Hs-CRP werd getest met de CRP
enzyme-linked immunosorbent
assay (Diamed Eurogen, België).
Waarden tussen 1 en 10 mg/L wer-
den als positief beschouwd. Alle
testen werden verricht volgens de
instructies van de fabrikant.
Ten behoeve van de immunogeneti-
sche analyses werd DNA geëxtra-
heerd met behulp van de MagNa-
Pure LC isolator of de High Pure
PCR Template Preparation Kit

(beide Roche Molecular Biochemi-
cals, Duitsland). PRR-genotypering
(TLR9-1237 T>C, TLR9+2848 G>A,
TLR4+896 A>G, CD14-260 C>T en
CARD15/NOD2 Leu1007fsinsC
(SNP13)) vond plaats door middel
van PCR-gebaseerde restriction
fragment length polymorphisms
assays of TaqMan assays, zoals
eerder beschreven.14

Statistiek
De X2-test werd gebruikt om de
prevalentie van serummarkers voor
chroniciteit te vergelijken bij vrou-
wen met en zonder tubapathologie.
De bootstraptechniek werd
gebruikt om odds ratio’s van testen
of testcombinaties te vergelijken.15

De X2-test werd tevens gebruikt om
genotypes (1.1= homozygoot
normaal, 1.2= heterozygoot, 
2.2= homozygoot mutant) te ver-
gelijken bij CAT-positieve vrouwen
met en zonder tubapathologie. 
P < 0.05 werd beschouwd als statis-
tisch significant.

RESULTATEN

Er werden 313 vrouwen geïnclu-
deerd, van wie 59 (19%) tubapatho-
logie en 254 (81%) geen tubapatho-
logie hadden bij laparoscopie. 
Alle veronderstelde serummarkers
voor chroniciteit (C. trachomatis
IgA, HSP60 IgG en hs-CRP) waren
significant vaker aanwezig bij vrou-
wen met tubapathologie ten
opzichte van vrouwen zonder tuba-
pathologie (tabel 1). De beste test
voor het voorspellen van de kans
op tubapathologie was de CAT (OR
13.9). De voorspellende waarde van
de CAT was significant beter dan
die van de onderzochte serummar-
kers voor chroniciteit (tabel 1). De
voorspellende waarde van de CAT
(OR 13.9) kon significant verbeterd
worden door het toevoegen van hs-
CRP aan de CAT (OR 39.7 wanneer
zowel CAT als hs-CRP positief

TP (n = 59) Geen TP (n = 254) OR
CAT + 54% 8% 13.9
IgA + 36% 8% 6.1*
HSP + 51% 15% 5.9*
hs-CRP + 54% 37% 2.0*
* P < 0.05 versus CAT 
Afkortingen: CAT = Chlamydia IgG antistof test; HSP =
heat shock protein; hs-CRP = hoog-sensitief C-reactive
protein; OR = odds ratio; TP = tubapathologie. 

Tabel 1. De prevalentie van positieve tests bij subfer-
tiele vrouwen met en zonder tubapathologie (TP).6
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waren) (tabel 2). Waar CAT-negatie-
ve vrouwen een kans van 10% op
tubapathologie hadden, was deze
kans 62% bij CAT-positieve vrou-
wen, 43% bij CAT-positieve/hs-
CRP-negatieve vrouwen en 84% bij
CAT/hs-CRP-positieve vrouwen.
Bij vrouwen die een C. trachomatis-
infectie hadden doorgemaakt (i.e.
CAT-positief waren) was de kans
op tubapathologie gemiddeld 20%
hoger als zij dragers waren van een
SNP in één van de onderzochte
PRR-genen (behalve CD14), verge-
leken met CAT-positieve vrouwen
die geen dragers waren (figuur 1).
De kans op tubapathologie bij CAT-
positieve vrouwen verdubbelde als
zij twee of meer SNP’s hadden ten
opzichte van vrouwen met minder
dan twee SNP’s (73 versus 33%,
NS). Deze trend werd niet gevon-
den bij CAT-negatieve vrouwen
(figuur 2).

DISCUSSIE

Wij hebben onderzocht of serum-
markers voor chroniciteit de voor-
spellende waarde van de CAT voor
tubapathologie kunnen verhogen.
Tevens hebben wij de rol bestu-
deerd van genetische variaties in
PRR-genen met betrekking tot het
risico op tubapathologie na een
doorgemaakte C. trachomatis-infec-
tie. Ten opzichte van de onderzoch-
te serummarkers voor chroniciteit
(IgA, HSP60 IgG en hs-CRP) heeft
de CAT een significant hogere
voorspellende waarde voor tuba-
pathologie. De combinatie CAT (als
marker voor een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie) met hs-CRP
(als marker voor chroniciteit) is de
beste testcombinatie voor het
screenen op tubapathologie. Draag-
sters van SNP’s in PRR-genen, die
betrokken zijn bij het initiëren van
de immuunrespons, hebben geen
significant hogere kans op tuba-

pathologie na een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie ten opzichte van
vrouwen met het normale genoty-
pe. Er is wel een duidelijke trend
dat dragerschap van meerdere
SNP’s de kans op tubapathologie
na een doorgemaakte C. tracho-
matis-infectie verhoogt.
Indien gekozen wordt voor één
serumtest om de kans op tubapa-
thologie in te schatten, kan het
beste gekozen worden voor de C.
trachomatis IgG-titer van de C. pneu-
moniae MIF (AniLabsystems, Fin-
land). De testcombinatie CAT/hs-
CRP lijkt een nog accuratere
methode te zijn om de kans op
tubapathologie in te schatten. Bij
CAT-negatieve vrouwen is de kans
op tubapathologie laag (10%). Bij
deze patiënten is het niet zinvol om
ook hs-CRP te testen, omdat in
afwezigheid van een doorgemaakte
C. trachomatis-infectie hs-CRP als

serummarker voor chroniciteit
aspecifiek is. Op basis van de resul-
taten van serologische screening
kan per individu een afweging
gemaakt worden bij wie en op welk
tijdstip een laparoscopie geïndi-
ceerd is. 
Hoewel er wel een trend zichtbaar
is, kon in onze studie geen signifi-
cante associatie tussen het PRR-
genotype en de kans op tubapatho-
logie na een doorgemaakte C.
trachomatis-infectie aangetoond
worden. Dit is waarschijnlijk te wij-
ten aan de geringe omvang van de
subpopulatie van CAT-positieve
vrouwen met tubapathologie en
dragerschap van een PRR-SNP. Ver-
groten van het cohort zou alleen in
een multicenter-opzet haalbaar zijn.
Onze resultaten verschaffen echter
wel inzicht in de pathofysiologie
van C. trachomatis-infecties, met
name in de inter-individuele ver-

OR
CAT + 13.9
CAT/IgA + 9.9
CAT/HSP + 16.7
CAT/hs-CRP + 39.7*

* P < 0.05 versus CAT
Afkortingen: zie tabel 1. 

Tabel 2. De voorspellende waarde van
testcombinaties voor de kans op tuba-
pathologie bij subfertiele vrouwen, uit-
gaande van de beste test (CAT).6

 

Figuur 1. De kans op tubapathologie (TP) bij C. trachomatis IgG-positieve subfertiele vrouwen in
relatie tot het genotype van pattern recognition receptorgenen.14

Afkortingen: TLR = toll-like receptor; CD = cluster of differentiation; CARD = caspase recruitment
domain; NOD = nucleotide oligomerization domain; SNP = single nucleotide polymorphisme.

Figuur 2. De kans op tubapathologie (TP) bij C. trachomatis IgG-positieve (CT+) en IgG-nega-
tieve (CT-) subfertiele vrouwen in relatie tot dragerschap van single nucleotide polymorphismen
(SNP’s) in vier pattern recognition receptorgenen.14
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schillen wat betreft beloop en uit-
komst van de infectie. Een ade-
quate herkenning van het micro-
organisme door PRR’s in de tractus
genitalis lijkt een belangrijke stap in
de immuunrespons te zijn. Drager-
schap van SNP’s in PRR-genen lijkt
de kans op een inadequate
immuunrespons en daarmee het
risico op tubapathologie te vergro-
ten. Om de hypothese te bevestigen
zal verder onderzoek in een groter
cohort subfertiele vrouwen of in
een diermodel (zoals het knock-
out-muismodel) gedaan moeten
worden. Indien de associatie beves-
tigd wordt, zal dit in de toekomst
implicaties kunnen hebben voor de
screening ten aanzien van tubapa-
thologie in het oriënterend fertili-
teitsonderzoek. 
Concluderend is de CAT de beste
screeningstest om de kans op C. tra-
chomatis-geassocieerde tubapatho-
logie bij subfertiele vrouwen in te
schatten. Bij CAT-positieve vrou-
wen geeft het toevoegen van hs-
CRP (als marker voor chroniciteit)
een significante verhoging van de
voorspellende waarde van de CAT.
Immers, waar CAT-negatieve vrou-
wen 10% kans op tubapathologie
hebben, is deze kans 62% bij CAT-
positieve vrouwen, 43% bij CAT-
positieve/hs-CRP-negatieve vrou-
wen en 84% bij CAT/hs-CRP-
positieve vrouwen. Immunogene-
tisch onderzoek naar SNP’s in PRR-
genen behoeft nadere evaluatie en
is derhalve momenteel niet klinisch
toepasbaar, maar kan wel meer
inzicht geven in de inter-individu-
ele verschillen wat betreft beloop
en uitkomst van C. trachomatis-
infecties. 

Het ICTI-consortium (Integrated-
approach to the study of Chlamy-
dia trachomatis Infections) biedt
een breed netwerk voor multi-
disciplinaire studies naar C. tracho-
matis.16 Het EpiGenChlamydia-
consortium is een door de EU
Framework Programme 6 (FP6)
gesubsidieerd consortium met als
centraal thema Immunogenetica
van C. trachomatis (www.EpiGen-
Chlamydia.eu).
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ABSTRACT
Asymptomatische Chlamydia (C.)
trachomatis-infecties kunnen op lange-
re termijn tubapathologie en subfertili-
teit veroorzaken. Derhalve wordt bij
subfertiele vrouwen veelal een sero-
logische screeningstest verricht om de
kans op C. trachomatis-geassocieerde
tubapathologie in te schatten (Chlamy-
dia IgG antistoftest: CAT). Omdat
vooral chronische infecties geasso-
cieerd zijn met een hogere kans op
tubapathologie wordt in deze studie
de waarde van serummarkers voor
chroniciteit, in aanvulling op de CAT,
onderzocht. Tevens wordt onderzocht
of dragerschap van genetische varia-
ties in genen die betrokken zijn bij de
immuunrespons, de kans op chronici-
teit beïnvloedt. 

SUMMARY
Chlamydia (C.) trachomatis infections
often remain asymptomatic and there-
fore untreated. Persistent C. trachoma-
tis infections may ascend to the upper
genital tract and increase the risk of
long term complications, such as tubal
pathology and subfertility. In subfer-
tile women, serological screening tests
can be applied to estimate the risk of
C. trachomatis-associated tubal patho-
logy. A well-evaluated serological
screening test is the Chlamydia IgG
antibody test (CAT). Persistent infec-
tions are associated with the highest
risk of tubal pathology, and therefore
the value of serological makers of
persistent disease, in addition to CAT,
was evaluated in the present study.
Furthermore, it was studied whether
carrying genetic variations in genes in-

volved in the immune response plays
a role in the inter-individual differen-
ces in course and outcome of C. tracho-
matis infections. 
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infectie, immunogenetica, serum-
markers, tubapathologie.
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INTRODUCTIE

Een secundaire amenorroe kan
worden veroorzaakt door een
negatieve energiebalans.1-3 Er is dan
sprake van een functionele hypo-
thalame amenorroe (FHA), die
wordt gekenmerkt door lage gona-
dotrofine- en oestradiolwaarden
(WHO I-classificatie).4 De endocrie-
ne status komt overeen met die
welke in de kinderjaren wordt
aangetroffen. De ernstigste vorm,
anorexia nervosa, moet worden
onderscheiden van amenorroe bij
ondergewicht (weight loss amenor-
rhea) en amenorroe bij excessieve
sportbeoefening (marathonloop-
sters). Een gewichtsreductie van
meer dan 10% of een ondergewicht
van meer dan 10% onder het ideale
gewicht kan al gepaard gaan met
een FHA. Bij de FHA wordt de
GnRH-secretie onderdrukt door
endogene opoïden en dopamine,
met een verminderde hypofysaire
LH- en FSH-productie tot gevolg.5 

Uit onderzoek bij primaten is geble-
ken dat voor het ontstaan van FHA
bij een negatieve energiebalans
gewichtsverlies geen absolute voor-
waarde is.2 Een goede en relatief
eenvoudige en goedkope methode
om inzicht te krijgen in de voe-
dingsbalans van een patiënte is de
bepaling van trijodothyronine (T3).
Bij een negatieve energiebalans is
er, voornamelijk in de lever, een
verminderde omzetting van het
inactieve thyroxine (T4) naar het
actieve T3 bij een gelijkblijvende
afbraak van T3. Deze daling van T3
wordt beschouwd als een energie-
besparende aanpassing in het
lichaam via een daling van het

basaalmetabolisme.6 Bij herstel van
de energiebalans gaat een normali-
satie van T3 vooraf aan herstel van
de hypothalame-hypofysaire as.2

Het herstel van deze as begint met
het stijgen van de nachtelijke LH-
waarden, gevolgd door een stijging
van FSH en pas daarna een stijging
van LH overdag. Omdat gonado-
trofine waarden doorgaans overdag
worden bepaald lijkt normalisatie
van FSH vooraf te gaan aan norma-
lisatie van LH. 
Het is niet algemeen bekend dat
met normalisatie van T3 het herstel
van de FHA kan worden voorspeld.
De onderstaande ziektegeschiede-
nissen illustreren de waarde van de
T3-bepaling als maat voor de ener-
giebalans in de diagnostiek en
behandeling van patienten met
FHA.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Patiënte A is 28 jaar en werd verwe-
zen in verband met een secundaire
amenorroe. De menarche trad in tij-
dens het 16e levensjaar, gevolgd
door een onregelmatige cyclus.
Vanaf haar 21e tot 23e levensjaar
gebruikte patiënte orale anticoncep-
tie. Na het stoppen daarvan ont-
stond een secundaire amenorroe
zonder flushes, galactorroe of
andere klachten. Het gewicht van
patiënte is gedaald van 64 kilogram
tijdens het 24e levensjaar naar 50
kilogram bij bezoek op de poli-
kliniek, een gewichtsreductie van
22%. 
Patiënte sport niet. Er worden geen
afwijkingen gevonden tijdens het
gynaecologisch onderzoek. Het
endocrinologisch onderzoek past

bij FHA getuige de lage LH-, 
FSH-, oestradiol-, en T3-waarden
(tabel I). Patiënte wordt geadvi-
seerd in gewicht aan te komen.
Helaas ontbreekt de follow-up
omdat zij is verhuisd naar een
onbekend adres en mogelijk in ver-
band daarmee niet meer bij ons op
controle is geweest.

Patiënte B is 28 jaar en wordt ver-
wezen in verband met een secun-
daire amenorroe, ontstaan na het
staken van orale anticonceptie. Zij
heeft geen flushes, galactorroe of
andere lichamelijke klachten. Er is
sprake van een gewichtsreductie
van 19%, waarbij het gewicht van
patiënte daalde van 59 naar 47,5
kilogram. Tijdens het gynaecolo-
gisch onderzoek worden geen
afwijkingen vastgesteld. Het endo-
crinologisch onderzoek laat lage
LH-, FSH-, oestradiol- en T3-waar-
den zien, passend bij FHA (tabel I). 
Patiënte wordt geadviseerd in
gewicht aan te komen. Drie maan-
den later blijkt ondanks gewicht-
herstel, de energiebalans nog niet
hersteld getuige de nog lage T3-
waarde. Een jaar na het eerste
bezoek is het gewicht van patiënte
gestegen naar 62,5 kilogram, zijn
achtereenvolgens T3, FSH, LH en
oestradiol genormaliseerd en treedt
cyclusherstel op (tabel I). 

Patiënte C is 25 jaar en werd verwe-
zen in verband met een secundaire
amenorroe en kinderwens. De
menarche trad in tijdens het 11e
levensjaar met aansluitend een
regelmatige cyclus. Vanaf haar 16e
tot 25e levensjaar gebruikte patiën-
te orale anticonceptie. Na het stop-

T3-bepaling als maat voor een
negatieve energiebalans bij
hypothalame amenorroe
M.E. DE LANGE1, M.H. OTTEN2 EN N. EXALTO1
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pen daarvan ontstond een secun-
daire amenorroe zonder flushes,
galactorroe of andere klachten. Zij
sport driemaal per week, aerobics
en hardlopen, naar haar eigen zeg-
gen niet excessief. Het gewicht van
patiënte is gedaald van 63 kilogram
tijdens het 21e jaar naar 56 kilo-
gram bij bezoek op de polikliniek,
een gewichtsreductie van 11%. De
lengte is 171 cm, haar Body Mass
Index (BMI) bedraagt op dat
moment 19.1 (normale BMI
18,5–24,9). Er worden geen afwij-
kingen gevonden tijdens het gynae-
cologisch onderzoek. Het endocri-
nologisch onderzoek past bij FHA
getuige de lage LH-, oestradiol- en
T3-waarden (tabel I). Patiënte
wordt geadviseerd in gewicht aan
te komen en de sportbeoefening
wat te verminderen. 
Kort na het eerste polibezoek is de
energiebalans van patiënte genor-
maliseerd. Daarna duurt het nog
enkele maanden voordat de hypo-
thalame-hypofysaire as geheel is
hersteld (Tabel I). Na acht maanden
treedt herstel van de cyclus op en is
patiënte direct zwanger. Helaas ein-
digt deze zwangerschap in een
spontane miskraam.

BESCHOUWING

Er bestaat een grote prevalentie van
amenorroe onder vrouwen die een
beperkte energie-inname combine-
ren met intensieve fysieke inspan-
ning.7 Functionele hypothalame
amenorroe (FHA) is een gevolg van
een geringe voedselinname, al dan
niet gecombineerd met intensieve
lichaamsbeweging.1 Het is een
endocriene stoornis als gevolg van

een tekort aan pulsatiele GnRH-
secretie, die niet gerelateerd is aan
een anatomische afwijking van de
hypothalamus of hypofyse, met een
gestoorde pulsatiliteit van de secre-
tie van het luteïniserend hormoon
(LH) en follikelstimulerend hor-
moon (FSH) tot gevolg.3,8,9 FHA
wordt gekarakteriseerd door een
hypo-oestrogene en hypo- of nor-
mogonadotrope hormoonstatus,
zoals ook gezien wordt bij patiën-
ten in de beschreven ziektegeschie-
denissen. In de literatuur wordt
deze vorm van amenorroe ook
beschreven als ‘weight loss
amenorrhea’ of ‘exercise-induced
amenorrhea’. 
Over de pathofysiologie van FHA
bestaan diverse hypothesen waarbij
in grote lijnen twee verschillende
pathofysiologische mechanismen
onderscheiden kunnen worden.
Allereerst is er de hypothese dat in
geval van een negatieve energie-
balans de GnRH-pulsatiliteit onder-
broken wordt om op deze wijze het
lichaam te behoeden voor de extra
energiebelasting van een mogelijke
zwangerschap. Daarnaast bestaat
de veronderstelling dat lichamelijke
training beschouwd kan worden als
een vorm van chronische lichame-
lijke stress, waardoor de hypotha-
lamus-hypofyse-bijnier as geacti-
veerd wordt, met een verstoring
van de GnRH-pulsatiliteit als
gevolg.9 Dat er in diverse onder-
zoeken onder sportende vrouwen
een duidelijke correlatie blijkt te
bestaan tussen de beschikbaarheid
van energie en de verstoring van de
GnRH-pulsatiliteit ondersteunt de
eerste hypothese.10 Daarbij wordt in
diverse studies aangetoond dat niet

de lichamelijke stress van fysieke
activiteit de belangrijkste factor is
voor het ontstaan van FHA, maar
de samenstelling van het dieet.1,2,9

De LH-pulsatiliteit wordt met name
verstoord door een restrictie van
calorische intake door aanpassing
van het dieet.9 Uit onderzoek bij
anovalutoire primaten is gebleken
dat bij een gelijke fysieke belasting
een toename in calorische intake de
menstruele cyclus doet herstellen.2

Vrouwen met FHA blijken in verge-
lijking met ovulatoire vrouwen met
eenzelfde BMI een andere dieet-
samenstelling te hebben, waarbij
vrouwen met FHA significant
minder vet en tevens een lagere
hoeveelheid koolhydraten consu-
meren.1 Fysieke inspanning op zich
hoeft dus geen negatieve gevolgen
te hebben voor de cyclus, mits een
voldoende en gebalanceerde calori-
sche intake aanwezig is. Naast de
BMI van een patiënte is met name
het percentage gewichtsreductie
van belang om FHA aannemelijk te
maken. Een gewichtsreductie van
>10% wordt als een ernstige vorm
van pathologie beschouwd. Uit de
anamnese van de beschreven
patiënten komt een gewichts-
reductie van meer dan 10% naar
voren, bij patiënte A was dit zelfs
22%.
Echter, voor het ontstaan van FHA
blijken gewichtsverlies of een lage
BMI niet altijd voorwaardelijk te
zijn.1,2 Ondanks een stabiel
lichaamsgewicht of normale BMI
kan er toch sprake zijn van een
negatieve energiebalans, die tot
uiting komt in een laag T3. Ook een
verandering van dieetsamenstelling
kan een verschuiving van het peri-

A B C
tijdsduur (mnd) 0 0 3 8 10 0 1 2 7 8
menstruatie aanw
aanw
gewicht (kg) 50.0 47.5 54.0 62.0 62.5 56.0 61.0
gewichtsreductie (%) 22 19 11
Body Mass Index - 17 19 22 22 19 21
T3 (n 3.5–6.5 pmol/l) 3.4 3.7 3.0 4.0 4.6 3.2 4.5 4.3 4.4
LH (n 2 – 13 U/l) <1 <1 <1 3.6 5.3 2.12 3.29 5.64 4.42 3.02
FSH (n 4 – 13 U/l) 3.27 1.53 2.5 4.6 4.2 5.94 5.4 5.64 6.30 5.96
oestradiol (n 90 – 700 pmol/l) 64 98 <44 45 201 47 523 172 75 243
testosteron vrij (n 20.0 – 90.0 pmol/l) 4.2 2.2 1.2
DHEAS (n 1.2 – 7.9 umol/l) 7.0 8.6 6.8 4.8
prolactine (n 0.07– 0.51 U/l) 0.10 0.13 0.19 0.20
TSH (n 0.3–5.0 mU/l) 0.9 1.2
hCG pos

Tabel I. Overzicht van endocrinologisch onderzoek bij patiënte A, B en C.
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fere thyroxinemetabolisme veroor-
zaken. De meest opvallende veran-
dering hierbij is een verminderde
omzetting van het inactieve thy-
roxine (T4) naar het actieve T3 is.
Hierbij daalt de bloedspiegel van
T3 en secundair daaraan het basaal-
metabolisme.6 Uit diverse studies is
gebleken dat FHA inderdaad
gepaard gaat met een laag T3.1,2,11,12

Het aantonen van een verlaagd T3
is van diagnostische waarde bij de
evaluatie van secundaire amenor-
roe, omdat hiermee bij lage gona-
dotrofine- en oestradiolwaarden de
diagnose FHA waarschijnlijk ge-
maakt wordt. Alle drie de patiënten
waren normo-androgeen (tabel I).
Naast de T3-bepaling is er in de
literatuur betreffende FHA ook veel
aandacht voor andere parameters
om een hypometabole status aan te
tonen, zoals onderzoek naar veran-
deringen in leptine-, IGF-1- en cort-
isolwaarden.10 Onvoldoende voed-
selinname veroorzaakt naast de
afname van GnRH en LH secretie
ook andere neuro-endocriene ver-
anderingen. Er is een toename van
stresshormonen (cortisol) en een
toename van groeihormoon met
een afname van IGF-1. Deze waar-
den kunnen daarom ook gebruikt
worden om een negatieve energie-
balans aannemelijk te maken.13

Leptine lijkt voor dit doel echter
een beter alternatief. Leptine is een
hormoon dat uitgescheiden wordt
door adipocyten en speelt een
belangrijke rol in de energiebalans.
Aanvankelijk werd verwacht dat
leptine een sleutelrol in de patho-
fysiologie van adipositas zou
spelen. Uit onderzoek blijkt echter
dat dit slechts sporadisch het geval
is (alleen in het geval van een lepti-
ne-gendefect). Wel speelt leptine
een belangrijke rol in de neuro-
endocriene aanpassing aan onvol-
doende voedselinname. Leptine-
concentraties correleren met de
hoeveelheid lichaamsvet, met hoge-
re concentraties bij toename van de
hoeveelheid lichaamsvet. Lage lep-
tineconcentraties fungeren als een
signaalfunctie naar de hypotha-
lame-hypofysaire as en geven daar-
mee informatie over de hoeveel-
heid beschikbare energie. Uit
diverse studies blijkt dat vrouwen
met een hypothalame amenorroe,
met of zonder gewichtsverlies, een
laag leptinegehalte hebben.13

Behalve in de diagnostiek is ook in

de behandeling van FHA de T3-
bepaling van belang. 
Dat FHA reversibel is, wordt onder-
steund door diverse studies en
blijkt ook uit de beschreven ziekte-
geschiedenissen van patiënte B en
C.2,12,14 De behandeling van FHA
bestaat uit het verbeteren van de
energiebalans door toename van
calorische intake, vermindering van
energieverbruik of een combinatie
van beide. De expertise van een
diëtist met adviezen voor een
gezonde, evenwichtige voeding in
relatie tot de lichamelijke activiteit
kan hierbij een nuttige aanvulling
vormen. Ook moet men bedacht
zijn op de aanwezigheid van een
eetstoornis, waarbij in extreme
gevallen een verwijzing naar een
psychiater nodig zal zijn. Mogelijk
bestaat er in de toekomst van de
behandeling van FHA een plaats
voor leptinesuppletie in de vorm
van recombinant humaan leptine
(r-metHuLeptin). Een experimente-
le studie naar leptinesuppletie had
als uitkomst een verbeterde LH-
pulsatiliteit en -concentratie, en
resulteerde in ovulatie bij drie van
de acht patiënten.13

Behandeling van FHA is niet alleen
relevant voor herstel van de fertili-
teit, ook de consequenties op lange-
re termijn verdienen de aandacht.
De hypo-oestrogene status gepaard
gaande met FHA veroorzaakt
demineralisatie van de botmassa
met toegenomen risico op stres-
sfracturen en op langere termijn
osteoporose als gevolg. Daarnaast
bestaan er aanwijzingen dat een
langdurig bestaande hypo-oestr-
ogene status geassocieerd is met
een verhoogd risico op cardiovas-
culaire afwijkingen.10 Het effect van
hormonale substitutie therapie
(HRT) op de botmassa bij patiënten
met FHA en anorexia nervosa is
omstreden. Slechts één retrospectie-
ve studie vond een toename van de
botmassa na gebruik van orale anti-
conceptiva. Andere studies toonden
geen positief effect aan, tenzij het
patiënten betrof met een gewicht
70% onder het streefgewicht. Een
gerandomiseerde controlled trial
ontbreekt tot op heden.15

CONCLUSIE

Functionele hypothalame amenor-
roe bestaat op basis van een nega-
tieve energiebalans. Uit de hormo-

nale evaluatie blijkt een hypo-oestr-
ogene en doorgaans hypogonado-
trope status. De bepaling van T3 is
een eenvoudige en goedkope aan-
vulling in de diagnostiek en behan-
deling van FHA. Het aantonen van
een laag T3 ondersteunt de diagno-
se FHA, omdat dit een representa-
tie is van een bestaande negatieve
energiebalans. Daarnaast is de T3-
bepaling ook van voorspellende
waarde voor herstel van de cyclus.
Het verdient om deze redenen dan
ook de voorkeur het bepalen van
het T3 mee te nemen in de endocri-
nologische evaluatie van een
patiënte met secundaire amenorroe. 
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SAMENVATTING
Functionele hypothalame amenorroe
(FHA) wordt gekenmerkt door lage
gonadotrofine- en oestradiolwaarden.
Het kan ontstaan door een negatieve
energiebalans, met als gevolg de
onderdrukking van de gonadotrofine
releasing hormoon(GnRH )secretie
door endogene opoïden en dopamine.
Naast de ernstige vorm bij anorexia
nervosa, blijkt FHA al te kunnen ont-
staan bij mild gewichtsverlies of een
minimaal verlaagde tot zelfs normale
Body Mass Index (BMI). Inzicht in de
energiebalans vormt een essentieel
onderdeel van de diagnostiek en
behandeling van FHA en kan eenvou-
dig verkregen worden door bepaling
van het tri-joodthyronine (T3). Een
negatieve energiebalans gaat gepaard
met een verlaagd T3 als gevolg van
verminderde perifere conversie van
thyroxine (T4) naar T3. 
In de beschreven ziektegeschiedenis-
sen betreft het patiënten met secundai-
re amenorroe waarbij lage gonadotro-
fine- en oestradiolwaarden in
combinatie met lage T3-waarden de
diagnose FHA waarschijnlijk maakt.

De behandeling bestond uit het verbe-
teren van de energiebalans, met een
verhoging van het T3 en cyclusherstel
als gevolg.

SUMMARY
Functional hypothalamic amenorrhea
(FHA) is characterized by low gona-
dotrophin and estradiol levels due to
low energy availability with suppres-
sion of GnRH secretion by endogen
opoïds and dopamine. Severe FHA is
known with anorexia nervosa, but
FHA can also be identified in patients
with minor weight loss or a normal to
low Body Mass Index (BMI). Insight in
the energy availability is essential for
diagnosis and treatment of FHA and
can be obtained through measurement
of triiodothyronine (T3). Low T3 levels
are found with low energy availability
as a result of reduced peripheral con-
version of thyroxine (T4) to T3. The
presented cases concerned patients
with secondary amenorrhea in which
low gonadotrophin and estradiol
levels in combination with low T3
values were most likely due to the
diagnosis FHA. Treatment consisted of

improving the energy availability
resulting in normalization of T3 values
and subsequent recovery to a normal
menstrual cycle. 

KEYWORDS
functional hypothalamic amenorrhea,
T3, weight loss amenorrhea, low ener-
gy availability
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functionele hypothalame amenorroe,
T3, weight loss amenorrhea, negatieve
energiebalans
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INTRODUCTIE

Het toxisch shocksyndroom, ofte-
wel de ‘tamponziekte’, is een ern-
stig ziektebeeld gerelateerd aan het
gebruik van superabsorberende
tampons. Het ziektebeeld wordt
veroorzaakt door een exotoxine
geproduceerd door bepaalde stam-
men van Staphylococcus aureus. Er
treedt algehele malaise op met hoge
koorts en een erythemateuze rash,
wat uiteindelijk kan ontaarden in
multi-orgaanfalen en zelfs kan lei-
den tot de dood. Alhoewel de inci-
dentie van toxische shocksyndroom
(TSS) de laatste decennia drastisch
gedaald is, mag deze pathologie
niet vergeten worden in de diffe-
rentiaaldiagnostiek van shock bij
jonge vrouwen, zoals aangetoond
door de volgende twee casussen.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Patiënte A, 24 jaar, is bekend met
M. Crohn en nodulaire vasculitis.
Sinds een dag is zij ziek met keel-
pijn, misselijkheid, diarree en hoge
koorts. Daarbij is zij enkele dagen
ongesteld en draagt al meer dan 24
uur een tampon. Bij lichamelijk
onderzoek wordt een zieke en suffe
jonge vrouw gezien. Haar bloed-
druk is 89/45 mmHg met een pols
van 180 slagen per minuut. Ze heeft
een temperatuur van 39,8º C. Een
diffuus wegdrukbaar erytheem
over abdomen en extremiteiten valt
op. Haar oogleden zijn gezwollen
en pussend. Over hart en longen
worden geen bijzonderheden
gehoord. De buik is drukpijnlijk en
er wordt geen peristaltiek gehoord.
Labia en vagina zijn hyperemisch.
Het laboratoriumonderzoek laat
een sterk verhoogd CRP zien, links-

verschuiving en een verminderde
nierfunctie (zie tabel 1).
Er is sprake van sepsis. Als oorzaak
wordt differentiaaldiagnostisch
gedacht aan megacolon ten gevolge
van M. Crohn, pneumonie, gastro-
enteritis, urineweginfectie of
toxisch shocksyndroom. X-thorax
en X-BOZ laten geen afwijkingen
zien. Bloedkweek, urinekweek, int-
roïtuskweek en tamponkweek wor-
den ingezet. Patiënte wordt opge-
nomen op de ICU. Behandeling
bestaat uit volumeresuscitatie met
volume-expanders en antibiotische
behandeling met Clindamycine,
Cefuroxim en Gentamicine. 
Haar toestand gaat snel achteruit.
Ze wordt toenemend kortademig
en hypotensief. Haar tensie daalt
tot 90/40 mmHg. Zij ontwikkelt
een metabole acidose met hypoxie
(zie tabel 1). Patiënte wordt geïntu-
beerd, krijgt een Schwann-Ganz-
katheter en wordt hemodynamisch
ondersteund met dobutamine en
norepinefrine. Aangezien de buik
diffuus drukpijnlijk is en geen
peristaltiek hoorbaar, valt een
abdominaal probleem als oorzaak
van de sepsis niet uit te sluiten. Er
wordt besloten tot proeflaparoto-
mie. Hierbij worden echter geen
afwijkingen gevonden. Alle kwe-
ken zijn negatief. Patiënte wordt
behandeld onder de werkdiagnose
toxisch shocksyndroom ten gevolge
van tampongebruik. Het antibioti-
caregime wordt aangepast tot Flu-
cloxacilline. Langzaam knapt
patiënte op. Na enkele dagen
beginnen handen en voeten te ver-
vellen. Na drie weken verlaat
patiënte in goede gezondheid het
ziekenhuis.

Patiënte B is een gezonde vrouw
van 19 jaar met in de voorgeschie-
denis een appendectomie. Zij wordt
door de huisarts naar de neuroloog
verwezen wegens verdenking op
meningitis. Sinds vier dagen is zij
ziek met hoofdpijn, misselijkheid
en hoge koorts tot 40,2º C. Mictie en
defaecatie zijn normaal. Bij licha-
melijk onderzoek zien we een
matig zieke jonge vrouw. Ze maakt
een verwarde indruk. Haar bloed-
druk is 94/53 mmHg met een pols
van 104 slagen per minuut. De rec-
tale temperatuur is 39,3º C. Er is
een diffuus, wegdrukbaar erytheem
over abdomen en extremiteiten
zichtbaar. Ze is niet nekstijf. Neuro-

Toxisch shocksyndroom oftewel de
‘tamponziekte’ bij jonge vrouwen
S.J.N. VAN ZADELHOFF1, J.P. DE LEEUW2 EN P.K.C. VAN DER WEIJDEN3

1 ARTS-ASSISTENT OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, RIJNLAND ZIEKENHUIS, LEIDERDORP

2 GYNAECOLOOG, RIJNLAND ZIEKENHUIS, LEIDERDORP

3 INTENSIVIST, RIJNLAND ZIEKENHUIS, LEIDERDORP

opname vervolg
Hb mmol/l 9.8 6.8
Ht l/l 0.46 0.32
CRP mg/l 195 213
trombocyten 109/l 231 94
leukocyten 109/l 8.9 17.5

waarvan staven % 18 55
ureum mmol/l 10.4 10.4
kreatinine μmol/l 385 332
Natrium mmol/l 136 137
Kalium mmol/l 3.1 3.5
Calcium mmol/l 2.35 1.47
Albumine g/l 29 17
ASAT U/l 189 231
ALAT U/l 83 90
γGT U/l 124 60
AF U/l 125 57
LDH U/l 594 845
CK U/l 3366 5890
Bilirubine totaal μmol/l 55 48
Bilirubine geconjugeerd 
μmol/l 35 37
pH 7.22 7,16
pCO2 kPa 4.4 4,6
HCO3 mmol/l 15 14
O2-saturatie % 56 92

Tabel 1. Laboratoriumonderzoek patient A.
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logisch onderzoek laat geen afwij-
kingen zien. Over hart en longen
worden geen bijzonderheden
gehoord. Abdomen is soepel. Er
worden geen lymfomen gepal-
peerd. Laboratoriumonderzoek
toont een zeer hoog CRP, linksver-
schuiving en verminderde nier-
functie (zie tabel 2). Differentiaal-
diagnostisch wordt gedacht aan
viraal bovenste luchtweginfect,
bacteriële sinusitis, pneumonie, uri-
neweginfectie of hepatitis. X-thorax
en X-sinus laten beide geen afwij-
kingen zien. Virusserologie wordt
ingezet op CMV, Epstein-Barr-
virus, influenza en urinekweek
wordt ingezet. Het urinesediment
laat geen evidente infectie zien. Ze
wordt opgenomen en er wordt
gestart met cefuroxim. Patiënte
wordt echter hypotensief en ont-
wikkelt een acute nierinsufficiëntie.
Zij wordt overgeplaatst naar de
ICU. Hier wordt zij hemodyna-
misch ondersteund. Het laboratori-
umonderzoek laat multi-orgaanfa-
len zien (zie tabel 2). Een echo van
het abdomen laat geen afwijkingen
gezien. Gezien de karakteristieke
huidafwijkingen wordt gedacht aan
toxisch shocksyndroom (zie foto 1).
De gynaecoloog wordt in consult
gevraagd. Patiënte menstrueert al
enkele dagen, waarbij groenige
fluor aan de tampons haar is opge-
vallen. Zij heeft geen wisselende
seksuele contacten gehad. Er wordt
een introïtuskweek afgenomen.
Deze laat de groei van Staphylococ-
cus aureus zien. De diagnose
toxisch shocksyndroom wordt
gesteld. Zij wordt doorbehandeld
met Flucloxacilline en Gentamicine.
Na enkele dagen beginnen haar
voeten te vervellen. Anderhalve
week later verlaat patiënte het
ziekenhuis in goede conditie.

BESCHOUWING

Epidemiologie
Het toxisch shocksyndroom werd
voor het eerst beschreven in pedia-
trische casuïstiek in 1978 door Todd
et al.1 Het ziektebeeld kreeg echter
pas volle aandacht rond 1980 toen
een serie menstruatiegebonden
gevallen werd beschreven en het
verband met het gebruik van intra-
vaginale tampons gelegd werd. Er
werd een hoge incidentie bij jonge
menstruerende vrouwen waargeno-
men, 91% van alle gevallen viel bin-

nen deze groep.2-4 Al snel werd een
verband aangetoond tussen het
menstruele toxische shocksyn-
droom en het gebruik van sterk
absorberende carboxymethylcellu-
lose en polyaccrylaat-rayon bevat-
tende tampons. Nadat deze uit de
handel waren gehaald is de inci-
dentie sterk gedaald van 10 per
100.000 menstruerende vrouwen in
1980 naar 1 op 100.000 menstru-
erende vrouwen na 1986. Het over-
lijdensrisico bij TSS nam daarbij
sterk af van 5,5% naar 1,8%.1-4

Pathogenese
De symptomen van toxische shock-
syndroom worden veroorzaakt
door toxinen. Het Toxisch Shock
Syndroom Toxine-1 (TSST-1),
geproduceerd door bepaalde stam-
men van de Staphylococcus aureus,
is een van de belangrijkste.3,5 

TSST-1 is een zogenaamd ‘super-
antigeen’, wat betekent dat het in
staat is een groot aantal T-cellen te
activeren met een massieve produc-
tie van cytokinen tot gevolg.6 Nor-
maal gesproken worden antigenen
opgenomen door antigeen presen-
terende cellen, worden verwerkt en
komen tot expressie in het MHC-II-
complex van de cel. Een antigeen-
specifieke T-cel herkent het anti-
geen en er treedt immunorespons
op. Superantigenen daarentegen
hoeven niet eerst verwerkt te
worden, maar binden direct aan de
moleculen van het MHC-II-com-
plex. Door interactie met slechts
één deel van de T-celreceptor (V)
kan massale T-celactivatie optre-
den, tot wel 30% van de totale T-
celpopulatie (normale T-celactivatie
tussen 0,01%–0,1%). Hierdoor
komen grote hoeveelheden inter-
leukinen (IL-1, IL-6), tumornecrose-
factor (TNF-α, TNF-β) en interferon
(IFN-γ) vrij. Met name TNF-α en 
IL-1 zijn verantwoordelijk voor het
ontstaan van koorts, erythemateuze
rash, hypotensie en shock. Tezamen
zijn de cytokinen verantwoordelijk
voor capillaire lekkage wat de klini-
sche symptomen van TSS veroor-
zaakt.5-7

Het mechanisme dat ten grondslag
ligt aan het ontstaan van TSS is nog
niet volledig opgehelderd. Waar-
schijnlijk speelt de unieke eigen-
schap van TSST-1 om de mucosa-
barrière te kunnen passeren hierbij
een essentiële rol. Voor het ontwik-
kelen van deze toxine-gemedieerde

ziekte moet er sprake zijn van vagi-
nale kolonisatie met het toxigene S.
aureus, grote productie van TSST-1
maar ook onvoldoende of afwezig-
heid van antistoffen voor het toxi-
ne.8,9

Vaginale kolonisatie met de toxi-
gene S. aureus komt voor bij 1–2,6%
van de vrouwelijke bevolking
tussen de 10–45 jaar. Ongeveer 90%
van de vrouwen heeft een adequate
antistoftiter tegen TSST-1. Bij jonge
vrouwen (10–19 jaar) is het percen-
tage met positieve antistoftiter sig-
nificant lager dan het percentage bij
oudere vrouwen (18–45 jaar), 81%
vs. 97%. Dit kan een verklaring zijn
voor het feit dat menstruele TSS
vooral bij jonge vrouwen voor-
komt.5,8

Verhoging van de productie van
TSST-1 ontstaat door veranderde
condities ten tijde van de menstru-
atie en bij bepaalde tamponkarakte-
ristieken. Tijdens de menstruatie is

opname vervolg
Hb mmol/l 9.4 6.1
Ht l/l 0.45 0.29
CRP mg/l 207 278
trombocyten 109/l 150 103
leukocyten 109/l 7.6 12.1
waarvan staven % 31 32
ureum mmol/l 7.4 14.1
kreatinine μmol/l 154 274
Natrium mmol/l 138 135
Kalium mmol/l 3.9 3.8
Calcium mmol/l 2.30 1.69
Albumine g/l 40 17
ASAT U/l 53 22
ALAT U/l 80 32
γGT U/l 112 45
AF U/l 117 49
LDH U/l 396 217
CK U/l 38 197
Bilirubine totaal μmol/l 40 31
Bilirubine geconjugeerd 
μmol/l 25 20

Tabel 2. Laboratoriumonderzoek patient B.
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de proteïneconcentratie verhoogd
en de pH relatief neutraal (6,5–8).
Ook verhoogt de CO2-concentratie
tijdens het vloeien na het inbrengen
van een tampon. Deze condities
bevorderen de TSST-1-productie.
Daarnaast kan het soort tampon dat
gebruikt wordt, de productie van
TSST-1 beïnvloeden. Het materiaal
van de sterk absorberende tampons
bevat carboxymethylcellulose of
polyaccrylaat-rayon. Deze beide
stoffen binden magnesiumionen
waardoor de concentratie magnesi-
um in de omgeving afneemt. Hoe
sterker de tampon absorbeert des te
meer magnesium hij bindt. Daarbij
bevatten sterk absorberende tam-
pons meer zuurstof. In vitro is aan-
getoond dat in een magnesiumdefi-
ciënte en zuurstofrijke omgeving de
TSST-1-synthese sterk toeneemt.8-12

Bij gebruik van huidige tampons,
gemaakt van katoen en kunstzijde,
wordt de magnesium- en zuurstof-
concentratie minder beïnvloed
waardoor TSST-1-synthese minder
hoog is. Het risico op het ontstaan
van TSS is derhalve sterk geredu-
ceerd.3,4

Klinische presentatie
De symptomen van TSS ontwikke-
len zich snel, in normaal gesproken
gezonde vrouwen. Het interval
tussen begin van de menstruatie en
het ontstaan van TSS is twee tot
drie dagen. De presentatie kan ver-
schillend zijn afhankelijk van activi-
teit van TSST-1. Eerst treedt een
prodromale fase op met algehele
malaise, myalgieën en diarree.
Daarna ontstaat het acute klinische
beeld met hoge koorts (>38,9º C),
rillingen, ernstige hypotensie,
myalgieën, pharingitis, conjunctivi-
tis en gegeneraliseerde rash. Er is
sprake van multi-orgaanbetrokken-
heid. Deze kan tot uiting komen in
de volgende symptomen. 
Dermatologisch. Initieel ontstaat
erythroderma van huid en slijm-
vliezen, een diffuse maculaire rash
gelijkend aan zonnebrand. In
ernstige gevallen kan ulceratie van
de slijmvliezen ontstaan en kunnen
petechieën, vesikels en bullae ont-
wikkelen.
Onder de late-onset-manifestaties
vallen de pruritische maculopapu-
laire rash en desquamatie van
handpalmen en voetzolen.
Gynaecologisch. Hyperemie en
gevoeligheid van externe genitaliën

en vaginale afscheiding.
Neurologisch. Door cerebraal oe-
deem kunnen neurologische ver-
schijnselen als desoriëntatie, ver-
wardheid en convulsies optreden.
Gastro-intestinaal. Vaak is er spra-
ke van diarree en algehele abdomi-
nale gevoeligheid. Hepatomegalie
met verhoogde leverenzymen en
hyperbilirubinemie en klinische
pancreatitis met hyperamylasemie
kan ontstaan.
Musculoskeletaal. Bij 80–100% van
de patiënten is er sprake van diffu-
se myalgieën en artralgieën. Dit
gaat vaak gepaard met een toename
van de serumconcentratie creatine
fosfokinase.
Cardiovasculair. Hypotensie en
shock zijn de kernsymptomen van
TSS. Dit treedt op door verlaagde
systemische vasculaire weerstand
en capillaire lekkage. Deze hypo-
tensie kan blijven bestaan voor
enkele dagen ondanks grote hoe-
veelheden vochttoediening.
Renaal. Nierfalen treedt op bij 80%
van de TSS-patiënten. Dit nierfalen
en andere metabole veranderingen
komen tot uiting in de afgenomen
kreatinineklaring, hyponatriëmie,
hypoalbuminemie, hypocalciëmie,
hypofosfatemie en metabole aci-
dose.
Pulmonaal. Vaak zijn patiënten met
TSS tachypnoïsch en is er sprake
van hypoxemie. Op X-thorax kan
soms pulmonair oedeem en pleura-
effusie aangetoond worden. Ook

zijn er gevallen beschreven waarbij
een ARDS optrad.
Hematologisch. Daarnaast kunnen
hematologische afwijkingen optre-
den, zoals anemie, leukocytose,
trombocytopenie, afwijkende
APTT, PT, fibrinogeen en FDP.2-4

Het wordt aangeraden om kweken
af te nemen, van oropharynx, urine,
bloed en introïtus vaginae.
Ondanks dat in ruim 90% van de
TSS-patiënten S. aureus wordt geï-
soleerd uit introïtuskweken, is dit
niet noodzakelijk om de diagnose
te kunnen stellen. De diagnose is
gebaseerd op het klinisch beeld
waarbij aan een aantal criteria moet
worden voldaan (zie tabel 3). Wan-
neer S. aureus gekweekt wordt,
bevestigt dit de diagnose wel en
sluit andere diagnoses uit. Uit
bloedkweken wordt slecht in 5%
van de gevallen een S. aureus
gekweekt. 
Momenteel wordt er gewerkt aan
een nieuwe definitie van toxisch
shocksyndroom met nieuwe criteria
waaraan moet worden voldaan,
aangezien met de strikte criteria
van de huidige definitie soms
patiënten worden uitgesloten bij
wie wel degelijk sprake is van TSS.
In deze nieuwe definitie zal een
positieve introïtuskweek waar-
schijnlijk worden meegenomen.9,13

Aangezien desquamatie na enkele
dagen tot weken optreedt, kan ach-

Hoofdcriteria (allen moeten betrokken zijn)
Koorts: >38,9º C
Hypotensie: systolisch < 90 mmHg of orthostatische syncope
Rash: diffuus maculair erythroderma
Desquamatie: 1 tot 2 weken na het begin van TSS, voornamelijk van hand-

palmen en voetzolen

Multi-orgaanfalen (drie of meer moeten betrokken zijn)
Gastro-intestinaal: overgeven en diarree bij begin van ziekte
Musculair: ernstige myalgie of creatinekinase 2x de bovengrens van normaal-

waarde 
Slijmvliezen: vaginale, oropharyngeale of conjunctivale hyperemie
Renaal: serum ureum of kreatinine concentratie tenminste 2x de boven-

grens van normaalwaarde 
Hepatisch: totaal bilirubine, ASAT, ALAT concentraties tenminste 2x de

bovengrens van normaalwaarde
Hematologie: trombocyten <100 x109/l
CZS: desoriëntatie of verminderd bewustzijn zonder focale neuro-

logische symptomen 

Tabel 3. Criteria waaraan voldaan moet worden voor het stellen van de diagnose
toxisch shocksyndroom.
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teraf pas definitief de diagnose
toxisch shocksyndroom gesteld
worden. Vooraf is het een diagnose
per exclusionam. Er is een uitge-
breide lijst van differentiaaldiagno-
ses. De belangrijkste zijn:
Streptococcal toxic-shock-like
syndrome. Samen met de koorts en
shock is hierbij extreme pijn een
kernsymptoom. Erythemateuze
rash treedt minder frequent op. Het
is met name geassocieerd met fasci-
itis necroticans en myositis.
Staphylococcal scarlet fever. Het
klinisch beeld komt overeen met
dat van TSS, echter het wordt voor-
afgegaan door lokale pyoderma.
Het wordt veroorzaakt door het
exotoxine exfoliatine. Dit zorgt
voor loslating van de epidermis in
de granulaire cellaag, dit in tegen-
stelling van TSS waar dit optreedt
in of onder de basaallaag.
Streptococcal scarlet fever. Ook
hierbij is het klinisch beeld verge-
lijkbaar met TSS. Echter dit treedt
met name op voor de leeftijd van
tien jaar en volgt meestal op een
bovenste-luchtweginfect. Het
exantheem dat hierbij ontstaat is
het karakteristieke ‘sandpaper
rash’, verschillend van het macu-
laire exantheem van TSS. 
M. Kawasaki. Dit mucocutane
lymfkliersyndroom presenteert zich
hetzelfde als TSS, maar het multi-
orgaanfalen is minder prominent.
Het komt met name voor onder de
leeftijd van vijf jaar.3,7

BEHANDELING

TSS is potentieel fataal. Zoals gede-
monstreerd met bovengenoemde
casussen kan de toestand van de
patiënt snel verslechteren. Patiën-
ten met TSS hebben baat bij spoedi-
ge behandeling met massieve
vochttoediening. Volumeresuscita-
tie staat centraal in de behandeling
van TSS. De distributieve shock
door capillaire lekkage en vasodila-
tatie moet worden opgevangen met
grote volumes crystalloïde of colloï-
de oplossingen. In de eerste 24 uur
kan dit oplopen tot 10–20 liter.
Hierbij is het aan te raden om een
centraalveneuze lijn in te brengen
om hemodynamiek te kunnen
monitoren.
Vaginale inspectie en verwijdering
van een eventueel aanwezige
tampon is essentieel om de bron te
elimineren. 

Eerstekeusantibioticum is een β-lac-
tamase-resistent antibioticum als
Flucloxacilline gedurende 10–15
dagen. Clindamycine kan hieraan
worden toegevoegd. Dit antibioti-
cum onderdrukt de eiwitsynthese
waardoor de productie van toxinen
afneemt. Het nut van antibiotische
behandeling is controversieel. Het
verkort de duur van de acute situ-
atie niet, op dat moment is hemo-
dynamische ondersteuning het
belangrijkste. Echter antibiotica
hebben wel invloed op bacterie-
load, risico op bacteriëmie en het
optreden van een recidief.2,3,7

PREVENTIE

Aangetoond is dat ongeveer 30%
van de vrouwen die TSS hebben
gehad, een recidief krijgen tijdens
een volgende menstruatieperiode.
Het is van belang dat vrouwen die
menstruatiegebonden TSS hebben
doorgemaakt, het gebruik van sterk
absorberende tampons vermijden
en alert zijn op de symptomen ter
voorkoming en herkenning van
TSS.2,4,7

Dames en heren, na de medische en
maatschappelijke ‘hype’ die in de
jaren tachtig rond het toxisch
shocksyndroom bestond, is de
diagnose bij velen in de vergetel-
heid geraakt. De sterk absorberen-
de tampons zijn uit de handel geno-
men en de incidentie van TSS is
drastisch gedaald. Toxisch shock-
syndroom komt echter nog steeds
voor! Zoals in bovengenoemde
casussen beschreven, wordt het
toxisch shocksyndroom geken-
merkt door ernstige (en mogelijke
fatale) morbiditeit en kan het kli-
nisch beeld verraderlijk zijn. Snelle
diagnostiek en doeltreffende behan-
deling zijn essentieel om de prog-
nose te verbeteren en blijvende
neurologische, pulmonale of renale
schade te voorkomen. Ondanks dat
in de acute fase de diagnose TSS
niet hard te maken is, is het van het
grootste belang TSS in de differenti-
aaldiagnose te houden en na uit-
sluiten van andere mogelijke oorza-
ken direct als zodanig te
behandelen. 
Als take-home message: Denk aan
TSS bij vrouwen in de reproductie-
ve leeftijd met koorts, erythemateu-
ze rash en tekenen van multi-
orgaanfalen! 
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ABSTRACT
Toxic Shock Syndrome in young
women
Two otherwise healthy young women
were admitted to the ICU because of
shock. Both became ill during the first
days of their menstruation, beginning
with fever, nausea, vomiting and ery-
thematous rash. Shock developed
rapidly and aggressive therapy with
fluid replacements and antibiotics was
needed. After a few days desquama-
tion occurred and toxic shock syndro-
me was diagnosed.
Toxic shock syndrome is a acute illness
caused by a toxine produced by cer-
tain S. aureus strains, TSST-1. Use of
superabsorbent tampons is considered

to create an environment favouring
the production of TSST-1. TSS starts
with a non-specific prodromal illness
but rapidly progresses to the acute
systemic illness with multi-organ fai-
lure. Without proper management TSS
can be fatal.
Since the 80’s, when the association
between the usage of tampons and
TSS was established, the incidence of
toxic shock syndrome decreased
rapidly. However it seems important
to remember that toxic shock syndro-
me still exists. Early recognition and
prompt treatment will prevent compli-
cations and ensure recovery.

TREFWOORDEN
Toxisch shocksyndroom, tamponziek-
te, diagnostiek, behandeling, TSST-1
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INLEIDING

Decennialang bestond de stan-
daardachterwandplastiek uit het
reven van het septum rectovaginale
met een levator- en perineumplas-
tiek. Omdat de levatorhechtingen
in verband worden gebracht met
dyspareunie wordt deze klassieke
procedure tegenwoordig door
velen als obsoleet beschouwd.

Dyspareunie zou daarbij vooral het
gevolg zijn van vaginale vernau-
wing. Wij volgen bij een levator-
plastiek de vaginale as en proberen
hiermee een stevige interpositie
tussen vagina en rectum te verkrij-
gen zonder de vagina te vernauwen
(figuur). Om te onderzoeken in
hoeverre de vaginale dimensies bij
deze techniek veranderen, werd in
het anatomisch laboratorium een
levatorplastiek uitgevoerd.

METHODE

Er werd gebruikgemaakt van het
vers ingevroren stoffelijk overschot
van een 78-jarige G2P2 met een
blanco gynaecologische voorge-
schiedenis. Bij leven en welzijn had

zij haar lichaam ter beschikking
gesteld en er was een informed
consent aanwezig.
Ter beoordeling van de vaginale
dimensies werden preoperatief met
pelotes de genitale hiatus (kaliber),
de vaginale lengte en de vaginale
hoek gemeten. De vaginale hoek
werd gedefinieerd als de hoek
tussen de vaginaal geplaatste pelo-
te en het horizontaal vlak. Daar-
naast werd de vaginale anatomie
subjectief beoordeeld door een rec-
tovaginaal toucher. Postoperatief
werden de metingen en het toucher
herhaald. Hierna werd het operatie-
gebied via de buik vrijgeprepareerd
ter evaluatie van het resultaat en de
anatomie. Ter plaatse van de leva-
torhechtingen werden biopten
genomen om pathologisch-anato-
misch te onderzoeken of er inder-
daad sprake was van spierweefsel.
De achterwandplastiek met levator-
plastiek verrichtten wij als volgt: na
positionering worden drie kochers
in de mediaanlijn van de vagina-
achterwand geplaatst. Een distaal
ter hoogte van de commissura pos-
terior, een halverwege de vagina en
een proximaal richting vaginatop.
Vervolgens hydrodissectie van het
vagina-epitheel. Incisie van vagina-
epitheel in de mediaanlijn tussen
de kochers. Op scherpe wijze los-
prepareren van vagina-achterwand
van rectum en rectovaginaal weef-
sel. Openen en vrijprepareren van
pararectale ruimte beiderzijds
zodat naar dorsaal en proximaal

Levatorhechtingen bij een
achterwandplastiek hoeven 
niet te leiden tot veranderingen 
van de vaginale dimensies
J.M. VAN DER PLOEG1, S. WIJMA1, J.R. GEORGIADIS2 EN W.C.M. WEIJMAR SCHULTZ3
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Dit manuscript werd geschreven naar
aanleiding van de voordracht ‘Levator-
hechtingen bij een prolaps. Goed voor
de prolaps, maar slecht voor de seks?’
gehouden tijdens de AIOS-sessie op het
Gynaecongres van 16 november 2006
en onderscheiden met een AIOS-prijs.

Anterior

Posterior

RECTUM
INTERPOSITIE

LEVATOREN

Figuur 1. Levatorplastiek.
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voldoende ruimte vrijkomt. Vanuit
distaal plaatsen van reefhechtingen
door de mm. levator ani richting
dorsaal en proximaal in de as van
de vagina. Eventueel bij een hoge
rectocele instulpen en sluiten met
tabakzaknaad. Zonodig excideren
van overtollig vagina-epitheel en
ten slotte sluiten van de vagina-
achterwand met knopen van de
levator-reefhechtingen.

RESULTATEN

De vaginale dimensies uitgedrukt
in vaginale kaliber, lengte en hoek
waren pre- en postoperatief gelijk.
Ook bij subjectieve beoordeling
werd behoudens de stevige inter-
positie tussen vagina en rectum,
geen duidelijke verandering gevon-
den van de vaginale anatomie. Met
name werd er geen dwarse rand
gevoeld.
Bij vrijprepareren van het operatie-
gebied bleek de interpositie van de
levatoren tussen rectum en vagina
geslaagd (foto). Pathologisch-anato-
mische beoordeling bevestigde de
aanwezigheid van spierweefsel ter
plaatse van de reefhechtingen. 

DISCUSSIE

De levatorplastiek is door Jeffcoate
en Francis voor het eerst geasso-
cieerd met dyspareunie.1 In een
methodologisch zwakke studie
beschreven zij het seksueel functio-
neren na prolapsoperaties. Bij 140
gehuwde vrouwen (lees: potentieel
seksueel actief) vond een prolaps-
operatie met achterwandplastiek
plaats, waarbij de levatoren werden
gereefd. Bij de postoperatieve con-
trole vertelde 50% van de geope-
reerde vrouwen geen seks te heb-
ben of dit als pijnlijk te ervaren
(seksuele disfunctie). De groep
werd vergeleken met gehuwde
vrouwen die alleen een voorwand-
plastiek (n=40) of alleen een vagi-
nale uterusextirpatie (n=15) hadden
ondergaan. In die groepen kwam
bij respectievelijk 42 en 47% seksu-
ele disfunctie voor. Hiervoor wer-
den beduidend minder anatomi-
sche verklaringen gevonden.
Francis en Jeffcoate concluderen
dan ook dat de levatorplastiek is
geassocieerd met seksuele disfunc-
tie en dat dit meestal anatomisch
kan worden verklaard. Wij denken
dat de meest opmerkelijke bevin-

ding van dit onderzoek is dat de
verschillen in seksuele disfunctie
over de groepen niet groot zijn (50,
47 en 42%).
Bij een uitgebreide literatuurstudie
vonden wij nog vijf andere publica-
ties over het seksueel functioneren
na een levatorplastiek. De grootste
daarvan is een retrospectieve studie
van Kahn en Stanton bij 171 vrou-
wen.2 Milani et al. deden een obser-
vationele studie bij 100 seksueel
actieve vrouwen.3 De overige drie
follow-up-studies zijn helaas erg
klein (15–16 seksueel actieve vrou-
wen).4-6 Postoperatieve dyspareunie
varieerde in deze studies van
7–41%. Na een mediane fascieplica-
tie en een defect specifiek fascieher-
stel komt postoperatieve dyspareu-
nie voor bij respectievelijk 5–45%
en 3–46% van de vrouwen.7-14 De
onderzoeken zijn lastig te vergelij-
ken, maar grote verschillen lijken er
niet te zijn. Dat geldt zeker voor de
mediane fascieplicatie en het defect
specifiek fascieherstel. Twee fraaie
studies vonden geen verschillen in
seksueel functioneren en dyspareu-
nie tussen deze twee technieken.12,14

Helaas ontbreekt enig vergelijkend
onderzoek naar de transvaginale
levatorplastiek.
In Nederland is de levatorplastiek
waarschijnlijk vooral in onbruik
geraakt na een onderzoek van
Milani et al.3 Na een achterwand-
plastiek had 41% van de vrouwen
problemen met de coïtus. Zij wijten
dit onder andere aan het te hoog
ophechten van de mm. levator ani,
wat kan resulteren in vaginale ver-
nauwing en het ontstaan van een
dwarse rand of drempel in de vagi-

na-achterwand. Deze theorie
ondersteunen wij zeer. Dit zou
onzes inziens echter niet direct hoe-
ven te leiden tot het verlaten van de
levatorplastiek, maar allereerst tot
heroverweging van de chirurgische
procedure. Wordt bij de levator-
plastiek goed de vaginale as
gevolgd en worden de levatoren in
die lijn naar elkaar toegebracht, dan
is vernauwing lastig voor te stellen.
Dat inspireerde ons tot het beschre-
ven experiment. De observaties bij
dit experiment onderschrijven dat
de levatorplastiek niet per se hoeft
te leiden tot veranderingen van de
vaginale dimensies.
Er is nog veel onduidelijk over het
ontstaan van seksuele problemen
na prolapschirurgie en er worden
zowel positieve als negatieve ver-
banden gevonden.15-19 Opvallend is
dat er nog nooit een duidelijke rela-
tie is aangetoond tussen de vagina-
le anatomie en de kwaliteit van het
seksuele functioneren, ook niet na
prolapschirurgie.16,20-22 Dat seksuele
problemen vooral na een achter-
wandplastiek lijken op te treden is
des te opmerkelijker als men
bedenkt dat de achterwand door de
boemerangvorm van de penis bij
coïtus relatief ontzien lijkt te wor-
den.16,23,24 De vraag hoe dyspareunie
na een achterwand- en/of levator-
plastiek ontstaat, is dan ook niet
eenvoudig te beantwoorden en
waarschijnlijk afhankelijk van
meerdere factoren (vaginale anato-
mie, neurogene en vasculaire scha-
de, atrofie, fibrose, spierspasmen,
angst enzovoort). Het ontstaan van
seksuele disfunctie is zo mogelijk
nog complexer.

Buikzijde

Vagina

Levatorhechtingen

Rectum

V

R

Foto. Operatiegebied.
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Nu blijkt dat er weinig aanwijzin-
gen zijn voor grote verschillen in
seksuele functie tussen de drie chi-
rurgische technieken, is het interes-
sant te weten hoe de uitkomsten
van de levatorplastiek zijn op ande-
re vlakken. Komen er bijvoorbeeld
minder recidieven voor na een
levatorplastiek of is de defecatie
nadien beter? Door de stevige inter-
positie bij een levatorplastiek is het
aannemelijk dat de recidiefkans
minder is en de defecatie beter dan
bij een mediane fascieplicatie of
defect specifiek fascieherstel. Toch
zijn er in de literatuur hiervoor
geen harde bewijzen. De recidief-
percentages zijn door grote metho-
dologische verschillen in de onder-
zoeken lastig te vergelijken, maar
lijken niet te verschillen: 0– -24% na
een klassieke achterwand met leva-
torplastiek, 4–19% na een mediane
fascieplicatie en 5–44% na een
defect specifiek fascie herstel.2,4-8,11-

13,25,26 Wij keken verder naar digitale
hulp bij defecatie. Ook hier vonden
wij geen opvallende verschillen:
0–29% na een klassieke achterwand
met levatorplastiek, 16% na een
mediane fascieplicatie en 14–63%
na een defect specifiek
fascieherstel.4-8,11,13,25 Hooguit kan
vermoed worden dat het defect
specifiek fascieherstel iets mindere
resultaten heeft wat betreft defeca-
tie en anatomisch resultaat. Dit
werd echter niet bevestigd in de
prospectief gerandomiseerd studie
van Paraiso et al.14

CONCLUSIE

In tegenstelling tot wat vaak ge-
dacht wordt, kan op basis van de
literatuur moeilijk geconcludeerd
worden dat de levatorplastiek
obsoleet is vanwege het hoge risico
van postoperatieve dyspareunie.
De gangbare verklaring voor
dyspareunie na een achterwand-
plastiek is die van vaginale vernau-
wing. Wij lieten zien dat bij een
levatorplastiek de vaginale anato-
mie niet hoeft te veranderen als de
vaginale as bij het reven van de
levatoren goed wordt gevolgd.
Tegelijkertijd nuanceerden wij het
belang van die vaginale anatomie
wat betreft het optreden van seksu-
ele disfunctie. Ten slotte vonden wij
geen aanwijzingen dat één chirurgi-
sche techniek voor het opheffen
van een rectocele duidelijk superi-

eur is. Daarom concluderen wij dat
de levatorplastiek in ervaren han-
den en met goede eigen ervaringen
vooralsnog een prima keuze kan
zijn voor het herstellen van een
achterwandprolaps. Om een betere
indruk te krijgen van de seksuele
functie na een levatorplastiek
wordt gewerkt aan een vergelijken-
de observationele studie naar de
achterwandplastiek met en zonder
levatorplastiek.
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SUMMARY
The transvaginal levatorplasty has
been associated with postoperative
dyspareunia and is therefore unpopu-
lar in rectocele repair. The most impor-
tant explanation for this is narrowing
of the vagina. In a cadaver experiment
we showed that this is not necessary
when the levator muscles are plicated
in the vaginal axis. Furthermore, we
summarised the literature concerning
levatorplasty and conclude there is lit-
tle evidence that the procedure is asso-
ciated with more dyspareunia than

other techniques of posterior vaginal
repair. In terms of bowel function and
anatomic outcome no surgical proce-
dure is clearly better than another. The
poorly understood association
between vaginal anatomy and dyspa-
reunia or sexual dysfunction is addres-
sed in our study. Based on the current
literature review, it would be inap-
propriate to recommend one type of
rectocele repair in favour of another.
The statement that the levatorplasty is
obsolete is not supported by the litera-
ture we reviewed.
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INLEIDING

Sinds 1980 wordt in Nederland een
toename gezien van de maternale
en foetale mortaliteit en morbiditeit
ten gevolge van peripartale en
puerperale infecties met ß-hemo-
lytische groep A-streptokokken
(GAS, Streptococcus pyogenes).1,2 Ver-
schillende pseudo-epidemieën van
GAS-infecties in Nederland werden
beschreven. Uit deze casuïstieken
wordt duidelijk dat infecties met
GAS zich zeer wisselend kunnen
presenteren.3-5 Een dergelijk wisse-
lend klinisch beloop deed zich in
een jaar tijd ook voor bij drie van
onze patiënten en leidde daarbij
eenmaal tot ernstige complicaties. 

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Patiënte A, een 31-jarige gravida 6
para 4, meldde zich vijf weken
postpartum in verband met algehe-
le malaiseklachten. Na een onge-
stoorde zwangerschap was zij bij
een amenorroeduur van 38 weken
en 5 dagen via een sectio caesarea
bevallen van een gezonde zoon van
3490 g. Indicatie voor de sectio was
een voorafgaande sectio tijdens de
laatste zwangerschap in verband
met discongruentie en veel subjec-
tieve klachten van patiënte. De
placenta kon met veel moeite uit de
rechter fundushoek verwijderd
worden, waarna deze ter plaatse
zeer dun was. Aangezien patiënte
allergisch was voor amoxycilline,
werd conform protocol antibiotica
profylaxe gegeven in de vorm van
co-trimoxazol en metronidazol. Het

postoperatieve beloop was onge-
stoord.
Tijdens het consult meldde patiënte
dat de algehele malaiseklachten al
twee weken na de sectio caesarea
waren begonnen. Later kreeg ze
ook last van gelig-bruine fluor en
koorts. Bij onderzoek bedroeg de
temperatuur 39,3 °C, de bloeddruk
112/75 mmHg en de polsfrequentie
102 slagen per minuut. De buik was
soepel, de fundus uteri reikte tot
halverwege navel-symfyse. De
lochia werden als normaal beoor-
deeld, er was geen slinger- of
opstootpijn. Een vaginakweek werd
afgenomen. De hemoglobinecon-
centratie bedroeg 8,0 mmol/L (nor-
maal 7.0–10.0 mmol/L), het leuko-
cytenaantal 10,6 x 109/L (normaal
4.0–10.0 x 109/L) en het C-reactive
protein (CRP) 15 mg/L (normaal
<10 mg/L). De urine was schoon.
Onder de waarschijnlijkheids-
diagnose griep ging patiënte met
instructies naar huis. Enkele dagen
later werd bekend dat in de vagi-
nale fluor een ß-hemolytische groep
A-streptokok was gekweekt. Deze
was gevoelig voor de antibiotica
gegeven tijdens de operatie. De
bacterie werd echter niet als patho-
geen beoordeeld en patiënte kreeg
geen aanvullende antibiotica. 
Pas drie weken later, dus acht
weken na de sectio, meldde patiën-
te zich opnieuw, nu met pijn rechts
onder in de buik uitstralend naar
beide benen. Tevens was er sprake
van misselijkheid en gebrek aan
eetlust. Bij onderzoek werd een
matig zieke patiënte gezien. De
buik was opgezet met percussie-,

druk- en loslaatpijn met punctum
maximum caudaal van McBurney.
Het psoasteken was positief. In spe-
culo werd een rood geïnjiceerde
portio gezien met normale afschei-
ding, het vaginaal toucher werd
ernstig bemoeilijkt door pijn. De
temperatuur bedroeg 40,2 °C, de
bloeddruk 127/66 mmHg en de
polsfrequentie 112 slagen per min.
De hemoglobineconcentratie was
gedaald naar 5,3 mmol/L, het leuk-
ocytenaantal bedroeg 10,5 x 109/L
en het CRP was gestegen tot 205
mg/L. Bij vaginale echografie werd
rechts naast de uterus een echo-
dense structuur, verdacht voor
infiltraat, gezien. Differentiaal-
diagnostisch werd gedacht aan een
geïnfecteerd hematoom, een abces
of een georganiseerde appendicitis. 
Een CT-scan toonde meerdere

Het wisselende beloop van een
groep A streptokokkeninfectie
postpartum
E.J.M. VAN ES1 EN F.J.M.E. ROUMEN2
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Figuur 1: CT-scan van het abdomen van patiënte A
waarop een vergrote uterus zichtbaar is met multipele
transsone pockets in en rondom de uterus, rechts
meer dan links (zie cirkels).
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transsone pockets met een diameter
van 1,0 tot 1,5 cm in de uteruswand
beiderzijds, rechts meer dan links
(zie figuur 1). Daarnaast was er een
grote transsone pocket in de linker
musculus psoas zichtbaar met stu-
wing van de linkernier en trombose
in de vena cava en vena iliaca com-
munis rechts. De diagnose werd
gesteld op een endomyometritis
met retroperitoneale uitbreiding tot
een psoasabces met bekkenvene-
trombose als gevolg. 
Dezelfde dag nog werd samen met
de chirurg laparotomie verricht. Er
was geen vrije pus in de buikholte,
beide ovaria en tubae hadden een
normaal aspect. De uterus daaren-
tegen was grotendeels met het
omentum verbakken. Tijdens adhe-
siolyse ontlastte zich op verschil-
lende plaatsen pus uit de uterus,
waarna onregelmatige holtes in de
uteruswand resteerden (zie figuur
2). Er werd een supravaginale ute-
rusextirpatie met medeneming van
het rechter adnex verricht. Het pso-
asabces werd gedraineerd. Als anti-
biotica kreeg patiënte cefuroxim 3 x
daags 750 mg en metronidazol 3 x
daags 500 mg intraveneus. Nadat
uit de vaginale fluor, de pus uit 
de uterus en het psoasabces een 
ß-hemolytische groep A-streptokok
was gekweekt, werd de antibio-
tische behandeling veranderd in
ceftriaxon 1 x daags 2 g en clinda-
mycine 3 x daags 600 mg intra-
veneus. De bloedkweken bleven
negatief. Tevens werd patiënte ont-
stold. Na een wat vertraagd, maar
verder ongestoord postoperatief
beloop kon patiënte ruim twee
weken later in redelijke conditie
worden ontslagen.

Patiente B, een 42-jarige gravida 2
para 2, was thuis onder begeleiding
van de verloskundige spontaan en
ongecompliceerd bevallen van een
gezonde zoon met een geboorte-
gewicht van 3970 gram. In verband
met temperatuurverhoging tot
40,0º C werd zij vier dagen post-
partum ingestuurd. Bij opname had
zij geen klachten en maakte geen
zieke indruk. Wel was er een op-
vallende maculaire erytrodermie
over de romp. De temperatuur
bedroeg 40,0 °C, de bloeddruk was
128/54 mmHg en de polsfrequentie
123 slagen per minuut. Het abdo-
men was soepel en niet drukpijn-
lijk. Bij gynaecologisch onderzoek

werden geen afwijkingen gevon-
den, met name geen riekende
lochia of een pijnlijke uterus. Diffe-
rentiaaldiagnostisch werd gedacht
aan endometritis met een bacterië-
mie. Bloed- en vaginakweken wer-
den daarom afgenomen. De
hemoglobineconcentratie bedroeg
6,4 mmol/L, het leukocytenaantal
16,7 x 109/L en het CRP 194 mg/L.
In verband met de verdenking op
een mogelijke infectie met GAS
werd – omdat patiënte allergisch
was voor penicilline – direct gestart
met rocephin en clindamycine
intraveneus. De koorts en de ery-
trodermie waren al nagenoeg ver-
dwenen toen bekend werd dat zo-
wel in het bloed als in de vaginale
fluor inderdaad een GAS gekweekt
was. Na een opname van vier
dagen werd patiënte in goede
conditie ontslagen. 

Patiënte C, een 25-jarige gravida 2
para 2, was in het ziekenhuis onder
begeleiding van haar verloskundi-
ge spontaan en à terme bevallen
van een gezonde zoon met een
geboortegewicht van 3850 gram. De
vliezen waren vier uur tevoren
gebroken. De placenta werd com-
pleet geboren en het totale bloed-
verlies werd geschat op 300 ml.
Tijdens het aanleggen aan de borst
direct postpartum vertoonde het
kind apneus en werd om die reden
opgenomen op de couveuseafde-
ling. De moeder verbleef op de

kraamafdeling, waar de tweede
dag postpartum een temperatuur
van 37,8º C werd gemeten. Onder
verdenking van een cystitis werd
gestart met amoxycilline-clavulaan-
zuur 3 dd 625 mg oraal. Diezelfde
avond ontwikkelde zij echter koude
rillingen en klaagde zij over pijn
onder in de buik uitstralend naar
rug en benen. De temperatuur
bleek gestegen tot 39,9º C en 
de bloeddruk gedaald tot
80/40 mmHg met een polsfrequen-
tie van 80 slagen per minuut. Het
abdomen was soepel en de uterus
niet pijnlijk. Ook waren er geen rie-
kende lochia. De hemoglobinecon-
centratie bedroeg 6,6 mmol/L, het
leukocytenaantal 25,0 x 109/L en
het CRP 221 mg/L. De urine was
vervuild en de diurese normaal.
Ondanks amoxycilline-clavulaan-
zuur 1200 mg intraveneus, gelofusi-
ne / NaCl 2500 ml en paracetamol
1000 mg p.o. verbeterde het klini-
sche beeld niet. Onder de diagnose
septische shock werd patiënte over-
geplaatst naar de intensivecareafde-
ling, waar zij een plotse saturatie-
daling kreeg op basis van een adult
respiratory distress syndrome. Pas
na intubatie en hogedrukbeade-
ming (PEEP12) kon een adequate
pO2 bewerkstelligd worden. Na
toediening van noradrenaline i.v.
werd de hemodynamische situatie
stabiel. Aan de bestaande antibioti-
sche behandeling (amoxycilline-cla-
vulaanzuur 4 x 1,2 gram i.v.) werd

Figuur 2: Uterus met twee abcesholtes. De holte in de rechter fundushoek (waarin pincet) reikte
tot aan het endometrium.
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gentamicine 1 dd 160 mg i.v. toege-
voegd. Daarnaast bestond er een
stollingsstoornis die bleek uit een
verhoogd APTT  van 38 sec. (nor-
maalwaarde 24.0 tot 33.0 sec.), de
trombocyten waren normaal en
andere parameters voor de stolling
werden helaas niet geprikt. De
lever- en nierfuncties waren op dat
moment niet afwijkend. Tijdens
haar verblijf van vijf dagen op de
intensivecareafdeling knapte
patiënte langzaam op. In de vagina-
le fluor werd een GAS gekweekt,
de bloedkweken bleven negatief.
Terug op de afdeling ontwikkelde
patiënte kortdurend lichte lever- en
nierfunctiestoornissen, die gerela-
teerd werden aan de gegeven son-
devoeding. Drie dagen later kon zij
in goede conditie onze afdeling ver-
laten. Alle kweken bij het kind
waren negatief, een duidelijke ver-
klaring voor de apneus werd niet
gevonden, maar deze zouden kun-
nen berusten op de aanwezigheid
van GAS-toxines.

DISCUSSIE

Kraamvrouwenkoorts behoort tot
de mildere ziekten die door GAS
kunnen worden veroorzaakt. Tot
deze groep behoren ook pharyn-
gitis en roodvonk bij kinderen en
respiratoire infecties en erysipelas
bij volwassenen. Deze mildere aan-
doeningen kunnen overgaan in
meer ernstige beelden als glomeru-
lonefritis en acuut reuma tot necro-
tiserende fasciïtis en toxisch shock-
syndroom (TSS) met een sterfte van
58%.3 De laatste jaren wordt een
toename beschreven van infecties
met GAS in de peripartale en puer-
perale periode, waaronder ook een
toename van invasieve infecties en
TSS.2-6 De ernst van het ziekte-
beloop is afhankelijk van de viru-
lentie van de groep A-streptokok.
Oppervlaktegebonden eiwitten
(voornamelijk de verschillende sub-
typen M-proteïnen) bepalen de
mogelijkheid tot adhesie, invasie,
verdediging tegen opsonisatie en
fagocytose. Daarnaast produceren
de groep A-streptokokken een ver-
scheidenheid aan exotoxines en
enzymen. Deze streptokokken
pyrogenic exotoxines veroorzaken
T-cel-proliferatie, wat leidt tot pro-
ductie van verschillende cytokines
(tumor-necrosefactor, interleuki-
nes). Deze cytokines veroorzaken

onder andere de maculaire erytro-
dermie bij roodvonk, koorts en ook
het toxische shocksyndroom. De
variatie in M-proteïnen is verant-
woordelijk voor het verschil in pre-
sentatie van het ziektebeeld. Dit
verklaart waarom bijvoorbeeld
acuut reuma in ernst van ziektever-
loop en incidentie is afgenomen in
tegenstelling tot kraamvrouwen-
koorts.7,8  

Aanwezigheid van groep A-strep-
tokokken als commensaal bij zwan-
gere vrouwen is zeldzaam (<1%).2

Het dragerschap is het hoogst bij
kinderen tussen de vijf en vijftien
jaar (4–10%) en afhankelijk van het
jaargetijde. In de winter- en lente-
maanden worden meer gevallen
van TSS beschreven. Dit zou gerela-
teerd kunnen zijn aan de hogere
incidentie van luchtweginfecties in
deze maanden.6 Er bestaat geen
aangifteplicht voor een GAS-infec-
tie, tenzij er zich in een instelling in
korte tijd meerdere gevallen voor-
doen (Artikel 7 Infectieziektenwet).
De decidua ter plaatse van de
implantatie van de placenta is een
mogelijke voedingsbodem voor
infecties. Obstetrische risicofactoren
voor infectie van de tractus genita-
lis zijn langdurig gebroken vliezen,
langdurige baring, multipele vagi-
nale touchers, een sectio caesarea
en andere ingrepen aan de uterus.
Deze risicofactoren worden in de
Nederlandse casuïstische literatuur
echter niet teruggevonden.2-5 Er
wordt slechts één casus na sectio
caesarea genoemd en geen casus
van langdurig gebroken vliezen. Bij
patiënte A heeft de sectio en wel-
licht ook de moeizame verwijde-
ring van de placenta, met als
gevolg een zeer dunne en getrau-
matiseerde myometriumrest,
gezorgd voor een geschikte porte
d’entree. Het grootste abces bleek
later ook in de rechter fundushoek
gelokaliseerd, terwijl in het sectio-
litteken geen abces werd gevonden.
Bij de patiënten B en C waren geen
obstetrische risicofactoren aanwe-
zig. 
Net als bijna alle beschreven patiën-
ten waren ook onze drie patiënten
multipara. Mogelijk heeft hun
besmetting te maken met het aan-
wezig zijn van jonge kinderen in
huis, gezien de hoge prevalentie
van streptokokkendragerschap in
deze groep. In de casus beschreven
door Thewessen et al. werd een

medewerker als waarschijnlijke
bron van infectie gevonden.4 In
casus A bleken de keel-neuskweken
van de operateur tijdens de sectio
en van het verplegend personeel
acht weken na de keizersnede
negatief voor GAS. 
Zoals gedemonstreerd bij patiënte
B en C, ontstaan klinische sympto-
men van kraamvrouwenkoorts
vaak tussen de tweede en de zeven-
de dag postpartum. De patiënten
presenteren zich over het algemeen
met algehele malaiseklachten en
soms diffuse pijn onder in de buik.
De voor endometritis typerende
symptomen als riekende lochia,
drukpijnlijke uterus, temperatuur-
verhoging en verhoogde ontste-
kingsparameters bij bloedonder-
zoek, kunnen bij infecties met GAS
echter heel goed ontbreken, terwijl
een zeldzaam symptoom als macu-
laire erytrodermie er heel goed bij
kan passen. Indien de infectie
beperkt blijft tot het endometrium
(decidua) en het oppervlakkige
myometrium, zijn de symptomen
vaak mild. Net als bij patiënte A
wordt de diagnose endometritis
dan niet onderkend en wordt ten
onrechte de diagnose griep of uri-
neweginfectie gesteld. Zonder ade-
quate behandeling kan de infectie
vervolgens doorsluimeren met
parametritis en retroperitoneale uit-
breiding als gevolg.
Eerstekeuzebehandeling van een
infectie met groep A-streptokokken
is penicilline. Het kan echter ook
voorkomen dat door een grote hoe-
veelheid bacteriën, bacteriën in een
stationaire groeifase of door de pro-
ductie van exotoxines de behande-
ling onvoldoende werkzaam is, lei-
dend tot een snelle verslechtering
van de klinische situatie, zoals
bleek bij patiënte C. Deze ontwik-
kelde hypotensie en een acuut
respiratoir distress-syndroom.
Omdat andere symptomen als nier-
insufficiëntie, leverfunctiestoor-
nissen, gegeneraliseerde maculaire
erytrodermie of wekedelennecrose
(fasciitis necroticans of myositis of
gangreen) bij haar ontbraken en een
stollingsstoornis niet overtuigend
werd aangetoond, kon de diagnose
TSS niet definitief worden gesteld.3

Aanvulling van de therapie met
andere antibiotica als clindamycine
is dan aangewezen. Hierbij wordt
door remming van de eiwitsynthe-
se tevens de productie van toxines
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geremd en daarmee het TSS behan-
deld.4 Erytromycine of cephalospo-
rines kunnen worden gebruikt bij
patiënten met overgevoeligheid
voor penicilline. Zo leidde bij
patiënte B de verdenking op een
GAS-infectie tot onmiddellijke en
adequate antibiotische behandeling
(cephalosporine en clindamycine)
en daarmee tot snelle genezing.
Hoewel sommige auteurs advise-
ren GAS-dragerschap te behande-
len, is het nut hiervan en de beste
behandelmethode nog niet met
zekerheid aangetoond. 9,10

Samenvattend tonen onze casus
eens te meer aan, dat een infectie
met GAS zich zeer wisselend kan
presenteren. Naast de veel beschre-
ven, snel verlopende invasieve
infecties met GAS zoals bij patiënte
C, kunnen ook de mildere vormen
leiden tot grote morbiditeit wan-
neer de ziekte niet tijdig wordt her-
kend en behandeld, zoals zich
voordeed bij patiënte A. Bij een
kraamvrouw, die zich meldt met
een atypisch beeld waarbij één (of
meerdere) voor endometritis type-
rend symptoom als temperatuur-
stijging, riekende lochia, druk-
pijnlijke uterus of verhoogde
ontstekingsparameters bij bloed-
onderzoek aanwezig is, dient een

infectie met GAS niet alleen in de
differentiaaldiagnose te staan, maar
ook met zekerheid uitgesloten te
worden. Tijdige en adequate behan-
deling met penicilline en zo nodig
clindamycine (zoals bij patiënte B)
kan uitbreiding van de infectie
voorkomen. Voorkomen moet wor-
den dat de infectie zich uitbreidt tot
abcesvorming, zoals bij patiënte A.
De gevolgen voor de fertiliteit zijn
dan desastreus.  
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INTRO
In korte tijd werden wij geconfron-
teerd met drie kraamvrouwen met
sterk van elkaar verschillende sympto-
men van een groep A-streptokokken-
(GAS)infectie, beter bekend als kraam-
vrouwenkoorts. Deze drie casuïstieken
hebben ons geleerd, dat infecties met
GAS in het kraambed zeer wisselend
kunnen verlopen. Klassieke sympto-
men als riekende lochia, een drukpijn-
lijke uterus en zelfs koorts kunnen
achterwege blijven. Dit resulteert vaak
in vertraging van het stellen van de
diagnose, waardoor adequate behan-
deling met antibiotica uitblijft met
soms ernstige morbiditeit van de
betrokken patiënte als gevolg. Bij aty-
pische klachten met koorts in het
kraambed dient men bedacht te zijn
op een infectie met GAS en direct
behandeling te starten, bestaande uit
penicilline eventueel aangevuld met
clindamycine.  

SUMMARY
The variable course of a puerperal
group A streptococcal infection
Within a short period of time, we were
confronted with three women with
very different symptoms of a puerper-
al uterine infection caused by group A
streptococci (GAS), better known as
new mothers’ fever. These three case
histories have taught us, that the clini-
cal presentation of infections with
GAS in the puerperal period can be
very variable. Classical symptoms like
foul-smelling lochia, a painful uterus,
and even fever can be absent. This
might lead to a diagnostic delay and
the omission of adequate treatment
with antibiotics, sometimes resulting
in serious maternal morbidity. All new
mothers with atypical symptoms and
fever should be suspected for group A
streptococcal infection and immediate-
ly treated with penicilline. If there is
no adequate response, the patient

must then be treated with additional
antibiotics.
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Groep A-streptokokken, Streptococcus
pyogenes, postpartuminfectie, endo-
metritis, kraamvrouwenkoorts
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Indicaties en ethiek rond een perimortem sectio caesarea in
een districtsziekenhuis in Afrika: verschillen tussen eerste en
derde wereld door J.J. Beltman (NTOG 2007; 01: 28-30).

Waar de indicaties voor een perimortem sectio in de
eerste wereld duidelijk in de literatuur zijn omschre-
ven, moeten deze in een districtsziekenhuis in de rurale
Afrikaanse setting genuanceerd worden. De casus
betreft een twintigjarige primigravida die reeds twee
dagen was opgenomen op de zwangerenafdeling met
hoofdpijn, malaise, koorts en braken. Zonder informa-
tie uit het (meestal beperkt mogelijke) aanvullend
onderzoek heeft zij waarschijnlijk: malaria én anemie
én hiv, al dan niet met een opportunistische infectie.
Deze zwangere, met klachten zoals die bij twee derde
van de populatie op de ‘antenatal ward’ voorkomt en
die er tijdens de zaalvisite bedrieglijk matig ziek bij kan
liggen, kent de wat langer meelopende tropenarts als:
‘The patient, whose condition has suddenly changed.’
Hiervan lijkt sprake te zijn wanneer vervolgens (plotse-
ling) een gaspende patiënte wordt aangetroffen.

In een ruraal districtsziekenhuis in Afrika is resuscitatie
een hachelijke zaak. Beltman beschrijft dat alleen hart-
massage kon worden toegepast, in weinig ideale
omstandigheden. Intubatie, beademing met zuurstof en
inotrope medicatie ontbreken. Daarom worden de kan-
sen op een succesvolle redding van moeder in een
‘resources-poor’ setting vooral bepaald door de facto-
ren waardoor de conditie van de patiënt ineens ver-
slechterde; er was hier geen sprake van cerebrale mala-
ria of aids in het laatste stadium. Waren er dan
voortekenen van decompensatie op basis van chroni-
sche anemie of van een hemodynamisch veranderde
situatie veroorzaakt door sepsis? Beide condities – mits
tijdig herkend en behandeld – hoeven niet te resulteren
in een zeer acuut verslechterde situatie. De indicatie

voor een perimortem sectio lijkt in deze casus ook
gericht op een niet helemaal afwezige kans op onver-
wacht maternaal herstel.

Beltman legt ons twee ethische dilemma’s voor ten aan-
zien van de foetale indicaties. Daarbij noemt hij rede-
nen die hem wellicht in het vervolg in een Malawiaan-
se setting anders zouden doen besluiten.
De kansen op overleving van een neonaat worden door
vele factoren bepaald. Met een kindersterftecijfer van
172 per 1000 levendgeborenen in sub-Sahara Afrika is
er reden tot bescheidenheid. De top 5 ‘oorzaken van
mortaliteit voor kinderen onder het eerste levensjaar’
zijn malaria, diarree, anemie, luchtweginfecties en aids. 
Terecht merkt Beltman het belang van borstvoeding op.
Toch is de overlevingskans voor dit kind niet zo uitge-
sproken somber, dat het daarom helemaal geen kansen
heeft en dus ‘onnodig lijden’ had moeten worden voor-
komen. De Afrikaanse samenleving is zo vertrouwd
met moedersterfte dat zij daarvoor sinds tijden oploss-
ingen aandraagt: een van de familieleden kan borstvoe-
ding geven, kerkelijke en sociale instanties verstrekken
‘formula feeding’; desnoods wordt het kind grootge-
bracht met papjes en sapjes van wat lokaal voorhanden
is. Hiv/aids is in de Afrikaanse samenleving een reali-
teit waarmee geleefd wordt. Steeds meer is het ook,
door de toenemende beschikbaarheid van ART’s – ook
in de districtsziekenhuizen –, een realiteit waarmee lan-
ger en met minder ziekte geleefd wordt.
Kortom, voldoende redenen om te doen zoals gedaan
is: een levend kind een kans geven! Dat zijn wij ver-
plicht aan de jonge moeder! Hier gelden geen verschil-
len tussen eerste en derde wereld. Dat geldt overigens
ook ten aanzien van de foto van haar naakte ontzielde
lichaam, die wat mij betreft niet had moeten worden
afgedrukt omdat hij smakeloos en zonder toegevoegde
waarde is. 

Commentaar redactie

A.A.W. PETERS

Reactie op het artikel:
Indicaties en ethiek rond een perimortem sectio caesarea in een
districtsziekenhuis in Afrika: verschillen tussen eerste en derde wereld

E. SCHEERS, 

AIOS OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE UMCG, TROPENARTS

Een jongen van 11 jaar spreekt mij aan op de ‘ward’ tijdens
de visite. Ik ken hem goed. Hij is regelmatig opgenomen met
gewrichtsbloedingen vanwege een ernstige hemofilie. Zijn
leven wordt bepaald door deze aandoening. Hij voetbalt niet
en kan niet meedoen met alle jongensspelletjes.
Hij vraagt of ik een circumcisie bij hem wil verrichten. Deze

ingreep staat bekend om zijn hoge mortaliteit bij kinderen
met stollingsstoornissen. Ik schud hem van me af en vertel
hem dat het zijn dood kan betekenen. 
Hij vertelt me dat hij zich anders in de ‘bush’ laat besnijden.
Een leven zonder besnijdenis met alle reeds bestaande handi-
caps is voor hem niet een echt leven. ‘Ik word niet voor vol
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aangezien’. Dan laat hij zich wel in zijn dorp ‘dood snijden’.
Ik kan dan in ieder geval mijn handen in onschuld wassen.
Na overleg heb ik besloten om de circumcisie in het “zieken-
huis” te verrichten. Uit medelijden? De ingreep heeft twee
uur geduurd, elke erytrocyt heb ik met ladingen catgut ach-
tervolgd en het stukje voorhuid moest onder de microscoop
gezocht worden. Maar rituelen zijn rituelen. 
De daaropvolgende dagen en nachten is er continu bij de jon-
gen gewaakt met zijn “lid” omkneld in de handen om de
bloeding, die optrad te tamponeren. Hij kreeg 20 bloedtrans-
fusies, wat op zichzelf in die tijd en omstandigheden levens-
bedreigend was (het bloed werd onder “zachte” drang verkre-
gen in de gevangenis met een flesje Coca Cola als
tegenprestatie).  Na twee weken kon de jongen ontslagen
worden. 
Ik denk dat ik het nooit meer zou doen. Hoe rein en waar-
devrij kan een geweten zijn?

We danken collega Scheers voor haar reactie op het
openhartige artikel van J.J.Beltman (NTOG 2007;1:28-
30).
Nogmaals wordt duidelijk dat van artsen in de tropen
verwacht wordt beslissingen te nemen in situaties die
onbekend zijn, waar we niet voor opgeleid zijn . Zelfs

een verblijf van drie jaar of langer in een derdewereld-
land verandert niets aan het feit dat we de cultuur en
tradities maar summier leren kennen. Het was mijn
gewoonte om mij bij belangrijke beslissingen nadruk-
kelijk te laten informeren door ‘vertrouwden’ uit het
land of gebied zelf.
In het beschreven geval gaat het om één van de moe-
lijkste beslissing waarbij het belang en de toekomst van
het nog levende kind een rol spelen De eigen normen
en waarden spelen daarbij een ondergeschikte rol. Deze
behoort men bij het verlaten van het eigen vertrouwde
Nederland deels op Schiphol achter te laten, zonder
afbreuk te doen dat aan universele aspecten van ethiek
en (mensen-)rechten (‘Grenzen zonder grenzen’). 
De foto die bij het artikel afgedrukt is, geeft een goed
beeld van deze ‘absurdistische’ situatie. Deze laat zien
dat de werkelijke situatie zich niet in theoretische
modellen laat vertalen. Een dilemma waarbij intuitie de
onmiddellijke raadgever is, mede gezien het spoedeis-
ende karakter, maar waarbij evaluatie, overwegingen,
transculturele bespiegelingen en reflectie nadien van
groot belang zijn. 
En dit soort keuzes worden ook dichter bij huis
gemaakt.

Foto 2: Het team van chirurgen dat in de “bush” de operatie uitvoert. Hun belo-
ning is vooral alcohol. Je kan maar het beste de eerste “patiënt” zijn.

Foto 1: De jongen ondergaat ‘in trance’ de besnijde-
nis. Na 24 uur waken, waarbij met stokslagen wordt
geprobeerd de pijndrempel te verhogen, wordt de
jongen ingesmeerd met “koele” modder om vasocons-
trictie te bewerkstelligen.
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In het vorige nummer beschreef collega Scheenjes,
voorzitter van de Commissie Accreditatie van de
NVOG, de vernieuwde Nota Accreditatie (NTOG,
2007;120:38-39). De wijze waarop deze commissie te
werk gaat bij het toekennen van accreditatiepunten
verdient algemene waardering. In een tijdsgewricht
waarin de plicht tot adequate en voldoende nascholing
niet alleen meer van morele aard is, maar ook een wet-
telijk verankerde, neemt het belang van het accredite-
ren alleen maar toe. Immers in het kader van de perio-
dieke BIG-herregistratie is medewerking aan het
ondergaan van kwaliteitsvisitaties een eis en daarbij
komt de gevolgde nascholing steeds aan de orde. 
In dit kader zou het een vanzelfsprekendheid moeten
zijn dat door de NVOG geaccrediteerde nascholing
nuttig is voor onze beroepsuitoefening. Dat oordeel
vertrouw ik onze Commissie Accreditatie weliswaar
ten volle toe, maar uit de nota blijkt dat  het ook aan
twee externe instanties wordt toevertrouwd accredita-
tiepunten uit te delen. Met de EACCME van onze zus-
terverenigingen zal het wel goed zitten, maar over de
competentie van het Accreditatie Bureau Medisch
Specialisten (ABMS) ben ik minder gerust. Dit centrale
loket voor het aanvragen van accreditatie van algeme-
ne nascholing voor medisch specialisten beoordeelt de
niet-medisch inhoudelijke nascholing op het gebied
van gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie,
zorgstelsel, e.d. De aanvragen, die bij dit door de
KNMG aangestuurde bureau binnenkomen, worden bij
toerbeurt door leden van een van de vele medisch-
wetenschappelijke verenigingen beoordeeld. 
In 2007 had de Vereniging voor Cardiologie de beurt en
men kende aan het zogenaamde  Fusioncongres van

22 maart 2007 een vijftal accreditatiepunten toe. Daar-
mee kwam de NVOG, die dit automatisch overnam,
onbedoeld terecht in het gemankeerde gezelschap van
verenigingen van artsen-acupuncturisten, homeopat-
hisch artsen, natuurgeneeskundige artsen en ortho-
moleculaire artsen. Homeopathie bij ADHD, de antro-
posofische visie op fibromyalgie en ME, alternatieve
geneeswijzen in het Slotervaartziekenhuis, orthomo-
leculaire kwakzalverij bij gevangenen en RCT’s van
alternatieve geneeswijzen: daarover kon men in Rotter-
dam op die dag nageschoold worden en aldus zijn
puntentotaal opkrikken. Het congres dat gesubsidieerd
werd door VSM en Ortho vond plaats onder auspiciën
van het Rotterdamse KNMG-district VI, dat in handen
is van enkele (pro-)alternatieve artsen, waaronder een
arts voor kleurentherapie, niettoxische tumortherapie
en pluriforme pijnbestrijding. Wellicht dat het ABMS
door het ‘KNMG-etiket’ op een dwaalspoor is gebracht,
want naar de inhoud heeft men verder waarschijnlijk
niet gekeken. Anders had men zich toch wel afge-
vraagd wat een medisch specialist wijzer wordt van
eenzijdige en enthousiaste verhalen over onbewezen en
soms ronduit absurde geneeswijzen. De inhoud van het
congresprogramma was namelijk op geen enkele
manier te rijmen met de officieel aangehouden ABMS-
toetsingscriteria. 
Ik drong er daarom op aan dat de Commissie Accre-
ditatie van de NVOG opheldering vraagt bij het ABMS
en dat de NVOG bij een volgende misstap uit het
ABMS treedt. ‘Medicine is a lifelong study’ en aan de
kwaliteit van nascholing moeten de hoogste eisen
gesteld worden.

Ingezonden brief over vernieuwde Nota Accreditatie

C.N.M. RENCKENS

WESTFRIES GASTHUIS, HOORN
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WAAR GAAT HET OM? 

Transparantie in de zorg is een van
de voorwaarden om de nieuwe
aanpak met marktwerking in de
zorg te kunnen laten slagen. Patiën-
ten, verzekeraars en de maatschap-
pij willen weten of wij goede zorg
leveren. Het gaat erom dat met
indicatoren verantwoording kan
worden afgelegd over veiligheid,
toegankelijkheid, effectiviteit, doel-
matigheid en patiëntgerichtheid.
Het publiek maken van indicatoren
moet het vertrouwen in de gezond-
heidszorg onderhouden. Het moet
ook een stimulans zijn voor zorg-
aanbieders om de zorg te verbete-
ren, te innoveren en efficiënter te
maken.
We zijn zelf ook afhankelijk van
deze gegevens. Voor het doorlopen
van de kwaliteitscyclus kunnen we
niet zonder. Denk alleen maar aan
VOKS-percentielen, complicatiere-
gistratie en nog veel meer voor
eigen gebruik en voor de kwali-
teitsvisitaties. We komen met de
rug tegen de muur te staan telkens
als anderen wat roepen over onze
zorgprestaties. Ook de bedrijfsmati-
ge sturing van de maatschap kan
niet zonder goede informatievoor-
ziening. Wie niet over de relevante
informatie kan beschikken, loopt
uiteindelijk het risico marktaandeel
te verliezen in de beoogde concur-
rentie met anderen. 
We hebben dus een groot belang bij
goede informatievoorziening.
De NVOG helpt u daarbij door vast
te stellen aan welke voorwaarden
valide zorginformatie over ons vak-
gebied moet voldoen. Zo zijn lan-
delijke datasets ontwikkeld voor de
LGR, de Complicatieregistratie en

nu ook voor de landelijke Perinata-
le Registratie Nederland. Nu is dui-
delijk welke zorggegevens in uw
EPD moeten worden vastgelegd.
Dat hoeft u niet meer zelf te beden-
ken en dat is een enorme vooruit-
gang.
Vele ziekenhuizen zijn met het kie-
zen of maken van een EPD aan het
werk. Het is dus nu de hoogste tijd
om daar kenbaar te maken wat uw
informatiebehoefte zal zijn.  

STAND VAN ZAKEN

De LVR2 is al meer dan 25 jaar het
paradepaardje van de NVOG.
Naast de LVR2 hebben zich in de
loop der jaren ook de LVR1, de
LVRh en de LNR bewezen als
onmisbare registraties in de perina-
tale ketenzorg. De beperkingen van
de registraties werden echter steeds
duidelijker. De mogelijkheden om
het zorgproces goed te kunnen
toetsen zijn te beperkt. Essentiële
proces- en uitkomstgegevens ont-
breken. De drie deelregistraties zijn
onvoldoende op elkaar afgestemd.
Eenheid van taal en codering ont-
breken en directe onderlinge com-
municatie en uitwisseling van gege-
vens zijn niet goed mogelijk.
Daarom is in 1999 al besloten tot
herziening van de LVR2. De weg
naar een nieuwe Perinatale Regis-
tratie werd ingeslagen. Het doel is
nu bereikt onder de vlag van de
Stichting PRN. Een eenduidige en
helder geformuleerde nieuwe data-
set ‘PRN versie 1.0’ is beschikbaar
(www.perinatreg.nl). Deze perina-
tale dataset zal de vier bestaande
registraties vervangen. Met een
nieuwe centrale dataset PRN zal
het complexe koppelen van de hui-

dige vier deelbestanden overbodig
worden.

DE NIEUWE CENTRALE
DATABANK

Door de Stichting PRN is in 2006
een prototype van de nieuwe Data-
bank PRN ontwikkeld. In die Data-
bank PRN worden straks de aan te
leveren data van de zorgverleners
uit alle beroepsgroepen opgeno-
men. De Stichting PRN kan daar-
mee meer en betere informatiepro-
ducten leveren aan de
zorgverleners (gegevensaanvragen
van zorgverleners, jaarboeken,
VOKS, ketenzorggegevens en der-
gelijke) en aan anderen. De data-
bank wordt enkel voor dat doel
onderhouden en beheerd. De data-
bank kan niet gebruikt worden
voor het ondersteunen van de zorg-
verleners in het directe zorgproces
of het uitwisselen van patiëntgege-
vens tussen zorgverleners. Toch is
ook dat gemakkelijker geworden
nu eenheid van informatietaal in de
perinatologie is ontstaan. 

AANLEVEREN GEGEVENS

De overdracht van gegevens aan de
PRN Databank wordt mogelijk op
verschillende manieren. Voor de
gynaecologen is de directe invoer
van individuele casusgegevens via
een webapplicatie niet werkbaar.
Wij zullen de dataset digitaal moe-
ten kunnen aanbieden via een
gestandaardiseerde berichtenset.
De daarvoor benodigde gegevens
zullen uit het eigen elektronische
patiëntendossier (EPD) moeten
worden geëxtraheerd volgens
omschreven aanleverspecificaties.

Uit de Koepel Kwaliteit 

Nieuwe Perinatale Registratie. 
De bal ligt bij u!
M.P. HERINGA1 EN L. V.D. LEEUW-HARMSEN2

1 VOORZITTER KOEPEL KWALITEIT

2 ONAFHANKELIJK VOORZITTER BESTUUR STICHTING PERINATALE REGISTRATIE NEDERLAND
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Net als de databank worden ook
deze aanleverspecificaties door de
Stichting PRN samen met NICTIZ
ontwikkeld en aan ons ter beschik-
king gesteld.
De aanschaf, ontwikkeling of aan-
passing van een EPD is een com-
plex gebeuren. De ontwikkeling
ervan staat nog vrijwel overal in de
kinderschoenen, maar wordt nu
sterk door de overheid gestimu-
leerd. De beroepsgroepen moeten
ermee kunnen werken en zijn dus
direct belanghebbend. Daarom is
nu het moment dat u uw zieken-
huismanagement kunt en moet
laten weten welke wensen u heeft
en wat uw toekomstig EPD moet
kunnen. Voor software- en ZIS-
leveranciers is de PRN-dataset
versie 1 ook beschikbaar. Zij kun-
nen ermee aan het werk. De vraag
aan hen zal echter vanuit de zieken-
huizen en van ons moeten komen.
De NVOG en de Stichting PRN
zullen stimuleren dat de overkoe-

pelende partijen bij elkaar worden
gebracht om met stimuleringssub-
sidie van de overheid concrete
resultaten tot stand te brengen.
Iemand moet wel het initiatief
nemen. De pioniers zullen vrijwel
zeker het goedkoopste en beste af
zijn, want zij zullen beter en sneller
toegerust zijn om de marktwerking
in de zorg aan te kunnen.

HOEVEEL TIJD HEEFT 
U NOG?

Vanaf 2008 zullen door huisartsen
en kinderartsen als eerste gegevens
aangeleverd worden aan de nieuwe
Databank PRN, mogelijk snel daar-
op ook door de eerstelijnsverlos-
kundigen. Misschien zijn dan ook
de eerste gynaecologenvakgroepen
daartoe al in staat. Het overgrote
deel van ons zal dat nog via de
huidige LVR2-module moeten
doen. Deze LVR2-aanlevering zal
door middel van een basisberich-

tenset (BBS) geschikt zijn voor op-
name in de nieuwe databank PRN.
Voor ons betekent dit, dat we aan
een goede vulling van de LVR2
vastzitten tot we een EPD hebben
dat liefst ook de LGR, de complica-
tiegegevens en een snelgroeiend
aantal prestatie-indicatoren kan
leveren.
De PRN komt in een overgangs-
periode terecht, die zo kort moge-
lijk moet duren. Naast de BBS
worden vervolgberichtensets gefor-
muleerd, waarmee de informatie-
rijkdom van de Databank PRN toe-
neemt. Op deze wijze vindt een
geleidelijke uitbreiding van het
aantal gevulde velden van de Data-
bank PRN plaats en zal uiteindelijk
rond 2010 het doel bereikt moeten
zijn. De dataset is beschikbaar, de
centrale databank is klaar. De bal 
is daarmee op de stip gelegd.
Wanneer trapt u af?
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De discussie over de versie van de
stuitligging (november 2006) zal
niemand zijn ontgaan. Via de pers
werden de leden van de NVOG
geconfronteerd met een onderdeel
van een ‘prestatiecontract’ van de
KNOV met ZN. De verloskundigen
zouden minder patiënten doorver-
wijzen naar de tweede lijn door het
actief toepassen van versies van
kinderen in stuitligging in de eerste
lijn, wat uiteindelijk zou resulteren
in een verminderd aantal sectio’s en
een aanzienlijke reductie van kos-
ten van de gezondheidszorg. In een
tabel bijgeleverd in het onderteken-
de contract zou dit uiteindelijk een
besparing van ? 6,6 miljoen op kun-
nen leveren.
Verontwaardiging ontstond bij uw
bestuur en vele leden, en de reac-
ties hierop – voornamelijk weer in
de lekenpers – resulteerden in het
opzeggen van het bestuurlijk over-
leg door de KNOV met de NVOG.
Het grootste bezwaar van de kant
van de NVOG was niet het feit dat
versies niet door verloskundigen
zouden kunnen worden gedaan,
maar dat de plaats van de versie (in

de thuissituatie) geen recht doet
aan de potentiële risico’s voor moe-
der en kind. Het bestuur van de
NVOG is samen met haar leden
van mening dat de uitwendige ver-
sie de fysiologie overstijgt, en der-
halve niet tot het domein van de
eerste lijn behoort. De versie diende
onder goed gecontroleerde omstan-
digheden plaats te vinden, onder
goede monitoring en zo mogelijk
met gebruik van tocolyse. De
KNOV was daarentegen van
mening dat de potentiële risico’s zo
gering waren dat de versie wel in
de eerste lijn zou kunnen plaatsvin-
den. Daarnaast meende men dat
niet in ieder ziekenhuis de moge-
lijkheid tot versie werd aangebo-
den. Een mondelinge inventarisatie
hiernaar op het Gynaecongres in
november toonde dat dit om hoog-
uit een tot twee ziekenhuizen zou
gaan!
Nadat de rookwolken weer wat
waren opgetrokken en een periode
van bezinning was verstreken,
werd er een gezamenlijke verkla-
ring opgesteld door de NVOG,
KNOV en ZN, met als conclusie dat

gewerkt zal worden aan een multi-
disciplinaire richtlijn over het
beleid bij stuitliggingen à terme.

Inmiddels is dit traject onder lei-
ding van het CBO gestart. Een eer-
ste inventarisatie heeft plaatsge-
vonden, waarbij met name is
bekeken wat ons in beide richtlij-
nen bindt, waar verschillen liggen
en welke punten overblijven voor
verder overleg.

Eén conclusie blijft vooralsnog bui-
ten iedere discussie: indien versies
worden toegepast leidt dit tot een
reductie van het aantal sectio’s.
Derhalve is het bestuur van mening
dat de uitwendige versie in alle zie-
kenhuizen in Nederland dient te
worden aangeboden, conform de
richtlijn stuitligging. Dit alles uiter-
aard onder goed gecontroleerde
omstandigheden, waarbij zorg
dient te worden gedragen voor vol-
doende mensen die deze handeling
kunnen uitvoeren. 

HO

bestuur@nvog.nl
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NOBT Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften

Lopriore E, Middeldorp JM, Sueters
M, Oepkes D, VandenBusche FPHA,
Walther FJ. Long-term neurodevelop-

mental outcome in twin-to-twin trans-
fusion syndrome treated with fetoscopic

laser surgery. Am L Obstet Gynecol
2007;196;231.e1-231.e4 

Betere overleving van laserbehandeling TTS
bij laag Quinterostadium
Deze prospectieve cohortstudie beschrijft de resultaten van honderd zwangerschappen
met ernstige TTS in het tweede trimester, waarbij in het LUMC tussen augustus 2000 en
november 2004 foetoscopische lasercoagulatie van de vasculaire anastomosen werd uit-
gevoerd. De mediane zwangerschapsduur tijdens de laserbehandeling bedroeg twintig
weken (range: 16–26). Perinatale overleving was 70% (139/200). De behandeling resul-
teerde in ten minste één overlevend kind van vier weken in 81%. De overleving bleek
significant hoger wanneer de behandeling werd uitgevoerd in de lagere Quinterostadia
(95% stadium 1, 76% stadium 2, 70% stadium 3, 50% stadium 4) (p=0.02).
De resultaten van deze eerste honderd behandelingen zijn volgens de auteurs vergelijk-
baar met resultaten uit andere gespecialiseerde internationale centra.     

Hoge kans op ontwikkelingsachterstand 
na laserbehandeling bij TTS
In deze studie werden alle overlevende kinderen bij wie behandeling met foetoscopische
laser plaatsvond tussen augustus 2000 en december 2003 geïncludeerd voor follow-up op
de leeftijd van twee jaar middels neurologische status en psychomotore ontwikkeling.
Perinatale mortaliteit betrof 49 van de 164 kinderen. Incidentie van een abnormale psy-
chomotore ontwikkeling was 17% en bleek gebaseerd op spasticiteit (n=8), doofheid
(n=1), achterstand in mentale ontwikkeling (n=9), en achterstand in motorische ontwik-
keling (n=12). De auteurs concluderen dat kinderen met TTS ook na een laserbehande-
ling een hoge kans hebben op spasticiteit en achterstand in psychomotore ontwikkeling
en een langdurige follow-up behoeven. 

Grote bereidheid van ouders tot 
HPV-vaccinatie
In deze studie werden gegevens verzameld over kennis van HPV en cervixcarcinoom en
de bereidheid tot vaccinatie. Door telefonische enquêtes (halverwege 2005) werden 356
mensen ondervraagd (91% vrouw) die allen minimaal een kind hadden in de leeftijds-
categorie tien tot twaalf jaar. Van de ondervraagde ouders had 29,5% wel eens van HPV
gehoord en 14,3% kende de relatie van HPV met cervixcarcinoom. Van de geïnterviewde
ouders zou 88% instemmen met vaccinatie van hun kinderen als dit door de regering
zou worden toegestaan. Bij de tegenstanders bestond er met name angst voor late bij-
effecten van het vaccin. Er bleek een significant hogere vaccinatiebereidheid bij ouders
van wie de kinderen hadden deelgenomen aan de huidige vaccinaties van het RVP. 23%
van de ouders vond dat de kinderen betrokken zouden moeten worden bij de beslissing
tot wel of niet vaccineren.

Kosteneffectiviteit van follow-up met
hrHPV-bepaling na behandeling CIN 
In deze studie werden zes follow-up-strategieën vergeleken met behulp van een Mar-
kov-model met HPV- testen en cytologische follow-up 6,12 en 24 maanden na behande-
ling van een CIN-laesie. De belangrijkste uitkomstmaat was het aantal gemiste CIN2/3
na vijf jaar follow-up, het aantal diagnostische procedures en de kosten. Strategieën
waarbij ook hrHPV onderdeel was bleken meer effectief dan de huidige follow-up
(reductie in gemiste CIN 2/3 van 32–77%, overeenkomend met een NNT 192–455).
De auteurs pleiten met name voor een aantrekkelijke strategische optie, bestaand uit
alleen een HPV test 6 maanden na de behandeling en zowel HPV-testen als cytologie 24
maanden na de behandeling. Dit leidt tot een hoge detectie van recidiefafwijkingen, geen
toename van colposcopisch onderzoek en een besparing van de kosten met 49 euro.

AUTEUR: E.A. BOSS

E-MAIL: E.BOSS@MMC.NL

Lenselink CH, Gerrits MMJG,
Melchers WJG, Massuger LFAG, van

Hamont D, Bekkers RLM. Parental
acceptance of Human Papillomavirus

vaccines. Eur J Obstet Gynecol and
Reprod Biol 2007:epub ahead of print

Coupé V, Berkhof J, Verheijen R, Meijer
C. Cost-effectiveness of human

papillomavirus testing after treatment
for cervical intraepithelial neoplasia.

BJOG 2007;114;416-424

Middeldorp JM, Sueters M, Lopriore
E, Klumper FCJM, Oepkes D,

Devlieger R, Kanhai HHH,
VandenBussche FPHA. Fetoscopic

laser surgery in 100 pregnancies with
severe twin-to-twin transfusion

syndrome in the Netherlands. 
Fetal Diagnosis and Therapy

2007;22;190-194
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Het Nederlands Tijdschrift voor
Obstetrie en Gynaecologie (NTOG)
stelt zich ten doel haar leden te
informeren over ontwikkelingen op
het gebied van de Obstetrie, Gynae-
cologie, Oncologie, Perinatologie en
Voortplantingsgeneeskunde. 
Met hoofdartikelen tracht het tijd-
schrift haar lezers op de hoogte te
houden van onderzoek en research-
resultaten die waardevol en interes-
sant zijn binnen de vakgebieden.

INDIENEN VAN 
EEN BIJDRAGE

Accreditatie
Het schrijven van een artikel voor
het NTOG wordt met zes punten
geaccrediteerd. Deze accreditatie
wordt éénmalig per jaar verleend,
ongeacht het totaal aantal geschre-
ven artikelen in dat jaar. 

Lengte
U dient de lengte van uw artikel
zoveel mogelijk te beperken tot
maximaal 2.500 woorden (drie tot
vier pagina’s NTOG), inclusief
literatuurvermeldingen en exclusief
afbeeldingen. 

Titel
De titel speelt een belangrijke rol bij
de beslissing om een artikel al dan
niet te lezen. Zorg voor een pakken-
de titel, die niet te lang is. 
Kies voor:
a. een titel waarin voor een prak-

tisch probleem een praktische
oplossing wordt geboden,

of 
b. een titel waarin een intrigerende

vraagstelling ligt opgesloten.

De redactie kan, in overleg met de
auteur, de titel aanpassen.

Introductie
Het artikel dient voorzien te wor-
den van een pakkende introductie,
waarmee het artikel in vijf à zes
regels wordt samengevat. Naast de
titel speelt ook het intro een belang-
rijke rol in het al dan niet lezen van
het artikel.

Summary
Het artikel dient te worden aan-

geleverd inclusief een korte Engelse
samenvatting van maximaal 150
woorden.

Trefwoorden
Het artikel dient voorzien te
worden van drie tot zes tref-
woorden ten behoeve van de index.

Verklaring belangenverstrengeling
U dient een korte verklaring van
mogelijke (financiële) belangen-
verstrengeling en/of belangen-
conflicten toe te voegen. Voorbeel-
den hiervan kunt u vinden op het
NVOGnet, NVOG, bestuur. De
verklaring hoeft niet langer te zijn
dan enkele regels. 
Een voorbeeld:
Gemelde (financiële) belangen-
verstrengeling: 
- geen
- opsomming bedrijven, bedragen

etc. 

Tekst
- Maak bij lange teksten gebruik

van tussenkopjes.
- Houd het gebruik van tabs in de

tekst zo beperkt mogelijk.
- Gebruik geen voetnoten. Maak

alleen gebruik van eindnoten
indien dat noodzakelijk is.

- Bedankjes aan personen, afdelin-
gen, instellingen, etcetera, op een
aparte pagina bijvoegen.

Spelling en taalgebruik
- Voor de spelling van de Neder-

landse taal wordt de voorkeur-
spelling volgens de Woordenlijst
van de Nederlandse Taal, het
zogenaamde Groene Boekje van
oktober 2005, gevolgd. 

- Voor de spelling van medische
terminologie wordt uitgegaan
van de laatste editie van in eerste
instantie het Geneeskundig Woor-
denboek van Pinkhof-Hilfman en
in de tweede instantie het Zak-
woordenboek der Geneeskunde van
Coelho. De redactie behoudt zich
het recht voor zonodig veran-
deringen in woordgebruik,
zinsbouw, koppen, spelling en
indeling aan te brengen. Essen-
tiële veranderingen geschieden
uiteraard in overleg met de
auteur.

- Schrijf in de tekst getallen tot
twintig voluit, voor zover dat
niet storend is.

- Schrijf afkortingen voluit.
- Zorg voor leestekens en diakriti-

sche tekens, bijvoorbeeld patiën-
ten in plaats van patienten.

- Breek woorden niet af aan het
einde van de zin. Maak bij tekst-
verwerkingsprogramma's ge-
bruik van automatisch afbreken. 

Literatuurvermeldingen
Het aantal literatuurvermeldingen
dient beperkt te zijn en de litera-
tuurverwijzingen moeten aanslui-
ten bij de kern van uw artikel.
De literatuurlijst wordt gerang-
schikt naar het nummer van de ver-
wijsnoot. De literatuurreferenties
dienen opgegeven te worden met
vermelding van de namen van de
auteurs, complete titel van het
artikel, bron, jaartal, deelnummer,
paginanummers van de eerste en
laatste bladzijde.
De redactie volgt de regels van de
Vancouver Uniform requirements for
manuscripts submit-ted to biomedical
journals, als volgt:

Elk nummer krijgt een nieuwe
regel: nummer, namen en voorlet-
ters van alle auteurs (indien meer
dan 6, alleen de eerste 3 noemen,
daarna et al); volledige titel van de
publicatie; de naam van het tijd-
schrift in de standaardafkorting
volgend de Index Medicus (in
twijfel voluit); jaartal; deelnummer;
eerste en laatste bladzijde. 
Volg onderstaande voorbeelden
voor: een publicatie van een com-
missie (1), een ongesigneerd artikel
(2), een gewoon tijdschriftartikel
(3), een boek (4), een hoofdstuk uit
een boek onder redactie (5) en een
publicatie van een instantie (6).
Indien een bron in een tijdschrift is
gepubliceerd, dienen de titel, jaar-
gang en pagina’s schuin gedrukt te
zijn. Voor overige publicatievormen
geldt dit niet. 

1. International Steering Committee
of Medical Editors. Uniform
requirements for manu-scripts
submitted to biomedical journals.
Br Med J 1982; 284: 1766–70.

Richtlijnen voor auteurs NTOG
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2. Anonymus. Nieuwe richtlijnen
voor inzenders kopij. Ned Tijdschr
Geneeskd 1982; 126: 1849–52.

3. Polee JRB, Vegter JJM, Helle-
mans N, Nieweg HO. De d-xylo-
seproef bij aandoeningen van de
dunne darm. Ned Tijdschr
Geneeskd 1960; 104: 1989–94.

4. Lindeboom GA. Begrippen in de
geneeskunde. 3e ed. Amsterdam:
Rodopi, 1982.

5. van der Veen J. Adenovirussen.
In: Wilterdink JB, red. Medische
virologie, 2e ed. Utrecht: Bohn,
Scheltema & Holkema, 1979:
41–50.

6. Centrale Medisch Pharmaceuti-
sche Commissie van de Zieken-
fondsraad. Farmacotherapeutisch
Kompas 1982. Amstelveen:
Ziekenfondsraad, 1982.

Auteursgegevens
Voorzie uw manuscript volledig
van naam en voorletters, adres, 
e-mail adres, telefoonnummer, titu-
latuur, specialisaties en functies. Als
er sprake is van meer dan één
auteur, geef dan de volledige gege-
vens van één contactpersoon (één
van de auteurs).

Het manuscript
- De tekst aanleveren via e-mail,

tekstverwerkingsprogramma
Word.

- Maak gebruik van een titelpagina
met de gegevens van de auteur.

- Maak gebruik van pagina- en
regelnummering.

- Plaats bij literatuurverwijzing een
noot boven de regel (superscript)
ná het leesteken waarmee de
bewering wordt afgesloten.
Wordt er meer malen naar dezelf-
de bron verwezen, dan telt de
eerste verwijzing.

- Geef in de tekst aan waar u de
figuur of tabel geplaatst wilt zien.

- Zend afbeeldingen in de vorm
van contrastrijke digitale afbeel-
dingen (jpg, gif, bmp) met mini-
mum resolutie 300 dpi, foto's of
dia’s. Zowel kleur als zwart-wit

is mogelijk. Vermeld bij foto’s
achterop de afbeelding met een
watervaste stift wat de boven-
kant is.

- Meegestuurde foto’s en/of ande-
re illustraties worden niet terug-
gestuurd, maar bewaard in het
archief van de uitgever, tenzij
nadrukkelijk anders overeen-
gekomen.

- Tevens bestaat de mogelijkheid
de afbeeldingen, grafieken en
tabellen in PowerPoint-formaat
of als pdf-bestand aan te leveren,
mits deze van goede kwaliteit
zijn. 

- Voorzie iedere illustratie van een
onderschrift.

- Bij een casuïstiek wordt in princi-
pe en voor zover mogelijk altijd
een illustratie verwacht. 

- Maak grafieken en schema's met
zo min mogelijk lijnen. Houd bij
letters en tekens in figuren reke-
ning met eventuele verkleining.

- Geef een beschrijving van
gebruikte statistische methodes.

AUTEURSRECHT

Door het aanbieden van kopij
verklaart de auteur, dat:
1. hij/zij het recht van publicatie

aan de redactie overdraagt;
2. het manuscript niet tevens aan

een ander tijdschrift ter publicatie
aangeboden is en niet reeds eeder
is gepubliceerd, tenzij anders
overeengekomen met de redactie;

3. hij/zij ermee instemt dat de
redactie beoordeelt of het artikel
gepubliceerd wordt;

4. dat de met name genoemde per-
sonen, die op enigerlei wijze aan
het tot stand komen van het arti-
kel hebben bijgedragen, akkoord
gaan met de vermelding van hun
naam;

5. dat de betrokkenen toestemming
hebben gegeven voor het publice-
ren van reeds eerder gepubliceerd
materiaal of van foto's waarop
een persoon herkenbaar is;

6. de redactie en de uitgever niet

aansprakelijk zijn voor het zoek-
raken van de kopij. Houdt daar-
om zelf een kopie van uw artikel;

7. de redactie en de uitgever niet
aansprakelijk zijn voor eventuele
nadelige gevolgen van toepas-
sing van in het tijdschrift beschre-
ven diagnostiek en behandeling.
Wel neemt de redactie op zich de
kopij in dit opzicht zeer kritisch
te beoordelen;

8. de redactie heeft het recht om
ingeleverde kopij in te korten dan
wel aan te passen. 

DRUKPROEVEN

- De eerste auteur krijgt eenmaal
de gelegenheid om de drukproef
te corrigeren. Er dient binnen
48 uur gereageerd te worden.
Daarna is de versie definitief.

- De uitgever is niet verantwoorde-
lijk voor fouten en/of imperfec-
ties die na goedkeuring van de
proefversie nog worden ontdekt
of die in de uiteindelijke uitgave
aanwezig blijken.

- Het is niet mogelijk om na de
goedkeuring van de proefversie
nog wijzigingen in tekst, volgor-
de of illustraties aan te brengen.

Hoofdredacteur
Prof. dr. A.A.W. Peters
p/a Leids Universitair Medisch
Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden.

Inzending kopij 
Redactiesecretariaat NTOG
Postbus 20075
3502 LB Utrecht,
e-mail: ntog@nvog.nl. 
Kopij aanleveren via e-mail.

Uitgever
DCHG Partner in medische
communicatie
Zijlweg 70
2013 DK  Haarlem
e-mail: info@dchg.nl. 
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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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“Want men kan de tijd wel achter-
waarts laten lopen, maar het verstand
doet daar niets mee. Zelfs wanneer 
men aan het verleden denkt gaat men
vooruit, en dus zou ik zo zeggen, dat
het verleden dat herleeft, altijd de
toekomst is”
(Olivier B.Bommel in “Tijdloos”, als je
begrijpt wat ik bedoel)

In deze speciale uitgave van het
NTOG ter gelegenheid van het
120 jaar bestaan van de NVOG 
veel meningen en ideeën van de
‘opinion leaders’ van weleer en nu.
Maar of er veel veranderd is sinds
het ‘Eeuwfeest’ van onze Vereni-
ging, waar ons ten onrechte het
predikaat Koninklijk werd ont-
houden, is op zijn minst twijfel-
achtig. Hebben wij de afgelopen
jaren maatschappelijke en weten-
schappelijke veranderingen kunnen
beïnvloeden of zijn we voort-
gestuwd op de vleugels van ande-
ren? Is het onze voorzitter of de
heer Rouvoet die de trend gaat zet-
ten op het gebied van ‘seks, voort-
planting en samenlevingsvormen’
en natuurlijk ‘women’s health’?
Hoewel Wikipedia ons veel vertelt
over het jaar 1887, verhult het met
name de bron van onze geschiede-
nis. Geen woord over de oprichting
van de NVOG en over het NTOG
een jaar later. Wel over de zwager-
tjes Vroom en Dreesman, die voor
gezamelijke rekening een winkel
beginnen aan de Weesperstraat,
over de start van het evangelisatie-
werk van het Leger des Heils, over
het vorstelijk onthaal in Amster-

dam van Ferdinand Domela Nieu-
wenhuis, over de ramp in China
waar de Gele Rivier buiten haar
oevers treedt en 900.000 Chinezen
verdrinken en over het feit dat
Afghanistan met toestemming van
het Verenigd Koninkrijk (!) in de
Russische invloedssfeer komt. Is er
de afgelopen 120 jaar veel veran-
derd? Rampen, handdrukken in het
zakenleven en om politieke koe-
handel en macht, de discussie over
het koningschap de armen en mis-
deelden die het van liefdadigheid
moeten hebben. 
Helaas weinig aandacht voor onze
Vereniging die juist in die jaren
‘Women’s Health’ zo serieus nam.
Indrukwekkende persoonlijkheden
als Albertina Philippina Catharina
van Tussenbroek (1852-1925) die in
1887 cum laude promoveerde op
het proefschrift ‘over normale en
abnormale melkafscheiding’ maar
tegelijk ‘vocht’ voor de emancipatie
van de vrouw en tegen de ‘crimine-
le abortus’ en Hector Treub (1856-
1920) over wiens verdiensten de
afgelopen jaren uitvoerig is gespro-
ken en geschreven. Volgens dezelf-
de Wikipedia ontbreekt Tussen-
broek in het lijstje van bekende (?)
gynaecologen. (Brosens, de Graaf,
Grafenberg, van Hall, Slater, van
Lierop (gynaecoloog in Suriname),
Treub, van Deventer en Renckens).
De redactie van het NTOG heeft
besloten aan deze onvolledige
geschiedschrijving iets te gaan
doen. We zullen de redactie van
deze meest geconsulteerde infor-
matiebron dwingend vragen de

oprichting van de NVOG in 1887 en
van het Nederlandsch Tijdschrift voor
Verloskunde en Gynaecologie (wat een
inspirerende naam) op te nemen in
hun historische overzichten en hen
vragen minimaal één vrouw te noe-
men bij de ‘Bekende Gynaecologen’
en ieder geval Albertina Philippina
Catherina van Tussenbroek. 
Gelukkig was 1887 ook het geboor-
tejaar van Marc Chagall (7 juli 1887)
en een van zijn meesterschilderijen
versiert de omslag.

NVOG gefeliciteerd. De bonte ver-
zameling van meningen, ideeën,
standpunten en overwegingen in
deze aflevering van het NTOG
toont aan dat de vereniging spring-
levend is en ruimte biedt voor dis-
cussie. Dat ze nog lang onze belan-
gen mogen behartigen, zorgen dat
we ‘bij elkaar blijven’, ook al zien
we tekenen van splijting, de weten-
schap een goed hart toedragen, de
opleiding naar het hoogste niveau
brengen en met beide benen in de
maatschappij staan. Dat we daarin
soms wat meer het voortouw moe-
ten nemen en niet alles op ons af
moeten laten komen, leert ons de
geschiedenis.

“Voor een heer* (*lees ook vrouw) die
zich naar de toekomst richt, gaat de tijd
nooit te snel.
Want als we de toekomst naderen,
Joost. Dan kunnen we als we daar zijn
even uitrusten!”
(Olivier B. Bommel in Tijdloos, “als je
begrijpt wat ik bedoel”)

Editorial
120 jaar NVOG

“Wees goed voor de patiënt, 
voor jezelf en voor je naaste”
LEX PETERS
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Ter ere van het 100-jarig bestaan
van de NVOG in 1987 werd een
aantal opinionleaders geïnterviewd
over controversiële onderwerpen.
Dit gebeurde tijdens het eeuwfeest,
dat weer werd vereeuwigd op een
videoband. Uit de vele onderwer-
pen die aan de orde kwamen, is een
selectie gemaakt.

Huidige opinionleaders werd naar
hun mening over deze onderwer-
pen gevraagd door ze vijfstellingen
voor te leggen in de vorm van uit-
spraken van hun voorgangers. Ook
de voorgangers zelf werden voor
deze gelegenheid opnieuw onder-
vraagd.

1. THUISBEVALLING VAN
EEN KLEINKIND

In 1987 werd de mogelijkheid van
thuisbevalling door velen genoemd als
unicum voor Nederland vanuit 
mondiaal perspectief. Over of dat nu
een voorrecht is of een archaïsche aan-
gelegenheid, verschilden de meningen
enorm. Aan de gynaecologen werd
gevraagd hoe zij dachten over de thuis-
bevalling van hun kleinkind.
Professor De Haan antwoordde hierop:
‘Dat zou ik nooit overwegen. Dat zou
ik ook niet aanraden. Dit betekent
overigens niet dat ik zou aanraden dat

de gynaecoloog de bevalling zou
moeten doen.’
Wij legden zijn woorden voor als
stelling.

Van Hall: Met de nuancering dat
dit niet geheel mijn vakgebied is,
ben ik voorstander van thuis-
bevalling. Ik ben er trots op dat dit
in Nederland mogelijk is. En…
twee van mijn drie kleinkinderen
zijn thuis geboren.Wel moet vooraf
een goede selectie gemaakt worden
van zwangere vrouwen die daar-
voor in aanmerking komen. Een
goede samenwerking tussen gynae-
coloog en verloskundige of huisarts
is van essentieel belang. Wanneer
alle bevallingen door gynaecologen
geleid zouden worden, zal bijvoor-
beeld het aantal kunstverlossingen
stijgen. Mensen zijn nu eenmaal
geneigd om datgene waarin zij
bekwaam zijn toe te passen.
Treffers: Vijf van mijn zes klein-
kinderen zijn thuis geboren. Het is
heel goed dat Nederland de moge-
lijkheid om thuis te bevallen heeft
behouden. De strikte voorwaarden
waaronder dat plaats kan vinden,
zijn een duidelijke selectie van de
patiëntenpopulatie en uitstekend

opgeleide verloskundigen. Wel is
de vraag of deze praktijk haalbaar
blijft met het zorgwekkend groei-
end aantal sectio’s, maar die dis-
cussie voert wellicht wat te ver van
het onderwerp af.
De Haan (Inmiddels zijn al zijn drie
schoondochters bevallen onder
leiding van in Maastricht opgeleide
gynaecologen.) Ik ben in de loop
der jaren nog scherper geworden
en vind dat we moeten ophouden
met de thuisbevalling. Met name
het tijdsinterval tussen het vast-
stellen van een probleem bij een
thuisbevalling en de interventie in
een ziekenhuis is in vele situaties
onacceptabel lang geworden.
Transportproblemen, die in de loop
der jaren zijn toegenomen, ook
’s nachts, versterken dit probleem.
Dit betekent overigens beslist niet
dat de gynaecoloog alle bevallingen
moet doen. Normale zwanger-
schappen en bevallingen kunnen
heel goed worden begeleid en
gedaan door verloskundigen, mits
de grens tussen fysiologisch en
niet-fysiologisch niet alsmaar ver-
der opgerekt wordt
Zelf heb ik overigens afgelopen

Hoe denken opinionleaders van
toen en nu over de controversiële
onderwerpen van 1987?
E. HIEMSTRA

AIOS OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, HAGAZIEKENHUIS, LOCATIE SPORTLAAN, DEN HAAG

Professor Van Hall

Professor Treffers
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nacht nog een veulen ter wereld
gebracht, gewoon thuis in de stal.
Heineman: Mits er vooraf een
goede selectie van de laagrisico-
zwangeren plaatsvindt en mits er
een optimale prenatale zorg gebo-
den wordt, is thuis bevallen te
verantwoorden. Ook moeten de
mogelijkheden per regio worden
meegenomen. Op Schiermonnikoog
thuis bevallen zou ik niet aanraden,
voor Amsterdam, waar overal een
ziekenhuis in de buurt is, zijn de
omstandigheden beter.
Massuger: Thuis bevallen is een
groot goed in Nederland, dat wij
vanuit het oogpunt van de patiënt
moeten bewaken. Wel is er een
betere integratie van eerste en twee-
de lijn nodig dan nu het geval is.
De polarisatie tussen eerstelijns- en
tweedelijns verloskundige zorg
neemt jammerlijk toe. Ik zou voor-
stander zijn van een overkoepelen-
de organisatie, per regio georgani-
seerd, waarin gynaecoloog en
verloskundige gezamenlijk zorg
voor zwangerschap en bevalling
dragen. Over een eventueel klein-
kind van mijzelf vind ik het niet
eenvoudig een mening te geven.
Wellicht zou ik een eerste bevalling
in het ziekenhuis adviseren en als
dat goed gaat een volgende beval-
ling thuis.
Steegers: Ik wil niet zozeer de
thuisbevalling, maar de ketenzorg
als Nederlands unicum aanmerken.
Het is goed dat wij speciale profes-
sionals opleiden om laagrisico-
zwangerschappen en bevallingen te
begeleiden. Dit draagt bij aan het
laag blijven van het percentage
interventies. Toch is het raar om het
succes van eerstelijns verloskundi-
ge bevallingen te relateren aan het
aantal thuisbevallingen. Het is geen
maat voor de kwaliteit van zorg.
Op veel plekken heeft de thuis-
bevalling geen toekomst. Ik zou
pleiten voor geboortecentra, geor-
ganiseerd door de eerste lijn met
een eerstelijnsgezicht, vlak bij een
ziekenhuis.

2. HET FUNCTIONEREN
VAN DE NVOG

Over de rol en het functioneren van de
NVOG zei professor Treffers: ‘(…) ik
hoop dat ze in de nabije toekomst iets
meer open zullen staan voor de maat-
schappelijke ontwikkelingen die hier op
dit moment in Nederland plaatsvinden

dan recent is gebleken’. 
Professor Van Hall zei: ‘(…) het gevaar
van de NVOG is dat, en dat vind ik
überhaupt het gevaar van specialisten,
dat zij zich teveel gaan bemoeien met
belangenvereniging en belangenbehar-
tiging en een beetje de wetenschappe-
lijke aspecten van de vereniging
dreigen te verliezen’.
Wij legden deze uitspraken als
stelling voor.

Van Hall: Heb ik dat gezegd? Ik
heb altijd gepleit voor meer aan-
dacht voor de maatschappelijke
aspecten van ons vak. Onder ande-
re door het in het leven roepen van
de Werkgroep Psychosomatische
Obstetrie en Gynaecologie (WPOG)
van de NVOG krijgt dit aspect toe-
nemend aandacht. Ook in de oplei-
ding tot gynaecoloog wordt er meer
aandacht aan besteed dan voor-
heen.
Wetenschap leidt tot meetbaar bete-
re benadering van patiënten. Hoe
groot de rol van de NVOG op
wetenschappelijk gebied is, kan ik
niet goed beoordelen, maar ik krijg
de indruk dat het veel aandacht
krijgt. 
Treffers: Ja, zure opmerking was
dat van mij destijds, hè? Die
opmerking moet je wel in de con-
text van 1987 plaatsen. Er speelden
in de jaren tachtig twee conflicten,
mede gevoed door anonieme brie-
ven verstuurd door gynaecologen.
Ten eerste is tegen Van Hall als
voorzitter een motie van wantrou-
wen ingediend op een onwaar-
schijnlijk druk bezochte huishoude-
lijke vergadering te Groningen. Ten
tweede is toen de indicatielijst ver-
loskunde (opgesteld door een daar-
voor aangestelde commissie) onder
openlijk afkraken van de initiatief-
nemers en van de voorstanders van
die lijst verworpen. Enkele jaren
later is trouwens een nieuwe lijst

ingevoerd die niet zoveel afweek
van de eerste.
Belangenbehartiging moet niet
vooral de taak van de NVOG zijn.
Dat hoort vooral in de KNMG,
Verder vind ik dat zowel de NVOG
als het NTOG veel teveel op de
industrie georiënteerd zijn. Zo is
het bezoeken van een ledenverga-
dering alleen mogelijk nadat men
zich door een haag van industrie
heeft heen gewerkt. Dat de invloed
van de industrie kwalijke gevolgen
kan hebben is in het verleden
gebleken met de HRT in de post-
menopauze. Wij moeten ons beleid
richten op wetenschappelijk onder-
zoek en niet op de industrie. 
Deze gerichtheid op industrie is
ook in het NTOG terug te vinden.
Uit het tijdschrift kunnen geen
advertenties gescheurd worden
zonder tekst mee te nemen.
De Haan: Ik ben het met collega
Van Hall eens. Willen wij ons vak
op niveau houden en uitoefenen en
internationaal competitief zijn, dan
moeten wij waken voor het weten-
schappelijke karakter van onze
vereniging. Het moet niet al te veel
een beroepsbelangenvereniging
worden. Dat wordt overigens wel
in de hand gewerkt door de sterke
veranderingen in het stelsel van de
gezondheidszorg.
Als wij een proactieve rol willen
spelen en op die manier naar buiten
willen treden, moet dat ook vanuit
wetenschappelijke hoek.
Heineman: De NVOG heeft een
veelheid aan taken. Een ervan is
maatschappelijke engagement met
patiënt en beroep. Dat doet de
NVOG erg goed, bijvoorbeeld in
het aanbod van professionele richt-
lijnen, verbonden met toegankelijke
voorlichtingsbrochures voor patiën-
ten. Een tweede taak is behartiging
van beroepsbelangen. Zo moet de
NVOG onze mening kenbaar
maken over organisatie en financie-
ring van zorg. Een derde taak is
wetenschap. De NVOG moet  de
wetenschap voldoende dienen. Ik
ben daar wel redelijk tevreden over.
Ik denk daarbij aan de initiatieven
van de commissie wetenschap. Het
blijft echter moeilijk om zoveel
diverse belangen optimaal aan-
dacht te geven.
Massuger: Ik ben het wel met
Treffers eens. De NVOG moet meer
inspelen en anticiperen op maat-
schappelijke veranderingen. Zij

Professor Steegers
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moet niet als een bestuurlijke kolos
de ontwikkelingen volgen. De
NVOG moet zich zeker niet teveel
met wetenschappelijke ontwikke-
lingen bemoeien. Wetenschap kan
beter worden ondergebracht bij
andere groeperingen binnen onze
beroepsgroep, zoals het college van
hoogleraren.
Steegers: De laatste vijftien jaar zijn
beroepsbelangen sterk vertegen-
woordigd. Het wetenschappelijk
aspect van de vereniging is meer
naar de achtergrond verplaatst.
Deze tendens zie ik weerspiegeld
op gynaecongressen. Deze hebben
meer het karakter van nascholing
en sociaal samenkomen, wat overi-
gens ook belangrijk is, dan van een
wetenschappelijke vereniging. Het
is belangrijk met name ook jonge
onderzoekers aan het woord te
laten over hun onderzoek en meer
aandacht te hebben voor basaal
wetenschappelijk onderzoek. Dit
kan door bijvoorbeeld naast het
gynaecongres tweemaal per jaar
een wetenschappelijk congres te
organiseren. De NVOG moet op
wetenschappelijk gebied een duide-
lijke, sturende rol hebben.
Ook de maatschappelijke rol van de
NVOG is van belang. Daarin wil ik
benadrukken dat het essentieel is
voor het slagen van de ketenzorg
goed te blijven communiceren met
andere partijen in het veld zoals de
KNOV.

3. AUTONOMIE VAN DE
PATIËNT

In hoeverre de wil van een patiënte wet
is, kwam aan de orde toen aan de ver-
schillende leden van het panel de stel-
ling werd voorgelegd dat zij zelf dient
te bepalen door wie haar zwangerschap
en baring begeleid wordt. Antwoorden
liepen uiteen van ‘nee, dat kan zij niet’
(dr. Stehouwer) tot ‘Volledig mee eens.
Ik denk wel dat zij adviezen moet kun-
nen krijgen, maar de beslissing ligt bij
de vrouw en haar partner’ (professor
Wallenburg). 

In hoeverre is de wil van een
patiënte wet?

Van Hall: In het algemeen heb ik de
mening van een patiënt erg hoog.
Het gevaar van het klakkeloos vol-
gen van de wens van een patiënt is
dat het onverschilligheid kan her-
bergen. De specialist ontloopt in
zekere zin de verantwoordelijkheid
voor de gevolgen van een behande-
ling. Daarom ben ik het er niet mee
eens dat een patiënte altijd het laat-
ste woord heeft.
Treffers: Iemand die bijvoorbeeld
met drie sectio’s in de voorgeschie-
denis nu eens onder leiding van
een verloskundige thuis wil beval-
len, moet dit ernstig ontraden
worden. Ik denk trouwens ook niet
dat een verloskundige dit zou
willen. Iemand zonder medische
indicatie is beter af bij een verlos-
kundige. Autonomie van een
patiënte moet tot op zekere hoogte
worden gerespecteerd.
De Haan: Wie de zwangerschap en
bevalling begeleidt en waar dat
gebeurt, hangt vooral mede af van
het onderliggend lijden. Kan bij-
voorbeeld een eventueel veel te
vroeg geboren kind niet adequaat
worden behandeld in het zieken-
huis waar de gynaecoloog van
keuze werkt, dan is de wens van de
aanstaande ouders van onderge-
schikt belang. Goed overleg resul-
teert meestal wel in een goed
besluit, maar niet altijd.
Heineman: In de afgelopen twintig
jaar is zowel de autonomie van de
patiënt gegroeid als die van de
dokter. De patiënt is steeds beter
geïnformeerd en de dokter geeft
beter zijn/haar mogelijkheden en
grenzen aan. Van belang is dat
beide partijen daar duidelijk over
communiceren. Meestal komen zij
daar samen, volgens mij, wel uit.
Massuger: Autonomie van de mens
in zijn algemeenheid is een groot
goed en dient te allen tijde gere-
specteerd te worden. In de genees-
kunde hebben wij ook de taak
patiënten tegen bepaalde proble-
men of ontwikkelingen te bescher-
men. Bij een conflict tussen deze
beide kan de autonomie van een
patiënte niet altijd prevaleren. Wij
hebben dan wel de taak een patiën-
te op respectvolle manier te over-
tuigen.
Steegers: Ketenzorg is gebaseerd
op risicoselectie. Je moet je dan ook

aan een selectie houden. Zonder
medische indicatie zal ik iemand
toch duidelijk aanraden de zwan-
gerschap door een verloskundige te
laten begeleiden.
Ik denk dat wij te vaak niet duide-
lijk genoeg zijn in het aangeven van
onze mogelijkheden en onmogelijk-
heden. Wij hebben een inspan-
ningsverplichting en dat is geen
resultaatsverplichting. Patiënten en
partners worden terecht meer
eisend om te weten wat ‘je best
doen’ concreet inhoudt. Zo zal het
dicht in de buurt zijn van een
gynaecoloog en anesthesist, vaker
van ons worden gevraagd.

4. WETENSCHAP IN DE-
OPLEIDING

Ook de stelling: De opleiding dient
meer gericht te zijn op de nood en de
behoefte van de patiënt dan op het
nastreven van wetenschappelijke
hoogstandjes zorgde voor uiteenlopende
reacties. Professor Kloosterman
reageerde als volgt: Zonder wetenschap
wordt het een soort van genezeriken-
dom en dan doe je ook een hele hoop
kwaad. Maar een wetenschap om wille
van de wetenschap, uit nieuwsgierig-
heid, zoals een kind een wekker uit
elkaar haalt om te weten hoe hij in
elkaar zit, is natuurlijk ook afkeurens-
waardig.
Wij vroegen aan onze opinion-
leaders om reactie.

Van Hall: Wetenschap is belangrijk.
Het beste moment om ermee in
contact te komen, is door mee te
werken aan wetenschappelijk
onderzoek tijdens de opleiding. Het
is niet zinnig van elke AIOS te eisen
dat hij of zij promoveert. Voor
sommigen leidt dit enkel tot on-
nodige vertraging. Ook bestaat de
valkuil dat door de overwaardering
van wetenschap (evidence based
medicine) de sociale en culturele
(o.a. etniciteit) benadering van de
individuele patiënt in het nauw
komt. Concluderend is wetenschap
zeker essentieel, maar slaan wij er
wel eens teveel in door.
Treffers (zelf opgeleid door Klooster-
man en gepromoveerd tijdens zijn
opleiding): Ik ben het wel met hem
eens. Een goed gynaecoloog levert
in de eerste plaats goede patiënten-
zorg. Ik geloof niet dat je van het
bedrijven van wetenschap nou
direct aardiger tegen een patiënte

Professor Heineman
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wordt, maar het leidt tot kritisch
kijken naar eigen handelen. In het
verleden deed je een ingreep in
Leiden op de ene manier omdat je
professor dat een juiste methode
vond, in Utrecht paste je een andere
manier toe, afhankelijk van de
voorkeur van die professor. Dat is
niet goed. Daarom is het terecht dat
men in opleidingsklinieken met
wetenschappelijk onderzoek in
aanraking komt en het een onder-
deel van de opleiding tot gynae-
coloog vormt.
De Haan: Wetenschap is een
absolute must. Het schoolvoorbeeld
is de Hannah-trial, waarvan de
conclusie volledig moest worden
teruggedraaid na het bekend
worden van vervolgresultaten.
Zowel het in staat zijn wetenschap-
pelijke studies te interpreteren als
het zelf bedrijven van wetenschap-
pelijk onderzoek zijn noodzakelijk
onderdeel van de opleiding. Het
komt in de eerste plaats de patiënt
ten goede.
Heineman: Wetenschap is een inte-
graal gedeelte van de opleiding tot
gynaecoloog. Omgaan met kennis
en wetenschap is een van de com-
petenties die uitermate essentieel
zijn. Deze competentie dient te
worden ontwikkeld en getoetst. Wij
willen gedrag zien waaruit blijkt
dat de assistent met deze compe-
tentie bezig is. Dat kan bijvoorbeeld
blijken uit nieuwsgierigheid, het
stellen van vragen, het uitzoeken
van problemen. Van mij hoeft niet
iedereen een promotieonderzoek te
doen en een proefschrift te schrij-
ven, maar ik zou het wel aanraden.
Het is een buitengewoon belang-
rijke ervaring.
Massuger: Het doen van weten-
schappelijk onderzoek is de enige
manier om ons vak verder te bren-
gen Wij, de beroepsbeoefenaren,
zijn de meest aangewezen personen

om hierin initiatieven te ontplooien.
Niemand anders zal dit voor ons
doen. Daarom moet wetenschap
binnen de opleiding, nog meer dan
nu gebeurt, gestimuleerd worden.
Ik wil niet zover gaan dat iedereen
moet promoveren, maar elke AIOS
moet wel flink worden geprikkeld
om haar of zijn steentje bij te
dragen.
Steegers: Wetenschap is absoluut
essentieel. Zonder kennis geen
vooruitgang. Ik denk niet dat er
wetenschap wordt bedreven om de
wetenschap. Ook basaal onderzoek
is altijd gebaseerd op een valide
hypothese. Voorstellen voor onder-
zoek passeren anders ook niet de
medisch-ethische commissies.
Het is goed om wetenschappelijk
onderzoek te stimuleren, en daarbij
kan juist basaal onderzoek een ant-
woord geven op de etiologie van
ziekten, waardoor uiteindelijk
primaire en secundaire preventie
kan worden toegepast. Zo weten
wij nog zo weinig over het ontstaan
van de belangrijkste problemen in
ons vak, namelijk congenitale af-
wijkingen, vroeggeboorte en intra-
uteriene groeivertraging.

5. SPLITSING VAN HET VAK

Een steeds terugkerend onderwerp door
de jaren heen is de vraag of ons vak
gesplitst moet en/of zal worden.
Hoe wordt daar tegenwoordig over
gedacht?

Van Hall: Het ideaal waarvoor ik
ook in mijn oratie een pleidooi
gehouden heb, is afsplitsing van de
zogenaamde medische gynaeco-
logie van de rest van het vak. Een
medisch gynaecoloog zou zich
onder andere bezig houden met
psychosomatiek, fertiliteit, endo-
crinologie en de niet operatieve
gynaecologie. Ik denk echter dat dit
ideaal nu een gepasseerd station is.
Er vindt in toenemende mate een
differentiatie in de gynaecologie in
afzonderlijke vakgebieden plaats.
Daarnaast is voor ook nog een
medisch gynaecoloog geen plaats
meer.
Treffers: Splitsing van het vak was
allang een feit geweest als de werk-
last niet zo ongelijk over de deel-
specialismen verdeeld was. Daar-
naast vormt het een beperking
wanneer een specialist als enige
operatieve vaardigheid de sectio

overhoudt. Verder zie ik weinig
overeenkomst tussen een patiënte
met een vulvacarcinoom en een met
een dreigende vroeggeboorte,
behalve dan dat het beiden vrou-
wen betreft.
De Haan: Destijds was ik al groot
voorstander van differentiatie bin-
nen het vak. Geleidelijk wordt dit
steeds meer praktijk. Differentiatie
is essentieel verschillend van split-
sing. 
Voor een oncoloog die de hele dag
op de OK heeft gestaan en vervol-
gens ’s nachts met een moeilijk
obstetrisch probleem geconfron-
teerd wordt, valt het vaak niet mee
en dit is ook niet wenselijk vanuit
de kwaliteit van zorg. Differentiatie
wordt natuurlijk vooral in academi-
sche ziekenhuizen gezien. 
Dat het één vak is, blijkt wel uit de
gevolgen die problemen op één
deelgebied voor de andere deel-
gebieden kan hebben.
Heineman: We moeten het vak niet
splitsen. Er zijn maar weinig spe-
cialisten die integrale zorg leveren,
zoals gynaecologen dat doen in de
vrouwengezondheidszorg. Dit
moeten wij zo houden. Wel is het
goed dat, in sommige gevallen,
middels aandachtsgebieden exper-
tise wordt ingezet. Toch moet ook
de algemeen gynaecoloog,
bekwaam in verloskunde gynaeco-
logie en voortplanting, blijven
bestaan.
Massuger: Splitsing van het vak zie
ik als een niet te voorkomen nood-
zakelijk kwaad. In de toekomst
zullen wij steeds verder naar een
splitsing toegroeien. Die ontwikke-
ling zie je nu al in academische cen-
tra en in iets mindere mate in de
perifere opleidingsklinieken. In de
toekomst zullen al in een vroeg
stadium in de opleiding aandachts-
gebieden worden gekozen en zal
differentiatie plaatsvinden tussen

Professor de Haan Professor Massuger
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de snijdende (gynaecologische)
kant en de meer verloskundig en
voortplantingsgeneeskundige rich-
ting. Helaas ontkomen wij niet aan
deze ontwikkeling.
Steegers: Primair splitsen is niet
goed. Pathologie in de diverse deel-
gebieden, en dus levensfasen van
de vrouw, heeft te veel invloed op
en relatie met elkaar, daarom moe-
ten we de overview in stand hou-

den. Het is belangrijk dat de gynae-
coloog een professional blijft die
kennis en overzicht heeft over
gezondheid en ziekten van de
vrouw gedurende haar hele leven.
Ik ben voor een vier- of vijfjarige
basisopleiding met in het vijfde
en/of zesde jaar van de opleiding
de mogelijkheid tot een differentia-
tie, wat dan voor sommigen weer
kan overgaan in een fellowship. 

CORRESPONDENTIEADRES:
Mevrouw E. Hiemstra
Aios obstetrie en gynaecologie
HagaZiekenhuis
Locatie Sportlaan
Postbus 40551
2504 LN  Den Haag
tel: 070 3592208
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Aan mij is de vraag voorgelegd om
een analyse te geven hoe ik de toekomst
van de gynaecoloog , niet alleen in de
uitvoering van zijn vak, maar ook in de
combinatie van werk en privédomein
zie.
Dat is een moeilijke vraag aan
iemand die gezien zijn leeftijd en
emeritaat eerder de neiging heeft
om terug te zien. De redactie gaf
echter duidelijk aan dat de verzoe-
ken werden gestuurd aan personen
die een verschillende positionering in
de tijd hebben.
Het zal u dan ook niet verbazen dat
ik de toekomst bespreek vanuit ont-
wikkelingen in het meer recente
verleden.

De belangrijkste ontwikkelingen
die zich binnen het specialisme in
de afgelopen 35 jaar hebben voor-
gedaan zijn:
– de gynaecoloog was in 1970 vrij-

wel altijd (95%) een man en
wordt steeds vaker een vrouw;

– deelspecialismen hebben zich
ontwikkeld;

– het aantal gynaecologen is bijna
verdubbeld;

– het aantal algemene zieken-
huizen is aanzienlijk (25%)
verminderd.

Een deel van de hierboven genoem-
de ontwikkelingen staat niet los
van elkaar.

DE GYNAECOLOOG VAN DE
TOEKOMST: EEN VROUW

In 1970 was 5% van de gynaecolo-
gen een vrouw, terwijl dat percenta-
ge thans 40 is. Bij de gynaecologen
in opleiding is 75% een vrouw. Het
feit dat het percentage vrouwelijke
gynaecologen fors is gestegen, is
een gunstige ontwikkeling en wel
in twee opzichten: 
– het is een voorbeeld van de toe-

genomen arbeidsparticipatie van
vrouwen;

– er wordt voorzien in een vraag
van de doelgroep. 

Vrouwelijke gynaecologen functio-
neren kennelijk goed, want onder
gynaecologen geldt niet, wat in het
algemeen in Nederland geldt, dat
veel meer vrouwen dan mannen
arbeidsongeschikt raken, ondanks
het feit dat ze minder uren betaalde
arbeid verrichten. 
Er zijn echter niet alleen voordelen.
Vrouwen zijn vooral gaan participe-
ren in de directe patiëntenzorg en
veel minder in de organisatie van
de zorg. Wanneer dat niet veran-
dert, zal de sturing in handen
komen van veelal mannelijke
managers met minder kennis van
en affiniteit met zorg. Daarnaast
bestaat het risico dat mannen een
beroep dat vrijwel alleen door
vrouwen wordt uitgeoefend, gaan
mijden. De recent benoemde hoog-
leraar medische onderwijskunde
aan het UMCU hield onlangs een
pleidooi om bij gelijke geschiktheid
mannen de voorkeur te geven bij
de artsenopleiding. Dat doen veel
gynaecologenopleiders echter al
jaren, helaas zonder succes. Een
vrijwel volledige vervrouwelijking
van het beroep lijkt onontkoom-
baar.

DEELSPECIALISATIE

In het specialisme obstetrie en
gynaecologie hebben zich de laatste
twintig jaar belangrijke deel-
gebieden ontwikkeld.

In de obstetrie zijn dat:
preconceptiezorg;
prenatale diagnostiek en therapie;
perinatologie.

In de gynaecologie betreffen het: 
voortplantingsgeneeskunde waar-
onder de endocrinologie;
gynaecochirurgie in het bijzonder
bekkenbodemchirurgie en urologi-
sche gynaecologie;
gynaecologische oncologie.

Dat heeft ertoe geleid dat de NVOG
inmiddels ook als zodanig erkende
subspecialismen in het leven heeft
geroepen.
Thans zijn dat de oncologie, de
voortplantingsgeneeskunde en de
perinatologie. Alleen binnen de
oncologie wordt een enkele maal
gepleit voor afscheiding van de
gynaecologie. Vrijwel alle subspe-
cialisten geven de voorkeur aan het
functioneren binnen het moeder-
specialisme, kortheidshalve gynae-
cologie genoemd. Zo kennen we
straks de gynaecoloog-oncoloog, de
gynaecoloog-perinatoloog en de
gynaecoloog-voortplantingsgenees-
kundige. De procreatoloog zal er
wel niet komen.
Het is vreemd dat het subspecialis-
me gynaecoloog-gynaecochirurg
als zodanig nog niet bestaat binnen
de NVOG. Daaraan is juist grote
behoefte gezien de vrijwel halve-
ring van het aantal grotere opera-
ties en de bijna verdubbeling van
het aantal gynaecologen sinds
1970.1 Hoewel er tegenwoordig
betere mogelijkheden zijn om met
name laparoscopisch te leren opere-
ren, zoals Van der Houwen e.a. on-
langs in dit tijdschrift beschreven2,
is voor het onderhouden van de
vaardigheden een regelmatige uit-
voering van bepaalde ingrepen
nodig. Dat vereist een beperkt aan-
tal gynaecologen die zich gynaeco-
loog-gynaecochirurg noemen en
die bij uitstek geschikt zijn om de
mammachirurgie uit te oefenen,
zoals dat in meerdere Europese

De gynaecoloog van de toekomst
J.M.W.M. MERKUS

EMERITUS HOOGLERAAR GYNAECOLOGIE
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landen gebeurt.  
In dit verband zijn er voor het in
stand houden van het specialisme
wel een aantal voorwaarden: de
opleiding moet voor allen in de eer-
ste drie jaren gelijk zijn en leiden
tot een basisgynaecoloog die in de
diensten kan participeren. Daarme-
de wordt de disutility niet alleen op
de gynaecoloog-perinatoloog afge-
wenteld. Omdat deze perinatoloog
in sommige gevallen wel geconsul-
teerd moet kunnen worden, is het
daarnaast nodig dat de verloskun-
dige zorg verder wordt gecentrali-
seerd. Alleen op die manier is ver-
loskundige zorg te leveren die 24
uur per dag kwalitatief hoogwaar-
dig is. Dat betekent 24-uurs-aan-
wezigheid van een gynaecoloog en
van OK-personeel. In de toekomst
zullen de patiëntenconsumenten-
federatie of de verzekeraars van
specialisten dat eisen. Door de
NVOG-voorzitter is gewezen op
het gevaar dat een verdere concen-
tratie van verloskundige zorg een
bedreiging voor de thuisbevalling
betekent. Wanneer de eerstelijns-
bevalling onder de eigen verant-
woordelijkheid van die eerste lijn in
een ziekenhuis gehandhaafd blijft,
acht ik de voordelen groter. Het
gaat niet om de plaats van de
bevalling, maar om de attitude van
de hulpverlener. Ik voorzie dus een
verdere deelspecialisatie die boven-
dien nodig is om de kennis en vaar-
digheden op dit deelspecialistische
terrein niet te laten wegvloeien
naar de binnen onze beroepsgroep
werkende personen in het kader
van de taakherschikking. De gynae-
coloog-alleskunner zal evenals de
klassieke radioloog verdwijnen.3

HET AANTAL 
GYNAECOLOGEN

Met behulp van het NIVEL is de
NVOG al een aantal jaren zorg-
vuldig bezig om behoefteramingen
te maken omtrent de benodigde
aantallen gynaecologen. Dat is ove-
rigens geen eenvoudige zaak. De
toeneming van het aantal vrouwe-
lijke gynaecologen en het feit dat
vrouwelijke gynaecologen een dag-
deel minder willen werken dan hun
mannelijke collegae betekent dat de
huidige activiteiten in de toekomst
door meer gynaecologen gedaan
moeten worden. Het aantal assis-
tenten dat thans wordt opgeleid

kan gemakkelijk aan die behoefte
voldoen. Het aantal opleidings-
plaatsen leidt zelfs tot een over-
schot aan gynaecologen, omdat
taken die in het verleden door
gynaecologen werden uitgeoefend
vervuld zullen worden door ande-
ren. Denk aan de fertiliteitsarts, de
tweedelijnsverloskundige en de
echoscopisten.

HET AANTAL
ZIEKENHUIZEN

De roep om efficiëntere zorg leidt
enerzijds tot meer zelfstandige
behandelcentra en anderzijds tot
grotere ziekenhuisorganisaties met
verschillende locaties waarop niet
meer alle disciplines werkzaam
zijn. Niet ieder ziekenhuis zal in de
toekomst een vrouw-en-kind-
centrum hebben.

Voor de gynaecoloog van de toe-
komst geldt:
– het is vrijwel altijd een vrouw;
– zij werkt in een vakgroep van

minstens zes gynaecologen in een
vrouw-en-kindcentrum;

– zij is ingeschreven in minstens
één subspecialisme van de
NVOG;

– zij besteedt veel meer activiteiten
uit, in het kader van de taak-
herschikking;

– zij wordt met een overschot aan
gynaecologen geconfronteerd;

– zij zal als gynaecoloog-
gynaecochirurg ook de mamma-
chirurgie beoefenen;

– zij zal niet meer de gynaecoloog-
alleskunner zijn; 

– zij weet werk en privé goed te
combineren. 

WAT BETEKENT DIT VOOR
DIE GYNAECOLOOG?

Sterke punten
Deelspecialistische ontwikkelingen
zijn beter bij te houden. Bij het uit-
oefenen van het specialisme in de
volle breedte is dat vrijwel ondoen-
lijk. De kwaliteit gaat omhoog en
parttime werken is meer mogelijk.
Zorginhoudelijke aspecten van de
discipline zullen meer aandacht
krijgen.

Zwakke punten
Meer deeltijd vergt meer overleg en
brengt risico’s van gebrekkige over-
dracht met zich mede.

Bestuur en organisatie kunnen in
handen vallen van niet medisch
geschoolde mannelijke managers.

De kansen
Versterking van de chirurgische
vaardigheden van een deel van de
gynaecologen biedt de mogelijk-
heid de bekkenbodemchirurgie op
een hoger peil te brengen en de
mammachirurgie te gaan beoefe-
nen.

De bedreigingen
Wanneer deelspecialisten zich van
de algemene obstetrie en gynaeco-
logie vervreemden, bestaat het
gevaar voor het uiteenvallen van
het specialisme en overname door
andere disciplines: oncologie en
gynaecologie naar de chirurgie,
obstetrie naar de academisch opge-
leide verloskundige en voortplan-
tingsgeneeskunde naar de interne
geneeskunde. Dat is niet zozeer een
bedreiging voor de beroepsbeoefe-
naar, maar veeleer voor de vrouw
die met een eigen dokter met
begrip voor haar specifieke proble-
men veel beter af was en is. 

De gynaecoloog van de toekomst is
als vrouw ervaringsdeskundige op
het gebeid van zwangerschap en
bevallen. Zij heeft de kinderopvang
goed geregeld en geeft zichzelf een
7,7 voor de combinatie werk en
privé. Zij is de ideale persoon voor
de veelal fulltime werkende part-
ner. Dat is heel anders dan de
gynaecoloog uit het verleden.
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DE TIJD VLIEGT

Vanuit ervaringen en fouten uit het
verleden zijn lessen te leren die nut-
tig zijn voor de toekomst. Dit schrij-
vende is het een pijnlijke constate-
ring hoe snel de tijd gaat! Terwijl ik
het gevoel heb dat mijn assistenten-
tijd nog niet eens zo heel lang gele-
den is, loopt er inmiddels een heel
nieuwe generatie rond, die een
vrouw in het vak en parttime
werken heel gewoon vindt. Deze
jonge garde realiseert zich waar-
schijnlijk onvoldoende dat de basis
voor de verworvenheden van nu
mede gelegd is door (vrouwelijke)
collegae, die toentertijd niet te
beroerd waren een paar weken na
de bevalling alweer amnionpunc-
ties te verrichten. 
Je moest je eind jaren zeventig ook
vooral niet provocerend opstellen,
maar je als een van de mannen
gedragen om niet (negatief) op te
vallen. Je wachtte keurig met
zwanger worden tot na de oplei-
ding, om vervolgens je kind weken
mee naar het werk te nemen om
borstvoeding te geven, terwijl hier-
voor geen enkele voorziening was
en dus íemand hierin het voortouw
moest nemen. 

Na deze persoonlijke ontboezeming
wil ik nog wat andere tipjes van de
historische sluier oplichten, voor
alles in de vergetelheid verdwijnt.
Om te beginnen keek je op tegen de
gynaecologen uit de staf, die met
‘U’ en ‘Professor’ werden aange-
sproken totdat zij je uitnodigden
hen te tutoyeren (wat bij enkelen
nooit gebeurde). Pas als je jezelf
enigszins bewezen had, werd asser-
tiviteit op prijs gesteld; voor die tijd
was het gewoon synoniem met
brutaalheid en dat werd allerminst
geapprecieerd. Verder was iedere
aios (toen nog gewoon ‘assistent’
geheten) plichtsgetrouw; je deed
gewoon wat je was opgedragen.
Pure opleidingstijd was schaars, je
leerde vooral in de praktijk. Met
een beetje geluk kon je profiteren
van het meester-gezelsysteem,
maar met een beetje pech werd je
op de poli, afdeling en VK uitslui-
tend ‘opgeleid’ door een oudere-
jaarsassistent. Wat de operatieve
vaardigheden betreft, lag dat
anders; die mocht je leren van elk
(al dan niet operatief vaardig) staf-
lid en wel direct op de patiënte. 
In die tijd wist de opleider gewoon
echt álles. Hij kon ook onbetwist
autoriteit zijn in een tijdperk waar-
in de computer én Evidence Based
Medicine ( EBM) nog moesten wor-
den uitgevonden. 

COMPENSATIE…??

Werkweken van tachtig uur waren
geen uitzondering. Een assistent
kon zich in die tijd met recht
‘resident’ noemen. In je B-jaar
(thans NU-jaar) was het niet on-
gebruikelijk om als enige assistent

dag-op-dag-af dienst te doen, en
over compensatie werd door nie-
mand gerept. Immers ‘hun’ genera-
tie had nog weer harder gewerkt
dan de onze (zei men tenminste).
Een nacht doorwerken gaf trou-
wens de volgende dag eerder een
gevoel van euforie dan vermoeid-
heid, die vaak pas de daaropvol-
gende dag toesloeg. Doorwerken
na een dienst werd daarom ook niet
als een echt probleem ervaren,
want naar je eigen idee leverde je
nog prima patiëntenzorg. Je viel
hooguit in slaap als bij een bespre-
king het licht uitging, maar dat
merkte toch niemand. In die tijd
wist men echter nog niet dat een
nacht doorwerken hetzelfde effect
had op je functioneren als een
behoorlijk promillage alcohol in je
bloed! 
De keerzijde van deze medaille was
de geweldige ’expositie’: in korte
tijd zag én leerde je dus heel veel.
De ’meester‘ gaf wel af en toe nega-
tieve feedback, wat volgens het
huidige teach-the-teachers-principe
uit den boze is. Maar dit zorgde er
wel voor dat jij, als ’gezel‘, het pro-
bleem de volgende keer anders aan-
pakte, ook al heette dat toen nog
geen ’verbeterpunt‘. Verder was ’de
meester‘ ook iemand die zich echt
voor je inzette en als rolmodel fun-
geerde (iets waarvan de waarde
niet onderschat moet worden).

HOOG-COMPETENTE AIOS
ANNO 2007

Als NVOG kunnen we trots zijn op
het nieuwe opleiden, dat dit jaar
van start is gegaan. In het kielzog
van HOOG zal In Vivo (Vaart In

Verleden en heden vormen de
basis voor de toekomst 
persoonlijke visie van een ‘oudere jongere’

E. EVERHARDT

VOORZITTER KOEPEL OPLEIDING
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vervolgopleidingen) naar verwach-
ting nieuwe professionals gaan
afleveren, die alle in de Canmeds
(Canadian Medical Education
Directions for Specialists) beschre-
ven competenties beheersen. Het
laatste jaar van de nieuwe oplei-
ding biedt zelfs al de mogelijkheid
voor het ontwikkelen van een heus
aandachtsgebied. 
Er zijn echter ook een paar kritische
kanttekeningen te maken. Een punt
van echte zorg is dat dit nieuwe
opleiden veel meer tijd gaat kosten,
waar tot nu toe nog geen structure-
le vergoeding tegenover staat.
Verder lijkt de aios, door al die aan-
dacht voor verantwoord opleiden,
tegenwoordig de spil te zijn waar
alles om draait, terwijl de patiënte
vergeten dreigt te worden. Daar-
door is het allerminst denkbeeldig
dat de patiënte zich meer dan vroe-
ger een nummer in een ‘snij-of-
beval’-straat voelt. Met een beetje
pech zal ze haar eigen gynaecoloog
bijna nooit zien, omdat – vanwege
het modulaire opleiden – steeds
maar wisselende aios de zwanger-
schap controleren, opereren, respec-
tievelijk een oplossing bedenken
voor de klachten bij nacontrole.
Weliswaar krijgt de patiënte zo
altijd een uiterst competente profes-
sional-in-wording aan haar bed,
maar dat is iets wat wíj vooral
belangrijk vinden, terwijl zij mis-
schien de voorkeur geeft aan een
mogelijk wat minder competente,
maar wel uiterst vertrouwen inboe-
zemde gynaecoloog. Who knows?
Who cares? 
De positie van de aios is sterk ver-
beterd in vergelijking met dertig
jaar geleden. Een goede werktij-
den/compensatieregeling en pure
opleidingstijd zijn inmiddels ver-
worven rechten, net als de moge-
lijkheid om zwanger te worden
tijdens de opleiding. Dat is een
goede ontwikkeling gezien de voor
fertiliteitbegrippen hoge leeftijd
waarop vrouwen nu hun opleiding
afronden. De keerzijde is echter dat
aios inmiddels zóveel rollen probe-
ren te combineren, dat het niet echt
verwonderlijk is dat recent melding
werd gemaakt van een hoog per-
centage burn-out onder artsen-in-
opleiding. Velen zullen waarschijn-
lijk het gevoel hebben te wórden
geleefd. De opleiders hebben er een
heidense klus bij gekregen met het
kloppend houden van het oplei-

dingsschema, met al die zwangere
aios die er niet alleen de gebruike-
lijke zestien weken uitgaan, maar
soms ook nog ouderschapsverlof
willen opnemen (niet alleen de
vrouwen trouwens). 

DE GYNAECOLOOG ALS
REGISSEUR

De gynaecoloog anno 2007 ziet zich
zelf graag als regisseur in diverse
scenario’s op de werkvloer, zoals bij
de IVF en in de klinische verlos-
kunde. Deze rol weerspiegelt dat
de gynaecoloog enerzijds graag
routinetaken overlaat aan anderen,
maar anderzijds ook dat hij* het
desbetreffende onderdeel van het
vak niet kwijt wil. De wijze waarop
wij deze regisseursrol gaan invul-
len zal bepalend zijn voor de toe-
komst van de gynaecoloog. Een
regisseur, die van achter zijn
bureau of vanuit zijn bed de touw-
tjes in handen wil houden, zonder
zelf de werkvloer te betreden, zal in
korte tijd zijn autoriteit verliezen.
Hij zal snel worden overvleugeld
door die professionals (NP/PA/
tweedelijnsverloskundigen) die
daadwerkelijk de zorg op de werk-
vloer leveren, omdat zij zich com-
petent tonen en vervolgens
bevoegd worden. 
In dit opzicht vormen de kleine
ziekenhuizen (met beperkte mens-
kracht /subspecialisten) en de dien-
sten potentiële knelpunten. 

UNIVERSITAIR OF HBO?

Het vinden van een goede balans
tussen kennis en vaardigheden is
belangrijk zodat we het predicaat
‘Wetenschappelijke Vereniging’
kunnen blijven waarmaken. We
moeten er dus voor zorgen dat de
artsenopleiding in het algemeen en
de specialisatie tot gynaecoloog in
het bijzonder niet afglijdt van uni-
versitair niveau naar het niveau
van een hbo-opleiding. Dat is de
enige manier om met recht de rol
op te blijven eisen die wij voor
onszelf wensen, want een regisseur
moet, met al zijn vakinhoudelijke
kennis en kunde, wel degelijk ook
’boven de stof‘ blijven staan.

SOLIDARITEIT

Door de kwaliteitseisen komt de
solidariteit tussen gynaecologen

onder druk te staan, omdat zij,
meer dan vroeger, ook elkaars
concurrenten worden. Dat geldt
niet alleen in de regio, door de eis
van transparantie van zorg, maar
ook binnen de eigen vakgroep/
maatschap, door tegenstrijdige
belangen van subspecialismen.
Deze dreiging van ‘balkanisering’
zal het voor de Beroeps Belangen
Commissie (BBC) en het bestuur
van de NVOG niet eenvoudig
maken de belangen van dé gynae-
cologen te behartigen omdat die
steeds vaker tegenstrijdig zullen
blijken te zijn. Want dé beroeps-
belangen bestaan steeds minder,
naarmate het beroep meer is opge-
knipt en de belangen versnipperd
raken.
In dit kader rijst de vraag of wij, in
het kielzog van de chirurgen, bezig
zijn de ’algemene gynaecoloog‘ ten
grave te dragen, omdat die titel een
loze verzameling dreigt te worden
van diverse subspecialisten, die
steeds verder uit elkaar zullen
groeien, omdat de band van de ver-
eniging eerder als knellend dan als
ondersteunend zal worden ervaren.
Naar mijn idee is dit een onwense-
lijk scenario.

BESTAANSRECHT
ALGEMEEN GYNAECOLOOG

De vraag of er nog wel toekomst is
voor ‘de algemeen gynaecoloog’,
zou ik met een volmondig ‘ja’
willen beantwoorden. Wel moeten
we nadenken over de vraag hoe we
ons vak nog beter en steviger kun-
nen funderen. Misschien biedt de
Women’s Health Care, zoals recent
bepleit door Bart Fauser, het ‘nieu-
we cement’ dat nodig is om het
gebouw van de NVOG met zijn
subspecialismen te verstevigen. Een
positieve bijkomstigheid is dat
’gynaecologen als specialisten op
het gebied van Women’s Health’
buitengewoon ’cool’ klinkt en meer
uitdaging biedt dan fluor en menst-
ruatiestoornissen ooit hebben
gedaan. 
In de toekomst mag dan wel van
álle gynaecologen verwacht wor-
den dat zij beschikken over de
basale kennis uit ons hele specialis-
me O&G en over die vaardigheden,
die nodig zijn om de dienst naar
behoren te kunnen vervullen (‘de
kleine kaart’ van Otto Bleker). Het
menu hiervan zal steeds aangepast
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moeten worden aan de eisen van de
tijd en dit vergt van alle gynaecolo-
gen huldiging van het ‘life long
learning‘-principe. Daarbij komt
dan nog een subspecialisme voor
de day-light-kwaliteitsverdieping.
Fantooms zullen bij het trainen en
onderhouden van vaardigheden
een veel grotere rol (moeten) gaan
spelen dan nu het geval is, evenals
teamtrainingen van acute situaties
in medische simulatiecentra.
Garandeert dit zo ook voldoende
kwaliteit buiten ‘kantooruren’? De
omstandigheden hiervoor zijn gun-
stig als de beschikbaarheid van de
gynaecoloog wordt gefinancierd,
maar ook als concentratie van zorg
vorm krijgt bij ontbreken daarvan.
In beide scenario’s zal dan ’s nachts
door de gynaecoloog gewoon ge-
werkt worden in plaats van
’beschikbaar‘ in bed gelegen, waar-
door 24 uur per dag en 7 dagen in
de week (24/7) zorg geleverd kan
worden die niet alleen het daglicht
kan verdragen, maar zelfs verdient
in de etalage gezet te worden.

PATIËNTENZORG: CURE ÉN
CARE!

Kwaliteit van zorg is meer dan uit-
stekende medische zorg. Hoe moe-
ten we in de toekomst omgaan met
onze patiënten? Misschien zouden
we het hen gewoon moeten vragen.
Wat dat betreft kunnen we een
voorbeeld nemen aan het bedrijfs-
leven, waar klantvriendelijkheid
heel gewoon is. De klant is allang
koning, maar onze patiënten nog
bij lange na niet! We moeten ons
bewust worden van het feit dat we
niet alleen patiëntenzorg moeten
leveren in medische zin (cure),
maar ook in aandacht (care). De
patiënt zal het vast niet erg vinden
als haar eigen gynaecoloog zijn
grenzen kent en doorverwijst naar
een collega, mits hij zich niet hele-
maal terugtrekt, maar betrokken
blijft. Door een dergelijke instelling
verliest de gynaecoloog niet aan
professionaliteit, integendeel. Het
werken kan zoveel meer voldoe-
ning geven en daardoor vast nóg

leuker worden als het menselijk
aspect in de arts-patiëntrelatie niet
(meer) wordt verwaarloosd. Het is
waarschijnlijk een open deur, maar
een stap in de goede richting zou
zijn als iedereen zijn patiënten
(weer) zo zou behandelen, als hij
zelf ook graag behandeld zou wil-
len worden. 

GYNAECOLOOG MET
RECHT OP EEN PRIVÉ-
LEVEN

Als het schakeljaar succesvol blijkt
en de doorstroom van basisoplei-
ding naar de specialisatie verbetert,
zullen aios weer op jongere leeftijd
in opleiding komen (de slinger gaat
wat dat betreft weer terug). Maar of
dit ertoe zal leiden dat ze de slogan
zullen omhelzen dat ‘een slimme
meid haar (eerste) kind op tijd
krijgt’ is zeer de vraag, aangezien er
een maatschappelijke tendens is die
laat zien dat steeds meer van die
slimme meiden in dit tijdsgewricht
helemaal geen kinderen willen
(anno 2007 al 40 procent van de
hoogopgeleiden). Ze willen eerst
genieten van het leven, en mis-
schien zien ze geen kans om, zon-
der risico van burn- out, carrière
met een gezin te combineren.
Is de professie van gynaecoloog
voor een vrouw te combineren met
een gezin? Naar mijn idee makkelij-
ker dan in het verleden. Dit heeft
met veel factoren van doen, zoals
maatschappelijke voorzieningen,
acceptatie van carrièremoeders, en
meer vanzelfsprekende participatie
van partners in de organisatie van
het thuisgebeuren, wat duidelijk
wordt door het gegeven dat nu
inmiddels meer dan de helft van de
mannelijke aios bereid is in deeltijd
te werken om thuis hun aandeel in
het gezin te steken. 
Maar misschien biedt opgeven van
de ‘ik-kan-het-toch-beter/sneller,
dus-laat-mij-het-maar-even-doen ‘-
overtuiging van vrouwen nog het
meeste perspectief voor de toe-
komst. Ze moeten leren dat delege-
ren thuis geen schande is, omdat
partners het misschien wel anders,

maar daarom nog niet slechter
doen. Ze moeten ervaren dat als ze
in staat zijn om het ’alleenrecht-
over-het-aanrecht‘ los te laten, het
krijgen van kinderen waarschijnlijk
weer aantrekkelijk wordt, omdat zij
de zorg voor huishouding én kin-
deren kunnen delen. Hopelijk leidt
dit ertoe dat over 120 jaar het per-
centage bewust kinderloze hoog-
opgeleiden significant is gedaald,
en weer vele kinderen thuis met de
paplepel krijgen ingegoten wat een
fantastisch beroep gynaecoloog is.
Want met rekruteren van ‘high
potentials’ (voor de gynaecologi-
sche professie) kun je niet vroeg
genoeg beginnen! 
(En last but not least: bevolkings-
groei is ook gewoon goed voor
onze broodwinning.)

Met deze bijdrage heb ik willen
aangeven dat het niet verstandig is
om alléén maar vooruit te kijken en
nooit meer ‘om te zien’. De kunst is
om het goede uit het verleden te
behouden, en vooral het kind (in
dit geval de patiënte) niet met het
badwater weg te gooien. 
Als vereniging kunnen we trots zijn
op wat we inmiddels bereikt heb-
ben. In veel opzichten zijn wij voor-
loper en een voorbeeld voor andere
wetenschappelijke verenigingen.
Maar het past niet om nu tevreden
achterover te leunen, want het kan
altijd nog beter. We moeten geen
last krijgen van ‘een remmende
voorsprong’, maar bewust nieuw
perspectief creëren, zodat we als
NVOG over 120 jaar opnieuw wat
te vieren hebben. 

* overal waar hij staat kan ook zij
gelezen worden

CORRESPONDENTIEADRES:
Mevrouw dr. E. Everhardt
vice voorzitter NVOG
Postbus 20075
3502 LB Utrecht
tel: 030 2823812
E-mail: bestuur@nvog.nl
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Ondanks een levendige fantasie
kan ik me nauwelijks voorstellen
hoe het zou moeten zijn geweest
om twintig jaar geleden gynaeco-
loog in opleiding te zijn: de Coch-
rane Library was nog zo goed als
leeg, om in PubMed passende
MesH-headings te vinden, moest je
in dikke boeken zoeken en
www.nvog.nl bestond nog niet,
maar goed er waren ook nog geen
richtlijnen om op internet te zoe-
ken. Deed je dan echt gewoon je
opleider na? 

PROJECTEN LAAG EN 
IN VITRO

Maar goed: regeren is vooruitzien.
Over twintig jaar zitten we, naar
mijn vaste overtuiging, midden in
de implementatie van de vernieuw-
de opleiding. Zoals de NVOG
betaamt, heeft ze als eerste weten-
schappelijke vereniging een project-
groep in het leven geroepen om het
opleidingscurriculum aan te passen
aan het nieuwe kaderbesluit van de
CCMS. De CCMS heeft, in het ver-
lengde van de veranderende
samenleving en de andere eisen die
de patiënt aan specialistische zorg
stelt, nieuwe regels gemaakt voor
de medische vervolgopleidingen. In
tegenstelling tot de ‘softe’ begin-
jaren van deze eeuw, waarin de
nadruk lag op communicatieve en
reflectieve competenties, dient het

accent van de medische vervolg-
opleidingen te verschuiven naar
medische kennis en vaardigheden.
In het artikel getiteld ‘Beter beter’
zijn de aanbevelingen verschenen
in Medisch Contact van januari
2025. Volgens de CCMS verlangt de
patiënt van nu een andere specia-
list: iemand die met eenduidige
adviezen komt op basis van best
practise. De patiënt van nu wenst
niet meer betrokken te worden in
afwegingen en twijfels, de patiënt
van nu verlangt daadkracht, helde-
re opdrachten, duidelijke behandel-
plannen met beslisbomen die het
vervolg bepalen, minder praten en
meer doen. De medische vervolg-
opleidingen, opgebouwd rond
thema’s, bekwaamheden en de
CANMED’s rollen, voldoen niet
meer aan de eisen van de moderne
tijd waarin de anamnese overbodig
is geworden doordat inmiddels
bijna iedereen beschikt over de
nieuwste update van ‘ Innerspace’
(versie 6.0) waarmee diagnoses feil-
loos en draadloos worden overge-
bracht naar het eigen EPD dat na
elke nieuwe diagnose automatisch
een e-mail stuurt naar de betreffen-
de medisch specialist (de
afschaffing van het burgerservice-
nummer heeft hier overigens een
enorme positieve bijdrage aan gele-
verd). Om in deze moderne wereld
te kunnen werken moet de specia-
list van de toekomst anders worden
opgeleid.

De projectgroep LAAG (Liever
Artsenij dan Altijd maar Gesprek-
ken) van de NVOG heeft een kloek
rapport geschreven met daarin de
bouwstenen voor het nieuwe curri-
culum: de thematische opbouw is
verlaten evenals de 7 CANMED’s
rollen. De opleiding is in twee
delen gesplist: ‘ziekte’ en ‘behande-
ling’. Voor beide delen van de
opleiding zijn drie ‘kunstjes’

beschreven die moeten worden
beheerst (voor het deel ‘ziekte’:
pico’s opstellen, artikelen lezen en
beslisbomen opstellen en voor het
deel ‘behandeling’: inclusiegesprek-
ken voeren voor gerandomiseerde
trials, keizersnedes uitvoeren en  de
operatierobot instellen voor de
gynaecologische ingrepen). De
projectgroep LAAG van de NVOG
acht het, sinds de uitslag van
Hannah’s ‘term cephalic trial’ in
2018, niet meer nodig alle Neder-
landse gynaecologen op te leiden
voor het doen van vaginale partus. 

De opvallendste aanbeveling en
vernieuwing uit het LAAG-boekje
is dat elke gynaecoloog in oplei-
ding een meester krijgt. Door het
hebben van een meester is toetsing
niet meer nodig: de meester kan,
door het intensieve contact met de
gynaecoloog in opleiding, precies
beoordelen hoe de opleiding vor-
dert. Hierdoor is gestructureerd
toetsen overbodig geworden. De
andere meest in het oog springende
modernisering is de vorderingson-
afhankelijke opleidingsduur, de
opleiding tot gynaecoloog duurt
voor iedereen zes jaar. Met deze
ingrijpende modernisering denkt
de projectgroep LAAG de toekom-
stige gynaecologen voldoende voor
te bereiden op de veranderende
maatschappij. Binnenkort start de,
door het ministerie gesubsidieerde,
implementatie: het project In
VITRO (Innovatie en VaarT in
Revolutionaire vervolgOpleidin-
gen).

WIE BEPAALT BETAALT

Het laatste hoofdstuk van het
LAAG-boekje is natuurlijk gewijd
aan de financiering van de oplei-
ding. Momenteel is het nog zo dat
elke gynaecoloog in opleiding bij
aanvang van de opleiding het zoge-

Tijden veranderen: 
het goede keert terug!
C.D. DE KROON,

AIO GYNAECOLOGIE, HAGAZIEKENHUIS, LOCATIE SPORTLAAN, DEN HAAG



16 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, juni 2007

naamde ‘persoonlijke opleidings-
budget’ krijgt uitgekeerd. Met die
zak met geld kan de gynaecoloog in
opleiding dan bekwaamheidscur-
sussen, thematrainingen of rollen-
spellen kopen in de kliniek waar-
van hij denkt dat daar die
desbetreffende bekwaamheid het
beste eigen kan worden gemaakt.
Daarnaast krijgt hij het surplus aan
productie (geleverde productie
minus gedorven productie van de
opleiders) als salaris. Dit systeem
lijkt ideaal: de gynaecoloog in
opleiding kan zelf bepalen waar
welk deel van de opleiding gehaald

wordt en hij krijgt geld naar wer-
ken. De administratieve chaos is
echter onovertroffen, om maar te
zwijgen over de voortdurende dis-
cussie over hoeveel de gynaecoloog
in opleiding heeft geproduceerd en
de opleider aan inkomsten heeft
gedorven. Na vele rapporten,
memo’s en invitational conferences
heeft de projectgroep LAAG het
volgende vooruitstrevende voor-
stel: gynaecologen in opleiding
komen in dienst van de opleiders.
Dat lijkt, in het kader van ‘wie
bepaalt betaalt’ het meest
pragmatische systeem. 

Over twintig jaar zullen we weten
of tijden inderdaad veranderd zijn,
maar vooral of het goede inderdaad
is teruggekeerd!

CORRESPONDENTIEADRES:
Dr. C.D. de Kroon
aio gynaecologie
HagaZiekenhuis
Locatie Sportlaan
Postbus 40551
2504 LN  Den Haag
tel: 070 3592208
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Het lijkt erop dat ‘120 jaar NVOG’
het begin van een nieuwe tijd mar-
keert. Op 16 november 1887 werd
de ‘Nederlandsche Gynaecologi-
sche vereniging’ opgericht en onze
huidige naam dateert uit 1965.
Begon de ‘Nederlandsche’ met
negen leden, nu telt de NVOG ruim
1300 leden, inclusief aspirant-, rus-
tende en buitengewone leden.
De gynaecoloog is een specialist
geworden die in elk ziekenhuis ons
‘kernspecialisme’ vertegenwoor-
digt: een ziekenhuis zonder gynae-
coloog is ondenkbaar. Ook de oplei-
ding van grote specialismen is
onder meer afhankelijk van de aan-
wezigheid van een opleiding obste-
trie en gynaecologie. De kwaliteit
van de opleiding heeft een grote en
belangrijke uitstraling binnen en
buiten het ziekenhuis. Assistenten
zijn geen productiemakers meer en
horen opgeleid te worden tot goede
gynaecologen in een veilige omge-
ving. De NVOG heeft niet afge-
wacht en met het project ‘HOOG’
(Herziening Opleiding Obstetrie en
Gynaecologie) loopt zij voorop.

Financiering blijft van groot belang
om de ambities te kunnen realise-
ren. Oog voor beroepsbelangen zal
nog belangrijker worden als de spe-
cialist ‘verplicht’ wordt tijdens de
diensten in het ziekenhuis te blijven
om de assistenten optimaal te
kunnen opleiden.
Maar de gynaecoloog is ook een
werker in groepsverband gewor-
den. Werken in een maatschap met
minder dan drie of vier personen is
ondenkbaar geworden, en er zijn
nog maar zestien maatschappen
met drie of vier gynaecologen
(NVOG-ledenboek 2006). Dit komt
mede door het feit dat we zeven
dagen per week beschikbaar moe-
ten zijn om met de eerstelijnsverlos-
kunde te faciliteren en onze eigen
(tweedelijns)verloskunde op een
kwalitatief hoog niveau te kunnen
realiseren: de Nederlandse vrou-
wenartsen maken de thuisbevalling
mogelijk! Dit vraagt wel om aan-
dacht voor beroepsbelangen.
Immers, ook de brandweerman
wordt niet per brand betaald, maar
voor de beschikbaarheid. De
NVOG heeft hier veel aandacht
voor gevraagd en het begrip voor
dit probleem wordt groter. Met een
DBC-afhankelijke finananciering
moet een separate financiering van
de beschikbaarheid worden gereali-
seerd.
Het beroep ‘arts’ is ook steeds meer
een ‘vrouwenvak’ geworden.
Kunnen velen van ons zich nog de
eerste vrouwelijke assistent in
opleiding of de eerste vrouwelijke
gynaecoloog in de maatschap her-
inneren, na 120 jaar NVOG is dat
volstrekt anders geworden. De
‘monitor arbeidsmarkt gynaecolo-
gen 2006’ (NIVEL, Utrecht) maakt
dat duidelijk: van alle gynaecolo-
gen jonger dan 40 jaar is 73%
vrouw. Van alle vrouwelijke gynae-

cologen is 67% jonger dan 45 jaar,
bij de mannen is dit nog maar 20%.
Van de mannelijke gynaecologen is
41% al 55 jaar of ouder, bij de vrou-
wen is dit slechts 4%. Deze trend
zal vooralsnog doorzetten met ver-
strekkende gevolgen. De bereid-
heid om naar een stad of streek te
verhuizen om te kunnen werken
zal sterker afhangen van de moge-
lijkheden die de partner heeft. Maar
als de maatschappen groter worden
(en dus het aantal diensten kleiner),
mag de afstand tot thuis weer toe-
nemen, omdat ‘in huis slapen’ meer
voor de hand ligt en een grotere
afstand tussen thuis en ziekenhuis
minder bezwaarlijk wordt. 
De organisatie van de gezondheids-
zorg verandert in hoog tempo. De
tijd dat de specialist ‘de baas’ was,
is voorgoed voorbij. Ziekenhuizen
maken nu deel uit van grote, over-
koepelende organisaties en de spe-
cialist krijgt daarin een geheel
andere rol. Kwaliteit van zorg is
niet meer vanzelfsprekend en
‘meten is weten’. Registratie wordt
cruciaal en automatisering en het
creëren van een elektronisch patiën-
tendossier een logische noodzaak.
Het aanleveren van kwaliteitsindi-
catoren en complicatieregistratie
wordt verplicht, daarmee wordt de
kwaliteit bevestigd. Deze ontwik-
keling zal ook vragen om concen-
tratie van zorg, waar het gaat om
grote en zware operaties (bijvoor-
beeld debulking bij ovariumcarci-
noom) en waar het gaat om zeldza-
me operaties. De opmerking dat het
zo leuk is om een bepaalde operatie
nog eens te doen omdat je die al
drie jaar niet meer gedaan hebt, is
niet meer aanvaardbaar.
Ten slotte is ook de omgeving van
de specialist veranderd. De specia-
list stond centraal, aan zijn of haar
kennis en kwaliteit werd niet

De NVOG: leidend voorop of
lijdend volgen…
J.G. NIJHUIS 

HOOFD AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT,

VOORZITTER NVOG

Foto: Vincent Mentzel, HH
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getwijfeld.  De patiënt kwam van-
zelf, elke stad of streek had immers
zijn eigen ziekenhuis en feitelijk
was er geen andere keus. Nu staat
de patiënt centraal. De patiënt heeft
bij binnenkomst al informatie over
haar symptomen of ziektebeeld, en
heeft veelal ook al informatie over
het ziekenhuis en over de specialist
die zij consulteert. Ervan uitgaan
dat het allemaal zo’n vaart niet zal
lopen, is extreem gevaarlijk. De
specialist dient niet meer tegenover
de patiënt te staan, maar als een
persoonlijk adviseur naast de
patiënt. Ook ziekenhuisdirecties
zullen moeten begrijpen dat hun
wereld, en dus hun adherentiege-
bied, groter is dan de traditionele
stad of streek.

KORTOM…

De tijd verandert snel en het kern-
begrip is KWALITEIT. Denken dat
het zo’n vaart niet zal lopen is
onverstandig (of dom) en gevaar-
lijk. Kwaliteit en oog voor verande-
ring begint bij de gynaecoloog zelf,
maatschap en ziekenhuis moeten
dan wel volgen. Maar gynaecolo-
gen moeten zich realiseren dat de
nieuwe tijd een feit is, dat je niet
meer kunt zeggen dat je goed bent,
maar dat je dat moet bewijzen. Dat
je dus vanzelfsprekend meewerkt
aan de ontwikkeling van registra-
ties van verrichtingen en complica-
ties, want ‘meten is weten’. Dat het
niet erg is om voor zeldzame of
specifieke behandeling te verwijzen
naar een gynaecoloog die dat
(beter) beheerst, maar dat je dat

sterker maakt, zeker in de ogen van
de patiënt die daarna weer voor
verdere begeleiding terug zal
komen. 
Maatschappen zullen op dezelfde
wijze moeten kijken waar ze goed
in zijn en wie welke taken aankan.
Verwijzing kan binnen de maat-
schap, binnen de regio, of zelfs ver-
der. Maatschappen moeten mis-
schien groter worden om de
beschikbaarheid draaglijker te
maken. Die beschikbaarheid wordt
natuurlijk gefinancierd. Vervolgens
is het niet erg dat de afstand tussen
werk en ziekenhuis groter wordt,
en kunnen de gynaecoloog en haar
partner makkelijker beiden blijven
werken met behoud van tijd voor
familie en gezin (‘quality time’).
Alle eerder besproken ontwikkelin-
gen zijn beter mogelijk als zorg
geconcentreerd wordt. Beschikbaar-
heid is eenvoudiger bij grotere pro-
ductie, subspecialisatie eveneens.
Ook goede registratie is eenvoudi-
ger te realiseren in grotere centra.
De gedachte dat de patiënt het
bezwaarlijk vindt wat verder te rei-
zen voor kwalitatief hoogwaardige
zorg is naïef. Ook ziekenhuizen
moeten zich dat realiseren en hun
horizon verbreden door eerder te
kijken naar concentratie en samen-
werken dan naar hun eigen eiland.
Het kan zijn dat de thuisbevalling
bedreigd wordt, als de afstand tot
de gecentreerde zorg te groot
wordt, maar ook hier zal kwaliteit
voorop moeten staan. 
Bij nieuwe ontwikkelingen is het
verstandig voorop te lopen, dan is
er nog aandacht voor plannen, en

nieuwe initiatieven worden vaak
beter betaald. Achteraan lopen en
lijdzaam volgen is geen goed alter-
natief. Elke vernieuwing moet uit-
eindelijk gericht zijn op verbetering
van kwaliteit en gynaecologen
moeten in hun eigen omgeving
doen waar ze goed in zijn. Als je
doet waar je goed in bent, dus kwa-
liteit levert, volgen ook de beroeps-
belangen, daarom heet het NVOG-
beleidsplan ook ‘Kwaliteit als
beroepsbelang’. De NVOG zal dit
proces moeten ondersteunen en het
is van groot belang dat de gynaeco-
logen samen blijven optrekken bin-
nen hun eigen beroepsvereniging.
Verdere professionalisering van de
NVOG kan in deze ontwikkeling
niet uitblijven.
De snelheid waarmee de gezond-
heidszorg verandert, is groot, veel
groter dan menigeen denkt. De
komende vijf jaar konden wel eens
cruciaal blijken te zijn. Ik hoop dat
we bij ons volgende lustrum in
2012 vaststellen dat de gynaecolo-
gen, en hun NVOG, leidend voorop
hebben gelopen en niet lijdend
gevolgd hebben…

CORRESPONDENTIEADRES:
Prof. dr. J.G. Nijhuis
Hoofd afdeling Obstetrie en Gynaecologie
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
tel: 043 3874764
fax: 043 3874765
E-mail: jnij@sgyn.azm.nl
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Veel in het leven is onderhevig aan
trends en dat blijkt dus ook op te
gaan voor schaamhaar; schaamhaar
is uit…
Aan dit haarloze schoonheidsideaal
kunnen wij als gynaecologen ons
vandaag de dag ook niet meer ont-
trekken. Dagelijks worden wij
geconfronteerd met deze haarloze
norm. Weinig bespreekbaar, maar
allerminst onopgemerkt zijn wij
inmiddels trouwe volgelingen van
menige hype geworden. Is het niet
een schaamlipcorrectie als onvol-
prezen schoonheidsideaal, dan is
het wel een eiceldonatie als gevolg
van carrièreplanning. De kunst-
verlossing, de kunstmatige inse-
minatie… kunstmatigheid wordt 
zo langzaamaan de dominante
norm in ons vak. Gesteund door 
de marktwerking en andere com-
merciële indoctrinaties in de
gezondheidszorg, is de trend
onmiskenbaar. We leven in een
meritocratische, kapitalistische
maatschappij met alle overtuigin-
gen en eisen die daarbij horen.

In hoeverre gaan wij mee in de
hype? Gecensureerd door de DBC-
perikelen, moeten wij ons als zorg-
verleners overtuigen van het vrije

ondernemerschap. De gynaecoloog
zal zich, in loondienst of vrijgeves-
tigd, steeds meer klantgericht gaan
oriënteren waarbij commercialise-
ring en marktwerking een centrale
rol gaan innemen. Ingebed in een
ziekenhuisstructuur, BV of ZBC, zal
onbewust gestreefd worden naar
verdere differentiatie van het vak,
waarbij duidelijke kwaliteitseisen
zullen worden gesteld. Dit streven
naar transparantie zal de gynaeco-
loog allerminst duidelijkheid ver-
schaffen. Opgeleid als medicus met
Hippocrates als grote voorbeeld,
komen we terecht in een wereld
van een businessplan, SWOT-analy-
ses, targets, beursnoteringen en
rendement van de aandelenmarkt.
De specialist wordt gedwongen tot
verdere differentiatie in manage-
ment, allerminst ondersteund door
de opleiding.Tot op heden worden
inzicht in groepsgedrag of manage-
mentinzichten in de opleiding niet
meegenomen. Door gebrek aan
kennis hebben particuliere initiatie-
ven daardoor nog niet tot indruk-
wekkende resultaten geleid. Wel
prikkelt deze ontwikkeling menig
specialist met een natuurlijke inte-
resse in het ‘zaken doen’. Was dit
vanuit cultuurhistorisch perspectief
tot voor kort nog ondenkbaar,
momenteel lijkt het ondernemer-
schap geen dreiging meer. 

Is er nog wel plaats voor de ‘echte
dokter’? De algemeen gynaecoloog
wordt gedwongen tot differentiatie,
is het niet gestuurd vanuit de
marktwerking, dan is het wel door
de omvang van de maatschap of
medisch-inhoudelijke ontwikkelin-
gen. Hierbij zullen vanuit vroegere
weerbarstige tradities steeds meer
verschillen benadrukt gaan wor-
den, zowel op medisch inhoudelijk
als op persoonlijk niveau. Hoewel
deze differentiatie vaak nog gezien

wordt als een dreiging voor het in
stand houden van de breedte van
het vak, zullen nieuwe mogelijkhe-
den tegelijkertijd een bron van
energie vormen waardoor wij gesti-
muleerd worden. Nieuwe uitda-
gingen kunnen in deze situatie
optimaal benut worden om een
zogenaamde ‘burn-out’ te voor-
komen, nieuwe interesses geboren
te laten worden en de tot op heden
verborgen capaciteiten te laten ont-
wikkelen. De voldoening die hier-
uit voortvloeit, zal leiden tot een
goede balans, waarbij het proces
van zelfkennis van essentieel
belang blijft. Zelfcensuur, het creë-
ren van een omgeving die je helpt
om je te richten op de dingen die
voor jou belangrijk zijn, is onont-
beerlijk in een maatschappij die
dingen opdraagt en maakbaar lijkt.
Dit geldt niet alleen voor vanuit
overheidswege gestuurde medisch-
inhoudelijke eisen, maar ook voor
de eisen die gesteld worden aan het
combineren van werk en privé.

Kan dit in een vak als gynaecolo-
gie/verloskunde? Het streven naar
uitgebalanceerde werkomstandig-
heden geijkt aan de huidige maat-
schappelijke normen, leidt tot
maatregelen zoals 48-urige werk-
week, korting van diensten, com-
pensatie, zwangerschapsverlof of
ouderschapsverlof. Deze aanpas-
sing van werkomstandigheden
groeit deels vanuit historisch per-
spectief, maar is voor het grootste
gedeelte een direct gevolg van ver-
andering van arbeidsethos, zowel
onder de vrouwelijke als mannelij-
ke collega’s. De jonge specialisten
willen meer flexibiliteit en loop-
baanplanning, zijn voor parttime
werken en beogen een andere
balans tussen privé en werk. Echter
de onvoorspelbaarheid en veelzij-
digheid van ons vak laten zich niet

Een streepje, een driehoekje of
helemaal kaal?
C.G.J.M. HILDERS

GYNAECOLOOG, REINIER DE GRAAF GROEP, DELFT
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dirigeren in een 8-urige werkdag en
de uniciteit van diensten en disuti-
lity laten zich niet eenvoudig in een
uurloon vertalen. Met het oog op
de vervrouwelijking van het vak is
het van essentieel belang om hier
een goede balans in te vinden.
Want tot op heden is er nog steeds
de dubbeltaak voor de vrouwelijke
gynaecoloog, die vanuit cultuur en
publieke opinie moet balanceren
tussen werk en gezin. Dat we nu
een minister voor gezinszaken heb-
ben weerspiegelt zeker geen brede
consensus, want het uitgangspunt
bij alle beleid is nog altijd dat de
vrouw de zorgende rol binnen het
gezin vervult. Echter, uit de recente
enquête, gehouden door de werk-
groep Gynaecoloog en Maatschap-
pij, komt naar voren dat er ondanks
deze dubbeltaak van met name de
vrouwelijke gynaecologen, toch een
goede balans tussen het werk en
privé bestaat. Hoogstwaarschijnlijk
wordt deze balans gevoed door
onontbeerlijke ingrediënten, te
weten de gedrevenheid en passie
voor het vak. De positieve energie
die hieruit voortkomt, is onontbeer-
lijk voor een optimistisch toekomst-
beeld, waarbij actief omgegaan
moet worden met de verschillende
facetten van organisatie, structuur
en continuïteit van zorg. 
In een ‘maakbare maatschappij’, die
uitdaagt tot een grenzeloze ambitie,

zullen we bij onszelf moeten blijven
en moeten we ons niet gek laten
maken! 

Zwakke punten
Het balanceren tussen privé en
werk dreigt door de snelheid van
onze samenleving en alle eisen die
daaraan gesteld worden, het huidi-
ge arbeidsethos te beïnvloeden. Met
name in het vak gynaecologie/ver-
loskunde waar onvoorspelbaarheid
en onregelmatige werktijden aan de
orde van de dag zijn en blijven, is
het van essentieel belang om ade-
quaat om te gaan met het combine-
ren van werk en privé. Om hierin
een goede balans te houden zal een
actieve en positieve houding van
met name de jonge specialist en
assistent gevraagd worden. Deze
zal zich bewust moeten blijven van
de aard van het vak. 

Sterke punten
Onafhankelijk van de vraag of de
huidige regering de vrouw aan het
aanrecht, de bewust kinderloze
vrouw of kind & carrière vrouw
beloont, bestaat in het vak gynae-
cologie/verloskunde geen discussie
over vrouwenparticipatie in het
arbeidsproces. Het feit dat momen-
teel 40% vrouwelijke gynaecologen
en 75% vrouwelijke assistenten
werkzaam zijn, weerspiegelt de
toegankelijkheid van het vak voor

met name vrouwen met gelijkheid
in arbeidsparticipatie en werkom-
geving.

De kansen
Nieuwe ontwikkelingen in ons vak
op medisch-inhoudelijk, organisa-
torisch of managementgebied kun-
nen inspirerend en uitdagend wer-
ken, waarbij een positieve
werkhouding, nieuwe inzichten en
verborgen capaciteiten ontplooid
kunnen worden. De voldoening die
daaruit kan voortvloeien, kan de
dreiging van een ‘burn-out’ keren.

De bedreigingen
Door gebrek aan kennis en ervaring
op het gebied van marktwerking
bestaat de kans op commerciële
dreiging van buiten ons werk-
gebied. Het ontwikkelen van com-
petenties en actieve deelname ten
aanzien van ondernemerschap
voorkomt dat wij als lijdend voor-
werp balanceren tussen wetgeving
en markt.

CORRESPONDENTIEADRES:
Mevrouw prof. dr. C.G.J.M. Hilders
Gynaecoloog, Reinier de Graafgroep
Postbus 998
2270 AZ Voorburg
tel: 015 2603060
E-mail: hilders@rdgg.nl 
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In de gezondheidszorg is in de
afgelopen jaren veel veranderd. Het
zorgstelsel, de DBC’s, het uurloon,
het begin van marktwerking. Als
gynaecologen staan wij er midde-
nin. Meer dan 70% doet dat óók als
ondernemer. Zij werken in een
maatschap en worden beschouwd
als ‘vrij beroep’. Zij horen voor-
bereid te zijn.

Want zij weten: ‘Ontkenning is
doodzonde voor elk bedrijf’, zoals
het Financieel Dagblad op 29 februari
2004 het boek van Peter Schwartz
aankondigde: Inevitable Surprises – a
Survival Guide for the 21th Century.
Op straffe van een ondergang moe-
ten de bedrijven klaar zijn voor de
‘onvermijdelijke verrassingen’.

Van deze trendwatcher leren wij
dat we ten minste drie dingen vast
moeten houden
1. er zullen nog meer verrassingen

komen;

2. wij zullen in staat zijn daarmee
om te gaan;

3. we kunnen anticiperen op vele
ontwikkelingen en nu eigenlijk
al heel betrouwbare aannames
doen.

Wat zijn die verrassingen, die we
niet moeten ontkennen? Hoe kun-
nen wij de veranderingen onder-
kennen en hierop anticiperen? 

Het instrument voor een kritische
benadering van de toekomst blijken
wij al te hebben. Wij gebruiken het
echter te beperkt. Evidence-based
medicine (EBM). Het is een krach-
tig paradigma met meer dan alleen
een vakinhoudelijk dimensie. EBM
heeft tot een omwenteling in
methodisch denken geleid. Er ont-
stond een nieuwe grammatica van
kritisch bevragen en argumenteren. 

Gekomen is een reflecterende prac-
titioner, tenminste in medisch
inhoudelijk zin. Maar we zijn er
nog niet. ‘Oude’ benaderingen heb-
ben nog steeds moeite met een ver-
antwoorde onderbouwing, zoals
het CTG. Maar nieuwe ontwikke-
lingen komen dus niet meer zonder
kritische benadering het vakgebied
binnen. De verwachting is dat zelfs
de benadering van psychosomati-
sche klachten evidence-based zal
worden. 

De kracht van de redelijkheid trekt
aandacht. Met oprechte bewonde-
ring wordt verwezen naar de suc-
cessen in de medische wetenschap.
‘Naar evidence-based onderwijs’1

moet de ontwikkeling in het onder-
wijs gaan, adviseert in 2006 de

onderwijsraad aan de minister. De
Nobelprijswinner voor economie
uit 2006, Edmund S. Phelps, pleit
krachtig voor ‘Evidence-based
economy’.2

En nu komt de bal terug. Terug-
gekaatst door anderen. Verzeke-
raars, economen, politici. Het is een
andere kant van de transparantie.
Zelfkritiek, het bewezen vermogen
tot reflectie stopt niet buiten de
spreekkamer. Inhoudelijk zitten wij
op de rails. Maar waar is de kriti-
sche benadering van de terreinen
buiten de spreekkamer?

Hier zijn ontwikkelingen in gang
gezet en worden ook kritische
vragen gesteld, maar nu aan ons
door anderen.

• Onderwijs: inhoud begin
gemaakt evidence, inrichting
toe aan evidence

Het onderwijs is zonder RCT
begonnen aan een nieuwe benade-
ring van de medische opleiding en
staat open voor research achteraf.
Evidence based medical education3

is het afgeleide van het EBM-para-
digma.4 De veranderingen in de
opleiding tot gynaecoloog blijken
met de komst van HOOG open te
staan voor reflectie en research.
Daarmee houdt de kritische bena-
dering echter op. 
De toebedeling van de opleidings-
plaatsen is niet kritisch. Hier is
weer de onderstroom van een over-
jarig waardestelsel te voelen.
Onverminderd geldt het academi-
sche monstrum van macht, autori-
teit en deelbelangen. De toebede-
ling is niet  transparant en stoelt

Evidence-based gynaecology
Op weg naar onvermijdelijke
verrassingen
R. MAAS

GYNAECOLOOG, SLOTERVAARTZIEKENHUIS, AMSTERDAM,

SECRETARIS BBC NVOG
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ook niet op onderbouwing. Dit
systeem houdt dan ook geen stand
bij een kritische bevraging. UMC’s
hebben verdeelmacht in strijd met
de evidence over hun functioneren
bij de opleiding.5

We zullen nog meemaken dat de
verdeling van opleidingsregio’s op
basis van zinnige argumenten zal
plaatsvinden. Geen verrassing,
maar de noodzakelijke consequen-
tie van redelijkheid. 
Ook Amsterdam zal waar moeten
maken waarom de academische
ziekenhuizen ten aanzien van de
opleiding niet samenwerken.

• Kwaliteit: doe alleen waar je
goed in bent en bewijs het

Transparantie geeft inzicht in de
uitkomst van medisch handelen.
Cijfers over morbiditeit, complica-
ties en mortaliteit zullen openbaar
worden. Dat is de redelijke conse-
quentie van kwaliteitsbeleid. Kwa-
liteit is doen wat je zegt dat je doet
en vervolgens bewijzen, dat je
gedaan hebt wat je beloofde. Die
uitkomsten kunnen vergeleken
worden met die van collega’s. Niet
de veldnorm, het gemiddelde met
een verantwoorde spreiding, maar
de beste norm moet worden nage-
streefd. Best-practice is veel beter
dan de veldnorm. Daar zit het
onaangename probleem.

Op basis van kwaliteit is niet vol te
houden dat een gynaecoloog nog
langer alles doet. Er zijn voldoende
argumenten ook uit andere vakge-
bieden dat het bundelen van activi-
teiten van diagnose en behandeling
rond diagnose of behandelingstech-
niek leidt tot een kwaliteitsverbete-
ring.6 Dat heet focused care. 
Iedereen weet, gynaecologie is
beter planbaar dan verloskunde.
Niet ieder ziekenhuis zal meer alles
aanbieden, ook niet alles in de
gynaecologie. De politiek verwacht
dat ook niet meer.7 Voor goede zorg
zijn patiënten bereid dat te accep-
teren.8 Omdat verloskunde deel uit-
maakt van de acute zorgverlening
zal de scheiding vooral tussen
gynaecologie en verloskunde
plaatsvinden. 

• Het verloskundige centrum, de
consequentie van concentratie

Er zullen verloskundige centra
komen. Minder aanbieders bete-
kent langere reistijd voor de

patiënt. Mag dat wel in de verlos-
kunde? Het gaat toch vaak om
acute zorg? Hoe zijn de grenzen nu
en welke eisen stellen wij daar als
beroepsgroep aan? De ambulance
rekent 15 minuten aanrijtijd, en
aansluitend maximaal 25 minuten
vervoer tot het ziekenhuis. ‘Ook
verloskundigen en huisartsenzorg
hanteren deze normen.’9

In een verloskundig centrum is een
gynaecoloog 24 uur per dag aan-
wezig.10 Dat houdt in dat een
patiënte niet hoeft te wachten op de
gynaecoloog. Die is nodig voor de
ingrijpende specialistische gevallen.
De huidige maximale normtijden
voor de gynaecoloog zijn bekend.11

Besparen op reactie- en aanrijtijd
van de specialist geeft wat ruimte
aan de aanrijtijd met de ambulance.
De winst is de reactietijd van de
gynaecoloog – binnen vijf minuten
reageren, binnen twintig minuten
in huis en binnen dertig minuten 
na indicatiestelling een sectio
caesarea.12 

Nu lijkt een verloskundig centrum
onmogelijk, stuit op emotionele en
financiële grenzen. Maar let wel op
dat in landen met een betere peri-
natale statistiek, zoals West-Duits-
land en een vergelijkbare samen-
stelling van de bevolking als
Nederland, een langere aanrijtijd
acceptabel is. 
In plaats van verzet bieden, zouden
we op deze concentratie regie moe-
ten houden. Concentratie is geen
verlies, zoals in de uurloondiscus-
sie als argument gebruikt wordt. 
Minimaal zou de concentratie in
stedelijke gebieden, zoals Amster-
dam moeten plaatsvinden. Hier
kan het aantal ziekenhuizen dat
tweedelijns verloskundige zorg
rond de klok aanbiedt, terugge-
bracht kunnen worden tot drie
locaties. Ook de derde-lijnszorg zou
door bundeling geconcentreerd
kunnen worden.

• Einde van de maatschap
Ongeveer 70% van de medische
specialisten werkt in een maat-
schap, erkend als vrij ondernemer,
tot 2008 veelal geborgd en
beschermd door lumpsumregelin-
gen. Is deze vorm van beschermd
ondernemen wel beter voor de
patiënt, beter dan een loondienstsi-
tuatie? Is hier evidence over? Het
tegendeel is wel aangetoond.
Yolanda van der Graaf, hoogleraar

epidemiologie in Utrecht, heeft al
gepleit voor het loskoppelen van
diagnose en behandeling. Diegene
die zegt dat je geopereerd moet
worden, moet geen belang hebben
bij de operatie.13 Het onder zoek
van Nallamotthu (2007)14 onder-
bouwt deze stelling met cijfers die
blootleggen dat het financiële
belang in een behandeling de indi-
catiestelling voor de patiënt ongun-
stig beïnvloedt.

In principe is de in een maatschap
werkende medische specialist ver-
gelijkbare met de rol van Chefarzt in
een Duitse kliniek, zoals Wolfgang
Pföhler, bestuursvoorzitter van het
Rhön Klinikum AG in Duitsland15,
schetst op de aandeelhoudersverga-
dering in juli 2006.16 Het model van
Chefarzt werkt niet in een commer-
cieel georiënteerd ziekenhuis dat de
patiënt centraal stelt. 
Het is op basis van evidence niet
overeind te houden dat gynaecolo-
gen in een maatschap beter werken
dan medisch specialisten in loon-
dienst. In ieder geval zal het belang
hebben bij ‘omzet’ het andere doel,
het belang van de patiënten, in de
weg kunnen staan. 
Kortom, als het echt gaat om kwali-
teit en interesse voor de patiënt,
moet het anders. Pföhlers schets
van de toekomstige rol van
medisch specialist is geheel in de
lijn van ‘Redefining Health Care’
op basis van ‘Value-Based Competi-
tion’ (Porter en Olmsted Teisberg,
2006).17 De inrichting van de zorg
op basis van een oriëntatie op
waarden die gericht zijn op patiën-
ten, zijn op termijn ook economisch
aantrekkelijker dan de inrichting op
ander belangen. 

• Conclusies: De gevolgen van de
redelijkheid

De verrassingen zijn geen verras-
singen, wel redelijke veranderin-
gen, waarvoor je voor of tegen kunt
zijn. Tegen redelijkheid valt een
deelbelang alleen op korte termijn
te verdedigen. Evidence-based
gynaecologie zal inhouden dat alles
door de bril van evidence gezien
wordt. 
De toekomst van de maatschap zal
mogelijk de meeste emoties veroor-
zaken. Maar we kunnen ook wach-
ten. De verandering is namelijk al
in gang gezet, zoals Karen Kruijthof
in een interview opmerkte.18 Zij
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constateerde een – parallel aan de
feminisering van de beroepsgroep –
optreden van een verschuiving van
aandacht van materiële naar meer
inhoudelijke aspecten. ‘Je hoeft er
geen beleid meer op te maken’, het
gebeurt al. 
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In het operatiecomplex wordt hij
opgewacht door de AIOS met wie
hij vandaag zal opereren. Gezamen-
lijk betreden zij OK 3E na passage
van de irisscan. De toegangscom-
puter wenst hen daarop persoonlijk
een goede morgen toe. Vervolgens
verschijnen hun pasfoto’s als icoon-
tjes op het scherm. Door een dubbe-
le klik met de muis op het icoontje
van de AIOS wordt een keuzemenu
geopend. Daarin is onder andere
het overzicht van skillslabcertifica-
ten te zien en de historie van ver-
richtingen tot nu toe. Conclusie:
AIOS is geautoriseerd huidige
ingreep onder supervisie te verrich-
ten.

De vloer van de ruimte is, op de
operatietafel na, leeg. De appara-
tuur, die vroeger in verrijdbare stel-
lages met een wirwar van snoeren
voor een chaotisch aanblik zorgde,
is weggewerkt in pendels aan het
plafond. De centrale computer staat
steriel opgesteld boven de operatie-
tafel en laat patiëntgegevens en
type ingreep zien. Na een snelle
blik op dit scherm groet onze
gynaecoloog de 41-jarige patiënte.
Zij zal een bilaterale salpingo-oöfo-
rectomie ondergaan omdat zij
draagster is van een BRCA-1-gen-
mutatie. 

Voordat de narcose wordt toege-
diend worden de patiëntgegevens,
vastgelegd in haar chip, nog één
keer gecontroleerd. Vervolgens
worden de anaesthetica gescand. In
geval van een interactie met overi-
ge medicatie of als de dosering
moet worden aangepast aan ver-
minderde nierfunctie, gaat er een
alarm af. Gelukkig blijft het dit keer
stil. Dit is extra prettig omdat de
anesthesist die al bijna pensioen-
gerechtigd is, bij zulke alarm-
meldingen steeds haar favoriete

betoog tegen protocollaire genees-
kunde afsteekt.

Gynaecoloog, AIOS en operatie-
assistent staan even later gewassen
en in operatietenue aan tafel. De
centrale computer is middels een
touchscreen te besturen. Zo kan
ook tijdens de operatie het elektro-
nische patiëntendossier worden
geraadpleegd. De ingreep verloopt
ongecompliceerd, hetgeen ook
goed is voor het complicatiepercen-
tage van beide operateurs. 

Na de ingreep gaat de gynaecoloog
met de AIOS ter evaluatie én voor
de gezelligheid naar de koffie-
kamer. Ook de toegang tot deze
ruimte wordt middels irisscanappa-
ratuur bewaakt. Een aantrekkelijke
bijkomstigheid is, dat via een link
met de koffieautomaat, direct zijn
vooraf geprogrammeerde keuze
wordt bereid: dubbele espresso met
een half klontje suiker. Eigenlijk
had hij vandaag meer zin in thee
gehad, maar ja… dat is nu eenmaal
de prijs die je betaalt voor automa-
tisering.

* Waar hij staat, kan ook zij worden gelezen.
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De gynaecoloog van 2027 is op dit
moment dertien jaar. Hij* oefent
fanatiek zijn oog-hand-coördinatie
en reactiesnelheid op de nieuwste
Playstation 3. Met gemak over-
schrijdt hij de drie uur per week,
die als afkapwaarde werd gekozen
in de studie van Rosser et al.1 Chi-
rurgen die meer dan drie uur per
week videogames doen, blijken in
deze studie immers sneller te
opereren en 37% minder fouten te
maken dan hun collega’s die op een
andere manier invulling geven aan
hun vrije tijd. 
Om mijn verwachtingen ten aan-
zien van de operatiekamer te illu-
streren neem ik deze jongen mee,
uit zijn digitale wereld van Harry
Potter en Spiderman, naar 2027.

De jongen is man geworden. Hij is
33 jaar oud en heeft net zijn oplei-
ding tot gynaecoloog afgerond.
Graag schets ik u een dag uit zijn
leven.
Het is kwart over acht als de zie-
kenhuistelefoon in zijn borstzak
meldt dat de eerste patiënt van zijn
programma op OK 3E is gearri-
veerd. De letter E staat daarin voor
Endoscopie-unit. Alle endoscopi-
sche ingrepen zijn in deze daartoe
speciaal geoutilleerde unit gecon-
centreerd, met operatieassistenten
die allen hun specialisatiegraad
medische technologie behaald
hebben.

Gynaecologische chirurgie 
anno 2027
E. HIEMSTRA
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Speciale jubileumaflevering NOBT

Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften 1986-2007

Toelichting: 
Pubmed search met Query conform wetenschappelijk jaarverslag van commissie
wetenschap NVOG
Engelstalige literatuur tussen 01 januari 1986 en 01 januari 2007
Limits: Clinical trial/Randomised controlled trial
Resultaat: 559 hits
Met behulp van Web of Science citaties per publicatie (range: 0-479 citaties)
Hieronder een selectie van diverse jaren van de veelvuldig geciteerde artikelen met
aangegeven het aantal citaties (op 1 mei 2007)

677C->7 Mutatie risico factor voor 
spina bifida
Foliumzuursuppletie periconceptioneel verlaagt het risico op neurale buis defecten. In
deze studie werd de frequentie bestudeerd van de 677C->7 mutatie in het 5,10-methyl-
enetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gen bij 55 patiënten met een spina bifida en
ouders van zulke patiënten (70 moeders, 60 vaders). 
5% van 207 controles waren homozygoot voor de 677C-->7 mutatie in vergelijking met
16% van de moeders,  10% van de vaders en 13% van de patiënten. De mutatie bleek
geassocieerd met verlaagde MTHFR-activiteit, laag plasma folaat en hoog plasma homo-
cysteine en rode bloedcel folate concentraties. De 677C-->7 mutatie moet worden
beschouwd als een erfelijke risicofactor voor spina bifida. 

Verhoogd risico DVT bij OAC met derde
generatie progestageen
In deze studie werd het risico op diep veneuze trombose (DVT) vergeleken tussen de
nieuwste orale anticonceptie (waarin een 3e generatie progestageen) en de oudere pro-
ducten. Hierbij werd in beschouwing genomen de familieanamnese van trombose, voor-
afgaande zwangerschappen, leeftijd, en mutatie van factor V Leiden. 126 vrouwen met
DVT en 159 controles met een leeftijd tussen 15-49 (gemiddeld 34.9) werden geselecteerd.
Hoogste relatief risico werd gevonden voor desogestrel  en 30 mu g ethinyloestradiol
bevattend OAC (relatief risico [RR] 8.7, 95% CI 3.9-19.3). Lager relatief risico werd gevon-
den voor alle andere types OAC variërend tussen 2.2 en 3.8. Het relatief risico van des-
ogestrel-bevattend OAC was gelijk tussen vrouwen met en zonder positieve familie-
anamnese. Voorafgaande zwangerschappen verklaarden ook niet dit hogere risico. Het
gebruik van lage dosis OAC met een derde generatie progestageen resulteert in een
hoger risico op DVT dan de voorgaande generaties OAC. Het absolute risico op DVT
geassocieerd met deze OAC lijkt met name verhoogd bij draagsters van de factor V Lei-
den mutatie en bij vrouwen met een familieanamnese van trombose. Echter, het hogere
risico van OAC met een derde generatie progestageen in vergelijking met voorgaande
generaties was ook aanwezig bij vrouwen zonder factor V Leiden en zonder positieve
familieanamnese. 

Relatie tussen persisterende HPV en cervix-
dysplasie heeft consequenties voor cervix-
carcinoom screening
De rol van HPV-testen binnen de cervixcarcinoomscreening werd bestudeerd. 
In deze studie werden 353 vrouwen met geringe en matige dysplasie vervolgd middels
cytologie, colposcopie en testen op hr-HPV.  Mediane follow-up was 33 maanden. Bij het
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laatste consult werd een biopsie verricht. Primair eindpunt was klinische progressie,
gedefinieerd als CIN 3, waarbij bij colposcopie drie of meer quadranten waren be-
trokken, of een cervixuitstrijk verdacht voor cervixcarcinoom. 
Bij 33 patiënten was er sprake van klinische progressie. Bij allen was er sprake van persi-
sterende infectie met high risk HPV. De cumulatieve 6 jaarsincidentie van klinische
progressie onder deze patiënten was 40% (95% CI 21-59). Bij de vrouwen met eind histo-
logie CIN 3, hadden 98 (95%) van de 103 persisterende infectie met hr-HPV.   
Onder de vrouwen met geringe tot matige dysplasie bij de start bleek een tweede test
voor HPV na 6 maanden beter CIN 3 aan het einde te voorspellen dan een tweede cervix
smear. Persisterende infectie met hr-HPV is een noodzakelijke stap voor de ontwikkeling
en het in stand blijven van CIN 3. Alle vrouwen met ernstige dysplasie zouden moeten
worden verwezen naar een gynaecoloog. Vrouwen met geringe tot matige dysplasie
zouden kunnen worden verwezen, alleen indien er na 6 maanden een positieve hr-HPV
wordt gevonden. 

Betere overleving ovariumcarcinoom 
met cisplatin
In twee studies uit 1979 en 1981, werden 377 patiënten behandeld voor uitgebreid epithe-
liaal ovariumcarcinoom. In de eerste studie werden patiënten gerandomiseerd voor
Hexa-CAF (hexamethylmelamine, cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil) of
CHAP-5 (cyclophosphamide, hexamethylmelamine, doxorubicin, cisplatin voor 5
dagen). In de tweede studie werd behandeld met CHAP-5 of CP (cyclophosphamide,
cisplatin op 1 dag). Patiënten waarbij geen respons op Hexa-CAF optrad werden voor-
gesteld voor aanvullende behandeling waaronder cisplatin. Mediane follow-up van
patiënten van de eerste studie was 9,5 jaar en in de tweede studie 7,7 jaar. Na 10 jaar was
de overleving  9% voor de patiënten initieel behandeld met Hexa-CAF en 21% van de
patiënten behandeld met CHAP-5. Onder de 10 jaarsoverlevenden die waren behandeld
met Hexa-CAF, bleek er bij 50% sprake van progressieve ziekte maar in leven na her-
behandeling met cisplatin bevattende agentia. De overlevingscurve van beide studies liet
een 5 jaarsoverleving zien van ongeveer 60% van de patienten die complete remissie
bereikten en een 10 jaarsoverleving van 40%. Patiënten met microscopische ziekte bij
second look hadden een minder gunstig vooruitzicht: 35% overleving na 5 jaar. Niet
herkend bij de eerste publicatie van beide studies was de invloed van tumorgradering op
overleving. Voor de 5 jaars follow-up kon de gunstige prognose van graad 1 tumoren
(goed gedifferentieerd) niet worden waargenomen. 
Ongeveer 50% van de patiënten met graad 1 tumoren was in leven na 5 jaar en 30% na 10
jaar, terwijl deze overlevingspercentages waren gehalveerd voor de overige graderingen.
Combinatiechemotherapie met cisplatin kan de overleving gunstig beïnvloeden met
meer dan 10% na 5  en 10 jaar in vergelijking met het pre-cisplatin tijdperk: Hexa-CAF.  

Altijd vragen naar vasomotore klachten bij
atypische climacteriële klachten
Doel van de studie was de invloed te onderzoeken van de ernst van vasomotore klach-
ten, menopauzale status en leeftijd op de mate van 21 algemene niet-specifiek climacte-
riële klachten. Vragenlijsten werden ingevuld door 5213 vrouwen (leeftijd 39-60 jaar). De
ernst van vasomotore klachten is gerelateerd aan alle 21 algemene klachten en met name
gespannenheid en vermoeidheid. Aangezien menstruerende patiënten meer atypische
klachten melden dan niet-menstruerende vrouwen met dezelfde mate van vasomotore
klachten, is de verandering in prevalentie van atypische klachten in relatie tot meno-
pauzale status klein. Gecorrigeerd voor vasomotore klachten is leeftijd geen onafhanke-
lijke factor bij atypische klachten. Concluderend is de ernst van vasomotore klachten
gerelateerd aan een algehele vermindering van welbevinden.  Indien climacteriële
vrouwen worden gezien voor atypische klachten is het essentieel om de ernst van vaso-
motore klachten na te vragen. Hier komt nog bij dat anderen hebben aangetoond dat de
ernst van vasomotore klachten een indicator is van de mate van climacterieel botverlies.  
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Lancet 2020;300;2400-2410   

En… wellicht kunt u over niet al te lange tijd de onderstaande
referentie lezen in NOBT in NTOG!!

A terme sectio veiliger dan vaginale partus:

‘term vaginal cephalic trial‘   

In deze gerandomiseerde trial werd het beleid vergeleken tussen een geplande sectio
caesarea en vaginale partus bij een à terme zwangerschap met een kind in hoofdligging. 
In 150 centra verdeeld over 30 landen werden 2500 vrouwen met een eenlingzwanger-
schap in hoofdligging gerandomiseerd voor geplande sectio dan wel vaginale partus. De
vrouwen met een vaginale partus hadden allen een ervaren clinicus naast hun bed met
ruime ervaring in vaginale partus bij hoofdligging. Follow-up van moeders en kinderen
vond plaats na 6 weken en 2 jaar. De primaire uitkomstmaat was perinatale mortaliteit,
neonatale mortaliteit, neonatale morbiditeit, maternale morbiditeit, maternale tevreden-
heid en tevredenheid van de hulpverlener. Alle sectio’s vonden plaats tijdens kantoor-
uren. Tevens werd een kosteneffectiviteitsanalyse verricht. Voor de uitkomstmaten neo-
natale mortaliteit en morbiditeit en maternale morbiditeit gold dat in de geplande
sectiogroep dit statistisch significant lager lag dan voor de vaginale partus.
Tevredenheidsscores voor moeder waren significant hoger bij de sectiogroep (gaaf peri-
neum).  Bij de follow-up van de moeders na 2 jaar bleek bovendien een significant lagere
incidentie van stressincontinentie en dyspareunie in de sectiogroep. De kosten voor de
vaginale partusgroep waren significant hoger dan die in de sectiogroep met name bij de
groep vaginale partus na 18.00 uur. Een subanalyse werd verricht bij de behandelaars,
hierbij bleek de tevredenheid van de behandelaars (specialist en assistent) binnen de
sectiogroep significant hoger dan de vaginale partusgroep met duidelijk lagere stress- en
angstscores en significant meer uren nachtelijke slaap.
De auteurs adviseren bij à terme zwangerschappen met een kind in hoofdligging een
geplande sectio en geen vaginale partus.   
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Er wordt al eeuwen een debat
gevoerd over labia minora. Nu
staat vooral de labiumreductie in
de belangstelling. In deze cultuur-
historische bijdrage wordt nage-
gaan hoe ontdekkingsreizigers en
wetenschappers uit vervlogen
tijden over labia minora van
Hottentotten schreven.

DE 17E EEUW

In de 17e eeuw maken handels-
reizigers naar Oost-Indië een ver-
versingsstation bij Kaap de Goede
Hoop. In hun kielzog nemen zij
etnografische pioniers mee die de
culturen beschrijven van de bewo-
ners van het achterland. De Neder-
landse scheepsarts Olfert Dapper
schrijft in 1668 in zijn boek Kaffrarie
of Lant der Kaffers, anders Hottentots
genaemt voor het eerst over de uit-
wendige genitalia van de vrouwen
van de Hottentotten: 

‘Het schijnt als of haer de voeringe los
is, alzoo haer op zommige plaetsen wat
uithangt.’1

De eerste meer precieze en juiste
beschrijving is van de hand van
Willem ten Rhyne, scheepsarts van
de VOC. Zijn reisverslag A short
account of the Cape of Good Hope and
of the Hottentots who inhabit that
region verschijnt in 1686 in het
Latijn, en in 1704 vertaald in het
Engels. Het woord Nymphae staat
voor labia minora.

‘They have this peculiarity to distin-
guish them from other races, that most

of them have dactyliform appendages,
always two in number, hanging down
from their pudenda. These are enlarge-
ments of the Nymphae, (…) . If one
should happen to enter a hut full of
women – the huts they call kraals in
their idiom – then, with much gesticu-
lation, and raising their leathern
aprons, they offer these appendages to
the view. A surgeon of my acquaintan-
ce lately dissected a Hottentot woman
who had been strangled. He observed
these finger-shaped prolongations of
the Nymphae falling down from the
private parts (…) .’2

DE 18E EEUW

Toch ontstaat in de 18e eeuw een
ander en verkeerd beeld. Leguat
schrijft in zijn boek Voyage et avan-
tures de Francois Leguat et de ses com-
pagnons, en deuz isles désertes des
Indes orientales uit 1708 dat bij
Hottentotse vrouwen een huidflap
voor de genitalia hangt. Het tekst-
fragment in hedendaagse Neder-
landse vertaling is als volgt: 

‘Gewoonlijk dragen ze een lapje vanaf
het middel tot aan de knieën. Dat lapje
hebben ze eigenlijk niet nodig om te
bedekken wat de huidflappen vanaf de
bovenkant al voldoende verbergen voor
de blik van de voorbijganger. Verschil-
lende mensen hebben mij gezegd dat zij
nieuwsgierig waren geworden en deze
flappen wilden zien, en dat ze hun ogen
de kost konden geven voor een beetje
tabak.’ 3

Bij de tekst wordt een (slechte)
houtgravure afgedrukt van een
naakte Hottentotvrouw met een
halfcirkelvormige huidflap vanaf
het schaambeen voor de genitalia
(figuur 1). Deze (gewaande) huid-
flap is in het Nederlands bekend als
het Hottentottenschort of schaam-
schort. De Duitser Peter Kolbe geeft
eenzelfde relaas in zijn boek uit
1719 Naaukeurige en uitvoerige
beschryving van de Kaap de Goede
Hoop. Het boek verschijnt in Neder-

landse vertaling in 1727. In hoofd-
stuk XXX beschrijft hij de gewoonte
van Hottentotten om bij jongens op
jonge leeftijd de linker testikel af te
zetten. Direct aansluitend betoogt
hij:

‘ (…) dat de Hottentottinnen eerder
eene besnyding of uitsnyding van
noden hadden als de mannen, om dat
aan deze iets word ontnomen ’t welk zy
niet missen konnen, waartegen aan
gene een mismaaktheid en schandelyke
lap zoude worden weggesneden, welke
haar tot nu tot wanschepzels maakt,
daar zy anders met andere wyven in
Europa gelyk zouden gemaakt worden.
Namelyk men vind een lang en van
gedaante als een dikke huid, en aan de
boven huid aangegroeit stuk vel, ’t welk
over hare schaamte afhangt, en dezelve
als van natuur bedekt; welk vel by

Het Hottentottenschort
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Figuur 1. Une Hottentote. Gravure uit het boek van
Francois Leguat uit het jaar 1708. 
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zommige hoe langer hoe groter groeit,
en dikwijls met de jaren toeneemt, (…).
(…) Thevenotius (…) en anderen zeg-
gen wel dat de Morinnen, Egyptiers,
nevens vele andere ook zoo geschapen
zyn, dog dat die alle het zich lieten
uitsnyden en ook wel uitbranden, (…)
om een gebrek van de Natuur te verhel-
pen, (…) . Wat mij aanbelangt, ik
geloof het gaarn, omdat ’er niets zo
lelyk en afschuwelyk wezen kan, als
zulk een mismaakt vrouwsperzoon te
zien die, wanneer men de smerigheid
van een Hottentottin nog daar by
voegt, een afschuuw aan alle vrouws-
perzonen veroorzaken moet.’4

Francois le Vaillant brengt einde
18e eeuw nog een ander verkeerd
beeld met zijn boek Voyage de
monsieur le Vaillant dans l’interieur de
l’Afrique. Hij schrijft dat de aan-
hangsels aan het genitaal verlengin-
gen van de grote(!) schaamlippen
zijn. De beschrijving begint met een
passage over ‘een aanhoudend
geschater van lagchen’ bij zijn reis-
genoten als een van hen vertelt wat
hij in het kruis van een Hottentotse
vrouw heeft gezien. Le Vaillant
wordt de volgende dag met deze
vrouw in contact gebracht en hij
vraagt of hij haar van onderen mag
bestuderen. Omstanders helpen
hem om de vrouw over te halen.
Hij schrijft, in de Nederlandse vert-
aling van 1791, als volgt:

‘Beschaamd, verlegen, beevende en met
haare beiden handen het aangezigt
bedekkende, liet zij toen eindelijk haar
schortje los maaken en mij gerust
beschouwen hetgeen de Leezer zelf in
de naauwkeurige aftekening, die ik ’er
van gemaakt heb, en die de tiende plaat
van dit werk is, zien kan.’ (…)
‘Ja, Leezer, dat berugt voorschoot is
slegts eene mode, een werk van smaak,
ik zal niet zeggen, van bedorven smaak,
(…), en zoodanig dat het gezigt alleen
genoeg zou zijn voor den ongebonden-
sten liefhebber om alle denkbeelden van
eenen onkuischen aanval uit zijne
gedagten te verbannen (…). Het
natuurlijk voorschoot is indedaad, (…),
niet anders dan eene verlenging, niet
van de nymphen, maar van de groote
lippen der natuurlijke deelen van de
vrouw; zij kunnen tot negen duimen
lengte, wat min of meer, neder hangen,
volgens de jaaren van de persoon of de
meer of min gestadige zorg, die zij aan
dit zonderling versiersel besteedt; ik
heb een meisje van vijftien jaaren

gezien, dat de lippen reeds vier duimen
hadt. Tot dien tijd toe is het wrijven en
trekken, dat dezelve begint uitterekken;
het aanhangen van enige zwaarte doet
het overige. Ik heb reeds gezegd dat het
een bijzondere smaak, eene vrij zeld-
zaame grilligheid van de mode, eene
verre getrokken zugt tot opschik is: In
de horde, waarin ik mij bevond, waren
slegts vier vrouwen en het meisjen, van
welk ik zoo even sprak, welke in dien
belagchelijken staat waren.’5

De bij de tekst gegeven tekening is
hier weergegeven als figuur 2.

DE 19E–20E EEUW

Het einde van de verwarring over
de genitale anatomie van de Hot-
tentotse vrouwen komt in 1817 met
de wetenschappelijke publicatie
van de beroemde Franse anatoom
Georges Cuvier.6 Hij heeft het stof-
felijk overschot ontleed van Saartje
Baartman. Saartje Baartman werd
in 1810 van Zuid-Afrika meegeno-
men naar Londen en later Parijs om
te worden tentoongesteld als de
Hottentot Venus. Bij leven heeft zij
altijd geweigerd om haar geslachts-
delen te laten zien. Haar waarde
voor de etnografische tentoon-
stelling is gegeven met haar
steatopygie. Zij overlijdt in 1815, op
27-jarige leeftijd.7 Na een inleiding
schrijft Cuvier:

‘Ik heb de eer om voor de Academie de
geslachtsorganen van deze vrouw te
laten zien die zijn geprepareerd op zo’n
manier dat elke twijfel wordt weggeno-
men over de aard van haar schort’.6

Hierna volgt in (niet te vertalen)
beeldende taal de beschrijving van
haar preputium en labia minora.
Ruim tien jaar voordat Cuvier zijn
bevindingen wereldkundig maakt,
is hij gedetailleerd op de hoogte
gebracht van de uitwendige genita-
le anatomie door het werk van
Péron en Lesueur, twee Franse zoö-
logen. Hun verslag, met de schitte-
rende gravures van Lesueur (weer-
gegeven als figuur 3a en 3b), zal
pas tachtig jaar later worden gepu-
bliceerd.8

Hoe groot zijn de labia minora van
Hottentotvrouwen nu feitelijk?
Péron en Lesueur rapporteren bij
de door hen gegraveerde vulva een
lengte van 8,5 cm (het betreft de

Figuur 2. Hottentote. Gravure uit het boek van
Francois Leguat uit het jaar 1791. 

Figuur 3b. Gravure van Lesueur omstreeks 1800.

Figuur 3a. Gravure van Lesueur omstreeks 1800. 
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afbeelding 3a). Zeer vermoedelijk is
gemeten vanaf de commissura
anterior tot de caudale begrenzing.
Er komen in de 19e eeuw veel ver-
slagen over individuele casus. Een
overzicht hiervan is gegeven door
Ploss en Bartels.9 In de 20e eeuw
verschijnen voor het eerst epide-
miologische studies. In de studie
van De Villiers zijn 57 vrouwen
opgenomen.10 De labia minora zijn
gemeten ‘vanaf het punt dat zij
tussen de labia majora uitkomen’
tot de caudale rand (zie figuur 4).
De gemiddelde lengte is 4,2 cm,
met een maximum van 9 cm. De
spreiding is dus groot. Dat past bij
hetgeen le Vaillant in 1791 schrijft:
de opvallend lange labia worden
slechts bij enkele vrouwen gezien.
Etnografische foto’s komen in de
tweede helft van de 19e eeuw. De
foto die bij dit artikel is opgenomen
als figuur 5 komt uit het boek van
Ploss en Bartels.9

Van de 18e tot het begin van de 20e
eeuw bestaan verschillende ideeën
over de oorsprong van de grote
labia minora. De belangrijkste wor-
den hier op hoofdlijnen genoemd.
Le Vaillant (hierboven aangehaald)
schrijft in 1791 als eerste dat de
lange labia als een sieraad voor de
vrouw worden gewaardeerd en
ontstaan door ‘wrijven’ en ‘trekken’
en het aanhangen van gewichtjes.
In 1937 komt Lagercrantz na een
uitvoerige literatuurstudie tot een-
zelfde conclusie.11 De Duitse antro-
poloog Fritsch suggereert in zijn
boek uit 1872 dat de verlenging
ontstaat door masturbatie. Zijn
landgenoot Ploss valt hem in 1885
daarin bij. Aan deze suggestie in
die tijd kleeft een belangrijke more-
le connotatie.12 In 1926 hebben
Drury en Drennan expliciete
vragen gesteld aan de Hottentot-
vrouwen. Alle vrouwen bevestigen
dat de labia van nature zo groot
worden en dat er van enige beïn-
vloeding daarvan geen sprake is.
Bij het lichamelijke onderzoek is
ook geen spoor van beschadiging te
vinden die zou kunnen samenhan-
gen met kunstmatige verlenging.
Schapera, die de Zuid-Afrikaanse
cultuur heel goed kent, bevestigt

dat het om een fysiologisch ver-
schijnsel gaat.13

Het denigrerende taalgebruik van
de ontdekkingsreizigers is voor ons
opvallend. Cuvier verbaast de
hedendaagse lezer door de fysieke
verschijning van Saartje Baartman
te vergelijken met die van apen
(tekstfragmenten niet geciteerd).
Deze praktijk van schrijven past bij
het wetenschappelijke paradigma
van die tijd, de Grote Keten van het
Bestaan (the Great Chain of
Being).14 Dit paradigma stelt dat
alle leven op aarde, de Schepping,
een hiërarchisch geordende reeks
vormt. Eerst is er God, daaronder
de mens (lees: blanke West-Europe-
aan) en dan volgen op rij alle ande-
re vormen van leven tot de een-
celligen. Elk organisme vormt een
schakel in de Grote Keten en ver-
schillen tussen twee naastgelegen
schakels kunnen slechts gradueel
zijn (want Gods Schepping is volle-
dig). De uitdaging van de 18e eeuw
is de nieuw ontdekte mensenrassen
(of mensensoorten) en diersoorten
een plaats te geven in de Grote
Keten. Er zijn talrijke publicaties
over dit onderwerp verschenen.
Ook Voltaire, de Verlichtings-
filosoof, mengt zich in dit debat. In
zijn Les lettres d’Amabed geeft hij een
korte antropologische uiteenzetting
over de Hottentotten en conclu-
deert:

‘ … Hoe meer ik nadenk over de huids-
kleur van deze mensen, over de zuig-
klanken die ze gebruiken om zich ver-
staanbaar te maken in plaats van een
duidelijk uitgesproken taal, over hun
gestalte, over het schort van hun vrou-
wen, hoe meer ik ervan overtuigd ben
dat dit ras niet dezelfde afkomst kan
hebben als wij.’ 15

In de Grote Keten van het Bestaan
wordt het Hottentottenras direct
naast de mensaap geplaatst, de
andere mensenrassen tussen de
Hottentotten en het blanke ras.16 Bij
het positioneren in de Grote Keten
spelen (vermeende) culturele ken-
merken van volken van dat ras een
rol. Het blanke ras vertegenwoor-
digt schoonheid en zedigheid. Het

zwarte ras, en in het bijzonder de
Hottentotten, staat model voor
lelijkheid en losbandigheid.17 In de
invloedrijke Dictionaire de sciences
médicales van 1819 staat:

‘ … de negerinnen zijn wellustig in
een mate die bij ons ongekend is. Hun
geslachtsorganen zijn ook sterker ont-
wikkeld dan die van blanken.’18

En zo worden in het Westen de
grote labia minora symbolisch voor
ongebreideld seksueel gedrag.17

Figuur 5. Vrouwen van de Hottentotten, 
foto omstreeks 1900.

Figuur 4. Meting labia in de studie van De Villiers.
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De NVOG kent een lange traditie in
het ontwikkelen en onderhouden
van richtlijnen. De eerste was die
over het oriënterend fertiliteitson-
derzoek, gepubliceerd in 1996.
Sindsdien zijn er 66 richtlijnen ver-
schenen, zijn er nog enkele onder-
weg en is een groot aantal al eens
herzien of vernieuwd. Dat is een
aanzienlijke prestatie van de
NVOG als wetenschappelijke ver-
eniging en vooral te danken aan
veel individuele, zeer betrokken en
deskundige leden. De NVOG loopt
landelijk gezien voorop met het
richtlijnenbeleid. Dat willen we zo
houden. 

De structuur waarbinnen de richt-
lijnen worden ontwikkeld is niet
steeds dezelfde. Bij de meeste richt-
lijnen is het zo dat enkele enthou-
siastelingen, die meestal zeer des-
kundig zijn op een specifiek gebied,
samen een concepttekst schrijven.
Deze wordt in het inmiddels beken-
de traject – volgens de Leidraad
Richtlijnontwikkeling van de
NVOG – verder ontwikkeld. Een
substantieel deel van de betrokken
collegae is ook actief in de Werk-
groep van het desbetreffende deel-
gebied van ons vak. Dat is de ideale
gang van zaken.

Een bijzondere positie wordt in-
genomen door de zogenaamde
Otterlo-groep. Hierin nemen ruim
twintig gynaecologen met perinato-
logische expertise deel. In deze
groep is ieder van de tien perinato-
logische centra in Nederland verte-
genwoordigd, aangevuld met enke-
le leden van buiten de
perinatologische centra. De Otterlo-
groep komt al meer dan vijftien jaar
zo’n tweemaal per jaar bijeen met
als voornaamste doel om perinato-
logische richtlijnen op te stellen. 
Aanvankelijk was het initiatief van
de Otterlo-groep vooral gericht op

het uitwisselen van kennis en het
verkleinen van de onderlinge ver-
schillen in beleid in ons land. Toen
echter de NVOG inhoudelijke richt-
lijnen ging ontwikkelen, werd de
Otterlo-groep direct het meest suc-
cesvolle forum voor de voorberei-
ding en ontwikkeling van de richt-
lijnen op het gebied van de
perinatologie. Na de eerste richtlijn,
over partus prematurus, is de groep
zeer productief geweest. Inmiddels
zijn dertig richtlijnen op het gebied
van de obstetrie ontwikkeld. Ze
worden voortdurend aan de stand
van de wetenschap aangepast als
daartoe aanleiding is (bijvoorbeeld
over stuitligging). De gedegen
voorbereiding en de aanpak in de
Otterlo-groep leiden ertoe dat de
geformuleerde richtlijnen in ons
land breed gedragen worden.
Inmiddels heeft de groep een for-
mele status in de NVOG als Werk-
groep Otterlo binnen de Koepel
Foeto-maternale geneeskunde.

Ook binnen de andere deelgebie-
den van ons vak zou een dergelijke
ontwikkeling zinnig kunnen zijn.
Reguliere bijeenkomsten bevorde-
ren continuïteit in het proces van
richtlijnontwikkeling. Ervaring
maakt dat de richtlijnen makkelij-
ker in een vast en voor ieder her-
kenbaar formaat geschreven kun-
nen worden en beter voldoen aan
het AGREE-toetsingsinstrument.
Op kleinere, maar niet minder
belangrijke, deelgebieden zijn er
initiatieven genomen, zoals de
groep endoscopisten getooid met
de naam Witte Raaf. Zij komen jaar-
lijks bij elkaar, maar het aantal
richtlijnen dat uit deze groep komt,
is nog beperkt.

In 2004 heeft een multidisciplinaire
commissie bestaande uit gynaeco-
logen, internisten, radiotherapeuten
en pathologen zich gebogen over

de richtlijnen gynaecologische
oncologie. Dit heeft geresulteerd in
de consensusbased-richtlijnen zoals
ze nu op oncoline.nl en op de web-
site van de NVOG staan. De com-
missie Richtlijnen van de Werk-
groep Oncologische Gynaecologie
is een multidisciplinair samenge-
stelde werkgroep  en goedkeuring
van de binnen deze werkgroep
opgestelde concept-richtlijnen zal
ook door de andere verenigingen
moeten worden gegeven. Het
ombouwen van een consensus
based- naar evidence based-struc-
tuur zal volgens een vast stramien
gaan plaatsvinden.

De Commissie Richtlijnen meent
dat opzet van meer structuren ver-
gelijkbaar met de Werkgroep Otter-
lo en met de Witte Raaf-groep voor
andere delen van onze vakgebieden
stimulans verdient. Dan ontstaat
een meer volledige dekking van
ons vak met richtlijnen. Men kan
van elkaar leren en de ondersteu-
ning kan beter gerealiseerd worden
(bijvoorbeeld met literatuuronder-
zoek). Daarnaast zal het, nog iets
meer dan nu het geval is, mogelijk
zijn de richtlijnen op een uniforme
manier vast te stellen.
Een belangrijk voordeel van deze
werkwijze is dat de onderlinge
afstemming van de richtlijnen ver-
beterd kan worden. De eerst richt-
lijnen waren vooral gericht op con-
sensus en het doen afnemen van
onverklaarbare variatie in (be)han-
delingen in ons land. De richtlijnen
kunnen voortaan beter worden
gericht op een klinisch probleem,
zoals het zich in de praktijk presen-
teert. Daardoor kunnen duplicatie
en soms zelfs tegenstrijdigheden in
verschillenden richtlijnen worden
voorkomen. Een klinisch probleem
wordt gedefinieerd als een patiënt
met een bepaalde klacht of een
bepaalde diagnose, waarbij diag-
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nostische testen en/of behandelin-
gen overwogen kunnen worden.
Kijk naar het bijvoorbeeld van de
richtlijnen over mannelijke subferti-
liteit, intra-uteriene inseminatie en
in-vitrofertilisatie. Bij nadere
beschouwing blijken deze tegen-
strijdigheden te bevatten op het
gebied van de indicatiestelling. In
onze ogen kan dit voorkomen wor-
den door de indicatiestelling voor
behandelingen te bespreken in
richtlijnen die handelen over een
klinisch probleem, terwijl richtlij-
nen die gaan over een behandeling
of werkwijze in feite gaan over een
Kwaliteitsnorm. In dit voorbeeld
zou de richtlijn ‘indicaties voor IVF’
verdwijnen. De indicatiestelling
voor IVF wordt dan aangegeven in
de richtlijnen mannelijke subfertili-

teit, anovulatie en kinderwens en
tubapathologie, terwijl de uitvoe-
ring van IVF aan de orde komt in
de Kwaliteitsnorm. 

Tot slot zullen bij de herziening van
richtlijnen aan het AIRE-instrument
getoetste kwaliteitsindicatoren
geformuleerd moeten worden.
Daarmee kan beoordeeld worden
of de richtlijnen goed worden uit-
gevoerd, en of ze leiden tot betere
zorg. Dat is nodig voor het afron-
den van de kwaliteits-/verbeter-
cyclus en om zinvol verantwoor-
ding te kunnen afleggen over ons
werk en onze zorgproducten.
Het bovengenoemde proces van het
maken en actualiseren van NVOG-
richtlijnen nieuwe stijl is afhanke-
lijk van financiële middelen. Of

deze middelen beschikbaar komen
voor het opstellen van nieuwe
richtlijnen en het verbeteren en
actualiseren van de bestaande, zal
naar verwachting deze zomer dui-
delijk worden. In de loop van het
jaar moet zicht komen op de wijze
waarop de ‘twee kwartjes per DBC’
voor kwaliteitsverbetering ter
beschikking komen van de NVOG.
De Commissie Richtlijnen is klaar
voor een nieuwe ronde van herzie-
ning en verbetering, maar kan niet
zonder de inbreng vanuit Werk-
groepen en Koepels en van de indi-
viduele leden. Wij rekenen op u!
Dan kunnen wij u beter helpen met
beroepsbelang nummer 1 ‘de kwa-
liteitszorg ´, waardoor de patiënt
het beste af is en de professional
meer voldoening heeft in het werk.
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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

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

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voort-
planting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de
uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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Dat gedonder tussen ons heeft de
seizoenen door elkaar gesmeten
Op de prille rode roos ligt witte rijp,
De kale boom draagt in de winter een
groteske kroon van groene knoppen
De lente en de zomer, de gulle herfst en
barre winter wisselen van kleed
Vertwijfeld kijkt de wereld toe, want
niemand weet meer welk seizoen het is
Die reeks van plagen hebben wij
veroorzaakt
Wij zijn de ouders, de verwekkers

(William Shakespeare 'Midsummer
Nights Dream' n.a.v. Theater in het
Bos)

De ‘zomer’ betekent ‘Wimbledon’,
‘Tour de France’, ‘Gay pride’, ‘de
ellenlange files naar het Zuiden en
een oververhit Schiphol’, ‘veront-
rust kijken naar het wolkendek’,
‘golfschoenen oppoetsen’, ‘de Para-
de’, ‘de Vierdaagse met gebruiks-
aanwijzing, want sinds vorig jaar
wordt deze wandeling ook een
steeds interessanter fenomeen’, ‘het
Prinsengrachtconcert’, ‘Zomer-
gasten’ en meestal een klein aan-
valletje op de ‘specialisten’ in de
media. 
Maar het lijkt of het dit jaar alle-
maal wel meevalt; ‘A conveniant
Truth’? Een enkele opgespoorde
disfunctionerende specialist zal,

volgens de plannen van de gezond-
heidsraad, wat minder gaan ver-
dienen (alsof de patiënt daar iets
beter van wordt, maar misschien
denkt de gemeenschap nog steeds
dat het inkomen onze achilleshiel is
en dat ze ons daarin het best kun-
nen treffen, en mogelijk is dat
helaas ook nog steeds zo). We gaan
ons inspannen om aanzienlijk min-
der fouten (50% reductie) en slacht-
offers te maken op verzoek van de
Minister. Alsof deze ruimte gemak-
kelijk gecreëerd kan worden. Het
zou een blamage betekenen voor
het werk en de kwaliteit van de
afgelopen jaren, waarin specialisten
hun uiterste best hebben gedaan
om de kwaliteit te verbeteren. En
wie niet voelen wil kan altijd nog
een beetje 'lijden', dus het tucht-
recht maar weer afstoffen en een
facelift geven.
En als het dan toch nog allemaal
mis gaat: ‘Na fout: patiënt in de
watten’ kopte de NRC. ‘Patiënten, 
die na zo’n ingreep (implanteren van
kunstknieën of heupen) terug moeten
komen, krijgen een voorkeurs-
behandeling: een eenpersoonskamer,
gratis onbeperkt televisiekijken (ook een
beetje voor straf, omdat ze ontevreden
zijn) internetten en bellen binnen
Nederland (want men blieft zunig). 
Ze krijgen iedere dag een krant en de

bezoekers mogen gratis parkeren. En
elke dag een knuffel van een andere
specialist maar liever niet van degene
die de prothese verkeerd ingemetseld
heeft?’
Het is bewonderenswaardig dat de
V.A.G.O. ook zin heeft in kwaliteit,
zoals u kunt lezen in deze afleve-
ring van het NTOG. Hun tweejaar-
lijkse congres staat in het teken ‘van
zorg voor kwaliteit naar kwaliteits-
zorg’. Een denkertje(?) maar daar
gaat een hele periode van intro-
spectie aan vooraf zoals de auteur
stelt: ‘wie ben ik, wie wil ik worden
en hoe zorg ik ervoor dat anderen
mij als zodanig zien?’ Ik hoop dat
deze drie vragen een ‘overlappend’
antwoord kennen. 
En met de toekomstvisie van de
vereniging in ons hart en het uit-
zicht op weer een keer Papendal in
ons hoofd kan het alleen maar een
mooie vakantie worden.
Maar let op: boek uw vakantiehuis-
je dicht bij een internetcafé of pak
als eerste uw BlackBerry in, anders
is het zwaar thuiskomen.

Honderdduizend dauwdruppels, die
kleurig in de zon glinsteren, geven,
bijeengebracht, een beker regenwater
(Ernst Hohenemse)

Editorial
Zomerse buien
LEX PETERS
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INLEIDING

Slechts één publicatie over de
(on)zin van uitwendige versie bij
stuitligging leidde tot een terug-
houdender toepassing ervan;
achteraf ten onrechte.1 Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van de
ervaring van één vrouwenarts (S.).
Er is een opmerkelijke overeen-
komst met de recente praktijkver-
anderingen door de Term Breech
Trial.17 Eerst volgt een korte historie
over de versie.

HISTORIE

Professor Adolphe Pinard
(1844–1934) uit Parijs, grondlegger
van de moderne prenatale zorg,
introduceerde in 1878 het principe
van de abdominale palpatie en de
uitwendige versie bij stuitligging.
Zulks met achterwege laten van het
toen als gevaarlijk beschouwde
inwendig onderzoek.2

In navolging van de Amsterdamse
hoogleraar Treub 3 onderwees
Meurer, hoofd van de Amsterdam-
se Vroedvrouwenschool de metho-
de in 1899.4 In dat jaar was de intra-
partale en vroegneonatale sterfte
door stuitbevalling in de Stedelijke
Kraaminrichting 27% (6/22), en
waren er relatief meer multiparae,
waardoor niet ingedaalde ‘stuiten’,
dan thans. Vermoedelijk daarom
kon hij schrijven: “De keering gelukte
den leerling-vroedvrouwen zonder
moeite”.4

Ook De Snoo (1877–1949), directeur
van de Rotterdamse Vroedvrou-
wenschool, onderwees de kering
sinds 1910 in zijn speciaal voor ver-
loskundigen geschreven leerboek.
Hij schrijft: ”Op enkele uitzonde-
ringen na daalt de stuit tijdens de
zwangerschap niet in”.5

Tot op heden worden verloskun-
digen tot die bevoegdheid op-
geleid.11

Elders in Europa was de uitwendi-
ge versie rond 1900 nog geen
gemeengoed. Zij werd in de vorige
eeuw in wisselende mate toegepast.
Niets in de verloskunde was zo
sterk aan ‘mode’ onderhevig als de
uitwendige versie. Toediening van
narcose voor de ‘moeilijke’ gevallen
was controversieel vanwege het
daarmee door toegenomen krachts-
uitoefening gepaard gaande  risico
op solutio placentae.18 Tot in de
jaren tachtig van de vorige eeuw
verrichtten generaties verloskundi-
gen veelal zonder ruchtbaarheid de
versie thuis, vooral bij multiparae.
In Nederland werd de versie in
1993 in twee van de acht universi-
teits- en meerdere andere oplei-
dingsklinieken niet meer onderwe-
zen, noch beoefend. Door de Term
Breech Trial in 2000 kwam hiervoor
opnieuw een pleidooi, zowel bij

verloskundigen als gynae-
cologen.9,10,11,17,20

EIGEN PRAKTIJK

Van 1960 tot 1968 praktiseerde ik in
het Beatrixziekenhuis te Gorin-
chem, waar pas sinds 1956 een
gynaecoloog werkzaam was. De
meeste huisartsen waren zeer
gemotiveerd voor de volledige
beoefening van de verloskunde en
deden de meeste bevallingen; de
enige vroedvrouw in de regio was
echtgenote van een huisarts. Versie
en extractie onder ether-narcose
vond soms thuis plaats met assis-

Uitwendige versie bij stuitligging
Opkomst en neergang in 31 jaar

H.B. SMALBRAAK1, BEWERKING A.T.M. VERHOEVEN2

1 VROUWENARTS N.P., VOORHEEN H. DIACONESSENHUIS, EINDHOVEN

2 VROUWENARTS N.P., VOORHEEN RIJNSTATE ZIEKENHUIS, ARNHEM

Figuur 1. Adolphe Pinard.

Figuur 2. Uitwendige kering (Pinard).3

Figuur 3. K. de Snoo. 5
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tentie van een collega-huisarts. Zij
deden aan huis forcipale extracties
en stuitbevallingen en keerden zelf
alle gevallen van stuitligging. De
gynaecoloog wist bij verwijzing
niet of er thuis al een versiepoging
van een stuitligging had plaatsge-
vonden. Vermoedelijk werden naar
mij dus alleen de ‘moeilijke’ geval-
len doorverwezen.
Vanaf 1968 praktiseerde ik in Eind-
hoven, waar de verloskundigen het
merendeel van de bevallingen
deden: daar namen de verwijzin-
gen voor versie toe vanwege mijn
speciale belangstelling. Vóór 1980
werd de diagnose stuitligging
meestal door uitwendig onderzoek,
eventueel door inwendig onder-
zoek, en zelden door een röntgenfo-
to van de buik gesteld. De placenta-
lokalisatie was dan niet bekend. Na
1980 werd echografie verricht,
waardoor de patiënten eerder ver-
wezen werden. De versie werd tij-
dens het eerste poliklinisch consult
zonder tocolyse of narcose verricht. 

TECHNIEK

Eerst werd gestreefd naar de, vaak
lastige, uitwendige mobilisatie van
de stuit. Als dit niet lukte, werd
geprobeerd de stuit langs vaginale
weg naast de portio op te drukken
en samen met de‘abdominale’ hand
opzij te zetten in de richting van de
rug van het kind. Tijdens dat tou-
cher werden eerst de bekkenmaten
van de vrouw geschat. Bij de con-
statering van een vernauwd bekken
was ik extra gemotiveerd om de
versie te laten slagen. Na het tou-
cher, terwijl de opzij gezette stuit
door de uitwendige hand op zijn
plaats werd gehouden, poogde de
andere hand via de buikwand de
schedel te mobiliseren. Soms moest
de functie van de handen hierbij
gewisseld worden. Door het kind
tussen de twee handen iets te flecte-
ren werd de kans op kering ver-
groot. In het algemeen werd
gestreefd naar een voorover duike-
lend kind. Bij mislukken werd de
poging na een week overgedaan.
Bij uitzondering lukte het pas na de
vierde of vijfde poging. Tijdens de
baring lukte de versie soms nog bij
staande vliezen en <3 cm ontslui-
ting of bij volkomen ontsluiting.

Sinds 1980 werden na de al dan niet
gelukte poging tot uitwendige ver-

sie steeds de ligging en hartactie
echografisch gecontroleerd en
vanaf 1983 werd nadien routinema-
tig een cardiotocogram vóór vertrek
van de vrouw beoordeeld. .

PUBLICATIE 1980

Vóór 1980 vond de versiepoging
door mij geheel ‘onbekommerd’
plaats. Dat veranderde echter door
de publicatie vanuit het Gronings
Academisch Ziekenhuis. Dat meld-
de een zeer laag succespercentage
(27,5%) van de, als ‘zachtzinnig’
beschreven, versiepogingen bij
veertig patiënten. Daarbij kwam
één solutio placentae voor bij een
patiënte met ‘lichte toxicose’. Deze
ernstige complicatie en de conclu-
sie: ‘de uitwendige versie van de
stuitligging is weinig zinvol’ kwa-
men toen voor mij als een complete
verrassing. Dit bracht veel conster-
natie teweeg, zodat mijn eigen han-
delen er aanvankelijk (te?) sterk
door dreigde te worden beïnvloed.
Andere gynaecologen stopten hier-
door met de beleidsmatig toegepas-
te versie bij stuitligging. Er ver-
scheen naar aanleiding van de
publicatie slechts één ingezonden
brief. Die twijfelde ook vanwege
een solutio placentae drie dagen na
een versie bij een vrouw met hyper-
tensie: 150/95.(13) Vóór publicatie
was de studie op de gynaecologen-
vergadering van 27 september 1979
bekritiseerd vanwege de toepassing
bij een relatief jonge zwanger-
schapsduur, het achterwege laten
van narcose, de ongeoefendheid
van de assistent en de te ‘zachtaar-
dige’ behandeling.14

Desondanks werd sindsdien in de
helft van de universitaire centra de
versie beleidsmatig achterwege
gelaten. Maar in veel perifere zie-
kenhuizen bleef men de kering wel
verrichten. Pas zeven jaar later ver-
schenen er Nederlandse publicaties
die een routinematige versie wel
weer onderschreven.15,16 Aarzelend
ging ik toch door met het keren op
grond van de eigen probleemloze
ervaringen gedurende ruim twee
decennia. Ik verwachtte wel dat de

bij mij ontstane vrees voor compli-
caties het succespercentage van de
uitwendige versie zou doen dalen
door een zekere geremdheid om bij
een versiepoging even krachtig en
langdurig als tevoren te handelen.
Door codering in een diagnose-
systeem legde ik sinds 1960 alle
diagnoses en resultaten vast, zoals
nu ook bepleit wordt.20

Bij evaluatie van 226 patiënten
bleek het succespercentage vóór de
36e week 60%, en daarna 45%.
Na 1980 werden door de invoering
van eerstelijnsechografie bij 32
weken stuitliggingen vroeger en
betrouwbaarder vastgesteld. Met
als gevolg eerdere verwijzing en
versiepogingen. Vóór 1980 was het
percentage versiepogingen vóór de
36e week 39,2%, na 1980 77,4%.
Bij géén van de circa driehonderd
patiënten bij wie tussen 1980-1987
een of meer versiepogingen werden
verricht, noopte een CTG tot actie;
evenmin in de drie volgende jaren. 
Alle 659 versiepogingen bij stuit-
ligging verliepen zonder ernstige
complicatie. Drie patiënten kregen
kortdurend licht vaginaal bloed-
verlies, dat tijdens observatie geen
gevolgen had. Bij twee patiënten
werd circa vier weken na de uit-
wendige versiepoging een solutio
placentae vastgesteld. Een verband
met de versie lijkt, gezien het tijds-
interval, zeer onwaarschijnlijk. [NB
Het risico op een direct aan de ver-
sie aansluitende solutio is 0,12%.19]
Versie bij multiparae gelukte twee
keer zo vaak als bij nulliparae. 

BESCHOUWING 

Vergelijkt men periode B en C dan
lijkt de Groningse publicatie het
resultaat negatief te hebben beïn-
vloed: het succespercentage daalde
van 62 naar 54%. Dit ondanks het
feit dat in de periode met het
slechtste resultaat (C) de versie-
poging plaatsvond bij een kortere
zwangerschapsduur, waardoor
men juist een béter resultaat mocht
verwachten! Deze daling was ver-
moedelijk het gevolg van de angst

Periode 1960–1968  A 1968–1980  B 1980–1991  C
Kliniek-plaats Beatrix-Gorkum DH-Eindhoven DH-Eindhoven
Aantal versies N 109 N 134 N 416
Succesvol 62% 61,9% 53,4%

Tabel 1. Succespercentages per periode.
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waren: weinig vruchtwater, adipo-
sitas, een hoge tonus van de buik-
wand en/of van de uterus, (vaak
samengaand met) een diepe in-
daling van de stuit, of een onder de
ribbenboog verstopte schedel van
het kind en een tegen de voorwand
liggende placenta. 
Momenten waarop de uitwendige
versie vast kan lopen zijn: de niet te
mobiliseren stuit, de niet te mobili-
seren schedel en het niet kunnen
draaien van het kind over de
dwarse as van de uterus.
Bovendien kan men in elk stadium
van de versiepoging genoodzaakt
worden te pauzeren of op te hou-
den. Bijvoorbeeld door te sterke
en/of langdurige veranderingen
van het foetale hartritme (zeer zeld-
zaam). Of door moederlijke symp-
tomen als actieve afweer, een vena-
cavasyndroom, te veel pijn en
daardoor mogelijk een te sterke
gespannenheid, of een combinatie
van oorzaken. 
Uitgebreide voorlichting over voor-
en nadelen leidde bij de vrouw
nogal eens tot gespannenheid bij de
versiepoging vanwege de zojuist
vertelde kans op complicaties.
Daarom lijkt het beter het moment
van voorlichting en behandeling te
scheiden door een apart versie-
spreekuur. Ook kan men de geva-
ren van de stuitgeboorte te sterk
accentueren om de patiënte te over-
tuigen van het nut van kering. Na
mislukking bestaat dan de kans dat
de patiënte met angst voor de stuit-
geboorte blijft zitten. Dit kan dan
vóór of tijdens de bevalling leiden
tot pressie op de arts om tot een
sectio over te gaan. Daarom onder-
gaan patiënten na een mislukte
versie vaker een sectio dan patiën-
ten zonder versiepoging.6

Onderzoekers naar het verschil in
psychische reactiepatronen van een
groep vrouwen met een sectio
caesarea en een groep met een uit-
wendige versie pleiten voor een
intensieve en gespecialiseerde voor-
lichting.7,20 

Ik vond het altijd moeilijk de waar-
heid met gepaste wijsheid over te
brengen. 
Achteraf heb ik, gezien het ont-
breken van ernstige complicaties
door de versie(poging), het gevoel
dat het verstandiger was geweest
als ik de patiënten toch wat lucht-
hartiger had voorgelicht. 
Mijn ervaringen pleiten voor een zo

algemeen mogelijk toepassen van
de uitwendige versie om het aantal
stuitliggingen en dus ook het aantal
keizersnedes te verminderen. 
Men bepleit om de uitwendige ver-
sie over te laten aan enkelen met
veel ervaring.2,8 Concentratie van de
zes- à zevenduizend gevallen per
jaar kan ervoor zorgen dat bevoeg-
den ook bekwaam worden en kun-
nen blijven. 
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SAMENVATTING
Slechts één publicatie over de (on)zin van uit-
wendige versie bij stuitligging leidde tot een
terughoudender toepassing ervan; achteraf ten
onrechte.1 Dit wordt geïllustreerd aan de hand
van de ervaring van één vrouwenarts (S.). Er is
een opmerkelijke overeenkomst met de recente
praktijkveranderingen door de Term Breech
Trial.17 Een korte historie over de versie wordt
weergegeven.

ABSTRACT
Rise and Fall of External Cephalic Version
during 31 years.
A short history of external cephalic version is
described. In 1980 a dramatic change in policy,
concerning routine external cephalic version of
the near term breech, occurred in The Nether-
lands. One publication involving only 40
patients with negative conclusions about safety
and effectiveness, led to diregard of versions in
many clinics, even in university and teaching
hospitals. This is illustrated by the experience
of one gynaecologist (S.) during his career of 31
years. There seems to be a remarkable similari-
ty regarding recent changes in practice, espe-
cially under influence of the Term Breech Trial.
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INTRODUCTIE

Een hyponatriëmie bij een klinische
patiënt kent een groot aantal oor-
zaken. Deze casus beschrijft een
hyponatriëmie bij een patiënte na
een hysterectomie na een vitale
fluxus postpartum. In de work-up
naar een diagnose komen vijf ziek-
tebeelden aan bod. Het doornemen
van de ziektebeelden geeft inzicht
in de pathofysiologie van de hypo-
natriëmie en geeft een overzicht
waaraan gedacht moet worden bij
een postoperatieve patiënte met een
fluxus postpartum en een hypo-
natriëmie.

CASUS

Een 33-jarige gravida 2 para 1 met
een blanco algemene voorgeschie-
denis werd bij een zwangerschaps-
duur van 39 weken en 2 dagen
opgenomen met klachten van
hoofdpijn sinds drie dagen, misse-
lijkheid en het zien van scotomen.
Tevens voelde zij verminderd
leven. Zij had geen bloed- of vocht-
verlies. Haar eerste graviditeit ver-
liep ongecompliceerd, na een spon-
tane partus trad toen een fluxus
postpartum op van 2500 cc op basis
van een atone uterus. Er werd een
manuele placentaverwijdering ver-
richt. Obstetrisch onderzoek bij
opname liet een kind in hoofdlig-
ging zien met een normale uit-

zetting, fundushoogte 3⁄4 navel-
processus xiphoideus. Bij algemeen
lichamelijk onderzoek werd een
bloeddruk gemeten van 120/88
mmHg en er was drukpijn in de
leverregio. De reflexen waren nor-
maal. Er was geen sprake van pro-
teïnurie. Aanvullend bloedonder-
zoek vertoonde aanwijzingen voor
een Haemolysis Elevated Liveren-
zymes Low Platelets (HELLP)-syn-
droom (normaalwaarden): Hb 6,8
(7,5–10) mmol/l, Ht 0,32 (0,35-0,45),
trombocyten 79 x 109/l (150–400),
urinezuur 0,32 (0,15–0,40) mmol/l,
ALAT 40 (<40) U/l, ASAT 62 (<40)
U/l en LD 584 (<450) U/l. 

Wegens de verdenking op het
HELLP-syndroom werd besloten
dezelfde dag de baring in te leiden
middels het intravaginaal toedie-
nen van 1 mg prostaglandine E2-
gel. Tevens werd gestart met toe-
diening van intraveneus
magnesiumsulfaat (1 gram per uur)
ter preventie van een eclamptisch
insult. Na een vlotte ontsluiting en
uitdrijving beviel patiënte van een
gezonde dochter van 3200 gram.
Wegens een retentio placentae werd
binnen een uur na de geboorte van
het kind besloten tot een manuele
placentaverwijdering onder algehe-
le anesthesie. Uit voorzorg werd
gestart met een oxytocine infuus
(50 mE/min). Er was nauwelijks
bloedverlies, echter juist voordat

patiënte de operatiekamer bereikte,
trad fors bloedverlies op. Op de
operatiekamer werd, na het pro-
bleemloos verwijderen van de
placenta, wegens persisterend
vloeien bij uterusatonie vervolgens
een ballontamponnade (Rusch-
ballon) toegepast, gecombineerd
met bimanuele compressie van de
uterus. Patiënte bleef echter fors
vloeien en werd hemodynamisch
instabiel ondanks continue toedie-
ning van o.a. NaCl, gelofusine en
diverse bloedproducten. Patiënte
was te instabiel voor embolisatie
van de arteriae uterina. Uiteindelijk
werd een laparotomie verricht
waarbij een niet-gecontraheerde
uterus werd aangetroffen. Na het
afklemmen van beide aa. uterina
werd het vloeien even minder,
maar later trad weer ruim bloed-
verlies op. Ook na bimanuele com-
pressie lukte het niet het bloeden te
stoppen. Na injectie met Sulproston
in de uterus trad er geen contractie
op. Uiteindelijk werd besloten een
hysterectomie te verrichten. Gedu-
rende de gehele procedure bleef
patiënte hemodynamisch instabiel.
In totaal werden dertig eenheden
(EH) packed cells, 15 EH fresh
frozen plasma en 6 x 5 EH trombo-
cytenconcentraat naast ruime vaat-
vulling toegediend. Het totale
bloedverlies bedroeg 6000 cc.
Postoperatief werd patiënte, in-
middels hemodynamisch stabiel,

Symptomatische hyponatriëmie 
na een fluxus postpartum en
hysterectomie; differentiaal-
diagnostische overwegingen
H.P. VAN DE NIEUWENHOF1, A. JEURGENS-BORST2, F.A.W. KEMPERMAN3, R.J.P. RIJNDERS4

1 ARTS-ONDERZOEKER, UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RADBOUD, NIJMEGEN 

2 GYNAECOLOOG, AMPHIA ZIEKENHUIS, BREDA

3 INTERNIST, JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS, LOCATIE GROOT ZIEKENGASTHUIS, ’S-HERTOGENBOSCH

4 GYNAECOLOOG, JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS, LOCATIE GROOT ZIEKENGASTHUIS, ’S-HERTOGENBOSCH



8 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, augustus 2007

opgenomen op de intensieve zorg
unit. Na één dag kon zij overge-
plaatst worden naar de verpleeg-
afdeling waar het postoperatieve
beloop werd gecompliceerd door
een paralytische ileus, die conser-
vatief werd behandeld met een
ruim infuus 2,5 liter glucose (2,5%)
en NaCl (0,45%) en niets per os. Vijf
dagen postpartum ontwikkelde
patiënte koorts tot 39,2 °C. Het C-
Reactive Protein (CRP) was 80 (< 6)
mg/l en de leukocyten 9,5 x 109/l
(4–10). Op verdenking van een
geïnfecteerd hematoom werd een
echo van het abdomen gemaakt,
waarop inderdaad een hematoom
te zien was van 6–7 cm doorsnede
links in de onderbuik. Tevens
beschreef de radioloog een beeld
waarbij nierschors en -merg niet
goed waren te onderscheiden. Er
werd gestart met amoxicilline/
clavulaanzuur intraveneus. Hierop
normaliseerde de temperatuur snel,
verbeterden de laboratoriumuit-
slagen en knapte patiënte klinisch
op.
Op dag zeven postoperatief ont-
wikkelde patiënte ’s nachts tinte-
lingen in beide onderarmen. Daar-
bij was zij erg draaiduizelig en zag
zwart voor de ogen. Er was geen
collapsneiging. Tevens was zij
misselijk en moest braken. Zij gaf
aan een extreem dorstig gevoel te
hebben ondanks een forse intake.
Oriënterend neurologisch onder-
zoek leverde geen afwijkingen op.
Zij had op dat moment een bloed-
druk van 120/80 mmHg, een tem-
peratuur van 37,3 ºC bij een pols
van 80/min. De urineproductie was
op dat moment 100–200 cc per uur. 
Laboratoriumonderzoek toonde
een plasma-natriumconcentratie
van 109 (135–145) mmol/l . De
urine-osmolaliteit was 535 mos-
mol/kg en de urine-natriumcon-
centratie was 131 mmol/l. De plas-
ma-osmolaliteit (berekend) was 221
(275–300) mOsmol/kg. Het plasma-
urinezuur was 0,14 (0,15–0,40)
mmol/l. Het overige laboratorium-
onderzoek liet geen afwijkingen
zien.
Gezien het klachtenpatroon en het
niet op gang komen van de borst-
voeding bij extreme fluxus werd
gedacht aan het syndroom van
Sheehan. Bij verdenking op dit syn-
droom werden de hypofysehormo-
nen gecontroleerd, het vrij T4 was
licht verlaagd: 10 (12–22) pmol/l,

de overige waren alle binnen de
normale range: TSH 1,3 (0,15–6,0)
mU/l, ACTH: 15 (1–46) ng/l, later
30 ng/l, cortisol: 0,16 (0,15–0,7)
umol/l.
De ernstige hyponatriëmie werd,
met de internist als medebehande-
laar, gecorrigeerd middels een 2,9%
NaCl-oplossing intraveneus 120
cc/uur. Tevens werd een orale
vochtbeperking gestart van 500 cc
per 24 uur. Er werd een stijging van
het plasmanatrium van 1 mmol/l
per uur nagestreefd tot de natrium-
waarde 120 mmol/l was bereikt;
aansluitend kon de infusie NaCl
2,9% verminderd worden tot 50
cc/uur. Hierop verminderden de
klachten van patiënte. 
Op dag zeventien postpartum kon
zij in goede gezondheid ontslagen
worden.
Poliklinische controle van de
schildklierhormonen liet een tijde-
lijk gedaald vrij T4 zien (8,4
pmol/l) bij normaal TSH zonder
uitval van andere hypofyse-assen.
Het vrij T4 is daarna spontaan
gestegen tot 12,0 pmol/l. 

DISCUSSIE

Hyponatriëmie is een veelvoor-
komende elektrolytstoornis die bij
15% van de patiënten, opgenomen
in het ziekenhuis, voorkomt.1 Het
klachtenpatroon van hyponatriëmie
kan, afhankelijk van de snelheid
van ontstaan, beginnen bij een
plasmanatriumconcentratie onder
120 mmol/l en bestaat uit lethargie,
anorexie, misselijkheid, braken,
prikkelbaarheid, hoofdpijn, spier-
zwakte en -krampen. Wanneer de
plasmanatriumconcentratie onder
110 mmol/l komt, kunnen ver-
wardheid, verminderde reflexen,
insulten, coma en dood optreden.1

Differentiaaldiagnostische over-
wegingen
Allereerst dient pseudohyponatrië-
mie te worden uitgesloten, hetgeen
kan optreden bij hoge lipiden- of
eiwitconcentraties. Er treden dan
geen symptomen van hyponatrië-
mie op, zodat deze diagnose bij
onze patiënte snel verworpen kon
worden. Differentiaaldiagnostisch
moet er bij deze hyponatriëmie
gedacht worden aan de volgende
aandoeningen:
1. Hyponatriëmie kan worden ver-

oorzaakt door een verhoogde

secretie van antidiuretisch hor-
moon (ADH) als reactie op post-
operatieve stress en pijn. Oor-
zaak voor het ontwikkelen van
een hyponatriëmie postoperatief
wordt gezien in een verhoogde
afgifte van hypofysehormonen
als antwoord op de stress-
respons gedurende de operatie.2

De hypofyseachterkwab produ-
ceert ADH, dat waterretentie
induceert in de verzamelbuizen
van de nieren en daarmee leidt
tot productie van hypertone
urine ten opzichte van hypotoon
plasma. De verhoogde ADH-
secretie kan drie tot vijf dagen
postoperatief aanhouden, afhan-
kelijk van de grootte van de
chirurgische ingreep en de ont-
wikkeling van complicaties. Dit
noemt men het syndroom van
inappropriate ADH-secretie
ofwel SIADH.2

2. Tevens kan een hyponatriëmie
op basis van oxytocinetoedie-
ning ontstaan.3 Gezien de fluxus
bij de eerdere partus en een
retentio placentae kreeg patiënte
oxytocine per intraveneus infuus
om uterusatonie te voorkomen.
Oxytocine lijkt qua structuur op
het antidiuretisch hormoon. Bij
hoge doseringen is er een poten-
tiële cross-reactiviteit met de
antidiuretische hormoonreceptor
in de nieren. Activatie van de
antidiuretisch hormoonreceptor
resulteert in waterretentie en een
verdunningshyponatriëmie. Het
risico op een hyponatriëmie is
met name hoog als er geen iso-
tone vloeistoffen worden
gebruikt voor infusie. Zolang dit
wel gebeurt, is het risico op een
hyponatriëmie zeer klein.3

3. Voorts was de patiënt periopera-
tief fors ondervuld ten gevolge
van de extreme fluxus. Door het
enorme vochtverlies zal er sti-
mulering van het Renine Angio-
tensine Aldosteron Systeem
(RAS) zijn opgetreden, dat leidt
tot water- en zoutretentie in de
nier. Mocht dit onvoldoende
effectief zijn voor herstel van de
circulatie, dan zal de volumere-
gulatie de osmoregulatie gaan
overheersen. De nier gaat dan
via (adequate ofwel appropriate)
ADH-stimulatie water retineren
hetgeen leidt tot hypotoon plas-
ma en dus hyponatriëmie. Hoge
angiotensine II-spiegels leiden
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tevens tot een dorstprikkel post-
operatief.4 Bij een niet-onder-
drukte ADH-activiteit kan dit
ook bijdragen aan de hyponat-
riëmie.5 Postoperatief ontwikkel-
de patiënte ook nog eens een
ileus, die conservatief behandeld
werd met ruime intraveneuze
infusie, waarbij niet bekend is of
deze infusie hypo-, iso- of hyper-
toon was ten opzichte van de
urine. In het eerste geval kan
ook deze infusie bijdragen aan
de hyponatriëmie.

4. Daarnaast moet gedacht worden
aan het syndroom van Sheehan.
Het syndroom van Sheehan of
necrose van de hypofyse, is een
zeldzame complicatie van een
fluxus postpartum.6 De hypofyse
is fysiologisch vergroot geduren-
de de zwangerschap en daar-
door zeer gevoelig voor een
verminderd bloedvolume. Borst-
voeding die niet op gang komt,
is vaak het eerste symptoom van
het syndroom. Hyponatriëmie is
een ongewone acute presentatie
van het syndroom. Er is een aan-
tal mechanismen waardoor een
hyponatriëmie kan ontstaan.
Hypothyreoïdie en een glucocor-
ticoïddeficiëntie kunnen een ver-
minderde vrije-waterklaring ver-
oorzaken en dientengevolge een
hyponatriëmie.6,7 Hypopituïtaris-
me zelf kan secretie van het anti-
diuretisch hormoon stimuleren,
met een hyponatriëmie als
gevolg.6,7 Het vrijT4 was ver-
laagd zonder stijging van het
TSH en voor een stressvolle situ-
atie is het cortisol laag. Een tijde-
lijke, partiële uitval van de hypo-
fyse is hiermee niet uit te sluiten.

5. Ten slotte kan de hyponatriëmie
verklaard worden door een
intrinsiek renaal probleem van
verminderde vrije waterklaring
of passagère zoutverlies. Er was
immers radiologische aanwij-
zing voor verlies van cortico-
medullaire differentiatie, moge-
lijk bij (ischemische) nierschade,
waarbij beide kunnen voor-
komen.

Het syndroom van inappropriate
ADH-secretie (SIADH) is een diag-
nose per exclusionem. Hierbij
ontstaat een normovolemische hyp-
onatriëmie wanneer er vloeistof-
intake of -infusie is, in de aan-
wezigheid van persisterende
antidiuretische activiteit. Patiënten

zullen blijven drinken omdat het
inhiberende effect van osmogeregu-
leerde dorst niet sterk genoeg is om
de dorstprikkel weg te nemen.1 Er
zijn veel condities geassocieerd met
SIADH, in te delen in vijf groepen,
te weten neoplasieën (bijvoorbeeld
het kleincellig longcarcinoom),
neurologische aandoeningen,
benigne longaandoeningen, medi-
catiegebruik1 en een restgroep
waaronder postoperatief, maar ook
hypothyreoïdie en glucocorticoïd-
deficiëntie vallen. 
Het syndroom wordt gekarakteri-
seerd door ADH-afgifte ondanks de
inhiberende invloed van hypo-
osmolaliteit van het plasma.
De kardinale criteria zijn de volgen-
de:1

- Hyponatriëmie met hypotonici-
teit van het plasma.

- Urineosmolaliteit is hoger dan
plasmaosmolaliteit.

- Verhoogde natriumexcretie door
de nieren.

- Afwezigheid van oedeem of
volumedepletie.

- Normale nier/bijnierfuncties. 
Het SIADH is beschreven bij zowel
kleine als grote chirurgische ingre-
pen.8-11

Laboratoriumuitslagen
De laboratoriumwaarden die bij
deze patiënte gevonden werden,
laten een ernstige hyponatriëmie
zien. Natrium is samen met bijbe-
horende anionen de belangrijkste
determinant van de plasmaosmola-
liteit.12 De plasmaosmolaliteit is dan
ook verlaagd, 221 mosmol/l, waar
deze normaal tussen de 275 en 300
mosmol/l ligt. Hyponatriëmie met
een lage plasmaosmaliteit ontstaat
als er meer water dan effectieve
osmolen wordt vastgehouden.
Door het wateroverschot ontstaat
een verhoogd extracellulair volu-
me. Daardoor gaan de nieren NaCl
uitscheiden en corrigeren het ext-
racellulair volume volledig. Er
ontstaat meestal geen oedeem of
hypertensie, maar een normaal
extracellulair volume met daarin te
weinig NaCl. Een laag urinezuur,
zoals bij onze patiënte, reflecteert
het verhoogd circulerend volume.12

Het natriumgehalte in de urine bij
deze patiënte is ook hoog: 131
mmol/l in 2400–4800 ml per 24 uur.
Deze urineproductie is weliswaar
fors voor SIADH, maar past zeker
niet bij persisterende ondervulling.

Bij het laboratoriumonderzoek kan
middels het bepalen van plasma-
en urineosmolaliteit onderscheid
gemaakt worden tussen de ver-
schillende diagnosen. Daarbij bepa-
len het effectief circulerend volume
en het extracellulair volume de
gedetailleerde differentiaaldiagno-
se. Om het syndroom van Sheehan
vast te stellen, kunnen de hypofyse-
hormonen worden gecontroleerd. 
Bij deze patiënte blijft het achteraf
lastig een exacte diagnose te stellen,
zoals zo vaak het geval is bij klini-
sche hyponatriëmie: er was sprake
van een combinatie van oxytocine-
infusie peroperatief, met postopera-
tieve SIADH, geholpen door waar-
schijnlijk (ten opzichte van urine)
hypotone infusievloeistof en dorst.
De rol van een passagère verlaagd
vrij T4 bij een hooguit zeer mild
syndroom van Sheehan of van
passagère interstitiële nierschade
kan bevestigd noch ontkend wor-
den. Het feit dat patiënte goed
reageerde op hypertoon zout en
vochtbeperking bij een nog dalend
vrij T4 maakt de rol van de milde
Sheehan bij deze hyponatriëmie
onwaarschijnlijk. 

Behandeling
Bij deze vorm van een hyponatrië-
mie blijft, na identificatie van de
oorzaak, vochtbeperking de behan-
deling van eerste keus. Het toedie-
nen van een hypertone (3%) zout-
oplossing dient zeer voorzichtig te
gebeuren en is alleen geïndiceerd
bij een symptomatische chronische
of acute hyponatriëmie. Correctie
van de natriumwaarde dient gelei-
delijk te gebeuren. Een te snelle
correctie kan leiden tot ernstige
permanente neurologische schade
ten gevolge van het osmotische
demyelinisatiesyndroom van de
pons en uiteindelijk tot de dood. De
aanbevolen snelheid van de plas-
manatriumstijging is bij milde
symptomen 8 mmol/dag, bij
ernstige symptomen (insulten,
coma) initieel 1–2 mmol/l/uur tot-
dat symptomen verdwijnen (meest-
al bij stijging van 5%) en totaal
12 mmol/dag. De natriuminfusie
moet worden gestopt als de natri-
umwaarde in het bloed de 120–125
mmol/l heeft bereikt, bij bewezen
acute symptomatische hyponatrië-
mie bij 125–130 mmol/l.1,12

Bij patiënten met een hyponatrië-
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mie die recent een fluxus post-
partum hebben doorgemaakt en
geopereerd zijn, dient aan verschil-
lende oorzaken te worden gedacht.
Er treedt een fysiologische activatie
op van het RAS. Bij postoperatieve
patiënten dient ook gedacht te wor-
den aan verhoogde ADH-spiegels
als reactie op postoperatieve stress.
Door veel oxytocinegebruik bij de
inleiding van de baring kan een
hyponatriëmie ontstaan wanneer
de oxytocine niet in isotone vloei-
stoffen wordt toegediend. Het syn-
droom van Sheehan is een zeldza-
me aandoening bij patiënten met
een fluxus postpartum en een hyp-
onatriëmie is een zeldzame uiting
daarvan, maar kan niet ontbreken
in de work-up. Als diagnose per
exclusionem blijft een SIADH over.
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ABSTRACT
A previously healthy 33 year old woman was
admitted to the hospital with a gestational age
of 39 weeks and two days. She had complaints
of headache, nausea and seeing scotomas
during the previous three days. Haemolysis
Elevated Liver enzymes Low Platelets (HELLP)
syndrome was suspected after laboratory
investigations and labour was induced by the
use of intravaginal prostaglandins E2. A manu-
al removal of the placenta under general anaes-
thesia was performed because of a retained
placenta. Just before placental removal severe
haemorrhage occurred due to an atonic uterus.
A hysterectomy was performed after various
attempts were made to stop the bleeding. After
seven days postpartum, the patient suffered
from tingles in both lower arms, was dizzy,
nauseous, had an episode of vomiting, and was
very thirsty. The laboratory results revealed an
extremely low sodium level of 109 mmol/l. Her
urinary sodium was 131 mmol/l and she had
an osmolality of 595 mOsmol/l in a total urine
volume of 2.4 litres. A differential diagnosis
was made and is discussed in this case report.
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hyponatriëmie, hysterectomie, fluxus
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IS HET ECHT EEN HELLP GEWEEST?

Tijdens het lezen van het bovenstaande zeer ernstige
beloop bij een patiënte met een ‘verdenking op een
HELLP’ heb ik me afgevraagd of dit wel echt een
HELLP geweest is. Dit omdat het niet precies hanteren
van een ziektedefinitie ‘versluierend’ kan werken.1 Dit
doet overigens niets af aan de zeer systematische
beschrijving van de oorzaken van de hyponatriëmie.

Allereerst verbazen mij de acceptabele bloeddruk
(diastolisch 88 mmHg) en het ontbreken van proteïnu-
rie. In de literatuur wordt de zogenaamde ‘normoten-
sieve HELLP’ beschreven, maar ook laboratoriumafwij-
kingen, die er zeker zijn, zijn ‘mild’ en op zich niet
voldoende om de diagnose HELLP-syndroom te stel-
len1-3, ook niet voor een partiële HELLP. Hemolyse is bij
een HELLP het kernsymptoom en daarvoor moeten wel
evidente aanwijzingen zijn. Hoewel het in Nederland
niet gebruikelijk is om te kijken naar schistocyten in een
bloeduitstrijkje, zou toch wel voldaan moeten worden
aan de andere voorwaarden, zoals een gedaald Hb en
een verhoogd LDH. Deze is volgens de definitie – net –
niet passend bij een HELLP, waarbij de grens van een
LDH-verhoging 600 is. Een verhoogd bilirubine zou ons
hierbij mogelijk verder geholpen hebben. De trombocy-
ten zijn verlaagd. Over de grens van een trombocytope-
nie bij een HELLP wordt wisselend gedacht, maar hier-
bij wordt door meerdere auteurs een grens van 75
gehanteerd. Opvallend is in het verdere laboratoriu-
monderzoek een normaal urinezuur en marginaal niet
of net-wel verhoogde leverenzymen.

Wat tevens opvalt, is dat ook de vorige partus van
patiënte gecompliceerd is geweest door een post-par-
tumfluxus (2500 ml) en een vastzittende placenta.

De diagnose HELLP is allerminst zeker in het stadium
waarin patiënte beschreven werd, hoewel het volkomen
terecht is dat een HELLP hoog in de differentiaaldiag-
nose staat. Echter, in het laboratoriumonderzoek ont-
breken enkele kenmerkende bepalingen. We zijn bij-

voorbeeld niet geïnformeerd over de stollingsstatus.
Het blijft in deze casus heel erg moeilijk om beelden
zoals een (zeer milde) ‘HUS’ (hemolytisch uremisch
syndroom) of een ‘TTP’ (trombotische trombocytopeni-
sche purpura) uit te sluiten (zie onderstaande opsom-
ming). Het is echter wel belangrijk om in deze gevallen
een andere diagnose te overwegen, omdat de behande-
ling zeer verschillend is (of kan zijn). De adder onder
het gras bij deze alternatieve verklarende ziektebeelden
is dat zowel de laboratoriumgegevens als het klinische
beeld vrijwel overeen kunnen komen met een HELLP.

Differentiaaldiagnostische overwegingen bij een patiën-
te met het HELLP-syndroom3:

– Acute vette lever (AFLP)
– Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)
– Hemolytisch uremisch syndroom (HUS)
– Immuun trombocytopenische purpura (ITP)
– Systemische lupus erythematosus (SLE)
– Antifosfolipiden-syndroom (APS)
– Cholecystitisch
– Fulminante virale hepatitis
– Acute pancreatitis
– Gedissemineerde herpes simplex
– Hemorragische of een septische shock
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Haemorrhagia postpartum (HPP) is
een complicatie van een baring, die
bij 5% van de bevallingen voor-
komt en bijdraagt aan partale
morbiditeit en mortaliteit.1 Uiter-
aard is inspectie van het barings-
kanaal belangrijk. Indien dit geen
aanwijzing geeft voor de oorzaak
van het bloedverlies zijn de klassie-
ke behandelmethoden uterusmas-
sage, blaaskatheterisatie, het toe-
dienen van uterotonica, natasten en
tamponnade. Indien deze metho-
den niet succesvol zijn, dan is HPP
een risico voor een postpartum-
hysterectomie.2 Een grote ingreep
die gepaard gaat met morbiditeit en
verlies van fertiliteit. Aangezien we
in deze patiëntenpopulatie te
maken hebben met jonge vrouwen
in de fertiele levensfase is behoud
van voortplantingsmogelijkheden
van het grootste belang. Selectieve
arteriële embolisatie is een behan-
deling die zeker overwogen dient
te worden, aangezien het een veili-
ge, weinig belastende methode is.
Dit vraagt om vroegtijdige samen-
werking tussen gynaecoloog en
interventieradioloog. 

CASUS A

Een 38-jarige primigravida beviel
thuis spontaan van een dochter van
4125 gram, na een amenorroeduur
van 41 3/7 week. De placenta werd
spontaan geboren en leek compleet.
Patiënte kreeg aansluitend fors
bloedverlies en werd nagetast op
de operatiekamer, in verband met
een matige reactie op syntocinon.
Hierbij werd geen placentaweefsel
gevonden, wel een submukeus
myoom in fundo, geschatte diame-
ter 10 cm. Ondanks syntocinon en
later nalador bleef patiënte fors
vloeien. Zij werd overgeplaatst van
Hengelo naar de angiokamer in
Enschede voor embolisatie van de
arteria uterina beiderzijds, die zes
uur postpartum werd verricht.
Hierna is zij met nalador intrave-
neus hemodynamisch stabiel geble-
ven. Zes dagen postpartum werd
patiënte in een goede algehele con-
ditie uit de kliniek ontslagen. Ruim
een week later werd zij opnieuw
opgenomen met buikklachten,
koorts tot 40 °C en riekende lochia.
Echoscopisch werd een grote puer-
perale uterus myomatosis gezien

met twee intramurale myomen.
Centraal werd geen flow gezien bij
de twee myomen. Wegens koorts
bestond er verdenking op een
necrotiserend myoom en werd
gestart met antibiotica. Een week
na de start met antibiotica werd
weefsel in de vagina aangetroffen
met een geschatte diameter van
6 cm. Een inversio uteri kon met
behulp van een laparoscopie
worden uitgesloten, waarna vagi-
naal een myoom werd verwijderd.
Een jaar later werd patiënte op de
polikliniek teruggezien in verband
met secundaire amenorroe. Labo-
ratoriumonderzoek toonde een
normogonadotrope normo-oestro-
gene status aan. Echoscopisch werd
een onregelmatige uterus gezien
van 6x4 cm zonder endometrium-
lijnen en twee intramurale myomen
van respectievelijk 26x12 mm en
13x17 mm en normale ovaria.
Tijdens een hysteroscopie kon het
cavum uteri niet goed beoordeeld
worden door de myomen. Er rees
verdenking op het syndroom van
Asherman. In verband met vertrek
van patiënte naar Irak vond geen
verdere controle meer plaats. 
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CASUS B

Een 25-jarige primigravida beviel in
de eerste lijn, à terme, spontaan van
een dochter. Drie weken postpar-
tum werd patiënte in het zieken-
huis opgenomen met een hypovole-
mische shock. Door fors vaginaal
bloedverlies was het Hb gedaald
tot 5,5 mmol/l. Bij echoscopisch
onderzoek rees de verdenking op
een placentarest. Bij patiënte werd
een curettage verricht, waarbij op
de uterusachterwand ruim placen-
taweefsel werd aangetroffen.
Tijdens deze procedure werd ge-
dacht aan het bestaan van een
placenta increta. Wegens matige
contractie van de uterus werd ge-
start met een nalador-infuus, tevens
kreeg patiënte een bloedtransfusie.
Na de curettage bleef patiënte ech-
ter hevig vloeien. Tijdens angiogra-
fie werd een bloeding uit de rechter
arteria uterina vastgesteld, die door
de interventieradioloog werd
geëmboliseerd. Hierna was zij sta-
biel. Drie dagen na de embolisatie
kon zij in een goede algehele condi-
tie de kliniek verlaten. Om de endo-
metriumregeneratie te bevorderen
kreeg zij Ovidol® voorgeschreven. 

CASUS C 

Patiënte werd opgenomen voor het
ondergaan van haar derde sectio
caesarea. De eerste was in verband
met een niet-vorderende uitdrijving
en de tweede wegens een hoog-
staand caput à terme en een positief
teken van Osborne. De laatste
zwangerschap werd gecompliceerd
door recidiverend bloedverlies. Bij
de sectio caesarea werd een dehis-
centie gezien van het oude litteken
van ongeveer 5 cm. Een gezonde
dochter van 3080 gram werd ge-
boren. De placenta was moeilijk te
verwijderen en er leek sprake te
zijn van een placenta accreta. Post-
partum ontstond een hemorragie
waarvoor embolisatie van zowel de
a. uterina als de a. hypogastrica
beiderzijds noodzakelijk was. Een
re-embolisatie moest twee keer
worden verricht, wegens vaat-
anomalieën en het wegspoelen van
gelfoam. De laatste embolisatie
vond twaalf uur na de sectio
caesarea plaats. Patiënte kreeg in
verband met aanhoudend bloed-
verlies een bloedtransfusie, waarna
tensie en pols stabiel bleven. 

Vijf dagen na de embolisatie ver-
slechterde de conditie van patiënte.
Zij ontwikkelde een ileusbeeld met
koorts tot 40.0º C. Een CT-scan
werd verricht, waarop pleuravocht,
een hydronefrose rechts en een met
lucht gevulde uterus werden vast-
gesteld, hetgeen de verdenking
deed rijzen op een ernstig anaëroob
infect. Na het inbrengen van een
dubbel J-katheter in de ureter rechts
in verband met hydronefrose wordt
een laparotomie uitgevoerd. 
Er bleek een perforatie van de ute-
rus aanwezig te zijn ter hoogte van
het sectiolitteken, waarna een ute-
rusextirpatie werd verricht (zie
figuur 1). Histologisch onderzoek
toonde een uterus met een perito-
neale ontstekingsreactie en circula-
tiestoornissen ter hoogte van het
sectio caesarealitteken aan, waar-
door vervolgens necrose en een
ruptuur zijn opgetreden. Tevens
werden uitgebreide placentaresten
met een beeld passend bij een
placenta accreta gevonden. 
Na de ingreep herstelde zij lang-
zaam en drie weken na de beval-
ling kon zij in goede algehele con-
ditie het ziekenhuis verlaten.

EMBOLISATIETECHNIEK

In Medisch Spectrum Twente wordt
de volgende techniek gebruikt.
Beide liezen worden gejodeerd en

verdoofd, waarna in beide a. femor-
ales een 6 French sheath wordt
ingebracht. Vervolgens wordt bei-
derzijds over de aortabifurcatie de
a. hypogastrica aangehaakt (soft
type cobra van Terumo). Via deze
katheters wordt een selectieve
angiografie verricht, zodat het ver-
loop van de aa. uterinae zichtbaar
wordt. Men kan ook via één zijde
katheteriseren doch dit verlengt de
proceduretijd aanzienlijk. Het is
makkelijker en sneller om twee she-
ats in te brengen dan via één zijde
beide a. hypogastrica aan te haken,
mede gezien de steile aortabifurca-
tie bij jonge vrouwen. Niet altijd
kan het focus van de bloeding
angiografisch worden aangetoond
en is alleen de (vergrote) uterus
herkenbaar, meestal is de bloeding
echter zichtbaar als een extravasatie
van het contrast (zie figuur 2). In
beide gevallen wordt zowel de
bloedende a. uterina geëmboliseerd
als de contralaterale zijde met
behulp van de zogenaamde ‘sand-
wichmethode’. Dit houdt in dat in
de a. uterina eerst coils worden
ingebracht, vervolgens gelfoam, ten
slotte weer coils. Pas na afloop van
de ingreep wordt een controle-
angiografie gemaakt. Er worden
coils gebruikt met een iets grotere
diameter dan de arterie. De sand-
wichmethode is in Medisch Spec-
trum Twente ontwikkeld en is met

Figuur 1. Ruptuur (zie de pijl) van de uterus (casus C).
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name zeer effectief bij stollings-
stoornissen door bloedverlies en
(multipele) transfusies aangezien er
direct een totale afsluiting van het
vat optreedt. In principe wordt
begonnen aan de kant waar de
grootste blush of een extravasaat
zichtbaar is. Indien het technisch
niet mogelijk is om selectief de a.
uterina aan te haken wordt de a.
hypogastrica zelf geëmboliseerd.
Selectieve embolisatie van de a. ute-
rina is vrijwel altijd succesvol, in
een enkel geval blijft de bloeding
aanwezig en is een tweede inter-
ventie nodig. Om deze reden blij-
ven de sheaths, na aansluiten van
een drukzak, in beide liezen in situ
voor een eventuele re-interventie. 
Bij voorkeur wordt eerst de stol-
lingsstatus hersteld, maar in een
acute situatie als bij een HPP kan
de embolisatie ook bij stollings-
stoornissen worden uitgevoerd en
levensreddend zijn. 

DISCUSSIE

In twee van de drie hierboven
beschreven casus is het mogelijk
gebleken om de uterus te behouden
na embolisatie. 
Embolisatie heeft een plaats gekre-
gen in de behandeling van HPP
indien conservatieve methoden niet
tijdig het bloedverlies stoppen. Om
te bepalen welke behandeling uit-
gevoerd moet worden, is het
belangrijk eerst de oorzaken van
een postpartumbloeding te achter-
halen. Hiervan is atonie de meest
voorkomende, namelijk in onge-
veer 80% van de casus. Andere
oorzaken zijn rupturen van het
baringskanaal, placentarest, stol-
lingsstoornissen en inversio uteri.3

Conservatieve behandelmethoden

om de bloeding te stoppen worden
in twee groepen ingedeeld, name-
lijk mechanisch en medicamenteus.
Mechanisch door middel van
katheterisatie van de blaas en
uterusmassage. Medicamenteus
door middel van oxytocine en
prostaglandinen. Indien dit niet
effectief is wordt overgegaan naar
de tweede fase, die bestaat uit
evaluatie op de operatiekamer.
Alhier uitgebreidere inspectie van
het baringskanaal en mogelijk
natasten.2 Bij HPP is het ook te
overwegen om recombinant factor
VIIa (Novoseven®) toe te dienen.
Factor VIIa bindt aan de lokaal
overmatig aanwezige weefselfactor
en versterkt de trombinevorming.
Hierdoor wordt een hemostatische
prop gevormd door omzetting van
fibrinogeen in fibrine. In de litera-
tuur wordt een succespercentage
van 95% beschreven in de reductie
van het bloedverlies. Precieze per-
centages over het voorkomen van
een hysterectomie zijn niet bekend,
omdat in veel case reports het effect
van Novoseven® is beschreven na
het uitvoeren van een hysterecto-
mie. Door de beperkte ervaring is
het ideale moment van toediening
en dosering niet duidelijk.4 Als deze
ingrepen niet effectief zijn, wordt
de volgende stap gemaakt naar de
uterussparende methoden: 1) ute-
rustamponnade, 2) B-lynch-hech-
ting, waarbij de uterus overhecht
wordt met resorbeerbare ligaturen
ter compressie van de uterus,
3) devascularisatie van de uterus
door stapsgewijs onderbinden van
de ovariële, cervicale en vaginale
vaten.5 Uitgangspunt van al deze
technieken is dat door compressie
van het arteriële vaatbed de arterië-
le polsdruk in het stroomgebied

verlaagd wordt, waardoor de nor-
male stollingsmechanismen de
bloeding kunnen stelpen. 

Embolisatie is vaak de één na laat-
ste keuze. Het biedt echter meerde-
re voordelen boven chirurgische
technieken: 1) katheterplaatsing
vindt plaats in een meer distaal
gelegen en specifieke locatie in het
bloedvat dan met ligatie het geval
is. Dit maakt bloeding via een colla-
terale circulatie minder waarschijn-
lijk. 2) Het succes van de procedure
kan meteen bekeken worden via
een angiogram. 3) Indien de proce-
dure niet slaagt, zijn nog steeds
behandelmethoden als ligatie en
hysterectomie mogelijk. 4) De ferti-
liteit wordt behouden. 5) De risico’s
van anesthesie en grote chirurgie
worden voorkomen. 6) Er is een
kortere opnameduur.6

Omdat de behandeling in een
multidisciplinair team plaatsvindt
is het noodzakelijk bij een casus
met postpartum bloedverlies tijdig
de interventieradioloog te benade-
ren. In de meeste klinieken in
Nederland waar vasculaire inter-
ventieradiologie voorhanden is,
kan deze behandeling binnen
kantooruren worden uitgevoerd.
Helaas is er nog niet overal, zoals in
het Medische Spectrum Twente te
Enschede, een interventieradioloog
24 uur, 365 dagen per jaar beschik-
baar en zijn gynaecologen genood-
zaakt in deze situatie te verwijzen
naar een ervaren centrum. Indien
embolisatie niet mogelijk is in het
desbetreffende ziekenhuis zal
patiënte in een hemodynamische
stabiele situatie vervoerd moeten
worden. Het is belangrijk dat in
iedere kliniek bekend is naar welke
kliniek patiënten verwezen kunnen
worden voor een eventuele emboli-
satie. Patiënte kan eventueel op de
operatiekamer geëmboliseerd wor-
den, waarbij de radioloog met zijn
materiaal en doorlichting naar de
operatiekamer moet komen. Daar
zijn de omstandigheden echter niet
optimaal. Een beter alternatief is
dat patiënte naar de angiokamer
wordt gebracht. Dit zijn organisa-
torische factoren die vooraf be-
sproken dienen te worden. 
Het is belangrijk te beseffen dat
indien embolisatie niet succesvol
blijkt te zijn, de mogelijkheid
bestaat voor het onderbinden van
de arteria uterina. Emboliseren na

Figuur 2. Embolisatie.
A. Bloeding uit de a. uterina wordt in beeld gebracht met behulp van contrast. 
B. Na embolisatie is de bloeding niet meer zichtbaar.

A B



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, augustus 2007  15

onderbinding van de arteria uterina
is gecompliceerder of zelfs on-
mogelijk door verstoring van de
vasculatuur.7

In de literatuur worden succes-
percentages van embolisatie van
95% en hoger beschreven. In een
enkele casus is een hysterectomie
alsnog noodzakelijk.8 Tourne et al.
beschreven in een case report een
100% succespercentage. Oorzaken
van HPP waren atonie (n=8),
placenta praevia (n=1), abruptio
placentae (n=1) en uterus myoma-
tosus (n=1).9 Badaway et al. ver-
richtten onderzoek naar de uit-
komsten van de embolisaties die
werden verricht tussen 1979 en
2000. Een succespercentage van
95% werd beschreven bij in totaal
138 casus.8

In casus C werd driemaal geëmbo-
liseerd waarna een uterusextirpatie
plaatsvond. Achteraf had wellicht
in een eerder stadium de keuze
voor een andere interventie meer
voor de hand gelegen. Langer
afwachten zorgt voor een verslech-
tering van de circulatie en stolling.
Bij de beslissing om over te gaan op
een andere chirurgische techniek,
zoals ligatie of hysterectomie, zou-
den eveneens de leeftijd, pariteit en
eventuele toekomstige kinderwens
van patiënte en partner moeten
worden meegewogen. 

De in de literatuur beschreven ge-
relateerde morbiditeit is 6–7%.
Beschreven complicaties zijn hema-
toomvorming op de plaats van de
katheter, infectieuze bijwerkingen
als koorts en de vorming van een
abces en contrast-gerelateerde bij-
werkingen.10 In ons ziekenhuis wor-
den per jaar drie tot vijf embolisa-
ties verricht bij een HPP en tot op
heden zijn geen complicaties gerap-
porteerd. In de literatuur werden
op de lange termijn geen bijwerkin-
gen beschreven waarvoor medische
hulp noodzakelijk was.11 Necrose
van de anderszins niet-afwijkende
uterus treedt niet op. Dit is wel
beschreven indien er wordt geëm-
boliseerd bij een bekend myoom.
Embolisatie zal de arteriële flow

naar het endometrium of myome-
trium verminderen, waardoor
infarcering plaatsvindt en afname
van de grootte van het myoom. Al
deze patiënten ervaren krampende
pijn onder in de buik, 30% ontwik-
kelde koorts, van wie 75% succes-
vol werden behandeld met een
breedspectrumantibioticum. In de
overige 25% bestond geen nood-
zaak tot behandeling.11

Het grootste voordeel van de embo-
lisatie bij deze vrouwen in de fertie-
le levensfase blijft dat zij hun zwan-
gerschapskans behouden.
Onderzoek laat zien dat de behan-
deling geen invloed heeft op de
fertiliteit.12 Het menstruatiepatroon
blijft gelijk aan dat van voor de
embolisatie. Er bestond geen ver-
lengde tijd tussen zwangerschaps-
wens en conceptiedatum. Ook
werden er niet meer miskramen
gerapporteerd dan normaal. Er zijn
nauwelijks complicaties beschreven
over zwangerschappen volgend op
een embolisatie in verband met een
HPP.9

CONCLUSIE

Embolisatie is een weinig uitge-
voerde methode bij de behandeling
van een fluxus postpartum. Dit zou
vaker overwogen moeten worden.
Het succespercentage is hoog en de
morbiditeit laag. Nog steeds bestaat
onder gynaecologen angst voor
necrose van de uterus, echter deze
complicatie wordt nauwelijks ge-
zien bij een niet-afwijkende uterus.
Het belangrijkste voordeel is dat het
een weinig belastende ingreep is en
dat de fertiliteit behouden blijft.  
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ABSTRACT
Obstetric hemorrhage is an important
cause of maternal morbidity and
death. Three women are described
who suffered from post partum
bleeding. They were treated using
expectant and conservative methods,
however, as it appears, without
success. In two cases arterial embolisa-
tion did stop the bleeding. Trans-
catheter arterial embolisation is a high-
ly effective and a relatively minimally
invasive procedure for the treatment of
severe obstetric hemorrhage. Benefits
for the patient and health care system
have included low complication rates,
avoidance of surgical risks, fertility
preservation and shorter duration of
hospitalization. Little is known about
pregnancies and deliveries after embo-
lisation. We would conclude that this

treatment is a safe alternative to hyste-
rectomy, and consultation with an
interventional radiologist should be
obtained early when one encounters
obstetric hemorrhage.

SAMENVATTING
– Haemorrhagia postpartum is een

complicatie die in 5% van de casus
voorkomt en bijdraagt aan mater-
nale morbiditeit en mortaliteit. 

– In drie beschreven casus wordt
gebruikgemaakt van embolisatie om
een bloeding tot staan te brengen. 

– Arteriële embolisatie is een effectie-
ve, weinig belastende behandeling. 
Voordelen zijn: weinig complicaties,
vermijden van chirurgische risico’s,
behoud van fertiliteit, korte op-
nameduur. 

– Goede samenwerking is nood-

zakelijk tussen de interventieradio-
loog en gynaecoloog. 

TREFWOORDEN
haemorrhagia postpartum, arteriële
embolisatie.
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CASUS

Een negentienjarige primigravida
werd bij zeven weken amenorroe
met sinds enkele dagen bestaande
zeer heftige misselijkheid, braken
en gewichtsverlies, door de huisart-
senpost verwezen naar ons zieken-
huis met de klinische verdenking
op hyperemesis gravidarum. Twee
dagen geleden was haar eigen huis-
arts al gestart met primperan
(metoclopramide) suppositoria. Dit
had echter nog niet geleid tot klini-
sche verbetering. Bij presentatie in
ons ziekenhuis viel direct op dat
patiënte haar kaken niet op elkaar
kon krijgen en moeilijk kon spre-
ken. Haar partner vertelde dat dit
vrij snel was ontstaan na inbrengen
van de primperan zetpil. Patiënte
had verder een blanco medische
voorgeschiedenis. Bij lichamelijk
onderzoek werd een pijnlijke jonge
vrouw gezien met een duidelijke
trismus (kaakkramp) en deviatie
van de onderkaak naar lateraal (zie
figuur). Het klinisch beeld werd
herkend als een acute focale oro-

mandibulaire dystonie; een relatief
onderkende extrapiramidale bij-
werking van primperan. Na intra-
veneuze toediening van 2 mg bipe-
rideen, een anticholinergicum,
verdween het spasme van de kaak-
musculatuur direct. Bij transvagi-
nale echografie werd een intacte
intra-uteriene eenlinggraviditeit
waargenomen conform haar zwan-
gerschapsduur. Patiënte werd
klinisch opgenomen ter rehydratie.
Er werd gestart met meclozide/
pyridoxine suppositoria. Extrapira-
midale bijwerkingen van centraal-
werkende dopamine-antagonisten
als metoclopramide en neuroleptica
komen voor bij 2–10% van alle
gebruikers. Klinische uitings-
vormen zijn o.a. acathisie of
bewegingsonrust, parkinsonisme,
tardieve dyskinesie en acute
dystonieën. De behandeling van
een medicamenteus gerelateerde
acute, meestal focale dystonie
bestaat uit intraveneuze injectie 
van een anticholinergicum als
biperideen.

Een zwangere met acute kaakkramp
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ABSTRACT
A 19 year-old pregnant woman with hyper-
emesis gravidarum presented with an acute
oromandibular dystonia; a complication of
therapy with metoclopramide.
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Gegevens uit dit artikel zijn gedeelte-
lijk overgenomen uit een voor publica-
tie geaccepteerd artikel (AJG Jansen et
al. New insights into fatigue and
health-related quality of life after
delivery. Acta Obstetricia et Gyne-
cologica, 2007;86:579-84)

Een bevalling heeft een grote
invloed op de kwaliteit van leven
(KvL) van de moeder, zowel fysiek
als mentaal, met vermoeidheid als
een van de belangrijkste fysieke
symptomen. In de meeste studies
wordt de KvL pas vijf tot zes weken
na de bevalling of later gemeten.1-3

In de eerste zes weken postpartum
zijn er geen resultaten bekend over
de KvL. Daarom werd onderzocht
of het mogelijk is middels stan-
daardvragenlijsten vermoeidheid
en de algemene KvL van patiënten
direct postpartum te meten.

KvL kent de volgende onderdelen
(domeinen): fysiek, psychologisch
en sociaal. Al deze drie domeinen
zijn noodzakelijk om de KvL in
kaart te brengen. De KvL-domeinen
kunnen gemeten worden in termen
van ‘objectief’ functioneren (wat de
patiënt kan) en, complementair,
door evaluatie van subjectieve ver-
schijnselen van de patiënt. De meet-

instrumenten hiervoor zijn diverse
vragenlijsten: generieke (algemene)
vragenlijsten om verschillende
patiëntenpopulaties met elkaar te
vergelijken, ziektespecifieke vra-
genlijsten (o.a. voor kanker en dia-
betes) en domeinspecifieke vragen-
lijsten (o.a. voor pijn, misselijkheid
en vermoeidheid). Het is gebruike-
lijk om een combinatie van deze
vragenlijsten te gebruiken om de
KvL in kaart te brengen.

In de vorm van een pilotstudie
werden bij patiënten na een vagina-
le partus en patiënten na een sectio
de vermoeidheid en generieke KvL
getoetst. Gekozen is voor de
domeinspecifieke vragenlijst Multi-
dimensionele Vermoeidheids Index
20 (MVI20),4 5 die uitgebreid de
vermoeidheid meet, en de generie-
ke vragenlijsten EQ-5D6 en Short
Form 36 (SF36).7-9

PILOTSTUDIE KWALITEIT
VAN LEVEN POSTPARTUM

In de periode juni 2003 tot april
2004 werden in het Erasmus MC en
het Sint Franciscus Gasthuis te
Rotterdam en het Leids Universitair
Medisch Centrum te Leiden 141
patiënten postpartum (71 patiënten

na een vaginale bevalling, 36
patiënten na een primaire (elec-
tieve) sectio en 36 na een secundaire
(spoed) sectio) geïncludeerd. Inclu-
siecriteria waren: 1) ouder dan 18
jaar en 2) beheersing van de Neder-
landse taal. Twee KvL-vragenlijsten
(de MVI20 en de EQ-5D) werden
afgenomen op t=0 (12–24 uur na de
vaginale partus en 24–48 uur na de
sectio). Patiënten kregen drie vra-
genlijsten (de MVI20, EQ-5D en de
SF36 ) mee om na een, drie en zes
weken thuis in te vullen.

De respons na zes weken bedroeg
50–65%. Patiënten na een primaire
sectio waren significant meer fysiek
vermoeid dan patiënten na een
vaginale partus, gemeten met de
MVI (figuur 1). Patiënten na een
secundaire sectio waren weer meer
fysiek vermoeid dan patiënten na
een vaginale partus en patiënten na
een primaire sectio. Na een vagina-
le partus hadden patiënten gemid-
deld drie weken nodig om tot een
volledig fysiek herstel te komen en
patiënten na een primaire sectio
hadden zes weken nodig. Patiënten
na een secundaire sectio hadden
meer dan zes weken nodig voor
volledig herstel. De scores van de
generieke vragenlijsten EQ-5D en
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SF36 hadden hetzelfde beloop: de
fysieke KvL-scores zijn na gemid-
deld drie weken weer normaal voor
patiënten na een vaginale bevalling,
na zes weken voor patiënten na een
primaire sectio en meer dan zes
weken voor patiënten na een secun-
daire sectio (figuur 2). De scores in
mentale KvL waren na een week
postpartum gelijk of zelfs beter dan
de gemiddelde normaalscores van
‘gezonde’ Nederlandse leeftijds-
genoten.10 Dit komt overeen met het
beeld van de jonge moeder op ‘de
roze wolk’.

Er is de laatste jaren een sterke toe-
name in het aantal sectio’s.11 Dit
komt met name door een sterke
groei van het aantal secundaire
sectio’s. De resultaten van onze
studie laten echter zien dat patiën-
ten veel langer nodig hebben om te
herstellen van een sectio dan van
een vaginale partus.

BLOEDVERLIES EN
KWALITEIT VAN LEVEN

Er zijn diverse parameters die van
invloed kunnen zijn op de kwaliteit
van leven van de vrouw in het
kraambed, zoals het verloop van de
bevalling, de pariteit, de gezond-
heid van het kind enzovoort. Bloed-
verlies is mondiaal een ernstige en
veelal onverwachte complicatie van
de baring met een aanzienlijk effect
op de maternale morbiditeit en
mortaliteit. In deze studie werd ook
gekeken naar de relatie tussen het
Hb postpartum en de KvL, met
name de fysieke vermoeidheid.
12–24 uur na een vaginale partus en
24–48 uur na een sectio werd het
hemoglobine (Hb) bepaald. Fysieke
vermoeidheid werd gemeten met
behulp van de MVI-vragenlijst. Er
was een significante relatie tussen
het Hb-gehalte en de (fysieke) KvL-
scores direct postpartum. Deze rela-
tie was echter een week postpartum
al verdwenen. Gezien de fysiologi-
sche veranderingen in de samen-
stelling van het bloed tijdens de
zwangerschap (de fysiologische
anemie) is het de vraag of het bepa-
len van het Hb-gehalte alleen zin-
vol is bij vrouwen in het kraambed.
In de klinische praktijk wordt er
vaak afgegaan op de hoeveelheid
(geschat) bloedverlies. Uit een
retrospectieve studie is gebleken
dat er echter een zeer slechte relatie

Figuur 1. Resultaten MVI Fysieke Vermoeidheid voor de drie typen bevalling
gedurende de eerste zes weken postpartum.
MVI-subschaal Fysieke Vermoeidheid loopt van 4 tot 20 (4 = best, 20 = slechtst).
Gemiddelden ± s e.m zijn weergegeven.

Figuur 2. Gemiddelde scores SF36 Role Physical (Generieke Fysieke KvL) voor de
drie typen bevalling gedurende de eerste zes weken postpartum.
SF36 subschaal Role Physical loopt van 0 tot 100 (0 = slechtst, 100 = best).
Gemiddelden ± s.e.m zijn weergegeven. Patiënten na een vaginale partus hadden
drie weken nodig om te herstellen, patiënten na een primaire sectio zes weken en
patiënten na een secundaire sectio meer dan zes weken.

Bij welke hemoglobinegrens 
overweegt u een transfusie? (N=32) 5,0 ± 0,53 (4,0 – 6,0)
Bij welke hemoglobinegrens geeft 
u een transfusie? (N=32) 4,2 ± 0,51 (3,0 – 5,5)
Welke symptomen betrekt u bij 
de indicatiestelling? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(N=33) Ja Nee
- Dyspnoe 23 10
- Syncope 31 2
- Orthostatische klachten 25 8
- Tachycardie (> 100 bpm) 22 11
- Angina pectoris 16 17
- Transient ischemic attack (TIA) 13 20

Tabel 1. Resultaten enquête opleidingsklinieken Gynaecologie/Verloskunde in
Nederland.
De hemoglobinegrens (in mmol/l) is gemiddelde ± SD (Minimum – Maximum).
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is tussen de Hb-daling en het
bloedverlies peripartum (Spear-
mans correlatiecoëfficiënt was
0.318).12 Middels een landelijke
enquête werd geïnventariseerd in
hoeverre het Hb-gehalte een rol
speelt bij het bloedtransfusiebeleid
in de obstetrische praktijk. Dit was
gedaan door middel van een
enquête die naar de opleiders van
de veertig opleidingsziekenhuizen
werd gestuurd. 

ENQUÊTE BLOEDTRANS-
FUSIEBELEID POSTPARTUM

De enquête betrof vier vragen over
de indicatiestelling voor het geven
van een bloedtransfusie (op basis
van het hemoglobinegehalte, de
klachten of allebei), welke hemog-
lobinetrigger gehanteerd werd (bij
welk hemoglobinegehalte een
bloedtransfusie overwogen dan wel
gegeven wordt) en welke sympto-
men bij de indicatiestelling meege-
nomen werden (tabel 1).
De respons bedroeg 85% (34/40).
Eén opleider antwoordde de ‘4-5-6-
regel’ te hanteren (conform de
NVOG-richtlijn), zonder verder de
vragen te beantwoorden. Deze
werd uit de analyse weggelaten.
Eén opleider vulde de enquête in
behalve de vragen betreffende de
Hb-trigger. Deze gaf aan de 4-5-6
regel te hanteren. Deze werd,
behalve de Hb-vragen, wel mee-
genomen in de analyse.

Van de 33 respondenten gaven er
dertig aan te transfunderen op basis
van zowel het hemoglobinegehalte
als de klachten, een alleen op basis
van het hemoglobinegehalte en
twee alleen op basis van klachten.
De hemoglobinegrenzen waarbij
een bloedtransfusie overwogen dan
wel gegeven werd, staan vermeld in
tabel 1. Er was tussen de ziekenhui-
zen een spreiding van 2,5 mmol/l
(3,0–5,5 mmol/l) in hemoglobine-
waarde waarbij een bloedtransfusie
gegeven wordt. Deze resultaten
komen overeen met de resultaten
van een soortgelijk onderzoek naar
het bloedtransfusiebeleid bij patiën-
ten na een sectio caesarea.13 Uit de
enquête bleek dat ook symptomen
van de patiënt meegenomen wor-
den in de beslissing wel of niet te
transfunderen. De ‘mildere’ symp-
tomen, o.a. syncope, dyspnoe, en
orthostatische klachten, werden

meer betrokken in de indicatiestel-
ling dan de meer ernstige als angina
pectoris en TIA. Dit waarschijnlijk
vanwege de lagere incidentie van
deze ernstigere complicaties.

Ondanks de beperktheid van de
enquête geeft deze een goed beeld
van de verschillen in het bloed-
transfusiebeleid postpartum in
Nederland. Een verschil van 2,5
mmol/l is volgens ons onaccepta-
bel groot en benadrukt de nood-
zaak voor een gestandaardiseerd
bloedtransfusiebeleid postpartum.

CONCLUSIE

De KvL-studie laat zien dat het
mogelijk is om de KvL van patiën-
ten in het puerperium te meten.
Patiënten na een vaginale bevalling
hebben gemiddeld drie weken
nodig om fysiek te herstellen,
patiënten na een primaire sectio zes
weken en patiënten na een secun-
daire sectio meer dan zes weken.
De vragenlijsten kunnen gebruikt
worden als referentiescores voor de
KvL postpartum. Ook zijn ze
geschikt om de effecten van thera-
peutische interventies in kaart te
brengen. Bloedverlies is een belang-
rijke en vaak voorkomende compli-
catie na een bevalling. Het Hb-
gehalte en (geschat) bloedverlies
worden in de klinische praktijk
gebruikt om dit te beoordelen. Wel-
licht dat KvL-criteria, gemeten met
behulp van gestandaardiseerde
KvL-vragenlijsten, een grotere rol
hierin kunnen gaan spelen. Een
studie die dit onderzoekt, is de
WOMB-studie (Wellbeing of Obste-
tric patients on Minimal Blood-
transfusions) (ClinicalTrials.gov
identifier: NCT00335023).14 Deze
studie loopt momenteel in tien
ziekenhuizen in Nederland. 
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ABSTRACT
Fatigue postpartum
A delivery has a major impact on the
health-related quality of life (HRQoL)
of the new mother, especially concer-
ning developing fatigue. Fatigue and
generic HRQoL of women during the
postpartum period is measured in a
pilot study. Patients after a vaginal
delivery need on average 3 weeks for a
full physical recovery, patients after
primary caesarean section (CS) 6
weeks and patients after emergency
CS more than 6 weeks. Blood loss is a
common complication after delivery
and has a relationship with fatigue
postpartum. Red blood cell (RBC)
transfusions are often used to treat this
complication. Large differences were
found in RBC transfusion policy
between teaching hospitals in the
Netherlands. HRQoL criteria should
probably play a more important role,
as a transfusion guide for women in
the postpartum period.

INTRO
Een bevalling heeft grote invloed op
de Kwaliteit van Leven (KvL) van de
moeder, met name op vermoeidheid.
In een pilotstudie is de vermoeidheid
en generieke KvL van vrouwen post-
partum gemeten. Patiënten hebben na
een vaginale bevalling gemiddeld drie
weken nodig om te herstellen, patiën-
ten na een primaire sectio zes weken
en patiënten na een secundaire sectio
langer dan zes weken. Bloedverlies is
een vaak voorkomende complicatie na
een bevalling en wordt in verband
gebracht met vermoeidheid in het
kraambed. Om deze complicatie te
behandelen wordt vaak een bloed-
transfusie gebruikt. In Nederland zijn
grote verschillen in het transfusiebe-
leid postpartum, blijkend uit een
enquête bij de opleidingsklinieken
Obstetrie. Wellicht dat KvL-criteria
een belangrijkere rol moeten spelen in
de transfusietrigger voor vrouwen in
het kraambed.

TREFWOORDEN
kwaliteit van leven, vermoeidheid,
postpartum
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INLEIDING

Eustachi en Thebesius zijn beiden
anatomen, de eerste leefde in de
zestiende eeuw en de tweede in de
achttiende eeuw, die basaal onder-
zoek hebben gedaan op het gebied
van de circulatie in het menselijk
hart. Eponymisch zijn hun namen
dan ook verbonden aan twee intra-
cardiale klepstructuren. 

BARTOLOMEO EUSTACHI

Bartolomeo (Bartholomaeus)
Eustachi (Eustachius) werd geboren
tussen 1510 en 1520 (figuur 1). Bij
de meesten van ons is hij bekend
als de naamgever van de buis die
het middenoor met het achterste
deel van de mondholte verbindt, de
zogenaamde buis van Eustachius.
Hij studeerde medicijnen in Rome
en werd er lijfarts van kardinaal
Guido della Rovere. Tevens werd
hij daar als stadsmedicus aange-
steld. Van 1555 tot 1568 doceerde
hij anatomie aan de Studio della
Sapienza, de Romeinse universiteit.
In augustus 1574 overleed hij.
Eustachius was een tijdgenoot van
Vesalius (1514–1564) doch zeker
geen volgeling van deze Zuid-
Nederlander die met zijn boek De
Humani corporis Fabrica uit 1543 de
basis heeft gelegd voor onze huidi-
ge kennis van de menselijke anato-
mie. Integendeel, Eustachi was een
trouwe aanhanger van Galenus
(129–199) en als zodanig onder-
schreef hij diens opvattingen over
de bouw en functies van het mense-
lijk lichaam. 
Eustachi's eigen anatomisch onder-
zoek deed hem echter inzien dat
Galenus, die nimmer een menselijk
lichaam had ontleed, vele onjuist-
heden te boek had gesteld, zowel

over de anatomie als over de fysio-
logie van de mens. Ook in Vesalius'
zevendelig werk over de menselijke
anatomie ontdekte hij talrijke
onnauwkeurigheden. Dit alles was
voor Eustachi aanleiding om zelf
een boek te schrijven en hierin,
steunend op eigen waarnemingen,
de misvattingen van zijn voorgan-
gers te corrigeren. 
Als voorbereiding voor deze studie
heeft Eustachi een indrukwekkend
aantal menselijke kadavers onder-
zocht, waarbij hij ook werd gecon-
fronteerd met allerlei anatomische
varianten en pathologische afwij-
kingen. Daarnaast verrichtte hij ook
veel vergelijkend anatomisch
onderzoek door tevens de ontwik-
keling, de bouw en de functies van
verschillende organen bij diverse
diersoorten te bestuderen. 
Helaas is Eustachi er niet toe geko-
men om zijn aantekeningen te orde-
nen en in boekvorm uit te geven.
Wel heeft hij de talrijke anatomi-
sche tekeningen die vanaf 1552 zijn

gemaakt, in koper laten etsen door
een onbekende kunstenaar. Deze
reeks etsen kwam na zijn dood in
het bezit van zijn neef en medewer-
ker Pier Matteo Pini (geboren in
1540). Na diens dood werden ze
pas in het begin van de achttiende
eeuw in de Vaticaanse bibliotheek
teruggevonden en daar door paus
Clemens XI cadeau gedaan aan zijn
lijfarts Giovanni Maria Lancisi
(1654–1720). Lancisie heeft afdruk-
ken van deze etsplaten, voorzien
van een commentaar, in Rome in
1714 uitgegeven onder de titel Tabu-
lae Anatomicae (figuur 2). Een twee-
de druk volgde in Genève in 1717. 
In 1744 was het de Leidse hoogle-
raar Bernard Siegfried Albinus
(1697–1770) die de taak op zich
nam 'om zelf de kleinste bijzonder-
heden toe te lichten, zoodat de
waarde der genoemde Tabulae Ana-
tomicae, daardoor grootelijks ver-
meerderd werd'.1 In 1761 volgde
nog een hernieuwde uitgave, even-
eens door Albinus verzorgd, waar-
in talrijke verbeteringen en correc-
ties werden opgenomen. 
Tijdens het leven van Eustachi is
één boek door hem uitgegeven,
namelijk Opuscula Anatomica
(Venetië, 1564), geïllustreerd met
slechts acht van de grote collectie

Eustachi en Thebesius en hun
bijdragen aan de anatomische
kennis van het foetale hart
H.L. HOUTZAGER

Figuur 1. Bartolomeo Eustachi.

Figuur 2. Titelpagina van de 'Tabulae anatomicae'
(Rome, 1714).



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, augustus 2007  23

anatomische prenten die hij heeft
gemaakt (figuur 3). Het boek bevat
een gedetailleerde beschrijving van
het urinewegstelsel, terwijl de
beschrijving van de innervatie en
bloedvatvoorziening van het gebit
een bijzondere plaats inneemt in dit
leerboek, speciaal voor studenten
geschreven. In 1707 heeft Herman
Boerhaave (1668–1738) deze Opus-
cula van Eustachi opnieuw in
Leiden uitgegeven. 
Zoals gezegd is Eustachi’s naam
verbonden aan de buis die echter
niet door hem ontdekt is, doch
reeds in de zesde eeuw v. Chr. bij
de Griekse arts Alcmaeon van
Croton bekend was. 
Eustachi's naam is ook gekoppeld
aan twee bloedvaten, namelijk
takken van de a. canalis pterygoïdei
en van de a. pterygopalatina, de
zogenaamde Eustachii arteriae. 
Een van de meest essentiële onder-
delen van het foetale hart is het
foramen ovale. Daar de longen nog
niet functioneren, nog niet ontvou-
wen zijn en de longvaten derhalve
slechts een geringe hoeveelheid
bloed kunnen verwerken, stroomt
een groot deel van het bloed uit het
rechteratrium naar het linkeratrium
via een aantal kleine openingen,
gelegen in het septum atriorum.
Een van deze openingen vergroot
zich en blijft als foramen ovale
bestaan tot aan de geboorte. 
In het linkeratrium naast het fora-
men ovale groeit uit het endocardi-
um een klepvormige plooi, de
zogenaamde valvula forminis ova-
lis. Deze valvula hangt over het
ovale venster heen en sluit deze
onder invloed van de gewijzigde

bloeddruk en bloedstroom, die na
de geboorte ontstaat onder andere
door het ontplooien van de longen. 
Zolang echter tijdens het foetale
leven het foramen ovale open is,
zorgt een in het rechteratrium
gevormde tweede plooi ervoor dat
de bloedstroom vanuit de vena
cava caudalis voor een groot deel
geleid wordt in de richting van het
foramen ovale en het linkeratrium.
Tijdens het foetale leven bevat de
vena cava caudalis immers het
zuurstofrijke bloed, afkomstig uit
de vena umbilicalis. Zolang de lon-
gen nog niet functioneren is dit de
enige zuurstoftoevoer waarover de
foetus beschikt; zuurstof dat in de
placenta in het embryonale bloed
wordt overgebracht (placentaire
ademhaling). 
Deze plooi, de valvula venae cavae
inferioris is voor het eerst door
Eustachi beschreven en staat dan
ook eponymisch bekend als de
valvula Eustachii (figuur 4).

ADAM CHRISTIAN
THEBESIUS

Is de functie van deze valvula
Eustachii na de geboorte en na
sluiting van het foramen ovale van
geen enkele betekenis meer, het
gesloten ovale venster heet dan
fossa ovalis, anders is dit het geval
met een tweede endocardiale plooi,
de valvula die vlak onder de uit-

monding van de vena cava inferior
gelegen is en wel tussen deze en de
overgang van het rechteratrium
naar de rechterventrikel. Zij
omsluit de uitmondingsplaats van
de sinus coronarius. Deze valvula
sinus coronarii, die ook na de
geboorte functioneel blijft, is in
1708 voor het eerst beschreven door
Adam Christian Thebesius in zijn
in Leiden verdedigde proefschrift
Dissertatio medica de circulo sanguinis
in corde (figuur 5).
Hierin beschrijft hij ook de openin-
gen van enkele kleine coronaire
vaten, de zogenaamde foramina
venae minimae cordis, die direct in
het rechteratrium uitmonden.
Zijn publicatie over de bloedsom-
loop in het hart heeft een zekere
opgang gemaakt. Herdrukken von-
den plaats in 1716 en in 1740 in Lei-
den, terwijl in 1739 in Leipzig een
gelijkluidende uitgave verscheen. 
Thebesius die op 12 januari 1686 in
Sandenwalde in Schlessinge werd
geboren, studeerde geneeskunde in
Leipzig, Halle en Leiden. In 1709
vestigde hij zich in Hirschberg als
medicus practicus. Zijn onderzoe-
kingen op het gebied van de anato-
mie publiceerde hij in het orgaan
van de Leopold Carolus Academie
waarvan hij sedert 1713 lid was.
Thebesius overleed op 10 novem-
ber 1732. 

Zowel Eustachi als Thebesius heb-

Figuur 3. Titelpagina van de 'Opuscu-
la anatomica'. (Venetië 1564).

Figuur 4. 
1. Aorta ascendens
2. A. pulmonalis
3. V. cava superior
4. Foramen ovale
5. Valvula foraminis ovalis
6. Valvula venae cavae inferioris,

Eustachii. 
7. V. cava inferior
8. Valvula sinus coronarii, Thebesii.
9. Ostium venosum ventriculi dextri
10. Venticulus dexter
Geopend en deels verwijderd rechter
atrium. 
Menselijke foetus acht maanden oud. 

Figuur 5. 
1. V. cava superior
2. Fossa ovalis
3. Valvula venae cavae inferior,

Eustachii
4. V. cava inferior
5. Valvula sinus coronarii, Thebesii
Geopend rechter atrium na de geboorte.
Getoond wordt het gesloten foramen
ovale in het septum atriorum en de
twee endocardplooien van respectieve-
lijk Eustachi en Thebesius. 
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ben zich verdienstelijk gemaakt op
het gebied van de cardiale anato-
mie in het bijzonder wat betreft de
bloedvoorziening in de verschillen-
de compartimenten van het foetale
hart, maar ook vanwege hun publi-
caties over de wijze waarop zowel
intra-uterien als postnataal de spe-
cifieke cardiale circulatie plaats-
vindt.  

NOTEN
1. De volledige titel van dit werk luidt:

'Explicatio Tabularum Anatomica-
rum Bartholomaeï Eustachii, ana-
tomici summi accedit Tabularum
editio nova' L.B. 1744. De woorden
'Tabularum editio nova' duiden aan
dat de platen naar de eerste Romein-
se uitgave van 1714 opnieuw wer-
den gegraveerd en dat daaraan line-
aire figuren werden toegevoegd. 
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SAMENVATTING
De medici Eustachius en Thebesius heb-
ben met hun onderzoek een essentiële
bijdrage geleverd aan de kennis van de
bouw en de specifieke functies van het
foetale hart. Zij ontdekten de later naar
hen vernoemde valvula venae cavae
inferioris (Eustachi) en de valvula sinus
coronarius (Thebesius).
De Tabulae Anatomicae van Eustachi
werden pas in 1714 voor het eerst in
druk uitgegeven. Thebesius beschrijft de
naar hem genoemde valvula sinus coro-
narius in zijn Leidse proefschrift van
1708.

SUMMARY
Eustachi and Thebesius and their contri-
butions to the anatomical knowledge of
the fetal heart.

The physicians Eustachi and Thebesius
are the discoverers of respectively the
valvula venae cavae inferioris and the
valvula sinus coronarius of the fetal
heart.
The anatomical prints of Eustachi were
published in 1714. Thebesius described
the valvula sinus coronarius in his Ley-
den thesis of 1708.
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DE AIOS EN DE KWALITEIT
VAN ZORG

Enthousiasmeren van de AIOS voor
kwaliteit van zorg doe je door te
laten zien wat het is! Deze keer niet
met de blik van binnen naar buiten
gericht. Nee, net als onze nieuwe
regering het land in en luisteren
naar wat het volk wil. Daarbij blijft
het einddoel een continue verbete-
ring van de kwaliteit van de door
ons geleverde zorg, die aangepast
is aan de huidige maatschappij. De
NVOG leidend voorop in 2012,
betekent aansturen op kwaliteit.1

Dit betekent dat de toekomstige
gynaecologen kwaliteit hebben,
gericht zijn op de continue ver-
betering hiervan en dit ook aan 
het publiek laten zien.
‘Kwaliteit van zorg’ is enerzijds hot
en modern, anderzijds voelt het
nog niet als iets van jezelf. Het uit-
eindelijke toepassen van kwaliteit
van zorg betekent dat je eerst moet
weten wat het is. Eenmaal besmet
met het kwaliteitsvirus wordt het
werk van de dokter leuker en het
vereenvoudigt het implementatie-
traject. Er ontstaat dan een continue
verbetering van de zorg en de
patiënte is beter af. Voorkom dus
dat het grootste voordeel van
kwaliteitszorg, hot en modern, niet
de grootste vijand wordt. Het moet
een mode zijn die door ons allen
gedragen wordt.

DE PATIËNTE CENTRAAL

Wat wij onder kwaliteit van zorg
verstaan, is vaak meer dan hetgeen
de patiënte ervaart. Voor haar
begint namelijk al vanaf het eerste
contact de uiteindelijke ervaring
van kwaliteit. Denk daarbij aan de
website van het ziekenhuis of aan
de telefonische benadering bij het
eerste contact. Vervolgens kun je

daaraan aspecten toevoegen, zoals:
de parkeermogelijkheden bij het
ziekenhuis, de behandeling van
patiënten door alle medewerkers
van het ziekenhuis, de inrichting
van de poli en de uiteindelijke
bejegening en behandeling door de
arts. Iedereen kent wel de situatie
waarbij de patiënte allereerst
geconfronteerd wordt met parkeer-
problemen bij het ziekenhuis, ze
vervolgens wordt geholpen door
een chagrijnige poliassistente en
dan mag plaatsnemen in een over-
volle wachtkamer. Na het lezen van
een aantal sterk verouderde tijd-
schriften zal de arts ervoor moeten
zorgen dat de patiënte uiteindelijk
het ziekenhuis tevreden weer ver-
laat. Echter, de kans dat dit lukt, is
klein wanneer ze een halfuur te laat
door een gehaaste met burn-out
bedreigde AIOS de spreekkamer
wordt binnengehaald. De arts blijkt
bijna niet te luisteren naar haar ver-
haal en het onderzoek is korter dan
de wachttijd voor de parkeerauto-
maat. Als geconcludeerd wordt dat
er geen gynaecologische oorzaak
voor de buikpijn is, zal de evaluatie
van dit polibezoek waarschijnlijk
niet gunstig zijn. Gelukkig zijn de
meeste ziekenhuizen in het bezit
van een klachtenfunctionaris, ech-
ter de afhandeling van een klacht
neemt aanzienlijk meer tijd in
beslag dan één polibezoek. U
begrijpt het: een beetje overdreven,
maar wel illustratief voor allerlei
aspecten die de patiënte zal meene-
men in haar eindoordeel.
Bovengenoemde aspecten worden
tegenwoordig steeds belangrijker.
Patiënten worden kritischer en
eisen kwaliteit. De consumente-
patiënte wordt zelf manager van
haar eigen gezondheid. Het gedrag
van patiënten en consumenten
volgt de algemene maatschappe-
lijke ontwikkeling. Traditioneel

vertrouwen en ontzag maken plaats
voor kritisch zoeken naar een snelle
en goede invulling van de behoefte.
Het klassieke vertrouwen in de
dokter is niet meer vanzelfspre-
kend. Hierop moeten wij als specia-
listen van de toekomst anticiperen.
De metafoor ‘Alice in wonderland’
is hier zeer toepasselijk. Zij had het
vermogen zich groter en kleiner te
maken naargelang de situatie dat
nodig maakte, zelfvertrouwen te
houden in onbekende werelden,
beleefd te luisteren en haar koers te
kiezen.2

Dit volgt tevens de andere trend in
de gezondheidszorg: marketing.
We kijken er al niet meer van op als
een ziekenhuis een merkenstrategie
ontwikkelt. De zorg moet een
markt worden en daarbij hoort nu
eenmaal marketing. Hoewel velen
het ‘m-woord’ nog niet echt hardop
durven uitspreken, denkt bijna
iedereen na over vragen als: wie
ben ik, wie wil ik worden en hoe
zorg ik ervoor dat anderen mij als
zodanig zien? Die vragen moeten
gesteld worden, omdat de patiënte
steeds meer keuzevrijheid heeft en
onderscheid wil kunnen maken. Dit
geldt met name voor de planbare
zorg. Mensen willen weten wat ze
van een zorginstelling mogen ver-
wachten. Marketing is nadenken
over de doelgroep die je wilt bedie-
nen, over je sterke en zwakke
punten, over de keuze die je wilt
maken. De ziekenhuiszorg is
grotendeels een regionale markt en
daarom ligt het voor de hand alleen
in je eigen gebied reclame te
maken. Maar uit marktonderzoek
blijkt dat patiënten voor sommige
behandelingen bereid zijn langer
dan een halfuur te reizen.
Marketing heeft bij ons, artsen, een
slechte naam, maar daarbij wordt
een belangrijke denkfout gemaakt.
Marketing wordt gelijkgesteld met
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reclame. Maar tussen beide bestaat
een fundamenteel verschil. Reclame
heeft tot doel zoveel mogelijk pro-
ducten te verkopen door je naam
bekend te maken en te vertellen
hoe goed je bent. Terecht zet de
zorg hier vraagtekens bij. Bij
marketing gaat het niet primair om
het verkopen van jezelf, maar om
de vraag: hoe kan ik inspelen op de
behoeften van mijn klant?3

Een belangrijke rol hierin spelen
ook de media, zij voorzien de con-
sumente-patiënte van informatie.
Helaas is voor de media het slechte
nieuws vaak interessanter. Waar-
schijnlijk iets heel menselijks dat
gretig aftrek vindt in onze maat-
schappij. Het is echter onze taak de
maatschappij ook te informeren
over onze inzet goede patiënten-
zorg te leveren en deze ook telkens
te verbeteren. Dit mag in de etala-
ge. Dit is geen pleidooi voor win-
dowdressing, want goede patiën-
tenzorg is nog altijd belangrijker
dan een goed ingerichte polikliniek.

OPLEIDING EN
KWALITEITSZORG

Zorg voor kwaliteit is natuurlijk
niet iets nieuws. Het is een intrin-
sieke kracht die eenieder van ons
kent, namelijk: zorgen dat de
patiënte de beste behandeling krijgt
die er is. De zorg rondom kwaliteit
is dan ook een hulpmiddel om de
huidige kwaliteit tegen het licht te
houden en daar waar mogelijk ver-
beterpunten aan te brengen. Tijdens
de huidige opleiding ligt een
nadrukkelijk accent op de inhoude-
lijke kant van ons vakgebied. De
patiënte komt met een klacht die
wij proberen zo goed, goedkoop en
snel mogelijk te behandelen vol-
gens de meest recente state of the
art. Daarbij is de hoeksteen van het
medisch specialistisch handelen het
toepassen van evidence-based
medicine en gebruik van richtlij-
nen. Maar met alleen stenen bouw
je nog geen huis. Daarom is er bij
de invoering van de nieuwe specia-
listenopleidingen, zoals de HOOG,
ook veel aandacht voor de CAN-

MED’s rollen van de medisch spe-
cialist. Rollen die ook van belang
zijn bij het implementeren van de
kwaliteitszorg. De beste zorg levert
de arts die zich voortdurend inzet
voor het verbeteren van zijn of haar
werk en het vasthouden van de
bereikte resultaten. Om de imple-
mentatie kracht bij te zetten geldt
het spreekwoord: jong geleerd is
oud gedaan. Daarom moet er ook
aandacht zijn tijdens de opleiding
voor het opstellen van richtlijnen,
de implementatie hiervan in de kli-
niek, complicatieregistratie, identi-
ficeren van ‘suboptimal’ care-facto-
ren die de kwaliteit negatief
beïnvloeden, patiëntveiligheid et
cetera. 
Een geheel ander aspect is de
mogelijke introductie van kwali-
teitsindicatoren in de opleiding.
Deze hebben tot doel de opleidin-
gen onderling te prikkelen om de
beste opleiding te geven die er is.
Momenteel wordt dit met name
vanuit de overheid geïnitieerd. Of
dit noodzakelijk is en uiteindelijk
leidt tot algemene verbetering van
opleidingen is nog maar de vraag.
Een en ander komt in een stroom-
versnelling door marktwerking, de
nieuwe opleidingseisen en transpa-
rantie in de zorg waarbij de indivi-
duele beoordeling van medisch
specialisten en hun praktijk een
belangrijke rol spelen.
Transparantie in de zorg kan soms
op gespannen voet staan met het
opleiden van toekomstige specialis-
ten wanneer patiënten er steeds
meer voor zouden kiezen alleen
door medisch specialisten behan-
deld te worden. Of de patiënte
altijd beter af is bij een medisch
specialist dan iemand daarvoor in
opleiding is nog maar de vraag.
Het belangrijkste argument echter
is dat we artsen moeten kunnen
blijven opleiden om kwaliteit van
zorg ook voor de toekomst te
garanderen. De media speelt daarin
niet altijd een positieve rol.
De gynaecoloog van de toekomst
behoudt dan ook zijn concurrentie-
positie ten opzichte van collega’s en
andere professionals. Door op

kwaliteit te varen kunnen we ons
onderscheiden ten opzichte van
elkaar, maar ook ten opzichte van
bijvoorbeeld verloskundigen,
urologen, physician assistant et
cetera.

VAGO-SYMPOSIUM

De VAGO herkent en erkent het
belang van het thema kwaliteit.
Daarom organiseert de VAGO op
7 september het symposium ‘Zin in
kwaliteit’. We hopen hiermee de
gynaecologen van de toekomst te
enthousiasmeren voor kwaliteits-
zorg. Daarbij kiezen we de moder-
ne trend van het bedrijfsleven en de
politiek: de outside-inside-metho-
de. Inventariseren wat de doel-
groep wil: wat verwachten de
patiënten van ons en hoe kunnen
wij als professional hierop aanslui-
ten? Het mag dan ook nadrukkelijk
in de etalage dat wij dit belangrijk
vinden. De VAGO sluit aan bij de
missie van de koepel kwaliteit, van
zorg voor kwaliteit naar kwaliteits-
zorg. Dit moet de zorg beter en het
werk aantrekkelijk(er) maken,
waardoor de patiënte beter af is en
de professional meer voldoening
heeft. Kwaliteit is dan ook beroeps-
belang nummer  1. 
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Het kan u niet ontgaan zijn dat er
veel aandacht is voor de preventie-
ve vaccinatie tegen infecties met het
humaan papillomavirus (HPV).
Sinds november 2006 is het eerste
HPV-vaccin in Nederland geregis-
treerd, gericht tegen HPV 6,11, en
de hoogrisicotypen 16 en 18. Bin-
nenkort wordt registratie verwacht
van het tweede vaccin van een
andere firma, gericht tegen de twee
hoogrisico-HPV-typen. Een inten-
sieve reclamecampagne begeleidt
de introductie van deze twee vac-
cins op de Nederlandse markt.
Op 1 januari 2007 is een NVOG-
standpunt verschenen over de pre-
ventieve HPV-vaccinatie ter voor-
koming van cervixcarcinoom. Dit
standpunt is opgesteld door de
werkgroep HPV-vaccinatie-
implementatie onder voorzitter-
schap van prof. dr. G.G. Kenter
(www.NVOG.nl) en is onder meer
gestuurd naar de Gezondheids-
raad, VWS en het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ).

In het standpunt wordt geconclu-
deerd dat profylactische vaccinatie
als primaire preventie tegen baar-
moederhalskanker aanbevelens-
waardig, zinvol en veilig is bij
meisjes tussen de tien en twaalf
jaar. De voorkeur van de NVOG
gaat uit naar opname in het Rijks-
vaccinatieprogramma. Het vaccine-

ren op verzoek heeft twee belang-
rijke nadelen: de maatschappelijke
ongelijkheid die ontstaat als gevolg
van de hoge kosten en het ont-
breken van het voordeel van
groepsimmuniteit als slechts een
klein deel van de bevolking wordt
gevaccineerd. Verder vermeldt het
standpunt dat de zogenaamde
‘catch-up’-vaccinatie bij meisjes/
vrouwen ouder dan twaalf jaar ook
zinvol kan zijn. Natuurlijk blijft
deelname van vrouwen tussen de
dertig en zestig jaar aan het bevol-
kingsonderzoek baarmoederhals-
kanker voorlopig noodzakelijk. Een
complete vaccinatie met het quadri-
valente vaccin kost ongeveer € 350,-.

Het CVZ heeft recent de minister
van VWS geadviseerd om het
quadrivalente vaccin niet op te
nemen in het geneesmiddelenver-
goedingssysteem waarbij het vaccin
in de basisverzekering zou komen.
Argumenten hiervoor zijn dat vac-
cinatie beter past in het landelijke
vaccinatieprogramma en dat opna-
me in het basispakket leidt tot vac-
cinatie op verzoek, waardoor geen
hoge vaccinatiegraad wordt bereikt.
Verder acht het CVZ de doelmatig-
heid van het HPV-vaccin nog
onvoldoende bewezen.

In een oorspronkelijk persbericht
van CVZ werd gemeld dat de

NVOG niet voor opname in het
basispakket was. Dit is echter een
onjuiste weergave van de feiten. De
NVOG is onverminderd van
mening dat opname in het Rijks-
vaccinatieprogramma de voorkeur
heeft en dat tot die tijd opname in
het geneesmiddelenvergoedings-
systeem wenselijk is, net zoals dat
wenselijk is voor de zogenaamde
‘catch-up’-vaccinatie. Dit misver-
stand is inmiddels met het CVZ
gecommuniceerd en het persbericht
is aangepast. Ook de minister is
inmiddels op de hoogte van de
mening van de NVOG, zoals blijkt
uit de antwoorden op kamervragen
van Arib en Van der Veen
(www.minvws.nl). Het Nederlands
Huisartsen Genootschap heeft
geadviseerd om op dit moment
terughoudend te reageren op ver-
zoeken om vaccinatie, in afwach-
ting van het advies over opname in
het Rijksvaccinatieprogramma. 

Op verzoek van de minister van
VWS heeft de Gezondheidsraad
een commissie ingesteld die eind
2007 met een advies zal komen
over opname in het Rijksvaccinatie-
programma. De NVOG zal ook hier
haar mening laten horen en we
wachten het advies in spanning af.

M.B.

bestuur@nvog.nl

HPV-vaccinatie
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Hormoontherapie bij climacteriele klachten
na borstkanker
In dit reviewartikel beschrijven de auteurs de problematiek rondom de hormonale
behandeling van climacteriële klachten bij vrouwen na borstkanker of met een erfelijk
belast verhoogd risico op borstkanker. Een evidence based advies aan vrouwen na borst-
kanker over de behandeling van menopauzale klachten blijft een lastig probleem. Een
niet-hormonale therapie geeft vaak te weinig verlichting. In ieder geval behoren lifesty-
leregels tot de standaard adviezen (gewicht, alcoholconsumptie, roken, lichaamsbewe-
ging en dieet). Als tweede kunnen niet-hormonale alternatieven worden besproken
(phyto-oestrogenen, clonidine, SSRI’s). Derde en laatste optie is hormoontherapie voor
maximaal vijf jaar. Belangrijk beslispunt hierbij is de kwaliteit van leven zoals door de
patiënt zelf ervaren in relatie tot voor- en nadelen van behandeling.

Hysterectomie blijft eerste keus boven
embolisatie bij uterus myomatosis met
menorragie: uitkomsten van de EMMY trial
Doel van deze studie was de effectiviteit van embolisatie van de arteria uterina (UAE)
en hysterectomie bij de behandeling van menorragie veroorzaakt door uterus myomato-
sis (EMMY trial) te vergelijken na twee jaar. 28 Nederlandse ziekenhuizen verzamelden
177 patiënten met een uterus myomatosis en menorragisch bloedverlies waarbij de indi-
catie voor hysterectomie was gesteld. Patiënten werden gerandomiseerd voor UAE
(n=88) of hysterectomie (n=89). Primair eindpunt was of UAE minimaal 75% van beoog-
de hysterectomie kon voorkomen. Secundaire uitkomstmaten waren veranderingen in
pijn, uterus myomatosis gerelateerde klachten en volumereductie van de uterus en
grootste myoom.
Twee jaar na de UAE had 23,5% van deze patiënten een hysterectomie ondergaan (gelijk
verdeeld over deze periode). Er bleken geen significante verschillen in secundaire uit-
komstmaten. Volumereductie van uterus en dominant myoom was 48,2% en 60,5% bij
UAE-patiënten. 
De auteurs vinden embolisatie van de arteria uterina een waardevol alternatief bij de
behandeling van symptomatische uterus myomatosis. Echter, bij duidelijke bloedings-
problematiek als belangrijkste klacht blijft hysterectomie de eerste keus van behandeling.

Verlaagde kans op doorgaande zwanger-
schap en levend geboorte na pre-implantatie
genetische screening bij IVF
In deze multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde trial werd primair
gekeken naar de doorgaande zwangerschappen van twaalf weken AD bij vrouwen
tussen 35 en 41 jaar binnen drie IVF-cycli waarbij wel of geen pre-implantatie genetische
screening was verricht.
Secundaire uitkomstmaten waren biochemische zwangerschap, klinische zwangerschap,
miskraam en levend geborenen. 408 vrouwen ondergingen 836 IVF-cycli (434 cycli met
en 402 cycli zonder pre-implantatie genetische screening). 
Het percentage doorgaande zwangerschappen bleek significant lager bij de vrouwen
waarbij pre-implantatie genetische screening was verricht, in vergelijking met die waar
dit niet was uitgevoerd (25% versus 37%; 95% CI 0.51-0.93). Ook het percentage levend
geborenen was in de groep waarbij pre-implantatie genetische screening was verricht
lager (24% versus 35%; 95% CI 0.50-0.92). 
De auteurs concluderen dat pre-implantatie genetische screening het percentage door-
gaande zwangerschappen en levend geborenen niet verhoogt zoals werd verondersteld
maar juist statistisch significant verlaagt.
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Het hart heeft zijn redenen die de rede
niet kent
Pascal

De wereld is maakbaar. Het gereed-
schap is kennis (en een klein beetje
geld).
Voorbeeldje: Chinese meteorologen
zijn op weg het weer te regisseren.
Met chemische raketten verdrijven
zij regenwolken om zo een zonnige
lucht, vrij van smog, te creëren.
Onontbeerlijk natuurlijk, tijdens de
Olympische Spelen in 2008.
De wereld is maakbaar, en wij gaan
het maken. 

Toch is er iets vreemds aan de
hand. Voor twintigers en dertigers
van nu ligt de wereld aan hun voe-
ten, desondanks belanden zij in een
quarter-life crisis. In paniek vragen
zij zich af wat de beste keuze is.
Wat is de meest geschikte baan, wie
de beste partner, en moet ik die
mamma-augmentatie nu al nemen
of zal ik wachten tot ik kinderen
heb?

Gelukkig staan wij er niet alleen
voor met al deze dilemma’s. Een
carrièrecoach helpt onze verstoorde
work-life balance te herstellen. Een
relatietherapeut sleept onze relatie
weer uit het dal. Verder staat een
psychoanalyticus ons bij om ant-

woord te geven op onze levensvra-
gen. Wie zijn we, wat kunnen we
en wat willen we? Dat antwoord
moet niet na ellenlange sessies op
de sofa komen, maar snel, kort en
krachtig, bij voorkeur digitaal.

Waar vragen zijn gerezen, vieren
zingeving en ook spiritualiteit
hoogtij. 
Iedereen doet mee. Zelfs tijdens een
huiselijk etentje doordeweeks trek
ik tegenwoordig Angel Cards. Je
legt daarbij je lot in handen van een
zelf gekozen hogere macht, stelt
een vraag en kiest vervolgens de
kaart uit die ‘het beste voelt’.
Gelukkig is elke kaart op een pas-
sende manier te interpreteren.
Spiritualiteit is een zaak van ons
allemaal. Dat blijkt wel uit het feit
dat zelfs uitkeringsinstantie UWV
tarotkaarten en horoscopen bij een
re-integratietraject inzet. Wel stelt
zij als voorwaarde dat de zoektocht
naar een nieuwe baan niet meer
dan vijfduizend euro kost en dat de
waarzegger binnen twee jaar
gesproken heeft.
Ook mediteren is booming busi-
ness. Het is geschikt voor jong en
oud, in quarter-life en midlife crisis.
Aardrijkskunde en Duits hebben op
middelbare scholen, zoals in Lelie-
stad, al plaats gemaakt voor het vak
meditatie. Als je een kind immers

tot rust laat komen vergroot dat de
capaciteit van zijn geest en bevor-
dert de intelligentie. 
Wellicht moeten wij onze ochtend-
overdracht ook met meditatie star-
ten. Of is herinvoering van het och-
tendgebed een beter alternatief?

Moeilijke keuzes…

Moeten we die ene patiënte met
overgangsklachten nou wel of niet
behandelen, en tegen welke prijs? Is
onze Hollandse terughoudendheid
met medicatie in dat geval terecht?
Zijn mijn aantallen verrichtingen
voldoende groot om de kans op
complicaties, zoals urologisch letsel
tijdens een TLH, te minimaliseren
of moet ik patiënten verwijzen?
Er zijn, ondanks toepassing van de
Evidence Based Medicine, veel
onderwerpen waarover we als pro-
fessionals van mening verschillen.
Een nieuwe rubriek speelt hierop
in, en gaat onder de titel Contro-
versen van start.

Dit, en meer, om onze rede te
voeden.

Bruut geweld verdraag ik, maar brute
rede is echt onredelijk. Het heeft iets
oneerlijks. Alsof je een slag onder het
intellect krijgt.
Oscar Wilde

Editorial
Besluiteloosheid
ELLEN HIEMSTRA



INTRODUCTIE

Recidieven van een granulosacel-
tumor treden relatief laat op, soms
pas na tientallen jaren. Wanneer dit
ook maar enigszins mogelijk is,
moet voor een chirurgische behan-
deling gekozen worden. De kans op
succes is dan veruit het grootst. In
dit artikel beschrijven wij een
patiënt die driemaal succesvol
werd behandeld met chirurgie voor
een recidief granulosaceltumor.

INLEIDING

Granulosaceltumor (GCT) van het
ovarium is een sexcord-stromacel-
tumor. Het ontstaat uit de granu-
losacel, een hormonaal actieve com-
ponent van het ovariële stroma dat
verantwoordelijk is voor de oestra-
diolproductie. Het is een zeldzaam
voorkomende tumor met een
gerapporteerde incidentie varië-
rend van 0.4 tot 1.7 per 100.000.1 Er
zijn geen duidelijke risicofactoren
voor GCT beschreven.2

Hoewel GCT beschouwd wordt als
een ‘low grade malignancy’  met
een gunstige prognose (tabel 1),
ontwikkelt tot 25% van de patiën-
ten een recidief.3,4 Het merendeel
van de patiënten, 90%, wordt ge-
diagnosticeerd met stadium I-ziekte
en heeft minder dan 10% risico op
recidivering. GCT heeft de neiging
tot late recidivering.
Recidivering in het kleine bekken
komt voor in 30 tot 45% en daarbui-

ten bij 55 tot 70%.1 Het betreft voor-
namelijk recidivering naar het peri-
toneale oppervlak. Sporadische
casus van metastasering naar lever,
longparenchym en bot zijn ook
beschreven. 
Er is geen standaardbehandeling
voor recidief GCT. Interventies die
toegepast worden, zijn primaire
chirurgische behandeling gevolgd
door radiotherapie, chemotherapie
met bleomycine, etoposide en cis-
platine (BEP)-kuren of primaire
radiotherapie bij locale irradicali-
teit. Behandeling van eerste keus bij
recidivering in het kleine bekken of
intra-abdominaal, optredend jaren
na de primaire behandeling, is
chirurgische verwijdering. Een
lange overlevingsduur is beschre-
ven na recidivering.5

Dit case report beschrijft een
patiënte bij wie meerdere reci-
dieven van een GCT optraden die
chirurgisch succesvol behandeld
konden worden. Wij vonden in de
literatuur slechts twee case reports
over patiënten met meerdere reci-
dieven van GCT.6,7 Na beschrijving
van de casus worden de behande-
lingsmogelijkheden van een reci-
dief GCT en diagnostiek bij follow-
up van een GCT besproken.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

In 1978 onderging een momenteel
66-jarige vrouw, nulligravida, een
linkszijdige unilaterale salpingo-
oöforectomie op 38-jarige leeftijd
vanwege een ovariumtumor. Bij
histologisch onderzoek bleek het
om een GCT te gaan. Zeventien jaar
later, in 1995, werd een routine-
preoperatieve thoraxfoto gemaakt
omdat patiënte een heupoperatie
zou ondergaan. Hierop werd een
ronde laesie met een diameter van
drie centimeter gezien die gelokali-
seerd was in de lingula pulmonis.
Patiënte had geen symptomen. Bij
verdere diagnostiek van de longen
(bronchoscopie, CT thorax) werden
aan de longen geen andere afwij-
kingen gevonden. Links onder in
de buik werd een acht tot tien centi-
meter grote, palpabele tumor
gevonden. Echografisch onderzoek
toonde een uterus myomatosus.
Serummarkers werden niet
bepaald, aangezien op dat moment
niet bekend was dat patiënte in het
verleden behandeld was voor GCT.
Een lobectomie van de linkerboven-
kwab werd verricht. Histopatholo-
gisch onderzoek toonde een reci-
dief GCT.

Driemaal recidief granulosa-
celtumor: meestal chirurgie, 
soms een andere therapie
A.C. ANSINK1, R. NIEWENWEG2, P.C. EWING3, C.W. BURGER1
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FIGO-stadium 5 jaarsoverleving (%) 10 jaarsoverleving(%)
I 90-100 84-95
II 55-75 50-65

III-IV 22-50 17-33

Tabel 1. Overleving van GCT per stadium (Schumer et al. 2003).1
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Na de lobectomie werden alsnog de
serummarkers CA-125, oestradiol
en inhibine bepaald. De eerste twee
waren verhoogd. Vervolgens onder-
ging patiënte een hysterectomie
met adnexextirpatie en een omen-
tectomie. Bij histopathologisch
onderzoek van de uterus bleken er
meerdere subsereuze myomen aan-
wezig te zijn. Er werden in de ute-
rus geen aanwijzingen gevonden
voor maligniteit. Histopathologisch
onderzoek van het rechterovarium
toonde meerdere kleine GCT-foci in
zowel de cortex als het stroma van
het ovarium (figuur 1A). Cytolo-
gisch onderzoek van het tijdens de
ingreep afgenomen spoelvocht was
negatief. Histopathologisch onder-
zoek van het omentum was nega-
tief. Er werd geen aanvullende
behandeling gegeven en follow-up
werd afgesproken met een drie-
maandelijks interval.
In 1999, na een progressievrij inter-
val van 4 jaar en 21 jaar na de
primaire behandeling, was het
serum inhibine B-gehalte verhoogd
tot een waarde van 533 ng/l (refe-
rentiewaarde: 0–10 ng/l). Bij licha-
melijk onderzoek werden abdomi-
naal geen afwijkingen gevonden.
Op een CT-scan van het abdomen
werd een tumor gezien met een
diameter van vijf centimeter net
caudaal van de linker vena renalis.
Er waren elders in het abdomen
noch in de thorax aanwijzingen
voor een recidief. Besloten werd tot
chirurgische resectie. De patiënte
onderging een laparotomie en een
para-aortaal gelokaliseerd GCT-
recidief werd geëxcideerd. Histo-
pathologisch onderzoek liet een
recidief GCT zien met een krappe
resectiemarge (figuur 1B). Om deze
reden werd patiënte behandeld met
25 x 2.0 Gy adjuvante radiothera-
pie, waarna follow-up met een
driemaandelijks interval werd
herstart.
In september 2003 werd opnieuw
een stijging van de tumormarkers
vastgesteld. Patiënte werd verdacht
van een derde recidief GCT, 25 jaar
na excisie van de primaire tumor.
Bij lichamelijk onderzoek werd een
immobiele, vast aanvoelende tumor
met een diameter van vijf centime-
ter gepalpeerd in de linkerlies. Een
CT-scan van thorax en abdomen
toonde geen aanwijzingen voor
metastasen elders. Er werd een
cytologische punctie verricht waar-

in een derde recidief GCT werd
aangetoond. De tumor werd radi-
caal geëxcideerd. Hierna werden de
driemaandelijkse nacontroles her-
vat. Het is nu vier jaar na excisie
van het derde recidief van de GCT.
Patiënte is in goede conditie en er
zijn geen aanwijzingen voor recidi-
vering van de GCT.

BESCHOUWING

Wij beschrijven een patiënte met
meerdere recidieven van een GCT
die steeds succesvol behandeld
konden worden met chirurgie. Het
geven van postoperatieve chemo-
therapie is wel overwogen, maar er
is steeds vanaf gezien omdat alle-
drie de recidieven uniloculair en
resectabel waren. Na excisie van
het tweede recidief werd postope-
ratieve radiotherapie gegeven van-
wege de krappe resectieranden. 
De gemiddelde tijd tussen primaire
diagnose en recidief van een GCT is
vier tot zes jaar. Cronje et al.4 rap-
porteerden echter dat 17% van de
recidivering in hun serie meer dan
tien jaar na diagnose van de primai-
re tumor voorkwam. Recidivering
is zelfs beschreven tot 37 jaar na
initiële diagnose van GCT.
De hormonale activiteit van GCT
geeft de mogelijkheid gebruik te
maken van een aantal hormonale
tumormarkers in de follow-up.
Inhibine A, inhibine B en proAlpha
C zijn erkend als bruikbare tumor-
markers van GCT in zowel pre- als
postmenopauzale vrouwen.1,4

Standaardbehandeling voor GCT is
bilaterale salpingo-oöforectomie en
abdominale hysterectomie, aange-

zien bilateraliteit in 2 tot 8% van de
GCT voorkomt 1 en in 5% van de
gevallen tegelijkertijd endometri-
umhyperplasie wordt gevonden.8

In de beschreven casus was de
primaire behandeling eerder in een
ander ziekenhuis verricht. Details
over de primaire tumor, zoals de
tumorgrootte, de mitotische index,
mogelijke tumorruptuur en lymf-
vatinvasie, zijn niet beschikbaar. We
nemen aan dat er gekozen is voor
een fertiliteitssparende benadering
(oftewel unilaterale salpingo-oöfo-
rectomie), omdat patiënte premeno-
pauzaal en nulligravida was ten
tijde van de primaire behandeling.
In een case-serie werd onderzocht
of de prognose slechter is wanneer
bij premenopauzale vrouwen met
‘early stage disease’  gekozen
wordt voor een fertiliteitssparende
behandeling. Dit bleek niet het
geval te zijn.2

Nacontrole na behandeling van een
GCT bestaat uit anamnese, lichame-
lijk onderzoek van het bekken, pal-
patie van de supraclaviculaire en
inguinale lymfeklieren en bepaling
van serum tumormarkers inhibine
A, inhibine B en proAlpha C. Bij
optreden van een recidief zijn de
serum inhibinewaarden verhoogd
in 94 tot 97% van de gevallen.1,5

Er is geen standaardbehandeling
voor recidief GCT. Afhankelijk van
de omvang van het recidief wordt
chirurgie, chirurgie gecombineerd
met adjuvante chemo- of radio-
therapie, initiële chemotherapie of
initiële radiotherapie toegepast.
Chirurgie is de behandeling van
keuze bij een resectabel recidief 1,2

en is in de beschreven casus effec-

Figuur 1. microscopisch beeld van recidief granulosaceltumor, hematoxyline-eosinekleuring, 
400 x vergroot.
A: granulosaceltumor in het rechterovarium, verwijderd 17 jaar na de primaire tumor. Ovale en
hoekige tumor cellen in solide velden.
B: granulosaceltumor afkomstig van lokalisatie onder de linkernier, verwijderd 22 jaar na de
primaire tumor. De tumorcellen laten een diffuus groeipatroon zien. Typische ‘koffieboon’-kernen
zijn aangegeven met een pijl.
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tief gebleken. Radiotherapie kan
overwogen worden bij 'minimal
residual tumor' of bij krappe resec-
tiemarges na operatieve verwijde-
ring. 
Bij locale recidieven die niet resec-
tabel zijn heeft radiotherapie een
enkele keer geleid tot een langduri-
ge remissie.1 In één studie9 bereik-
ten zes van de veertien patiënten
een langdurige remissie na chirur-
gie en postoperatieve radiothera-
pie. 
Platinum-gebaseerde chemothera-
pie kan toegepast worden bij geme-
tastaseerde ziekte. Responspercen-
tages van 52 tot 83% zijn
beschreven.2,10,11 Het toedienen van
hormonale therapie met progestati-
va kan overwogen worden. Deze
therapie heeft relatief weinig bij-
werkingen. In een case report met
literatuuroverzicht12 wordt bij acht
van de elf patiënten een respons
beschreven met een duur van drie
tot meer dan vijf jaar.
Samenvattend: GCT heeft de
neiging tot laat recidiveren. Af-
hankelijk van de lokalisatie en uit-
breiding kunnen deze recidieven
effectief behandeld worden, met
name wanneer een chirurgische
benadering mogelijk is. Er is slechts
beperkte literatuur over de behan-
deling van patiënten bij wie meer-
dere recidieven optreden. Het
belangrijkste diagnosticum bij
nacontrole is de bepaling van
serummarkers. Wanneer deze
verhoogd zijn, dient aanvullende
diagnostiek verricht te worden. 
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SUMMARY
We describe a currently 66 year old patient who
developed three recurrences of  a granulosa cell
tumor (GCT), 17, 21 and 25 years after treat-
ment of the primary tumour. The first recurren-
ce was located in the contralateral ovary and
the left lung, the second caudal of the left renal
vein and the third in the left groin. All three
recurrences were successfully managed by sur-
gical treatment. The patient is alive and well
three years and eight months after the third
recurrence. 
Recurrences of GCT tend to occur late. Depen-
ding on localization and spread, these recurren-
ces can be treated effectively, particularly when
surgical treatment is feasible. 
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INLEIDING

Uit een NIPO-enquête, verricht in
2005 in opdracht van de farmaceu-
tische firma Organon, bleek dat in
Europa 22% van de vrouwen tussen
45 en 60 jaar hormoontherapie
gebruikten. In Nederland was dat
in dezelfde periode 5%.1 Vanwaar
dat verschil?
In 2001, voor de publicatie van de
resultaten van de Womens Health
Initiative (WHI) en de Million
Women Study (MWS), gebruikten
11% van de vrouwen tussen 45 en
65 jaar hormoontherapie.2,3 Opval-
lend was de afname van het aantal
vrouwen die kortdurend hormoon-
therapie gebruikten in 2001 in ver-
gelijking met vrouwen die langer
dan drie jaar hormoontherapie
gebruikten. In de laatste groep trad
vrijwel geen afname van hormoon-
therapie op.4

De belangrijkste reden om te stop-
pen met hormoontherapie, of er
niet mee te beginnen, is angst voor
het krijgen van borstkanker.5 Is
deze angst echter gerechtvaardigd? 
In 2004 zijn de resultaten versche-
nen van de WHI waarbij aan vrou-
wen zonder baarmoeder alleen
oestrogenen werden gegeven.6

Opmerkelijk was dat er een ver-
laagd risico werd gevonden op het
krijgen van borstkanker. Deze
resultaten zijn nooit uitgebreid in
de pers becommentarieerd. Tevens
blijkt uit twee recente publicaties
van nadere resultaten van de WHI
en de ‘Nurses Health Study’, een
langdurige cohortstudie, dat het
gebruik van hormoontherapie,
gestart direct na het optreden van
de menopauze, juist cardioprotec-
tief is, omdat dan het endotheel van
de arteriën intact is, terwijl vrou-

wen die starten met hormoon-
therapie vele jaren na de meno-
pauze, reeds aangedane vaat-
wanden hebben, waardoor juist een
verhoogde kans bestaat op cardio-
vasculaire aandoeningen.7,8

MATERIAAL EN METHODEN 

In 2005 is in de huisartsenpraktijk
van collega Boermans in Losser een
enquête verricht naar het vóór-
komen van overgangsklachten om
vast te stellen of er inderdaad veel
vrouwen rondlopen met ernstige
overgangsklachten zonder ade-
quate behandeling.
Alle vrouwen in de leeftijd tussen
45 en 65 jaar kregen een brief met
het verzoek een vragenlijst
betreffende 21 symptomen (tabel 1)
in te vullen, die kunnen passen bij
de overgang, en deze te voorzien
van een getal tussen 0 en 3, afhan-
kelijk van de ernst van de klachten.
Het betrof de gevalideerde 'Greene
Climacteric Scale' vertaald naar het
Nederlands.9 De vragen hadden
betrekking op psychologische,
somatische, vasomotore en seksuele
problematiek.

RESULTATEN 

Het aantal patiënten in deze huis-
artsenpraktijk bedraagt 2750. Het
aantal vrouwen tussen 45 en 65 jaar
is 422. Een groot aantal vrouwen,

Onderbehandeling van ernstige
overgangsklachten in Nederland
H.R. FRANKE1, A. DE KROON2, T. BOERMANS3

1 GYNAECOLOOG, OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE

2 PHYSICIAN ASSISTANT, HUISARTSENPRAKTIJK, LOSSER

3 HUISARTS, LOSSER

Tabel 1. Greene vragenlijst.
0 = afwezig ( klacht treedt niet op)
1 = af en toe (klacht komt voor, maar niet storend)
2 = vaak (storend in mijn activiteiten)
3 = heel vaak (activiteiten moeten onderbroken worden)

1. aanvallen van hartkloppingen 
2. gespannen of nerveus gevoel
3. slaapstoornissen
4. opgewondenheid
5. paniekaanvallen
6. concentratieproblemen
7. vermoeidheid en/of lusteloosheid
8. ongeïnteresseerdheid
9. niet gelukkig voelen/ 

neerslachtigheid
10. huilbuien
11. snel geïrriteerd zijn
12. gevoel van duizeligheid, 

flauwvallen
13. gespannen gevoel in hoofd 

of in lichaam
14. tintelingen of dood gevoel op 

huid/lichaam
15. hoofdpijn
16. spier/gewrichtspijn
17. minder gevoel in handen en / 

of voeten
18. ademhalingsmoeilijkheden
19. opvliegers
20. nachtelijk zweten
21. geen zin meer in seks
Totaal score

cyclus aantal % van totaal
regelmatig, 12 of meer per jaar 50 17
onregelmatig, <12 per jaar (Groep A) 36 13
geen menstruatie laatste jaar (Groep B) 152 54
geen baarmoeder 44 16
totaal 282 100

Tabel 2. Menstruatiepatroon en afwezigheid van de baarmoeder.
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namelijk 282 (67%), heeft de inge-
vulde vragenlijst teruggestuurd. De
gemiddelde leeftijd bedroeg 54,4
jaar. De karakteristieken van de
onderzoekspopulatie zijn weerge-
geven in tabel 2. 
Wij hebben berekend hoeveel pro-
cent van de peri- (Groep A) en post-
menopauzale vrouwen (Groep B)
een 2 (vaak aanwezig) of een 3 (heel
vaak aanwezig) hebben gescoord
op typische overgangsklachten als
opvliegers, nachtelijk zweten en
minder zin in seks. Deze percenta-
ges zijn weergegeven in de figuur.
Het aantal vrouwen dat een vorm
van hormoontoediening kreeg was
57 (20%). Daarvan gebruikten 44%
orale anticonceptiva en 56% een
vorm van hormoontherapie als
suppletie. Van de vrouwen tussen
45 en 50 jaar gebruikten er 17 orale
anticonceptie, dus het feitelijke aan-
tal vrouwen, dat hormoontherapie
dan wel orale anticonceptiva kre-
gen wegens overgangsklachten was
40 (14%). Daarbij dient nog opge-
merkt te worden dat 10 van hen een
lokale toedieningsvorm van hor-
moontherapie voorgeschreven kre-
gen. Slechts 11% van de vrouwen
werd daadwerkelijk systemisch
behandeld.

BESCHOUWING EN
CONCLUSIE

Uit onze enquête bleek dat het aan-
tal vrouwen met ernstige tot zeer
ernstige overgangsklachten tussen
de 25 en 33% bedroeg. Het aantal
vrouwen dat daadwerkelijk behan-
deld werd, bedroeg slechts 11%. Is
dit te verklaren door de terughou-
dendheid van de huisarts of komt
het doordat de patiënten met deze
klachten het spreekuur van de huis-
arts niet bezoeken?
De bovenvermelde getallen komen
goed overeen met de percentages
beschreven in de Europese enquête.
Het is ons overigens niet bekend
hoe lang de vrouwen daadwerke-
lijk de hormoontherapie hebben
gebruikt. 
Wat dient het beleid te zijn bij de
vrouwen die aangeven ernstige
overgangsklachten te hebben en
advies vragen over een behande-
ling? 
De enig zinvolle medicamenteuze
behandeling van opvliegers en
nachtelijk zweten is hormoon-
therapie.10,11 Er bestaat discussie

over de duur van de ingestelde
hormoontherapie. Het NHG-stand-
punt hanteert het standaardadvies
dat na een halfjaar hormoonthera-
pie een stoppoging ondernomen
dient te worden en als dit niet lukt
in elk geval jaarlijks de behandeling
te evalueren. De richtlijn van de
NVOG stelt dat hormoontherapie
zo laag mogelijk gedoseerd dient te
worden en dat de duur van hor-
moontherapie individueel vastge-
steld dient te worden en dat jaar-
lijkse evaluatie moet voorkomen
dat de behandeling onnodig lang
wordt voortgezet. De recent aan-
gepaste standpunten van de North
American Menopause Society, de
International Menopause Society en
de European Menopause and
Andropause Society geven aan dat
het gebruik van hormoontherapie
korter dan vijf jaar geen verhoogd
risico laat zien op het ontstaan van
borstkanker.12-14 

De recente publicatie van Ravdan
et al. over de daling van 6.7% in
2003 van de incidentie van borst-
kanker in relatie tot het afnemend
gebruik van hormoontherapie is
suggestief.15 Immers de afnemende
incidentie van borstkanker was al
aantoonbaar in de periode 1987 tot
1990, terwijl de scherpe daling in
2003 niet is waargenomen in
Engeland waar ook het aantal vrou-
wen dat hormoontherapie gebruik-
te, daalde. Tevens is het biologisch
niet verklaarbaar dat binnen een
jaar na staken van de hormoonthe-
rapie een daling van ruim 6%
gevonden wordt in de incidentie
van borstkanker.16

De stijging van de incidentie van
ovariumcarcinoom bij hormoonthe-
rapiegebruiksters, beschreven door

de MWS-onderzoekers, heeft voor
nog al wat onrust gezorgd.17 Zij
beschreven dat in de periode
1991–2005 bij hormoontherapiege-
bruiksters duizend extra doden ten
gevolge van het ovariumcarcinoom
zijn opgetreden. Echter de studie-
periode van de MWS liep van
1996–2001 en dus is er zonder ver-
klaring een extrapolatie uitgevoerd.
De belangrijkste reden waarom aan
de toename van het aantal ovari-
umcarcinoomdoden kan worden
getwijfeld is het feit dat deze stij-
ging niet werd waargenomen in de
WHI-studie.
Vrouwen met overgangsklachten,
die de kwaliteit van leven ernstig
beïnvloeden, dienen adequaat
voorgelicht te worden en de beslis-
sing voor het starten van, evenals
de duur van een eventuele hormo-
nale therapie berust bij de patiënte.
Uit de internationale richtlijnen
blijkt dat bij maximaal vijf jaar
gebruik van hormoontherapie geen
verhoogd risico bestaat op het ont-
staan van borstkanker. 
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SAMENVATTING
Een Europese enquête uit 2005 toonde
aan dat 5% van de vrouwen tussen 45
en 60 jaar in  Nederland werd behan-
deld met hormoontherapie wegens
overgangsklachten, terwijl in de rest
van Europa 22% van deze vrouwen
hormoontherapie kregen. In een huis-
artsenpraktijk in Losser bedroeg het
aantal vrouwen van 45 tot 65 jaar met
ernstige overgangsklachten, nachtelijk
zweten en verminderd zin in seks
tussen de 24 en 34%, slechts 11% van
deze vrouwen kreeg hormoontherapie
voorgeschreven. De belangrijkste
reden om te stoppen met hormoon-
therapie of om deze niet te starten is
angst voor het krijgen van borstkan-
ker. De recent aangepaste standpunten
van de internationale menopauze
societies laten echter zien dat het
gebruik van hormoontherapie gedu-
rende maximaal vijf jaar geen ver-
hoogd risico geeft op het ontstaan van
borstkanker. Indien gestart wordt met
hormoontherapie binnen tien jaar na

het optreden van de menopauze is er
zelfs sprake van cardiovasculaire
protectie.

ABSTRACT
An European Menopause Survey in
2005 demonstrated that 5% of women
aged 45-60 years in the Netherlands
were treated with hormone therapy
because of menopausal symptoms,
while in the rest of Europe  22% of
women use hormone therapy.
A substantial number of women (24-
34%) between 45 and 65 years, in a
rural Dutch general practice, experien-
ced severe typical menopausal symp-
toms, such as hot flushes, night sweats
and loss of libido. Only 11% were tre-
ated with systemic hormone therapy.
The main reason to abandon hormone
therapy is the fear for breast cancer.
Current updates of the international
menopause societies demonstrate that
only cumulated use for more than 5
years increases the risk breast cancer
risk.

Recent data also show a trend toward
a reduction of coronary heart disease
events in women who initiated hor-
mone therapy within 10 years of
menopause. 

TREFWOORDEN
overgangsklachten, hormoontherapie,
borstkanker, cardiovasculaire aan-
doening
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INLEIDING

Het climacterium heeft invloed op
het welbevinden en de seksualiteit
van de vrouw. Door het geleidelijke
verloop naar de natuurlijke meno-
pauze krijgt een vrouw de tijd om
aan de veranderingen die de meno-
pauze inluiden, te wennen.
Wanneer de postmenopauze echter
door het operatief verwijderen van
de ovaria abrupt geïnduceerd
wordt (iatrogene menopauze), ont-
breekt deze gewenningsperiode en
ontstaan vaker en in ernstiger mate
klachten dan bij de natuurlijke
menopauze. Hoewel een vermin-
derd seksueel verlangen vaak als
klacht voorkomt in de (iatrogene)
postmenopauze, worden klachten
over de seksualiteit in de arts-
patiëntrelatie vaak niet besproken
of niet herkend. 

MENOPAUZE

De menopauze is een belangrijke
gebeurtenis in het leven van de
vrouw. De natuurlijke menopauze
vindt gemiddeld rond het 51e
levensjaar plaats en wordt vastge-
steld na een amenorroe van twaalf
maanden zonder andere oorzaak.1

Rondom de menopauze neemt de
productie van geslachtshormonen
geleidelijk af en wordt de vruchtba-
re periode van de vrouw afgeslo-
ten. De manier waarop een vrouw
omgaat met de menopauze, kan
individueel sterk verschillen en is
afhankelijk van biologische, psychi-
sche, sociale en contextuele facto-

ren. Soms treedt de menopauze ver
voor de gebruikelijke leeftijd op.
Wanneer dit voor het 40e jaar spon-
taan gebeurt, is sprake van een
voortijdige menopauze of prema-
tuur ovarieel falen.2

De iatrogene postmenopauze ont-
staat door medisch ingrijpen en kan

Seksuele problemen na 
iatrogene menopauze.
Oorzaken, diagnostiek en
behandelmogelijkheden
A.A.W. PETERS1, E.G.C. VAN SEUMEREN2, H.W. VAN LUNSEN3, S. BOTH4, A.J. GOVERDE2, P.M. LEUSINK5,

W.C.M. WEIJMAR SCHULTZ6

1 GYNAECOLOOG, LUMC, LEIDEN

2 GYNAECOLOOG, UMCU, UTRECHT

3 ARTS-SEKSUOLOOG, AMC, AMSTERDAM

4 PSYCHOLOOG, LUMC, LEIDEN

5 HUISARTS-SEKSUOLOOG, UMCU, UTRECHT / GROENE HART ZIEKENHUIS, GOUDA

6 GYNAECOLOOG-SEKSUOLOOG, UMCG, GRONINGEN

Menopauze: Wat verandert er in het leven van de vrouw?

Klachten / gevolgen:
• Cyclusveranderingen: meestal amenorroe

• Opvliegers

• Nachtelijk transpireren (slaapstoornissen)

• Urogenitale problemen t.g.v. atrofie

• Mogelijk ook:

              – Stemmingswisselingen

              – Energieverlies

              – Seksuele problemen (niet gerelateerd aan atrofie)

Natuurlijke menopauze:
• Fysiologisch proces

• Natuurlijke overgang

• Geleidelijke daling van spiegel geslachtshormonen

• Geleidelijke, variabele intrede van klachten

Iatrogene menopauze:
• Medische ingreep (potentieel onbehagen)

• Plotselinge intrede

• Sterke daling van spiegel geslachtshormonen

• Meer en ernstiger klachten

Menopauze

Daling hormoonspiegels

Einde reproductieve fase

 

Figuur 1. Veranderingen bij de vrouw als gevolg van de natuurlijke en iatrogene
menopauze.
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op alle leeftijden optreden. Meestal
is een bilaterale ovariëctomie de
oorzaak, maar ook radiotherapie of
chemotherapie kunnen leiden tot
een iatrogene postmenopauze. In
tegenstelling tot de natuurlijke
menopauze verloopt het climacteri-
um bij de iatrogene menopauze
meestal abrupt. Geslachtshormoon-
spiegels zijn na de ‘chirurgische’
menopauze lager dan na de natuur-
lijke menopauze.3 Hierdoor hebben
vrouwen met een iatrogene meno-
pauze vaker klachten en zijn deze
klachten ernstiger dan bij vrouwen
met een natuurlijke menopauze
(figuur 1). 

De belangrijkste vrouwelijke
hormonen zijn de oestrogenen:
oestradiol, oestron and oestriol.
Daarnaast produceert een vrouw
ook androgenen: testosteron,
androsteendion en dehydro-epian-
drosteron (DHEA). In de reproduc-
tieve periode hebben vrouwen zelfs
vaak een hogere testosteron-
(0,5–3,0 nmol/l) dan oestradiol-
spiegel (80–900 pmol/l folliculair,
400–1500 pmol/l midcyclus,
150–900 pmol/l luteaal).4 Oestra-
diol is het belangrijkste oestrogene
hormoon en wordt voornamelijk in
de Graafse follikels in de ovaria
geproduceerd uit androsteendion
en testosteron. Daarnaast wordt het
voor een klein deel in lichaamsvet
en perifere weefsels geproduceerd
uit androsteendion, testosteron en
oestron.5 Testosteron wordt gepro-
duceerd in de bijnier en de ovaria
en perifeer geconverteerd uit de
prohormonen androsteendion en
DHEA. Androsteendion wordt
voornamelijk aangemaakt in de
ovaria en DHEA in de bijnier.
DHEA wordt meestal in gesulfa-
teerde vorm (DHEA-S) in de circu-
latie gevonden. Maximaal drie pro-
cent van het totaaltestosteron in het
bloed is vrij beschikbaar. Ongeveer
een derde van het totaaltestosteron
is zwak gebonden aan albumine en
cortisolbindend globuline (CBG).
Zowel vrij als albumine- en CBG-
gebonden testosteron zijn biolo-
gisch beschikbaar. De rest is sterk
gebonden aan het sekshormoon-
bindend globuline (SHBG) en is
biologisch niet beschikbaar. De
hoeveelheid SHBG is onder andere
gerelateerd aan de hoeveelheid
oestrogeen in het bloed. Hoge oes-
trogeenspiegels leiden tot een hoge-

re productie van SHBG, waardoor
de biologisch beschikbare testoste-
ronfractie afneemt.6

Testosteron in het bloed kan op ver-
schillende manieren bepaald wor-
den. Echter, doordat vrouwen lage
spiegels hebben, is het meten van
testosteron bij hen lastig. De meest
gevoelige methoden, evenwichts-
analyse en extractie, zijn kostbaar
en arbeidsintensief en daarom niet
geschikt voor de klinische praktijk.
Directe radio-immunoassay (RIA)
is onbetrouwbaar en berekeningen
van de vrije-androgeenindex (Free
Androgen Index, FAI) 7,8 of de vrije-
testosteronfractie met de Soder-
gardformule9 zijn afhankelijk van
een betrouwbaar bepaalde totale
testosteronwaarde. Daarnaast ont-
breken goede referentiewaarden
voor (vrij) testosteron bij vrouwen10

en wordt betwijfeld of de testoste-
ronspiegel een betrouwbare maat is
voor de androgene activiteit. Peri-
feer geconverteerde androgenen
zijn deels actief in dezelfde cellen
als waarin ze geproduceerd zijn en
komen niet in de circulatie terecht.
Dit proces, dat bekend staat onder
de naam ‘intracrinology’, impliceert
dat de serumtestosteronspiegel
geen adequate afspiegeling is van
de androgene activiteit in het
lichaam. Mogelijkerwijs geeft de
bepaling van androgeenglucuroni-
den betrouwbaarder informatie
over de intracellulaire androgeen-
concentratie.11-13 Om deze redenen
wordt afgeraden om testosteron-
spiegels te bepalen voor het vast-
stellen van androgeendeficiëntie bij
vrouwen.10,14

Tijdens het climacterium nemen de
oestrogeen- en androgeenspiegels
sterk af. Doordat de ovariële oestro-
geenaanmaak wegvalt en de peri-
fere productie van oestrogenen
sterk afneemt, kunnen oestradiol-
spiegels bij postmenopauzale vrou-
wen niet meer gemeten worden15

Fysiologisch neemt de testosteron-
concentratie bij vrouwen vanaf 25
tot 30 jaar geleidelijk af.16 Post-
menopauzaal zijn de testosteron-
en DHEA-spiegel nog ongeveer de
helft van het niveau rond de dertig
jaar. Na een iatrogene menopauze
zijn de androgeenspiegels echter
vaak nog sterker verlaagd, tot
ongeveer een derde tot een kwart
van de premenopauzale spiegels.3

Afname van de oestradiolspiegel
kan klachten als opvliegers, slaap-
stoornissen, stemmingswisselingen
en vaginale atrofie veroorzaken,
terwijl afname van testosteron kan
leiden tot klachten als een vermin-
derd gevoel van welzijn, vermin-
derde energie, depressie, vermin-
derd seksueel verlangen en
verminderde seksuele ontvankelijk-
heid en opwinding (figuur 2).3,16

VROUWELIJKE
SEKSUALITEIT EN
SEKSUELE FUNCTIE-
STOORNISSEN

De vrouwelijke seksualiteit is com-
plex en wordt beïnvloed door ver-
schillende factoren, zoals ervarin-
gen op het gebied van seksualiteit,
zwangerschap, gezondheid, relaties
en de socioculturele omgeving. De
classificatie van vrouwelijke seksu-

Onderscheid tussen oestrogeen- en testosterondeficiëntie

bij postmenopauzale vrouwen

Oestogeendeficiëntie:
• Opvliegers / transpiratie

• Slaapstoornissen

• Stemmingswisselingen

• Vaginale droogheid

Testosterondeficiëntie:
• Verminderd gevoel van welzijn

• Verminderde energie

• Meer depressie

• Verminderd seksueel verlangen,

  verminderde seksuele ontvankelijkheid en opwinding

Verstoring van seksuele functies

Figuur 2. Symptomen van oestrogeen- en testosterondeficiëntie bij postmenopauzale vrouwen.
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ele functiestoornissen is gebaseerd
op het klassieke responscyclusmo-
del van Masters en Johnson en later
Kaplan.17,18 Dit model is voorname-
lijk gebaseerd op lichamelijke reac-
ties en bestaat uit een lineaire
cyclus van verlangen, opwinding,
orgasme en herstel. Omdat dit ech-
ter niet goed bruikbaar bleek te zijn
bij de beoordeling van vrouwelijke
seksuele disfunctie is door Basson
een niet-lineair model geïntrodu-
ceerd, waarin ook plaats is inge-
ruimd voor factoren als emotionele
intimiteit, seksuele stimuli en rela-
tionele tevredenheid.19

Vrouwelijke seksuele functiestoor-
nissen (Female Sexual Dysfunction,
FSD) omvatten stoornissen van het
seksuele verlangen (Hypoactive
Sexual Desire Disorder, HSDD),
opwinding (Female Sexual Arousal
Disorder, FSAD), orgasme (Orgas-
mic Disorder) en seksuele pijnpro-
blemen (dyspareunie, vaginisme).
De oorzaken van FSD zijn multifac-
torieel en omvatten lichamelijke,
psychologische, relationele en
sociale factoren. Seksuele functie-
stoornissen treden vaak op in
combinatie met elkaar of met
relatieproblemen.20 Bij bevolkings-
onderzoek onder pre- en postmeno-
pauzale vrouwen in Europa en de
Verenigde Staten werd een gebrek
aan seksueel verlangen door
27–32% van de ondervraagde vrou-
wen gemeld als klacht. Daarmee is
HSDD de meest voorkomende
vorm van seksuele disfunctie bij
vrouwen.21-24

Bij HSDD is sprake van een blijven-
de of steeds terugkerende vermin-
dering of afwezigheid van seksuele
fantasieën of gedachten, of een ver-
mindering van het verlangen naar,
of ontvankelijkheid voor seksuele
activiteit, zodanig dat dit leidt tot
psychische problemen of relatie-
problemen.25 Het gebrek aan inte-
resse in seks als onderdeel van
HSDD moet los gezien worden van
het verminderde verlangen dat zich
doorgaans voordoet met de leeftijd
en de duur van de relatie. Een
belangrijke component in de defini-
tie zijn de psychische of relationele
problemen die aanwezig moeten
zijn om de diagnose te kunnen stel-
len.20 Hoewel HSDD bij vrouwen in
alle leeftijdscategorieën kan optre-
den, lopen vooral jonge vrouwen in

een iatrogene menopauze een ver-
hoogd risico op deze stoornis. In de
WISHeS-studie had 16% van de
vrouwen van 20 tot 49 jaar die door
een operatie in de menopauze
waren gekomen, HSDD. In de
groep van 50- tot 70-jarigen met een
iatrogene menopauze was dit 12%,
in de ‘normale’ premenopauzale
populatie 7%.24

Vrouwen met HSDD lijden vaker
onder negatieve gevoelens, zoals
een schuldgevoel ten opzichte van
hun partner, bezorgdheid, onzeker-
heid en een verminderde eigen-
waarde dan vrouwen zonder deze
stoornis, waardoor hun algemene
welbevinden en kwaliteit van leven
negatief beïnvloed worden.23

SIGNALERING EN
DIAGNOSTIEK VAN FSD

Hoewel seksuele problemen veel-
vuldig voorkomen, zijn deze vaak
moeilijk bespreekbaar tussen arts
en patiënt. In Nederland blijkt
ongeveer 70% van de mannen en
60% van de vrouwen met seksuele
problemen behoefte te hebben aan
medische hulp, terwijl maar respec-
tievelijk 50% en 25% daadwerkelijk
contact zoekt met een arts.26

Wanneer de arts actief naar de sek-
sualiteit vraagt, blijkt de rapportage
van seksuele problemen sterk toe te
nemen.27 Voor het vroegtijdig signa-
leren van seksuele problemen is het
daarom belangrijk dat de behande-
lend arts seksualiteit bespreekbaar
maakt en zonodig adequaat door-
verwijst naar een seksuoloog (bij
voorkeur naar een door de Neder-
landse Vereniging voor Seksuologie
(NVVS) gecertificeerde seksuo-
loog). Als hulpmiddel bij het signa-
leren van seksuele problemen zou
een korte standaardvragenlijst ont-
wikkeld kunnen worden. Omdat
FSD meestal niet op zichzelf staat,
is het belangrijk om de problema-
tiek goed in kaart te brengen en
hoofd- en bijzaken van elkaar te
onderscheiden. Vooralsnog geeft de
NVOG-richtlijn Seksuele anamnese
voldoende houvast voor de gynae-
coloog. Minimaal zijn na een ova-
riëctomie slechts drie vragen nodig:
heeft de ingreep tot seksuele klach-
ten geleid, heeft u daar last van, en
wenst u daarvoor hulp?28

BEHANDELING

De primaire behandeling van FSD,
waaronder HSDD, bestaat uit coun-
seling en andere psychosociale
interventies. Counseling geeft de
patiënte de ruimte over haar eigen
seksualiteit te praten en de moge-
lijkheid om misvattingen over sek-
sualiteit te ontzenuwen, zodat de
patiënte haar eigen ervaringen in
het juiste perspectief kan plaatsen.
Naast counseling kunnen meer
gespecialiseerde psychoseksuele
therapieën toegepast worden, zoals
cognitieve gedragstherapie, com-
municatietraining voor (echt)paren,
lichaamsbewustzijnstrainingen en
Sensate-focusoefeningen. In de
praktijk worden verschillende tech-
nieken gecombineerd en afgestemd
op de specifieke problematiek. Bij
vrouwen met HSDD na ovariëcto-
mie die vaak ook een oncologische
aandoening hebben, dient de psy-
choseksuele therapie onderdeel te
zijn van een integrale benadering
van alle aspecten van het welbevin-
den en de kwaliteit van leven van
de vrouw.

Als het waarschijnlijk wordt geacht
dat een geslachtshormoondeficiën-
tie bijdraagt aan de seksuele func-
tiestoornis, kan psychoseksuele the-
rapie ondersteund worden met
aanvullende hormonale behande-
ling (door de arts-seksuoloog vaak
in overleg met de gynaecoloog).
Hormonale behandeling kan
bestaan uit de toediening van
oestrogenen, al dan niet in combi-
natie met testosteron of tibolon. De
meest toegepaste behandeling van
typische overgangs- en seksuele
klachten (vaginale atrofie) is syste-
mische of lokale oestrogeensupple-
tie, bij vrouwen met een intacte ute-
rus gecombineerd met een
progestageen. Hoewel oestrogenen
een bewezen positieve invloed heb-
ben op het seksuele functioneren29,
beïnvloeden ze niet alle aspecten
van het seksuele functioneren en
zijn ze niet altijd voldoende werk-
zaam bij de behandeling van
HSDD.30 Van tibolon is bekend dat
het een positief effect heeft op sek-
suele klachten, vergelijkbaar met, of
iets beter dan behandeling met een
oestrogeen plus een progestageen.31

Tibolon is een weefselspecifiek
farmacon met oestrogene, progesta-
gene en androgene eigenschappen,
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dat geregistreerd is voor hormoon-
suppletietherapie bij postmeno-
pauzale vrouwen met klachten van
oestrogeendeficiëntie.32 Het wordt
over het algemeen goed verdragen
en kent een lage incidentie van va-
ginale bloedingen en gevoelige bor-
sten. De combinatie van een oestro-
geen en testosteron lijkt werkzamer
te zijn op de verschillende aspecten
van het seksuele functioneren en
psychologisch welbevinden dan
oestrogeentherapie alleen. 31,33,34

Internationale richtlijnen geven
wisselende aanwijzingen voor de
toepassing van testosteronsuppletie
bij vrouwen. Volgens de North
American Menopausal Society
kunnen vrouwen met HSDD in
aanmerking komen voor testos-
teronsuppletie14, de International
Menopausal Society ziet een rol
voor testosteronsuppletie bij vrou-
wen met klinische symptomen en
klachten van androgeendeficiëntie.35

De Endocrine Society in de Verenig-
de Staten raadt een algemeen
gebruik van testosteronsuppletie
vooralsnog niet aan in verband met
het ontbreken van voldoende data
op de langere termijn wat betreft
veiligheid en effectiviteit.36

In de praktijk was testosteron-
suppletie bij vrouwen tot nu toe
problematisch door het ontbreken
van specifieke testosteronprepara-
ten voor vrouwen. In 2006 heeft de
European Medicines Agency
(EMEA) een transdermale toedie-
ningsvorm van testosteron (‘testos-
teronpleister’, merknaam Intrinsa®)
goedgekeurd die specifiek ontwik-
keld is voor de behandeling van
vrouwen.37 Uit twee internationale
fase-III-studies bij vrouwen met
HSDD die door een operatie post-
menopauzaal waren geworden,
bleek de combinatie van deze
testosteronpleister (300 microgram
per dag) met oestrogeensuppletie
op alle aspecten van het seksuele
functioneren effectiever te zijn dan
oestrogeensuppletie alleen.38,39 De
testosteronpleister werd in het alge-
meen goed verdragen, met bijwer-
kingen vergelijkbaar met placebo.
De meest voorkomende bijwerkin-
gen waren lokale reacties op de
plaats waar de pleister was aange-
bracht en ongewenste haargroei op
de kin. Deze bijwerkingen werden
over het algemeen niet als ernstig

ervaren en waren zelden aanleiding
om de behandeling te stoppen. Er
werden geen negatieve effecten op
het lipiden- en het lipoproteïnen-
profiel noch op de nier- en lever-
functies gerapporteerd. De pleister
dient niet gecombineerd te worden
met orale, geconjugeerde equine
oestrogenen (CEE), omdat deze dan
minder werkzaam is.37 Momenteel
zijn veiligheidsdata beschikbaar bij
gebruik tot drie jaar; over deze
periode werd geen klinisch relevan-
te toename van bijwerkingen waar-
genomen, ook niet van androgene
bijwerkingen.40

AANBEVELINGEN VOOR DE
BEHANDELING VAN FSD

Omdat in Nederland nog geen
eenduidige aanbevelingen in de
bestaande richtlijnen opgenomen
zijn over de toepassing van testos-
teronsuppletie, geven wij hieronder
enkele aanbevelingen voor de prak-
tijk. 
• Bij medische ingrepen die leiden

tot een iatrogene menopauze
informeert de arts de vrouw over
de mogelijke gevolgen. Hierbij
dient ook nadrukkelijk aandacht
te worden besteed aan de even-
tuele seksuele problemen. Deze
onderwerpen komen ook na de
ingreep aan de orde.

• De vrouwelijke seksualiteit is
complex. De diagnose HSDD
dient te worden gesteld door een
deskundige (seksuoloog, NVVS-
gecertificeerd).

• Voor de diagnostiek van FSD en
HSDD is het niet zinvol om
testosteronspiegels te bepalen.

• De behandeling van FSD en
HSDD dient afgestemd te wor-
den op de specifieke problema-
tiek en bestaat primair uit coun-
seling en andere psychosociale
interventies. 

• Als een geslachtshormoondefi-
ciëntie (waarschijnlijk) bijdraagt
aan de seksuele functiestoornis-
sen, kan hormoontherapie gege-
ven worden in aanvulling op
psychotherapeutische behande-
ling. Deze hormoontherapie
bestaat uit oestrogeensuppletie,
tibolon of testosteronsuppletie in
combinatie met oestrogeensup-
pletie. Testosteronsuppletie of
tibolon is te overwegen als het
klachtenpatroon past bij een
tekort aan androgenen (blijvende

vermoeidheid, energieverlies,
verminderd seksueel verlangen
en verminderd seksueel functio-
neren) en er een duidelijke ver-
klaring is voor het tekort aan
androgenen, zoals ovariëctomie.

• Testosteronsuppletie kan gegeven
worden door middel van een
transdermale testosteronpleister. 

• Er zijn op dit moment alleen
gegevens beschikbaar over de
toepassing van de testosteron-
pleister bij vrouwen die door een
operatie in de postmenopauze
zijn gekomen. Bij andere groepen
vrouwen bij wie een androgeen-
deficiëntie te verwachten is, zoals
vrouwen met prematuur ovarieel
falen of het syndroom van Turner
en vrouwen met een iatrogene
menopauze door radiotherapie of
chemotherapie, dient het gebruik
van de testosteronpleister voor-
alsnog alleen in onderzoeksver-
band te gebeuren. 

• Vrouwen die preventief een bila-
terale ovariëctomie hebben
ondergaan in verband met het
risico op mammacarcinoom,
komen vooralsnog niet in aan-
merking voor hormoonsuppletie,
tibolon of toevoeging van een
testosteronpleister. 

• Hoewel het bijwerkingenprofiel
van de testosteronpleister gunstig
lijkt, zijn er nog geen gegevens
over de veiligheid bij gebruik
langer dan drie jaar. Mede hier-
om dient de behandeling alleen
door een specialist geïnitieerd te
worden en wordt aanbevolen om
de effectiviteit en veiligheid van
de therapie en het al dan niet
continueren van de behandeling
regelmatig, bijvoorbeeld elke zes
maanden, te evalueren. 

CONCLUSIES

Seksuele problemen bij postmeno-
pauzale vrouwen worden vaak niet
onderkend en blijven veelal onbe-
sproken. Het inzicht in het ontstaan
van deze stoornissen is de afgelo-
pen jaren sterk toegenomen. De
behandeling bestaat primair uit
counseling en andere psychosociale
interventies. In voorkomende
gevallen kan, onder specialistische
begeleiding, een additionele farma-
cotherapeutische interventie wor-
den overwogen. Wanneer een
geslachtshormoondeficiëntie aan-
nemelijk is, zoals bij seksuele pro-
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blemen na ovariëctomie, kan over-
wogen worden de psychotherapeu-
tische behandeling te ondersteunen
met aanvullende farmacologische
behandeling.
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SAMENVATTING
In tegenstelling tot de natuurlijke
menopauze kent de iatrogene meno-
pauze als gevolg van ovariëctomie een
abrupt verloop en een sterkere daling
van de geslachtshormoonspiegels.
Iatrogene menopauze leidt ook tot
meer en ernstiger klachten, waaronder
seksuele klachten (Female Sexual Dys-
function, FSD) zoals verminderd sek-
sueel verlangen (Hypoactive Sexual
Desire Disorder, HSDD). FSD kan de
kwaliteit van leven van vrouwen
negatief beïnvloeden. Het is belangrijk
om mogelijke seksuele problemen na
ovariëctomie vroegtijdig te signaleren
en, indien gewenst, te behandelen. De
belangrijkste therapeutische interven-
ties zijn counseling en gespecialiseerde
psychotherapeutische behandeling.
Wanneer een geslachtshormoondefi-
ciëntie voor de hand ligt als klachten-
onderhoudende factor, zoals na een
bilaterale ovariëctomie, kan coun-
seling ondersteund worden door
aanvullende behandeling met oestro-
genen, een combinatie van oestrogeen-
suppletie en testosteron of tibolon.
Binnenkort komt een testosteronpleis-

ter beschikbaar die specifiek voor deze
groep vrouwen is ontwikkeld. Aanbe-
velingen voor het juiste gebruik van
deze pleister worden gegeven.

SUMMARY
In contrast to natural menopause, oop-
horectomy is associated with a sharper
and stronger decline in sex hormone
production. Women who have underg-
one oophorectomy are more likely to
develop serious signs and symptoms,
including Female Sexual Dysfunction
(FSD) like Hypoactive Sexual Desire
Disorder (HSDD), than women in
natural menopause. FSD may have a
negative impact on the quality of life.
Timely signalling and, if desired, treat-
ment of sexual disorders during iatr-
ogenic menopause are important. Pri-
mary therapeutic interventions
include counselling and specialized
psychotherapeutic treatment. If an
underlying sex hormone deficiency is
likely, such as in patients after bilateral
oophorectomy, counselling may be
supported by oestrogen supplementa-
tion, oestrogen supplementation in
combination with testosterone, or tibo-

lon. A testosterone patch, specifically
developed for this group of patients,
will soon be available in the Nether-
lands. Recommendations for the pro-
per use of this patch are presented.  

TREFWOORDEN
ovariëctomie, seksuele problemen,
Hypoactive Sexual Desire Disorder
(HSDD), testosteron, transdermale
testosteronpleister. 

FINANCIËLE
BELANGENVERSTRENGELING
Deze publicatie is mede gebaseerd op
een rondetafelbijeenkomst van de
auteurs op 14 april 2007, mogelijk
gemaakt door een unrestricted grant
van Procter & Gamble Pharmaceuti-
cals Nederland B.V.

CORRESPONDENTIEADRES
Prof.dr. A.A.W. Peters, 
LUMC
Afdeling Gynaecologie
Postbus 9600, 
2300 RC Leiden
Tel: 071-5263348, 
e-mail: A.A.W.Peters@LUMC.nl



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, september 2007  17

INTRODUCTIE

De laparoscopische hysterectomie
(LH) werd voor het eerst in 1989
beschreven door Reich et al.1 Deze
ingreep werd ingevoerd om uteri,
die vanwege hun grootte en/of
immobiliteit niet vaginaal verwij-
derd konden worden, laparosco-
pisch te kunnen verwijderen. Tot
dan toe waren deze patiënten aan-
gewezen op een abdominale ute-
rusextirpatie (AUE). De vaginale
uterusextirpatie (VUE) is de
ingreep van eerste keus in geval
van een voorgenomen hysterecto-
mie. De techniek waarbij de uterus
geheel laparoscopisch uit haar
omgeving wordt losgemaakt, wordt
nu een totale laparoscopische hys-
terectomie (TLH) genoemd. Deze
moet worden onderscheiden van de
laparoscopisch geassisteerde vagi-
nale hysterectomie (LAVH), waarbij
een of meerdere tempi van de hys-
terectomie langs vaginale weg wor-
den uitgevoerd. Onder de LH kan
men alle typen hysterectomie ver-
staan waar de laparoscopie bij is
betrokken. De LH geeft in vergelij-
king met de abdominale uterusex-
tirpatie een vlotter herstel, zodat de
geopereerde patiënte haar werk-
zaamheden weer sneller kan her-
vatten.2

Het is echter ook bekend, dat ern-
stige complicaties het gevolg van
de LH kunnen zijn, waaronder de
urologische letsels, zoals blaas- en
ureterletsels. Deze komen vaker

voor bij de LH, dan bij de AUE of
VUE.2-4 Omdat een geschatte 70%
van de urologische letsels pas na de
operatie wordt ontdekt,5 is onge-
plande vervolgchirurgie (onder
andere fisteloperatie, reïmplantatie
ureter) onvermijdbaar. Een derge-
lijk beloop is in schril contrast met
de minimaal-invasieve doelstelling
die de behandelaar en de patiënt
voor ogen stond.

De invoering in Nederland ver-
loopt traag. In 1998 bleek uit een
onderzoek van medische registra-
tiegegevens dat 0.8% van alle hys-
terectomieën met behulp van lapa-
roscopie werden uitgevoerd.6 In
2002 bleek uit een enquête dat dit
aandeel was toegenomen tot 4%.7

Het aantal ziekenhuizen, dat LH’s
uitvoerde is echter van 1994 tot
2002 toegenomen van 18/115 (16%)
tot 25/43 (58%). Hieruit blijkt een
grotere belangstelling voor de lapa-
roscopische hysterectomie en de
verwachting is gerechtvaardigd,
dat bij een verdere verspreiding
van laparoscopische vaardigheden
onder Nederlandse gynaecologen,
ook de LH meer zal worden toege-
past. Ook het risico op urologische
letsels zal daarmee toenemen,
omdat deze complicaties in het
begin van de leercurve vaker voor-
komen. Een leercurve-effect is aan-
nemelijk gemaakt door grote obser-
vationele studies waarin het aantal
urologische complicaties daalde
met de ervaring van de operateur.8,9

Ook de grote spreiding per centrum
(bv. 0.8–4% ureterletsels)4 doet ver-
moeden dat ervaring, de toegepaste
techniek en de patiëntenselectie
invloed kunnen hebben op het
complicatierisico. Maar er zijn ook
onderzoeken die geen verband
tussen leercurve en complicaties
vinden10 en het is bekend dat erva-
ren laparoscopisten door het ver-
leggen van hun indicatiegrenzen en
de daaruit voortvloeiende moeilijke
chirurgie weer meer risico lopen op
het veroorzaken van complicaties.
In dit artikel bespreken wij de uro-
logische complicaties die als gevolg
van de laparoscopische hysterecto-
mie kunnen vóórkomen, de moge-
lijke preventieve maatregelen en,
als een urologische laesie toch is
opgetreden, technieken om ze per-
operatief te herkennen.

BLAAS- EN URETER-
LETSELS

Letsels in de blaaskoepel kunnen
bij uitzondering ontstaan door de
insertie van de suprapubische tro-
car en zijn niet specifiek voor de
LH. Lekkage van urine treedt dan
pre- of intraperitoneaal op. Indien
niet tijdig ontdekt, leidt de perfora-
tie tot een urinoom, soms intraperi-
toneaal, soms in het cavum Retzii.
Het merendeel van de blaaslaesies
tijdens de LH treedt echter op tij-
dens het losprepareren van de blaas
van de cervix. In de ‘systematic
review’ van gerandomiseerd onder-
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zoek waarin een abdominale ute-
rusextirpatie (AUE) met een LH
werd vergeleken4 wordt over 1048
patiënten een frequentie blaaslet-
sels van 2% (spreiding: 0–6%)
beschreven voor de LH. Voor de
AUE bedragen deze aantallen
6/762 = 0.8% (spreiding: 0–2%). In
een niet-gerandomiseerd Fins
onderzoek gebaseerd op registratie
van ziekenhuispatiënten werd een-
zelfde risico van 2% gerapporteerd
voor gynaecologen tijdens hun leer-
curve.8 Na het verrichten van dertig
laparoscopische hysterectomieën
daalde in deze groep het risico op
een blaaslaesie tot 0.8%, een soort-
gelijk percentage als bij de AUE
(0.5%). In de meta-analysen van
gerandomiseerde studies waarin
vaginale uterusextirpatie met de
LH werden vergeleken, verschilde
het vóórkomen van blaaslaesies
niet significant: 5/318 (1.6%) versus
6/487 (1.2%).4

Het pelviene deel van de ureter kan
tijdens gynaecologische chirurgie
worden gelaedeerd. Ureterlaesies
tijdens de LH treden vrijwel altijd
op tijdens het doornemen van de
uteriene vaatsteel. In het verleden
werden nietjes (‘endoGIA staples’)
gebruikt om de vaatsteel af te slui-
ten, soms ook clips of ligaturen.
Thans worden bipolaire coagulatie
of ultrageluid het meest gebruikt.
Indien de hemostatische techniek te
dicht bij de ureter wordt toegepast
kan de ureter schade oplopen met
als gevolg stenose, obstructie, per-
foratie en/of transsectie. Als laat
effect kan bij coagulatieschade per-
foratie door necrose optreden.
Ureterletsels komen bij de LH en de
AUE voor in 9/776 gevallen (1.2%,
spreiding: 0.8–4%) respectievelijk
1/492 (0.2%, spreiding: 0–1%).4

Overigens waren de subgroepen te
klein om verschillen aan te tonen
tussen de verschillende categorieën
van de laparoscopische hysterecto-
mie. Bij de VUE komen ureterletsels
vrijwel niet voor.

HERKENNEN VAN EEN
BLAASLETSEL

Blaaslaesies kunnen scherp, door
de schaar zijn ontstaan, stomp door
prepareren in het verkeerde vlak of
door middel van energie (coagula-
tie, laser, ultrageluid). Intraperito-
neale blaaslaesies van voldoende

afmeting worden meestal ontdekt
doordat de operateur urinelekkage
waarneemt, de binnenkant van de
blaas en soms de ballonkatheter
ziet. In geval van twijfel dient de
blaas gevuld te worden met 200 ml
methyleenblauwoplossing om een
kleinere laesie aan te tonen. Een
aanwijzing voor een blaaslaesie is
de ophoping van CO2-distensiegas
in de katheterzak. 
De blaas kan in de regel in een of
twee lagen gesloten worden met
een atraumatische naald en Vicryl®

(polyglactine). Vóór het sluiten van
een defect dient de operateur zich
ervan te vergewissen dat de inmon-
dingen van de ureteren niet in of in
de directe nabijheid van het defect
gelegen zijn. Het beste kan men dit
vaststellen met behulp van cysto-
scopie. Overigens bevindt het trigo-
num zich boven de vagina en zal
tijdens een uterusextirpatie niet
snel worden gelaedeerd. Indien een
blaaslaesie onverhoopt niet perope-
ratief is vastgesteld, zijn er een aan-
tal verschijnselen die wijzen in de
richting van een niet onderkend
blaasletsel: persisterende hema-
turie, buikpijn en zwelling in de
suprapubische regio. Soms ontstaat
na vijf tot tien dagen onwillekeurig
vaginaal urineverlies als gevolg
van een vesicovaginale fistel.

HERKENNEN VAN EEN
URETERLETSEL

Peroperatief kunnen perforatielet-
sels van de ureter worden herkend
door urineverlies in het operatiege-
bied of bij stenose door een plompe
ureter zonder peristaltiek. In geval
van twijfel over lekkage kan 5%
indigokarmijn worden geïnjiceerd
die de urine blauw aankleurt. Bij
verdenking op een stenose kan een
peroperatief intraveneus pyelo-
gram (X-IVP) worden gemaakt, bij
verdenking op stenose of het niet
opkomen van de nier is het opvoe-
ren van een uretercanule via cysto-
scopie geïndiceerd.
Ureterstenosen kunnen via cysto-
scopie met een ballonkatheter wor-
den opgerekt. Indien dit niet moge-
lijk is, dient in de regel een
reïmplantatie van de ureter in de
blaas te worden uitgevoerd. Een
meer craniaal gelegen ureterletsel
kan worden behandeld met een
end-to-end reanastomose. Indien
een ureterletsel niet wordt onder-

kend tijdens de primaire operatie
kunnen zich tekenen van intra-
abdominale infectie voordoen als
gevolg van een urinoom. Ook nier-
functieverlies, pijn in de flank bij
stenose en soms een ureterovagina-
le fistel komen voor.

VOORKÓMEN VAN
BLAASLETSELS 

Om de kans op blaasletsels te ver-
kleinen, verdient het aanbeveling
om op een blaasletsel bedacht te
zijn bij patiënten met voorafgaande
chirurgie. Zo kan het afprepareren
van de blaas van de cervix bemoei-
lijkt zijn na voorafgaande chirurgie
zoals een of meerdere sectiones cae-
sarea of een eerder blaasletsel. Aan-
geraden wordt om de blaas met
15–20 ml fysiologisch zout met
methyleenblauw te vullen voor
deze af te prepareren.11 Bij een
beschadiging van de muscularis
van de blaas wordt, door de vulling
met methyleenblauw, de blauw
verkleurde mucosa zichtbaar en
kan een cystotomie worden voor-
komen. Indien onverhoopt toch een
blaasletsel optreedt, wordt dit
direct herkend aan de blauwe vloei-
stof in het operatieterrein.
Om het juiste prepareervlak te
vinden dient men, in het bijzonder
na een sectio caesarea in de voor-
geschiedenis, scherp (met de
schaar) te prepareren. Het afschui-
ven van de blaas van de cervix, bij-
voorbeeld met een minidepper,
zonder dat het juiste vlak is bereikt,
leidt tot schade van de blaas en het
missen van het juiste vlak. Pas als
de bevestiging van de blaas aan de
cervix zo craniaal mogelijk scherp
is doorgenomen, kan de cervix met
een schuivende beweging zichtbaar
worden gemaakt. Coaguleren op of
rond de blaas wordt niet aange-
moedigd en indien nodig met de
bipolaire techniek uitgevoerd. Ten
slotte is het van groot belang een
eventuele blaaslaesie peroperatief
op te sporen om daarmee de kans
op een urinoom of vesicovaginale
fistel te verkleinen.

VOORKÓMEN VAN URETER-
LETSELS

Het is belangrijk tijdens de operatie
een goede voorstelling te hebben
van het verloop van de ureter in het
kleine bekken. De ureter loopt
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retroperitoneaal over de arteria
iliaca communis, mediaan van de
vasa ovarica (fossa ovarica), direct
achter het peritoneum door, dat de
achterste laterale buikholte
begrenst, tot in het ligamentum
latum. Hier loopt de ureter onder
de uteriene vaatsteel door, onge-
veer 1–2 cm van de cervix uteri ver-
wijderd, waarna zij met een knik
naar ventraal in de blaas inmondt
(zie figuur 1).
Voor het voorkómen van ureterlet-
sels tijdens de LH zijn er een aantal
technieken beschreven die alle als
basis het identificeren van de ureter
hebben. Aandoeningen die het ver-
loop van de ureter verstoren, zoals
endometriosis externa ter hoogte
van de fossa ovarica of intraliga-
mentaire myomen geven daar altijd
aanleiding toe. Ook in het geval
van een normaal verloop van de
ureter is het zinvol deze in zicht te
hebben alvorens de uteriene vaat-
steel door te nemen.
Een techniek om de ureter te visu-
aliseren vanaf het begin van de
ingreep is het doornemen van de
ligamenta rotunda en het spreiden
van het voor- en achterblad van het
ligamentum latum. Op het achter-
blad gelegen, is de ureter snel te
herkennen aan zijn peristaltiek en
kan dan worden vervolgd tot aan
de vasa uterina. Bij normale anato-
mie heeft de volgende techniek12

onze voorkeur: hierbij worden eerst

de adnexa ‘afgezet’, de ligamenta
rotunda doorgenomen, het voor-
blad van het ligamentum latum
geopend en wordt de blaas afge-
schoven. Vervolgens wordt het ach-
terblad van het ligamentum latum
dicht bij de uterus geopend tot aan
het ligamentum sacro-uterinum.
Hierna wordt het binnenblad van

het ligamentum latum opgepakt en
wordt het losmazige weefsel met
een prepareerklem of half geopen-
de schaar naar lateraal en posteri-
eur geschoven over een lengte van
enkele centimeters. Hierin bevindt
zich de ureter, die hierbij vaak
zichtbaar wordt (zie figuur 2).
Indien men de ureter in beeld
brengt tot waar deze de arteria
uterina kruist, dan kan – hogerop –
optimaal veilig de a. uterina wor-
den doorgenomen. Door de uterus
met behulp van de uterusmanipu-
lator naar craniaal en lateraal te
bewegen, strekt de uteriene vaat-
steel zich en kan deze meer naar
craniaal worden doorgenomen dan
zonder manipulatie. Daarmee
wordt de afstand tot de ureter
vergroot.
Ook het gebruik van een vaginale
manipulator, zoals de McCartney-
tube, claimt het vermijden van ure-
terletsels bij het doornemen van de
vasa uterina. Onderzoek is hier ech-
ter niet naar verricht. Op theoreti-
sche gronden lijkt het mobiliseren
en visualiseren van de ureter nog
de veiligste optie.
Bij een TLH is het van belang om
bij het verder vrijmaken van de cer-
vix tot aan de vagina, mediaan van
de stomp van de a. uterina te blij-
ven. Deze techniek sluit een ureter-
letsel uit.

Figuur 1. Vascularisatie van de uterus en lokalisatie van de ureter.

Figuur 2. De anatomische relatie tussen uteriene vaatsteel, ureter en ligamentum 
sacro-uterinum.
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CONCLUSIE

De LH is inmiddels onomstreden
als het gaat om een sneller herstel
in vergelijking met de AUE.4 De
voordelen zijn goed gedocumen-
teerd en een toename van het
gebruik van de LH in Nederland
tekent zich af.7 Niettemin kan de
LH potentieel ernstige complicaties
tot gevolg hebben. De urologische
complicaties en in het bijzonder de
ureterletsels zijn hierbij het ern-
stigst, omdat zij voor het merendeel
pas postoperatief worden vast-
gesteld en dan niet zelden tot een
ingrijpende heroperatie (ureter-
reanastomose of -implantatie of
nefrectomie) aanleiding geven.
Er zijn aanwijzingen dat met het
vorderen van de leercurve voor de
LH de kans op urologische letsels
kleiner wordt.8 De leercurve wordt
als voltooid beschouwd als een
operateur twintig13 of dertig8 LH’s
heeft verricht. Als maat voor vaar-
digheid, waaraan de leercurve ten
grondslag ligt, wordt veelal de ope-
ratietijd of het aantal conversies
naar laparotomie gebruikt, maar
niet het aantal complicaties. Deze
zijn door hun lage frequentie geen
handzame uitkomstmaat. Toch is
vastgesteld dat het complicatierisi-
co niet hoeft samen te hangen met
de leercurve.10 Immers niet alleen
de ervaring uitgedrukt in het aantal
ingrepen is voor het veilig en effec-
tief verrichten van een operatie van
belang, maar ook kennis van de
anatomie en van technieken, zoals
beschreven in het huidige artikel,
helpen complicaties te vermijden.
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SUMMARY
The laparoscopic hysterectomy (LH) and
urological lesions; how to recognize and
prevent them.
The advantages of the laparoscopic hysterecto-
my (LH) are well established and in more than
half of the hospitals in the Netherlands laparo-
scopic hysterectomies are currently performed.
The postoperative recovery is faster than from
the abdominal hysterectomy. However, the LH
is associated with serious urological complica-
tions, such as ureter and bladder lesions. In
particular ureter lesions are mostly recognized
postoperatively and need major reconstructive
surgery. 
The learning curve of the LH performing gyna-
ecologist relates to the number of complications
and is expressed in terms of number of LH’s
performed and his ability to apply techniques
to prevent complications.

TREFWOORDEN
Laparoscopische hysterectomie, complicaties,
ureterletsels, blaasletsels

FINANCIËLE 
BELANGENVERSTRENGELING
Geen

CORRESPONDENTIEADRES:
P.F. Janssen
Van Woustraat 159-II
1074 AK  Amsterdam
Tel. 06-24763189
E-mail: pf.janssen@vumc.nl



24 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, september 2007

INTRODUCTIE

‘Als er sprake is van een dwarslig-
ging en de uteruswand zit eenmaal
strak om het kind, spreekt men van
een verzuimde dwarsligging. Dan
moet, wegens gevaar voor uterus-
ruptuur, elke ingreep om het kind
in lengteligging te brengen achter-
wege blijven. Als het kind in een
dergelijke situatie nog leeft, is de
enige therapie de keizersnede.
Meestal is het kind echter dood,
dan moet het door decapitatie
worden verkleind.’1

CASUS

Een 29 jarige vrouw, gravida 2, 
para 1, werd bij een amenorroe-
duur van 30 weken en 4 dagen
overgenomen uit de eerste lijn in
verband met vaginaal bloedverlies
en een zwangerschapshypertensie.
De graviditeit vermeldt een lues-
infectie waarvoor patiënte en
partner zijn behandeld. Patiënte
had een kleine hoeveelheid oud
bloedverlies gehad en men-
struatieachtige pijn. Verdere tractus
anamnese leverde geen bijzonder-
heden op. Zij voelde goede kinds-
bewegingen. Bij uitwendig onder-
zoek wordt een uitzetting
gepalpeerd van 1/2 navel–xy-
phoïd-, 25 cm fundus-symfyse
afstand met verdenking afwijkende
ligging van het kind. 

Echografisch werd normaal vrucht-
water gezien en een intacte eenling-
graviditeit conform amenorroeduur
in dwarsligging. De placenta lag
anterior en lag goed aan. Er was
geen sprake van een placenta prae-
via. In speculo zagen we een gave
multi para portio, geen ontsluiting
en bloedverlies minder dan een
menses. Vaginaal toucher leverde
een staande, gesloten, sacrale portio
op. Het CTG was fraai reactief. De
bloeddruk bedroeg 160/90 mmHg

en het urine-eiwit was negatief.
Patiënte werd opgenomen ter
observatie en verliet na twee dagen
in goede conditie de kliniek. 

Bij een amenorroeduur van 32
weken en 4 dagen meldt patiënte
zich opnieuw op de verloskamers
met klachten van hevige pijn onder
in de buik en enig bloedverlies. Het
CTG was onmiddellijk deceleratief.
Bij echografisch onderzoek werd
een dwarsligging gezien en geen
vruchtwater. Er werd direct beslo-
ten tot het verrichten van een
secundaire sectio caesarea. De buik
werd geopend door middel van een
pfannenstielincisie. Na openen van
het onderste uterussegment volgde
een moeizame ontwikkeling. De
rechterarm lag vaginaal en was
zeer gestuwd. Als gevolg van deze
positie was het niet mogelijk het
kind in stuitligging te draaien. Ter
relaxatie van de uterus werd 6 mg
ritodrine intraveneus toegediend.
Ondanks dat gelukte het nog steeds
niet de benen te bereiken, zodat
besloten werd tot een T-vormige
incisie. Hierna was het uiteindelijk
mogelijk om met veel moeite een
stuitextractie te verrichten. 
Het kind werd niet ademend, bleek
en slap geboren. Direct vielen een
blauw-rode, sterk gezwollen arm
rechts en een snijwond op de

thorax op. De Apgarscore was 3 na
1 minuut en 4 na 5 én 10 minuten.
Het geboortegewicht was 1850
gram. Het kind werd primair geïn-
tubeerd en beademd. Tevens werd
10 ml/kg fysiologisch zout gegeven
in verband met verdenking op
ondervulling. Bij nader lichamelijk
onderzoek was de rechterarm
inclusief de schouder ernstig
gestuwd. Tevens waren er in de
hals rupturen van de huid tot in de
subcutis zichtbaar. Er waren geen
congenitale afwijkingen. De neo-
naat werd direct overgeplaatst naar
een intensivecareafdeling neonato-
logie. In verband met verdenking
op convulsies werd gestart met
luminal met goed effect. Er bleek
sprake te zijn van een humerusfrac-
tuur. Na één dag was het herstel
dusdanig dat het kind kon worden
geëxtubeerd. Ook was er goed her-
stel van de vorm en functie van de
arm en hand. Er waren geen aan-
wijzingen voor restafwijkingen van
de arm. Het verdere beloop was
ongestoord. Na vier weken werd
het kind in goede conditie ontsla-
gen. Mede gezien mogelijke neuro-
logische sequelae zal zij langdurig
vervolgd worden. 
Het postpartumbeloop van de
patiënte verliep ongecompliceerd. 

Een verzuimde dwarsligging
M.D.J.M. VAN GENT1, A. CLEMENT-DE BOERS2, F.C.M. TWAALFHOVEN3

1 ANIOS GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, ’S-GRAVENHAGE

2 KINDERARTS, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, ’S-GRAVENHAGE

3 GYNAECOLOOG, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, ’S-GRAVENHAGE



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, september 2007  25

CONCLUSIE

Deze casus van een verzuimde
dwarsligging is tegenwoordig een
zeldzaamheid in Nederland en is
dankzij snel en adequaat handelen
van verpleging, arts-assistenten,
gynaecoloog en kinderarts met
minimale morbiditeit voor moeder
en kind afgelopen. 
Gelukkig hebben we een tragisch

einde, zoals beschreven staat in het
leerboek van Holmes, kunnen voor-
komen. 
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SUMMARY
A 29 year old pregnant woman presented with
abdominal pain, blood loss and foetal distress
at 34 weeks of gestational age. After examina-
tion it appeared to be a neglected transverse lie.
Immediate caesarean section prevented severe
neonatal and maternal morbidity. 
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INLEIDING  

Eclampsie is gedefinieerd als het
optreden van tonisch-clonische
convulsies tijdens de zwangerschap
of in het kraambed bij een patiënt
met klachten, symptomen of klini-
sche verschijnselen van pre-eclamp-
sie en bij wie het insult niet het
gevolg is van andere neurologische
aandoeningen.1 Naar schatting
overlijden wereldwijd 50-65.000
vrouwen per jaar ten gevolge van
hypertensieve aandoeningen tij-
dens de zwangerschap, veelal door
cerebrale complicaties, zoals
eclampsie, hersenbloedingen of
hersenoedeem.2 In Nederland vor-
men hypertensieve aandoeningen
de meest voorkomende oorzaak
van moedersterfte. In de periode
1996–1998 was de moedersterfte
door hypertensie 4.3/100.000
levend geborenen, 42 % van de
totale moedersterfte.3 In de periode
1999–2002 was dit getal gestegen
naar 4.4/100.000, 53 % van de totale
moedersterfte.4

Het doel van dit overzicht is de
huidige inzichten in de pathofysio-
logie van eclampsie te beschrijven.
Immers, wanneer zorgverleners
goed geïnformeerd blijven over
dergelijke ontwikkelingen zullen zij
beter kunnen vaststellen welke
patiënt een verhoogd risico heeft op
blijvende morbiditeit of mortaliteit.

DE PATHOFYSIOLOGIE 
VAN ECLAMPTISCHE
CONVULSIES 

De laatste jaren wordt steeds duide-
lijker dat bij pre-eclampsie, ten
gevolge van tot nu toe onbekende
factoren, disfunctie van het vaat-
wandendotheel een grote rol speelt
in het tot stand komen van de klini-
sche manifestaties.5 De huidige

hypothese omtrent de pathogenese
van eclamptische convulsies betreft
het falen van de cerebrale autoregu-
latiemechanismen. Uit dierexperi-
menteel onderzoek is duidelijk
geworden dat dit mechanisme
afhankelijk is van normaal functio-
nerend vaatwandendotheel. Onder
normale omstandigheden zorgt de
cerebrale autoregulatie ervoor dat
de cerebrale doorbloeding gelijk
blijft bij veranderende cerebrale
perfusiedruk met een spreiding van
de mean arterial pressure (MAP)
tussen 60 en 160 mmHg. Bij toege-
nomen bloeddruk treedt cerebrale
vasoconstrictie op en bij dalende
bloeddruk cerebrale vasodilatatie.6

Dit klinkt op zich eenvoudig, maar
het is belangrijk te beseffen dat dit
een uiterste complex fenomeen is
waarbij vele feedbackmechanismen
een rol spelen. 
Welk gevolg de zwangerschap
heeft op de cerebrale autoregulatie
en de mogelijke aanpassing hiervan
in geval van pre-eclampsie is nage-
noeg onbekend. Gedacht wordt dat
eclampsie ontstaat als een acute, zij
het soms subtiele en snel voorbij-
gaande, stijging van de bloeddruk
optreedt in combinatie met cerebra-
le endotheelceldisfunctie. Hierdoor
treedt verlies van cerebrale autore-
gulatie op in de venen, venulen,
precapillaire arteriën en arteriolen.
De toegenomen intravasculaire
druk zorgt vervolgens voor gefor-
ceerd verlies van de intrinsieke
myogene vaatwandtonus, met als
gevolg een afgenomen weerstand
in de cerebrale circulatie en een toe-
genomen druk op de microcircula-
tie. Door cerebrale hyperperfusie
treedt doorbraak van de bloed-her-
senbarrière op met een toegenomen
capillaire leak als gevolg.7 De vor-
ming van vasogeen cerebraal
oedeem veroorzaakt uiteindelijk de

cerebrale manifestaties in de vorm
van insulten of corticale blindheid.
Dit oedeem, in principe reversibel,
zou wanneer het ernstig is, hypo-
perfusie en ischemie kunnen
veroorzaken waardoor permanente
hersenschade ontstaat. 
In plaats van hypertensieve encefa-
lopathie wordt in de klinische set-
ting dit fenomeen tegenwoordig
aangeduid met Posterior Reversible
leuco-Encephalopathy Syndrome
(PRES).8,9 De klinische presentatie
van PRES is variabel en kan wor-
den gekenmerkt door hoofdpijn,
insulten, visuele veranderingen
inclusief corticale blindheid, som-
nolentie en soms focale neurologi-
sche uitvalsverschijnselen. Ernstige
hypertensie is zeker niet altijd aan-
wezig en laboratoriumonderzoek
vaak niet bijdragend. In de trans-
plantatiegeneeskunde en bij immu-
nosuppressievagebruik wordt het
optreden van PRES ook wel
beschreven, evenals bij Hemoly-
tisch Uremisch Syndroom (HUS) en
Trombocytopenische Trombotische
Purpura (TTP) en bij het gebruik
van verscheidene chemotherapeuti-
ca zoals cisplatinum, interferon-A
en intrathecaal methotrexaat.10 Dis-
functie van het vaatwandendotheel
wordt ook geacht een prominente
rol te spelen bij het ontstaan van
PRES onder deze omstandigheden.
Bij deze condities is hypertensie
eveneens geen voorwaarde voor
het ontstaan. 

BEELDVORMING

Moderne non-invasieve neurologi-
sche beeldvormende technieken
zoals MRI hebben voor nieuwe
mogelijkheden op het gebied van
wetenschappelijk hersenonderzoek
gezorgd en hebben ons begrip van
de neurologische verschijnselen bij
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pre-eclampsie bevorderd. Compu-
ted Tomografie (CT) vertoont focale
hypodense laesies conform cere-
braal oedeem in ongeveer de helft
van de gevallen.11 Magnetic Reso-
nance Imaging (MRI) is veel sensi-
tiever en vertoont in bijna alle
gevallen van eclampsie hyperinten-
se laesies wanneer T2-gewogen
opnamen worden gemaakt binnen
de eerste 24-36 uur na het insult.12

Deze laesies zijn met name in de
hersenschors gelokaliseerd, vooral
in de parieto-occipitale gebieden
(figuur 1) en in de basale kernen, de
hersenstam of de frontaalkwabben.
Het toepassen van diffusie-gewo-
gen MRI-opnamen maakt vervol-
gens onderscheid tussen reversibel
of irreversibel cerebraal oedeem
(figuur 2A,B,C). Recent is gebleken
dat bijna een kwart van de vrou-
wen met eclampsie irreversibele
wittestoflaesies en aanwijzingen
voor gliose vertoont wanneer zes
tot acht weken na de bevalling een
MRI werd herhaald (figuur 2D,E).12,13

Of dit uiteindelijk permanente klei-
ne herseninfarcten zijn, is niet
bekend, maar wordt wel vermoed
gezien het aspect van de beeldvor-
ming. 

LANGETERMIJNGEVOLGEN
VAN ECLAMPSIE

Ook al beschrijven de tekstboeken
geheel herstel, na het doormaken
van eclampsie gaan vrouwen niet
per definitie ongeschonden het
moederschap in. Onlangs werd
duidelijk dat vrouwen jaren na het
doormaken van eclampsie slechter

scoorden wanneer een gevalideerde
questionnaire betreffende cognitief
functioneren werd ingevuld. De
scores werden vergeleken met
vrouwen die alleen pre-eclampsie
doormaakten en vrouwen na een
ongecompliceerde zwangerschap.14

Het zou momenteel nog te prema-
tuur zijn vrouwen die eclampsie
doorgemaakt hebben, te wijzen op
mogelijk blijvende cognitieve pro-
blemen totdat objectief neurocogni-
tief onderzoek dit definitief aan-
toont. Inmiddels is er in het UMC
Groningen dan ook een onderzoek
gestart naar langetermijnhersen-
schade waarbij vrouwen die recent
dan wel jaren geleden eclampsie
hebben doorgemaakt een MRI van
de hersenen ondergaan evenals uit-
gebreide neurocognitieve en visu-
ele functietesten. Specifieke urgente
vragen over de toekomstige cere-
brovasculaire gezondheidstoestand
van deze vrouwen worden even-
eens onderzocht in een grote meer-
jarige cohortstudie.

RELEVANTIE EN
AANBEVELINGEN 
VOOR DE PRAKTIJK 

De huidige opvatting en behande-
ling van zwangerschapsgerelateer-
de hypertensieve aandoeningen
zijn gebaseerd op de aanname dat
het beeld evolueert van mild tot
ernstig en, uiteindelijk, eclampsie.
Hiermee wordt aangenomen dat de
kans op een eclamptisch insult
afhankelijk is van de ernst van het
klinische beeld. Dit is echter geen
juiste interpretatie. Een op de zes
eclampsiepatiënten heeft een maxi-
male bloeddruk < 140/90 mmHg15,
een op de drie een maximale dias-
tolische bloeddruk < 100 mmHg16,
en twee op de drie hebben een
maximale bloeddruk < 160/110
mmHg voor optreden van het in-
sult.12 Verraderlijk is dus het feit dat
bij disfunctie van het vaatwand-
endotheel de cascade van cerebro-
vasculaire pathologie op kan treden
ondanks een mild klinisch beeld en
minimale bloeddrukstijging. De
drempelwaarde voor het ontstaan
van een eclamptisch insult is moge-
lijk de gebruikelijke of uitgangs-

Figuur 2.
MRI 24 uur na eclamptisch insult
A. Typisch beeld van de parieto-occipitale distributie van vasogeen oedeem (FLAIR opname).  
B. Met behulp van een zogenaamde diffusie-gewogen opname is een klein gebied van hyper-

intensiteit zichtbaar. 
C. Dat de hyperintensiteit van de diffusie-gewogen opname wijst op ischemie wordt aangegeven

door het overeenkomstig hypodens gebied bij de ADC opname (Apparent Diffusion
Coefficient).

MRI 6 weken postpartum van dezelfde patiënt
D. Parieto-occipitale hyperintensiteit op T2-gewogen opname suggereert een gebied van

subcorticale infarcering
E. Overeenkomstige hypo-intense gebied op T1-gewogen opname indiceert de evolutie van de

infarcering in verlies van hersenweefsel (gliose) 

Figuur 1. MRI 24 uur na eclamp-
tisch insult. Typisch beeld van de 
parieto-occipitale distributie van
vasogeen oedeem (FLAIR opname).
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bloeddruk in combinatie met een
acute, snelle, soms minimale, stij-
ging van de bloeddruk.
Een eclamptisch insult wordt
meestal voorafgegaan door een
periode met typisch pre-eclampti-
sche klachten: hoofdpijn, boven-
buikpijn, onrust, verwardheid,
misselijkheid, braken en visus-
klachten. Deze periode kan echter
erg kort zijn. Wanneer een hyper-
tensieve gravida, ook zij van wie de
bloeddruk slechts weinig tot nage-
noeg niet is verhoogd, klaagt over
aanhoudende of snel ontstane
hoofdpijn kan dit een voorbode zijn
van het verlies van cerebrale auto-
regulatoire capaciteit. Dit moet aan-
leiding zijn magnesiumsulfaat voor
eclampsieprofylaxe te overwegen
en zo nodig snelwerkende (meestal
intraveneuze) antihypertensieve
therapie. Als leidraad kan men de
NVOG richtlijn Hypertensieve aan-
doeningen in de zwangerschap
aanhouden.17 Concluderend: wan-
neer vrouwen met klachten pas-
send bij pre-eclampsie worden
geëvalueerd dienen ook zij zonder
uitgesproken bloeddrukstijging
uitgebreid de aandacht te krijgen.
Diagnostisch onderzoek naar pre-
eclampsie is in deze gevallen
incompleet als naast de bloeddruk
niet wordt gekeken naar proteïn-
urie, nier- en leverfunctie en trom-
bocytengetal. 
Wij pleiten momenteel niet voor
routine beeldvormend hersenon-
derzoek bij alle vrouwen met pre-
eclamptische neurologische klach-
ten dan wel eclampsie.  Zeker
wanneer het beloop na een con-
vulsie ongestoord verloopt, is hier-
toe geen noodzaak, omdat het de
acute behandeling niet zal beïn-
vloeden.  Neuroradiodiagnostisch
onderzoek is uiteraard wel geïndi-
ceerd bij een atypisch beloop dan
wel repetitieve convulsies ondanks
toediening van magnesiumsulfaat.
Deze kunnen immers geassocieerd
zijn met structurele afwijkingen
van het centraal zenuwstelsel, zoals
sinustrombose of een cerebrale
angiopathie.18,19 Huidige studies
moeten uitwijzen of vrouwen na
doorgemaakte eclampsie op de
lange termijn een specifiek toe-
genomen risico hebben op toekom-
stige cognitieve en/of cerebrovas-
culaire stoornissen. Totdat hierover
meer bekend wordt, is het weinig
nuttig neuroradiodiagnostisch

onderzoek aan te vragen bij vrou-
wen met eclampsie in de voorge-
schiedenis. Indien een patiënt hier-
toe is gemotiveerd kan zij uiteraard
wel participeren in lopende studies. 

CONCLUSIES

Op basis van de beeldvormende
bevindingen alsmede het klinische
beeld wordt de aandacht op PRES
gericht als model voor de cerebro-
vasculaire afwijkingen bij eclamp-
sie.20,21 Het is de verwachting dat
toekomstige vooruitgang in neuro-
logische beeldvormende technie-
ken, zoals gespecialiseerde MRI,
ons begrip van de neurologische
verschijnselen in pre-eclampsie zul-
len bevorderen. Waarom specifiek
de hersenen bij sommige vrouwen
met pre-eclampsie zijn betrokken
en bij andere vrouwen niet, en wat
het belang hiervan is voor de toe-
komstige gezondheidstoestand van
de vrouw, is onduidelijk en is een
van de belangrijke vragen in pre-
eclampsieonderzoek voor de
komende jaren. 
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INTRO
Dit artikel beschrijft de recente inzichten
op het gebied van de pathofysiologie
van het eclamptisch insult. Het paradig-
ma dat vrouwen na eclampsie volledig
herstel kunnen verwachten werd recent
op de proef gesteld; bijna een kwart van
deze vrouwen vertoont permanente wit-
testoflaesies in de hersenen. Wat de cog-
nitieve, visuele en toekomstige cerebro-
vasculaire gevolgen zijn, wordt
momenteel onderzocht. 

SUMMARY
This paper describes recent insights into
the pathophysiology of eclampsia. The
typical clinical and neuroimaging
features, best described by the term
Posterior Reversible Leuco-encephalo-
pathy Syndrome (PRES), are thought to
be caused by endothelial cell dysfunc-
tion and failure of cerebral autoregula-
tion. PRES can develop despite a mild
clinical picture and a seemingly non-
significant rise in blood pressure. There-
fore, pregnant women who complain of
sudden and/or severe headache even
though blood pressure is not significant-
ly elevated also deserve our attention.
The paradigm that eclamptic women can
expect full clinical recovery has been

challenged by the recent demonstration
of permanent cerebral white matter
lesions in almost a fourth of formerly
eclamptic women when they were ima-
ged with MRI about 6- weeks post-
partum. In addition, it has been shown
that formerly eclamptic women report
more cognitive errors when assessed
with a validated cognitive failures
questionnaire. Cognitive and visual
sequelae and future cerebrovascular
functioning are currently being investi-
gated.  

TREFWOORDEN
(pre)eclampsie, hypertensieve encefalo-
pathie, MRI, insult, convulsie, cerebrale
autoregulatie
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Met het opiniestuk ‘Karyotypering van echtparen met her-
haalde miskraam blijkt zinloos’ van collega Vlaanderen en de
reactie daarop van de hand van collega’s Franssen et al. start
het NTOG met de nieuwe rubriek Controversen. 
Met toepassing van Evidence Based Medicine wordt menig
medisch standpunt en gebruik dat al jaren als waarheid
wordt aangenomen onder de loep genomen en worden ant-
woorden gezocht op openstaande vragen. Desondanks zijn er
nog vele onderwerpen waarover de standpunten niet zijn
afgerond en verschillende meningen gelden. 

De redactie van het NTOG nodigt u dan ook van harte uit de
zeepkist te beklimmen en de discussie te openen over de medi-
sche kwesties die u al tijden op uw professionele hart heeft. 
Over de controverse ‘wel of niet karyotyperen’ in geval van
herhaalde miskraam heeft de NVOG recent een duidelijk
standpunt ingenomen door de herziene richtlijn Herhaalde
miskraam tijdens de ledenvergadering van 8 juni jongstleden
te accorderen. Leest u beide artikelen en oordeelt u zelf!

De redactie

Controversen

Karyotypering van echtparen met
herhaalde miskraam blijkt zinloos
W. VLAANDEREN

HET PROBLEEM

Net als in de meeste andere wester-
se landen wordt in Nederland sinds
jaren aan patiënten met ‘habituele
abortus’ aangeraden karyotypering
te laten verrichten van beide part-
ners ter opsporing van gebalanceer-
de translocaties. De initiële richtlijn
van de NVOG over habituele
abortus uit 1999 is er zelfs vrij
dwingend over: karyotypering
dient te worden aangeboden, zelfs
reeds na twee achtereenvolgende
miskramen. Het onderzoek wordt
niet zozeer verricht om een verkla-
ring te vinden voor de herhaalde
miskraam dan wel uit bezorgdheid
dat een volgende zwangerschap
een kind zou kunnen voortbrengen
met ernstige congenitale afwijkin-
gen ten gevolge van een ongebalan-
ceerde translocatie. De geboorte
van zo’n kind kan worden voorko-
men door bij gevonden drager-
schap prenataal onderzoek te laten
verrichten met eventueel afbreken
van de zwangerschap bij positieve
bevindingen. Dit dwingende advies
heeft geleid tot een vrij algemeen
screenen van de desbetreffende
paren zonder dat bekend was hoe

groot nu precies die kans is op een
afwijkend kind. Vanaf het begin
was er enige discrepantie in de ver-
onderstelde grootte van die kans
tussen enerzijds genetische centra
en anderzijds onderzoeken van
gynaecologische zijde. Die laatste
leverden een veel lagere kans op
dan de eerste en de vraag was dus
of er bij het cijfer uit de genetische
centra soms sprake was van een
selectie van paren met een wat
grotere kans dan van de groep als
geheel. De onderzoeken die nadien
verschenen zijn, waren te klein om
een goed antwoord te kunnen
geven of ontbeerden een controle-
groep. Aan deze onzekerheid is nu
een einde gekomen door een voor-
treffelijk onderzoek van Maureen
Franssen e.a., dat kortgeleden ver-
schenen is in de BMJ.1

HET ONDERZOEK

De auteurs hebben met de mede-
werking van zes genetische centra
in Nederland de resultaten onder-
zocht van karyotypering bij 11.971
echtparen die tussen januari 1991
en januari 2001 verwezen werden
wegens twee of meer achtereenvol-

gende abortussen. Bij 382 van hen
werd een structurele chromosoom-
afwijking gevonden (3,2%). 278
hiervan kwamen in aanmerking
voor een vervolgonderzoek naar de
afloop van hun volgende zwanger-
schappen. Als controle fungeerde
427 echtparen uit de grote groep
met een normaal karyogram. 239
van de drager-paren en 390 van de
niet-dragerparen maakten tenmin-
ste nog één zwangerschap door. De
uitkomst van de eerste zwanger-
schap na de karyotypering is niet
verrassend in die zin dat de drager-
groep vaker weer een miskraam
krijgt dan de niet-dragergroep: suc-
cesvol verloop van de zwanger-
schap in 59% tegenover 72%. Echter
bij voortzetten van de pogingen
verdwijnt dit verschil. Het cumula-
tieve succes is vrijwel gelijk: 83%
van de echtparen uit de drager-
groep krijgt tenminste één gezond
kind tegenover 84% van de echtpa-
ren uit de niet-dragergroep, een
zeer geruststellende bevinding.
Maar het meest opzienbarend is dat
in deze hele groep van 550 zwan-
gerschappen maar in vier gevallen
een ongebalanceerde chromosoom-
afwijking werd gevonden (0,8%):
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tweemaal bij prenataal onderzoek
waarna een zwangerschapsafbre-
king volgde, eenmaal bij prenataal
onderzoek zonder afbreking, een-
maal werd de afwijking na de
geboorte gevonden bij een ernstig
gehandicapt kind. 

COMMENTAAR

Het lijkt evident dat dit onderzoek
een belangrijke bijdrage zal leveren
aan de discussie over het beleid bij
echtparen met herhaalde abortus en
met name over de vraag of het
onderzoek naar dragerschap van
gebalanceerde translocaties eigen-
lijk wel zin heeft ter voorkoming
van de geboorte van een gehandi-
capt kind. Het is met deze cijfers
immers mogelijk het risico van een
dergelijke gebeurtenis in te schatten
voor de totale ongescreende groep.
In deze groep van bijna 12000 echt-
paren bleek dat risico dus 3,2%
(dragerschap) maal 0,8% (ongeba-
lanceerde afwijking) is 0,025% te
zijn. Dat is een vrijwel te verwaar-
lozen bijdrage aan het gemiddelde
risico op ernstige congenitale afwij-
kingen dat meestal op ongeveer 2%
wordt geschat. Bij het beoordelen
van het nut van de screening die-
nen we bovendien alleen de twee
gevallen te beschouwen die hebben
geleid tot het afbreken van de
zwangerschap, de andere twee

gevallen hebben om de een of
andere reden niet de consequentie
getrokken uit de resultaten van het
onderzoek en hadden de karyo-
typering dus net zo goed niet kun-
nen ondergaan. Om de geboorte
van op zijn hoogst twee kinderen
met een handicap te voorkomen
zijn gedurende tien jaar bijna
twaalfduizend echtparen gecoun-
seld en getest, honderden zwangere
vrouwen met eindelijk een vitaal
uitziende zwangerschap hebben
invasieve prenatale diagnostiek
ondergaan, tegen een enorme prijs
van moeite en geld, en vrijwel
zeker het verlies van een aantal
normale zwangerschappen ten
gevolge van de diagnostiek. Wat
het psychologisch betekent om te
horen dat je drager bent van een
afwijking in je chromosomen die bij
het nageslacht voor afwijkingen
kan zorgen, laat zich niet uit het
artikel aflezen maar de bevinding
dat meer dan 10 % van de drage-
rechtparen besloot af te zien van
verdere zwangerschappen na het
bekend worden van de uitslag geeft
te denken.
De auteurs dienen te worden
gecomplimenteerd met dit belang-
rijke stuk research. Echter zij zijn
mijns inziens te terughoudend om
de conclusie uit hun resultaten te
trekken. Voor een objectieve lezer is
die conclusie volgens mij onont-

koombaar: karyotypering van echt-
paren met herhaalde abortus is ver-
spilling van moeite en geld, geeft
een verkeerde boodschap aan de
desbetreffende echtparen en moet
daarom worden gestopt. De
opbrengst is zo marginaal dat die
niet opweegt tegen de evidente
nadelen. De richtlijn van de NVOG
over herhaalde miskraam dient op
dit punt te worden herzien. De
belangrijkste opdracht van de
gynaecoloog in deze gevallen is te
wijzen op de gunstige prognose
voor de doorzetters die ook in dit
onderzoek nog weer eens werd
gevonden.
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Wij danken de auteur voor zijn bij-
drage aan de discussie over het nut
van het routinematig karyotyperen
van paren met herhaalde miskra-
men en voor zijn lovende woorden
over ons onderzoek.1 Hij merkt op
dat wij terughoudend zijn in onze
conclusies en stelt dat op grond van
het zeer geringe aantal vastgestelde

ongebalanceerde afwijkingen bij
prenatale diagnostiek de karyoty-
pering bij paren met herhaalde mis-
kramen geheel achterwege gelaten
zou kunnen worden. Hoewel wij
begrip hebben voor zijn redenering,
zouden wij enige nuancering willen
aanbrengen. 

Voorafgaand aan het aangehaalde
artikel beschreven wij het selectief
karyotyperen bij paren met herhaal-
de miskramen (Franssen et al., BMJ
2005, inmiddels ook als vertaling in
het NTvG gepubliceerd).2,3 Het doel
was het aantal karyotyperingen te
verminderen zonder dat dit zou
leiden tot het missen van een sub-
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stantieel deel van de dragerparen of
tot toename van ongebalanceerd
nageslacht. In een groot cohort
identificeerden wij factoren die de
kans om drager te zijn van een
structurele chromosoomafwijking
beïnvloeden en toonden wij aan dat
het mogelijk is om paren met een
hoge kans op dragerschap te onder-
scheiden van paren met een lage
kans op dragerschap. Wij conclu-
deerden dat karyotypering veilig
achterwege kan worden gelaten in
de subpopulatie met een laag risico.
Deze conclusie is reeds opgenomen
in de Europese richtlijnen voor het
beleid bij herhaalde miskramen van
de ‘ESHRE Special Interest Group
for Early Pregnancy’ (SIGEP).4

Om verschillende redenen pleiten
wij (nog) niet voor het volledig
afschaffen van het dragerschapson-
derzoek bij paren met herhaalde
miskramen:
1) Het aantal ongebalanceerde

afwijkingen dat wij aantroffen in
de follow-up van onze populatie
is zeer gering (0,7%). Het aantal
ongebalanceerde aftwijkingen
dat jaarlijks wordt gevonden bij
prenatale diagnostiek is hoger.
Om te bevestigen dat het bij het
merendeel van deze ongebalan-
ceerde afwijkingen geen paren
met een voorgeschiedenis van
herhaalde miskramen betreft,
hebben wij vervolgonderzoek
ingezet. 

2) Het doel van dragerschaps-
onderzoek bij paren met herhaal-
de miskramen is in de eerste
plaats het voorkomen van kinde-
ren met ernstige aangeboren

afwijkingen. Toch kan er onzes
inziens niet geheel aan voorbij
worden gegaan dat het voor veel
paren met herhaalde miskramen
(en wellicht ook voor verwijzers)
van belang is om een verklaring
voor de miskramen te vinden.
Dragers bleken op lange termijn
een even gunstige prognose te
hebben ten aan zien van het krij-
gen van een gezond kind, maar
meer kans op een miskraam dan
niet-dragers, hetgeen voor de
counseling van deze paren van
groot belang is. 
Het is onbekend in hoeverre de
(al dan niet positieve) uitslag
van het chromosoomonderzoek
de reproductieve keuzen beïn-
vloedt. Wat de belasting is van
de diagnose ‘dragerschap’, dan
wel de opluchting indien de test-
uitslag negatief blijkt, is bij deze
patiëntenpopulatie onvoldoende
bekend. Naar het effect van een
genetische diagnose op de repro-
ductieve keuzen hebben wij ver-
volgonderzoek gestart.

Wij sluiten niet uit dat het drager-
schapsonderzoek bij paren met her-
haalde miskramen in de toekomst
geheel kan worden afgeschaft.
Vooralsnog vinden wij het verstan-
dig om de resultaten van ons ver-
volgonderzoek af te wachten. Tot
volledige zekerheid verkregen is
over de risico’s die het afschaffen
van het dragerschapsonderzoek bij
paren met herhaalde miskramen
met zich meebrengt, verdient selec-
tief karyotyperen van paren met
een hoge kans op dragerschap aan-
beveling.
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Stuiten blijven boeiend en controversieel in ons vak-
gebied.
Collega Smalbraak kijkt in dit artikel terug op de ver-
sies die hij bij een stuitligging verrichtte in zijn lange
loopbaan. Hij heeft zijn versies nauwgezet bijgehouden
en blijkt een ‘keerder’ te zijn geweest met een uitste-
kend percentage succesvolle versies. Voor 1980 keerde
hij onbekommerd, geheel overtuigd van het nut van
deze handeling. Dan slaat de twijfel toe naar aanleiding
van een academisch onderzoekje dat het nut sterk
betwijfeld. Dit artikel ontmoet vrijwel geen kritiek en
niet weinig praktiserende gynaecologen verlaten het
keren. Smalbraak beschrijft zijn aarzeling en worsteling
om deze in zijn ogen toch zinvolle ingreep te laten
vallen en keert spoedig op zijn schreden terug,
gelukkig.

Welke lessen kunnen wij trekken uit dit historisch
document?
– documenteer uw (be)handeling en resultaten; 
– blijf kritisch als onderzoek suggereert dat (be)hande-

lingen niet zinvol zijn.
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Deze uitspraak van Sir Liam
Donaldson, Chief Medical Officer
in de UK, zou het motto van de
commissie moedersterfte kunnen
zijn. Hoewel het zeker niet zo is dat
er bij een geval van moedersterfte
altijd aperte fouten zijn gemaakt.
Het is vaak meer ‘dat het beter had
gemoeten’. Daar moet men van
leren, zodat het in de toekomst
beter gaat. Optimale registratie is
een eerste vereiste, om te kunnen
leren van zeldzame ‘adverse
events’, zoals het geval is bij moe-
dersterfte. 
De Commissie Moedersterfte
NVOG (CMS) verzamelt handma-
tig gegevens op nationaal niveau.
Een van de doelen is tekortkomin-
gen in de zorg op het spoor te
komen en op basis daarvan aanbe-
velingen voor betere verloskundige
zorg te geven. Hierbij wordt de sys-
tematiek gevolgd van de Confiden-
tial Enquiries into Maternal Death
in the UK. Elke drie jaar worden de
resultaten van het onderzoek aan
de leden gerapporteerd.1-3

De NVOG stelt in haar Kwaliteits-
norm ‘Preventie van Moedersterfte’
dat alle gevallen van sterfte tijdens
de zwangerschap, de baring en het
kraambed tot en met een jaar na het
einde van de zwangerschap moeten
worden gemeld. Het niet melden
kan worden gezien als een vorm
van substandaardzorg. Bij kwali-
teitsvisitatie wordt navraag gedaan
of aan dit gegeven voldaan wordt. 
Het is dan ook teleurstellend dat in
15% van de gevallen van moeder-
sterfte niet aan de eigen kwaliteits-
norm wordt voldaan. In de periode

1993 tot en met 2002 werden 270
gevallen van moedersterfte bekend
bij de CMS.4 Hiervan werden 229
gevallen (85%) door gynaecologen
bij de commissie gemeld. Van de
overige gevallen zijn alleen CBS-
data bekend. Van de directe sterfte-
gevallen werden 37 casus niet
gemeld. Dit steekt schril af tegen de
gegevens uit de UK. In de periode
2000–02 waren slechts 2 van de 391
casus niet beschikbaar voor de
Confidential Enquiries. 
Het is niet eenvoudig om een ver-
klaring te kunnen geven voor dit
verschil. Angst voor medico-legale
verwikkelingen zou een barrière
kunnen zijn. Het is dan ook goed
om nog eens te benadrukken dat
meldingen bij de CMS gegaran-
deerd ‘blame free’ zijn. Er is geen
toestemming van de nabestaanden
nodig om een casus aan te melden
bij de CMS. Melding geeft alleen
aan dat men voldoet aan de kwali-
teitsnorm van de eigen beroepsver-
eniging. De beoordeling van de
CMS wordt slechts in geaggregeer-
de vorm naar buiten gebracht en is
niet herleidbaar tot een specifieke
casus. Het reglement staat wel toe
dat op verzoek van degene die
meldt, het oordeel van de CMS
mondeling wordt overgebracht,
met dien verstande dat geacht
wordt om dit oordeel niet te gebrui-
ken naar derden, ook niet als het
oordeel van de CMS gunstig is voor
de behandelaar. Derden kunnen
zonodig de deskundigheid van
andere collega’s inroepen conform
de NVOG-leidraad (getuige-)des-
kundigen. De leden van de CMS

zullen in voorkomende moeder-
sterftegevallen niet op een dergelijk
verzoek ingaan. 
Niet alleen het niet melden van
casus is een probleem, ook de com-
pleetheid van de verstrekte gege-
vens wisselt sterk. Dit kan wisselen
van een summiere melding per e-
mail tot het opsturen van de gehele
status. Om hier enigszins standaar-
disatie in aan te brengen heeft de
CMS een standaard vragenformu-
lier ontwikkeld, dat kan worden
gedownload via de NVOG-site. Dit
formulier wordt niet altijd gebruikt.
Ook wordt niet altijd aan het ver-
zoek van de CMS voldaan om aan-
vullende informatie te verstrekken.
Daar komt nog bij dat het obductie-
percentage in het Nederlandse
moedersterftebestand laag is, maar
43%. In de UK is dit percentage
veel hoger: 76%.

Na het uitkomen van het Ameri-
kaanse rapport ‘to err is human:
building a safer health system’ is
veiligheid in de zorg een hot item
geworden en krijgt het onderwerp
de aandacht die het verdient. De
centrale boodschap luidt dat een
gebrek aan veiligheid niet zozeer
het gevolg was van falen van indi-
viduele zorgverleners, maar veelal
te wijten is aan tekortkomingen in
het systeem van de zorgverlening
waardoor ruimte komt voor onvei-
lig gedrag. 
Onveilige zorg is een van de oorza-
ken van moedersterfte. In 2008
dient elk ziekenhuis een veilig-
heidsmanagementsysteem (VMS) te
hebben. Met enige jaloezie wordt

Uit de Koepel Kwaliteit 
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steeds weer verwezen naar het
VMS in de luchtvaart. Bij ongeluk-
ken worden kosten noch moeite
gespaard om alle factoren in kaart
te brengen. De CMS is voor infor-
matie afhankelijk van de zorgverle-
ners. De zorgverleners zien het ver-
strekken van de informatie aan de
CMS soms als een vrijblijvende
gunst, niet als een plicht. Met deze
huidige informatievoorziening, die
afhankelijk is van de bereidwillig-
heid van de zorgverleners, is het
voor de CMS vaak onmogelijk om
op eenzelfde diepgaande manier
geïnformeerd te raken.
In enkele ziekenhuizen wordt na
een geval van moedersterfte een
lokale auditbijeenkomst georgani-
seerd met alle direct betrokkenen,
waarbij de gegeven zorg kritisch
tegen het licht wordt gehouden.
Een dergelijke werkwijze is een
voorbeeld van ‘best practice’. De
CMS zou alleen al daarom deze
werkwijze ten zeerste willen aanbe-
velen, maar houdt zich uiteraard
ook aanbevolen een verslag te ont-
vangen van het resultaat. Het valt

te verwachten dat de kwaliteit van
de verstrekte gegevens aan de CMS
hierdoor sterk toeneemt en daar-
mee de mogelijkheid om landelijk
geldende aanbevelingen te doen.
Het simpelweg verstrekken van
kopieën van de brief aan de huis-
arts is in dit geval niet voldoende. 
Voor twee frequente oorzaken van
moedersterfte, pre-eclampsie en
bloedverlies postpartum, ontwik-
kelde de Koepel Kwaliteit auditfor-
mulieren. Het eerste is al in gebruik
bij kwaliteitsvisitaties en het twee-
de in de testfase. De NVOG-richtlij-
nen vormen het uitgangspunt. De
auditformulieren zijn beschikbaar
via de website van de Commissie
Visitatie en kunnen een leidraad
vormen voor de lokale audit. Meer
auditformulieren dienen te volgen,
met als onderwerp andere belang-
rijke oorzaken van maternale mor-
taliteit en ernstige morbiditeit,
zoals trombo-embolie.
Het zou goed zijn om een geval van
moedersterfte te benaderen, zoals
het gezien moet worden: een obste-
trische ramp, waarbij de onderste

steen boven moet komen. Niet om
te straffen, maar om de gaten in het
systeem te vinden en herhaling te
voorkomen. Dat zijn we aan onszelf
en de nabestaanden verplicht. 
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uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belan-
gen van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden
te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeen-
komsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing
van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefe-
naars van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking
komende organen en instanties.
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“Wantrouwen is de moeder der
veiligheid” 
Jean de la Fontaine (1621-1695)

Patiëntveiligheid krijgt op meerdere
niveaus veel aandacht. De overheid,
de zorgverzekeraars en patiënten-
belangenverenigingen schreeuwen
om het hardst dat het droevig ge-
steld is met de patiëntveiligheid.
Patiënten lijden onnodig schade
door ‘unforced errors’ van de artsen
en overig medisch en paramedisch
personeel. Problemen worden in de
media breed uitgemeten, hetgeen op
zich een gevoel van onveiligheid
maar gelukkig ook waakzaamheid
oproept. 
‘Van je fouten moet je leren’; dit is
met name een individueel proces en
een individuele beweging, die niet
weg te vangen zijn door centrale
registratie, meldings- en klachten-
commissies. Als we maar melden en
registreren zou de medicus geen
verwijt kunnen worden gemaakt.
Hij is een ‘dedicated follower of
fashion’.
‘Remmen in de bocht’ voorkomt niet
dat men af en toe uit de bocht vliegt,
want onberedeneerde angst is mis-
schien wel de grootste vijand van de
veiligheid. Als men stelt dat de
meeste fouten die in de zorgin-
stellingen worden gemaakt systeem-
fouten zijn dan gaat men gemaks-
halve voorbij aan de schade die
gebrekkige communicatie tussen
arts en patiënt kan veroorzaken en
hoe het gebrek aan vertrouwen
(‘trust’) in de spreekkamer dit risico
weer kan vergroten. De ‘believers’ in
het grote effect van systeemfouten
stellen dat de werknemer die de
fout maakt onderdeel van een sys-
teem is en dat ieder ander in zijn
plaats dezelfde fout had kunnen
maken. Het lijkt dan ook zinvol om
bij te houden waar het misgaat en
dat deze incidenten centraal, maar
gelukkig in toenemende mate
decentraal (dicht bij de werkvloer)
worden gemeld. Het gaat dan om
fouten in het zorgproces (ketenzorg)
ongeacht of patiënten er schade van

ondervonden. Anderzijds dient de
melder ook geen schade op te lopen
tenzij er sprake is van ernstige
‘schuld’, of ‘verwijtbaarheid’. Het
melden voorkomt in deze gevallen
over het algemeen de ‘juridische’
consequenties niet. Ook dient in
deze context een onderscheid
gemaakt te worden tussen inciden-
ten en complicaties. Bij incidenten is
er geen sprake van gezondheidsna-
deel voor de patiënt, bij complicaties
mogelijk wel. Het is op zijn minst
merkwaardig dat traditioneel ver-
pleegkundigen incidenten melden
en artsen complicaties, maar moge-
lijk dat een defensieve opstelling en
angst voor een eventuele klacht van
de patiënt daarbij een rol spelen.
Duidelijk is dat feedback en het op
gang brengen van veranderingspro-
cessen een essentieel onderdeel zijn
van alle meldings- en complicatiere-
gistraties. Maar dit geldt zeker ook
voor de individuele hulpverlener:
misschien af en toe een slapeloze
nacht, maar zeker intervisie en over-
leg met collegae. En zoals eerder
gesteld ook aandacht voor de sfeer
en verstandhouding in de spreekka-
mer. Hier moet de basis gelegd wor-
den voor ‘vertrouwen’. Dit onder-
vangt zeer veel ontevredenheid en
agressie achteraf. Ook blijkt uit de
ingediende klachten dat communi-
catie een veel gemeld probleem is
terwijl bij de interne meldingen dit
probleem minder vaak aan de orde
is.

In dit themanummer van het NTOG
wordt het probleem ‘patiëntveilig-
heid’ van vele kanten belicht: Lege-
maate belicht vooral de juridische
aspecten van de genoemde omwen-
teling. Hij vraagt onder andere wet-
telijke bescherming van de melder
en stelt dat ook de privacy van de
patiënt dient te worden beschermd
en de persoonsgegevens te worden
verwijderd. Jansen en Twijnsta
geven een goed overzicht van de
voor- en nadelen van de invoering
van een complicatieregistratie. Het
hebben van zulk een ‘goed functio-

nerende’ registratie met analyses en
verbeteracties dient een kwaliteits-
criterium te zijn bij de beoordeling
van een ziekenhuis. Zij rapporteren
over een pilotonderzoek in zes
Nederlandse ziekenhuizen. Zonne-
veld en de Vos laten zien hoe een
incident op systematische manier
kan worden geanalyseerd en dat dit
in het bijzonder op afdelingsniveau
adequaat kan gebeuren. Cherouny
geeft in zijn artikel een voorbeeld
hoe in de Verenigde Staten de Insti-
tute for Healthcare Improvement
(IHI) de perinatale zorg tracht te
verbeteren door toepassing van de
principes van ‘reliability science’.
Passier en Grootheest beschrijven de
werkwijze van Lareb en het nut van
meldingen van bijwerkingen van
medicijnen. Voorbeelden worden
gegeven vanuit de Gynaecologie en
Verloskunde. We hopen dat zij ons
blijvend op de hoogte zullen hou-
den. 
Het themanummer met nog vele
andere interessante artikelen is
samengesteld naar aanleiding van
een interessante en leerzame bijeen-
komst tijdens het afgelopen Gynae-
congres. 
Veiligheid houdt niet op bij de
patiënt. Ook de arts dient aan zijn
veiligheid te denken, zeker als deze
zich, inmiddels op leeftijd verplicht
op een fiets met zijwieltjes, naar het
ziekenhuis haast in een periode
waarin de overheid een grenzeloze
bemoeienis ten toon spreidt in het
‘persoonlijke leven’ en de privacy
van de burger en menigmaal het ter-
rein van het ‘zelfbeschikkingsrecht’
met voeten treedt. 

“Rare dingen, Ongelukken.
Je hebt ze nooit voor je ze
hebt”
Iejoor in ‘Goede raad van
Poeh en zijn vrienden”

Bronnen: 
Cicero 14 april 2007
Commentaar van Prof Oei
op de ingezonden
manuscripten

Editorial
Van Hippocrates tot Sjors en Sjimmie
LEX PETERS
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INLEIDING

Met het uitkomen van het Veilig-
heidsprogramma ‘Voorkom schade,
werk veilig’ op 12 juni 2007, hebben
de Nederlandse ziekenhuizen, de
Universitair Medische Centra en de
Orde van Medisch Specialisten zich
gecommitteerd aan een programma
om de patiëntveiligheid de komen-
de vijf jaar verder te verbeteren.1

Het programma bestaat uit twee
onderdelen, het opzetten van een
zogenaamd veiligheidsmanage-
mentsysteem (VMS) en het oppak-
ken van tien thema’s waarvan
bekend wordt verondersteld dat
patiënten een grote kans lopen op
vermijdbare schade (voorbeelden:
postoperatieve wondinfectie, medi-
catiefouten). Het veiligheids-
programma is een reactie op de uit-
komsten van het EMGO/NIVEL-
onderzoek naar vermijdbare schade
in Nederlandse ziekenhuizen. Dit
retrospectieve statusonderzoek gaf
aan dat 5,7% van de opgenomen
patiënten onbedoelde schade
oploopt tijdens de opname, waar-
van ongeveer de helft vermijdbaar
is. In 2004 zouden er 1735 patiënten
potentieel overleden zijn na ver-
mijdbare fouten in de zorg.2 In bijla-
ge F van het desbetreffende rapport
staat een lijst met alle geïdentifi-
ceerde gebeurtenissen die geclassi-
ficeerd zijn als onbedoelde schade,
gesorteerd op vakgebied, waarvan
er twaalf hebben plaatsgevonden
binnen de gynaecologie (pagina
94). 
Veel ziekenhuizen zijn al begonnen
met het invoeren van maatregelen
die specifiek bedoeld zijn om dit
type schade te voorkomen. Het Vei-
ligheidsprogramma beoogt dit te
versnellen. Dit artikel gaat in op het
fenomeen ‘VMS’ en hoe een
medisch specialist dit kan inzetten

om de patiëntveiligheid binnen de
eigen praktijk verder te verbeteren. 

VMS VOLGENS WILLEMS

De term VMS is geïntroduceerd
door Rein Willems, president-direc-
teur van Shell Nederland. De toen-
malige minister van Volksgezond-
heid had hem, in het kader van de
overheidscampagne ‘Sneller beter’,
gevraagd een advies te schrijven
over hoe de veiligheid in Neder-
landse ziekenhuizen kon worden
verbeterd. Dit rapport kwam uit in
november 2004 en heette ‘Hier
werk je veilig of je werkt hier niet’.3

Het was Willems opgevallen dat er
binnen de zorg hard gewerkt werd
door goed opgeleide en gemoti-
veerde mensen, maar dat veel ver-
antwoordelijkheden impliciet
waren en nergens helder vastge-
legd. Ook was het onduidelijk hoe
de organisatie leerde van fouten en
onveilige situaties. Dit vormde een
schril contrast met de petrochemi-
sche industrie, waar veiligheid al
decennialang een prioriteit is. In
zijn rapport worden vier adviezen
gegeven. Het eerste advies is dat
alle ziekenhuizen per 1 januari 2008
werken met een gecertificeerd vei-
ligheidsmanagementsysteem
(VMS) dat tot doel heeft de veilig-
heid structureel en continu te ver-
beteren. Een VMS bestaat volgens
het rapport-Willems uit vier onder-
delen: 
1. risico-inventarisatie;
2. systeem voor veilig melden;
3. analyse van incidenten;
4. systeem om verbetermaat-

regelen en aanbevelingen te
managen.

De wijze waarop deze vier onder-
delen worden ingevuld, kan ver-
schillen per ziekenhuis of zelfs per
afdeling. Eerder beschreven wij hoe

het VMS is vormgegeven binnen
het UMC Utrecht.4 Hieronder zal
per onderdeel worden ingegaan op
welke rol de medisch specialist kan
spelen en hoe deze een VMS kan
inzetten om de kwaliteit en veilig-
heid in de eigen praktijk te verbete-
ren.

1. Risico-inventarisatie
De eerste stap is te achterhalen
waar de incidenten ontstaan of
kunnen ontstaan. Hiertoe kan
gebruik worden gemaakt van reeds
aanwezige data, zoals de MIP-mel-
dingen of klachten van patiënten.
Het is echter bekend dat de meeste
incidenten niet gemeld worden.
Ook van situaties die ‘net’ goed zijn
gegaan, kan veel geleerd worden,
juist omdat het makkelijker is om
een incident te bespreken als de
patiënt geen schade heeft geleden.
Om een goed beeld te krijgen van
de risico’s zal actief gezocht moeten
worden naar ‘het slechte nieuws’.
Dat kan op verschillende manieren.
Het meest eenvoudige is om mede-
werkers te vragen waar het wel
eens mis gaat, bijna mis, of waar zij
zich zorgen over zouden maken als
zij zelf op de afdeling zouden zijn
opgenomen. Een iets uitgebreidere
variant is de ‘veiligheidsvisite’ (of
‘walkaround’), waarin iemand die
hoog in de organisatie zit (bijvoor-
beeld de Raad van Bestuur), een
afdeling bezoekt en specifiek vra-
gen stelt over de veiligheid van de
patiëntenzorg. Op deze manier is
de vraag tegelijkertijd een cultuur-
interventie, omdat de medewerkers
in het primaire proces ervaren dat
de ‘bazen’ echt waarde hechten aan
patiëntveiligheid. Een derde manier
is het doen van een poractieve
risicoanalyse van een risicovol pro-
ces. Het afgelopen jaar hebben we
in het UMC Utrecht ervaring opge-

Patiëntveiligheid, 
van plan tot praktijk 
I.P. LEISTIKOW1 EN C.J. KALKMAN2

1 ARTS, STAFLID RAAD VAN BESTUUR, COÖRDINATOR KENNISCENTRUM PATIËNTVEILIGHEID, UMC, UTRECHT

2 ANESTHESIOLOOG, HOOFD KENNISCENTRUM PATIËNTVEILIGHEID, UMC, UTRECHT
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daan met Scenario Analyse van
Faalwijzen Effecten en Risico’s
(SAFER). Met behulp van een mul-
tidisciplinaire groep wordt een
afgebakend proces in kaart
gebracht. Per processtap wordt
bedacht wat er mis kan gaan en wat
daarvan de oorzaak zou kunnen
zijn. Vervolgens wordt per oorzaak
een maatregel bedacht om deze te
voorkomen. Hoewel dit een tijd-
rovende methode is (gemiddeld
zeven keer anderhalf uur, met een
groep van  vier tot acht mensen),
snijdt ook hier het mes aan twee
kanten. Het proces wordt veiliger
en de betrokken medewerkers leren
op een opbouwende manier te den-
ken en communiceren over onvei-
ligheid. Uit de evaluatie bleek dat
ruim 90% van de betrokken mede-
werkers het een zinvolle besteding
van hun tijd vonden en het colle-
ga’s zouden aanraden te participe-
ren. Een SAFER-instructie dvd is
kosteloos te verkrijgen via
www.patientveiligheid.nl. 
Het maakt niet veel uit welke
methode wordt gebruikt, waar het
om gaat is dat het bewustzijn ont-
staat dat er altijd zwakke schakels
zijn in het zorgproces en dat het
voor de veiligheid van patiënten
(en medewerkers) van belang is om
deze in beeld te krijgen.

2. Systeem voor veilig melden 
Om te kunnen leren van incidenten
is het essentieel dat deze gemeld
worden. Dat kan alleen in een orga-
nisatie waarin medewerkers erop
kunnen vertrouwen dat het melden
geen negatieve gevolgen voor hen
zal hebben. Melden is meer dan
alleen de MIP, het is bijvoorbeeld
ook de complicatiebespreking of
mortaliteitsbespreking. Een van de
grootste drempels voor veilig mel-
den is de hiërarchie binnen de
medische wereld, met name binnen
de specialistenopleidingen. Onder-
zoek in 2004 onder 137 arts-assis-
tenten in het UMC Utrecht toonde
aan dat 40% zijn supervisor niet
zou aanspreken op onveilig gedrag,
dat zou kunnen leiden tot schade
aan de patiënt. Hiërarchie vervult
een belangrijke rol in de opleiding,
maar het zou nooit ten koste mogen
gaan van patiënten. Hier kan veel
geleerd worden van de luchtvaart,
die naar aanleiding van dodelijke
ongevallen actief beleid voert om
twijfel over veiligheid te allen tijde

bespreekbaar te houden. Ook is
men daar, na de ramp op Tenerife
in 1977 waarbij 573 mensen om het
leven kwamen, doordrongen van
het belang van een ‘optimale hiër-
archie’; zowel een te vlakke als een
te steile hiërarchische gradiënt kan
gevaarlijk zijn. Binnen de zorg is de
medisch specialist de enige die hier
iets aan kan doen, door zelf het
goede voorbeeld te geven. Begin
bijvoorbeeld het ochtendrapport
met het bespreken van een eigen
fout, complimenteer een assistent
die het lef heeft zich kwetsbaar op
te stellen of stimuleer de directe
omgeving om twijfel over veilig-
heid uit te spreken. Begin een ope-
ratie door om je heen te kijken en te
zeggen: ‘Als er iemand is die tij-
dens deze procedure op enig
moment meent dat er iets gebeurt
wat nadelig kan zijn voor de
patiënt, dan verwacht ik van je dat
je dat direct en helder tegen me
zegt.’ Natuurlijk is het van belang
om elke opmerking vervolgens
serieus te nemen. Deze kan terecht
zijn – en dan zelfs de patiënt behoe-
den voor schade –, of onterecht. In
dat geval biedt het de gelegenheid
tot leren. Een ‘systeem voor veilig
melden’ is dus meer dan een com-
puterprogramma of een MIP-for-
mulier. 

3. Analyse van incidenten 
Incidenten dienen systematisch te
worden geanalyseerd om basisoor-
zaken te achterhalen. Dit moet lei-
den tot structurele verbetermaatre-
gelen. Eigenlijk is dit iets wat elke
arts dagelijks doet, waar het gaat
om ziekte. Als een patiënt bloedt,
dan is het stelpen van de bloeding
niet het einde van de behandeling.
De arts zoekt door tot de oorzaak
van de bloeding gevonden is, en
start dan een behandeling om deze
oorzaak te bestrijden. Zo is het ook
met incidenten. Een incident is
geen ziekte maar een symptoom,
soms van een zieke omgeving. Het
is niet voldoende om het probleem
op te lossen. De oorzaak (meestal
meerdere oorzaken) van het pro-
bleem dient te worden achterhaald
om herhaling te voorkomen. Er zijn
meerdere methoden beschikbaar
om op een gestructureerde wijze
incidenten te analyseren en basis-
oorzaken te achterhalen. In het
UMC Utrecht wordt sinds 2004
gewerkt met Systematische Inci-

dent Reconstructie en Evaluatie
(SIRE) om de ernstige incidenten te
analyseren. Net als bij SAFER blijkt
dat medewerkers hier erg enthou-
siast over zijn, ondanks het feit dat
het veel tijd kost. Door SIRE erva-
ren mensen dat melden zin heeft en
veilig is (de schuldvraag doet niet
terzake). Onderzoek naar de afgelo-
pen twee jaar heeft aangetoond dat
ruim 60% van de aanbevelingen die
uit een SIRE komen, ook daadwer-
kelijk zijn ingevoerd.
Een andere methode die veel
gebruikt wordt, is de PRISMA-
methode. Voor beide methodes
bestaan inmiddels trainingen.5,6

4. Systeem om verbetermaatregelen en
aanbevelingen te managen 
Er moet actief beleid zijn om ervoor
te zorgen dat verbeteringen ook
daadwerkelijk worden ingevoerd.
Volgens het rapport Willems is
vaak in de zorg onvoldoende dui-
delijk wie hiervoor verantwoorde-
lijk is. Het doel van deze aanbeve-
ling is dat verbetermaatregelen niet
in een la verdwijnen, maar dat ze
worden ingevoerd en dat gecontro-
leerd wordt of ze voldoende verbe-
tering bewerkstelligen. Het draait
hier om meten en borgen. Voor
meten kunnen bijvoorbeeld eenhe-
den gebruikt worden zoals hierbo-
ven beschreven onder ‘risico-inven-
tarisatie’. Borgen gebeurt op twee
manieren. Het borgen van de aan-
bevelingen die bijvoorbeeld uit een
incidentanalyse komen en het bor-
gen van de kennis en betrokken-
heid van medewerkers bij het
thema. Beide gaan niet vanzelf en
behoeven een actief beleid. Nie-
mand zal durven zeggen dat de
veiligheid van patiënten niet
belangrijk is, maar zodra er een
voorstel komt om de bestaande
werkwijze te veranderen om de vei-
ligheid te verbeteren, ontstaan
dezelfde weerstanden als bij alle
soorten verandering. Dit is voor-
spelbaar en hiermee kan dus vooraf
rekening worden gehouden. Er is
veel geschreven over veranderkun-
de en verandermanagement. Een
goed leesbaar en veel gebruikt boek
hierover is ‘Leading Change’ van
Kotter.7 Het gaat erom dat men
zich ervan bewust is dat de stap
tussen plan en praktijk vaak min-
der soepel verloopt dan gehoopt en
dat er methoden zijn die hierbij
kunnen helpen.
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CONCLUSIE

De afgelopen decennia is in de
geneeskunde grote vooruitgang
geboekt op het terrein van kennis
en techniek, veelal dankzij bevlo-
gen en creatieve medici. Toene-
mend wordt duidelijk dat patiënt-
veiligheid een van de zwakste
schakels in de huidige zorg is, waar
in Nederland honderden patiënten
per jaar vermijdbaar door overlij-
den. De overheid heeft een patiënt-
veiligheidscampagne gestart en de
ziekenhuizen zullen steeds meer
druk ervaren om hieraan deel te
nemen. Het gevaar dreigt dat het
onderwerp daarmee iets wordt
voor ‘het management’. Vermijd-
bare schade kan gezien worden als
een ziekte en het zijn juist de medi-
ci die de grootste impact kunnen
hebben op het behandelen en
bestrijden van deze ziekte. Dat kan
door actief te werken aan een open
cultuur waarin onveiligheid

bespreekbaar is en op gestructu-
reerde wijze wordt bestreden: na
een incident wordt verder gekeken
dan de ‘schuldvraag’ en er wordt
disciplineoverstijgend gewerkt aan
oplossingen. In een dergelijke cul-
tuur voelen alle medewerkers zich
deel van één team met hetzelfde
doel. Zoals de schoonmaker bij de
ruimtevaartorganisatie NASA die,
gevraagd naar wat zijn baan
inhield, antwoordde: ‘I help send
rockets to the moon.’ Het zullen
bevlogen en creatieve medici zijn
die deze verandering succesvol in
de praktijk gaan brengen.
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INTRO
Patiëntveiligheid is een van de zwakke
schakels in de huidige zorg, waar in
Nederland honderden patiënten per
jaar vermijdbaar door overlijden. De
overheid heeft een nationale patiënt-
veiligheidscampagne gestart en voert
bij ziekenhuizen de druk op om een
veiligheidsmanagementsysteem
(VMS) in te voeren. Het gevaar dreigt
dat het onderwerp daarmee iets wordt
voor ‘het management’. Patiëntveilig-
heid is bij uitstek het terrein van medi-
ci. Dit artikel beoogt inzicht te geven
in het fenomeen VMS en handvatten
aan te reiken hoe de medisch specialist
dit kan inzetten om de veiligheid in de
eigen praktijk verder te verbeteren.

SUMMARY
Patient safety is one of the major prob-
lems in healthcare today, leading to
the preventable deaths of hundreds of
Dutch patients a year. A national
campaign has been launched to make
hospitals set up Safety Management

Systems to improve patient safety. The
magnitude of the national campaign
could have the counter-effect of disen-
gaging medical specialists from the
subject of patient safety. We suggest
that medical specialists play a key
role in the success of any patient safety
effort and describe possible ways
for medical specialists to use a Safety
Management System to improve safe-
ty within their own setting.

TREFWOORDEN
Patiëntveiligheid, Veiligheidsmanage-
mentsysteem (VMS), risicoanalyse,
incidentanalyse, medisch specialist.
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Het UMC Utrecht geeft de genoemde
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ling.
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INLEIDING

De aandacht voor patiëntveiligheid
is de laatste jaren sterk toegeno-
men. In dat kader doen zich regel-
matig ook juridische vragen voor,
over de plicht van hulpverleners
om incidenten te melden, over de
bescherming die in dat kader wen-
selijk of noodzakelijk is en over de
rechten van de patiënt met betrek-
king tot klachten en fouten. In
onderstaande bijdrage worden deze
juridische aspecten nader verkend.

MELDEN VAN INCIDENTEN

In het kader van de patiëntveilig-
heid is onder meer de belangstel-
ling voor het melden en analyseren
van incidenten sterk gegroeid. Om
van meldingssystemen een succes
te maken, moet aan enkele cruciale
randvoorwaarden worden voldaan.
De discussie over het melden van
incidenten kreeg een flinke impuls
na publicatie van het rapport van
Sneller Beter-gezant Willems in
2004.1 In de visie van Willems is een
goede meldingsprocedure een
noodzakelijk onderdeel van een
veiligheidsmanagementsysteem.
Ziekenhuizen moeten in 2008 over
zo’n systeem beschikken. Het mel-
den van incidenten is niet nieuw.
Sinds decennia bestaan in zieken-
huizen FONA- (fouten, ongevallen
en near accidents) en MIP-commis-
sies (melding incidenten patiënten-
zorg). De effectiviteit van deze
commissies op instellingsniveau is
echter zeer beperkt, onder meer
door gebrekkige feedback en de
onzichtbaarheid van verbetermaat-
regelen. Het accent verschuift nu
naar decentrale meldingssystemen,
die worden toegepast op afdelingen
van ziekenhuizen. De vraag is aan
welke randvoorwaarden dergelijke
meldingssystemen moeten voldoen

om goed te kunnen functioneren.
Op verzoek van ZonMw heeft de
KNMG daarnaar in 2005 en 2006
onderzoek gedaan. De resultaten
van het onderzoek zijn eind 2006
gepubliceerd.2 De toegenomen aan-
dacht voor het melden van inciden-
ten moet worden gezien tegen de
achtergrond van nationale en inter-
nationale ontwikkelingen op het
gebied van patiëntveiligheid in het
algemeen. In andere landen heeft
dit reeds geleid tot de introductie
van nieuwe meldingssystemen, al
dan niet ondersteund door wetge-
ving. Organisaties als de Europese
Unie, de Raad van Europa en de
Wereldgezondheidsorganisatie
WHO hebben de afgelopen jaren
aanbevelingen gedaan en/of richt-
lijnen opgesteld over het melden
van incidenten. Een voorbeeld is de
‘Recommendation on the manage-
ment of patient safety and the pre-
vention of adverse events in health
care’ die de Raad van Europa in
mei 2006 publiceerde. Daarnaast
zijn ontwikkelingen binnen andere
maatschappelijke sectoren van
belang. Zo wordt er vanuit de
gezondheidszorg met veel belang-
stelling gekeken naar de ervaringen
met meldingssystemen in de lucht-
vaart. Tijdens de recente parlemen-
taire discussie over een wijziging
van de Wet luchtvaart, gericht op
wettelijke regeling van het mel-
dingssysteem in die sector, werden
geregeld parallellen tussen lucht-
vaart en gezondheidszorg getrok-
ken.

CULTUUROMSLAG

Meldingssystemen zijn alleen suc-
cesvol als er een veiligheidscultuur
bestaat. In een dergelijke open cul-
tuur zijn hulpverleners zich bewust
van de risico’s van het eigen hande-
len en zijn zij bereid (bijna-)inciden-

ten te melden en te bespreken, om
daarvan te leren. Het is niet een-
voudig zo’n cultuur te realiseren.
Dit vergt leiderschap van de kant
van het management, maar ook een
cultuuromslag onder hulpverle-
ners. Het lijkt erop dat artsen deze
cultuuromslag lastiger vinden dan
verpleegkundigen en andere
betrokkenen bij de patiëntenzorg. 

Naast een morele plicht om te mel-
den (op basis van professionele ver-
antwoordelijkheid en gedragsre-
gels) rust op hulpverleners ook in
juridische zin een meldplicht. Deze
meldplicht is te vinden in de CAO
Ziekenhuizen en voor medisch spe-
cialisten die niet in dienstverband
werken in de toelatingsovereen-
komst. Ook in de tuchtrechtspraak
wordt uitgegaan van een meldings-
plicht. Zo oordeelde het Regionaal
Tuchtcollege in Eindhoven in juni
2006 dat het niet melden door een
verpleegkundige van een medica-
tiefout op de binnen het ziekenhuis
voorgeschreven wijze op zichzelf al
tuchtrechtelijk verwijtbaar is, nog
los van de eventuele gevolgen van
de medicatiefout of het niet-melden
daarvan.3 Toch lijkt een al te forme-
le benadering van de meldplicht
weinig zinvol te zijn. De hulpverle-
ner moet zelf bereid zijn om te mel-
den. Cultuur en beroepsattitude
zijn veel belangrijker dan het for-
maliseren van de meldplicht en het
sanctioneren van de niet-toepassing
daarvan.

BESCHERMING

Een veelbesproken thema in de dis-
cussie over het melden van inciden-
ten is de bescherming van de mel-
der. Dat heeft ermee te maken dat
bij het melden van incidenten
belangentegenstellingen aan de
orde kunnen zijn, bijvoorbeeld
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tussen het algemene belang van
openheid over incidenten en het
individuele belang om gevrijwaard
te blijven van maatregelen, klachten
en claims. Een gebrek aan bescher-
ming op dit punt zal de meldings-
bereidheid negatief beïnvloeden en
uiteindelijk de doodsteek zijn voor
meldingssystemen. Concrete erva-
ringen uit de luchtvaartsector
ondersteunen dit. Om die reden
bieden buitenlandse wettelijke
regelingen op dit terrein, maar ook
Nederlandse regelingen als de Wet
luchtvaart en de Rijkswet Onder-
zoeksraad voor veiligheid, aan mel-
ders enige vorm van wettelijke
bescherming. Deze houdt door-
gaans in dat informatie uit het mel-
dingssysteem zonder toestemming
van de melder niet mag worden
gebruikt in andere procedures. Ook
in de richtlijnen en aanbevelingen
van de WHO en Raad van Europa
wordt een dergelijke vorm van
bescherming van de melder gepro-
pageerd. Dat betekent dus niet dat
tegen een melder nimmer stappen
zouden kunnen worden onderno-
men. Dat zou maatschappelijk
onaanvaardbaar zijn, vooral in het
geval van herhaalde fouten of
grove nalatigheid. Maar in dat
kader behoort nimmer informatie
uit een op algemene kwaliteitsver-
betering gericht meldingssysteem
te worden gebruikt.

Problemen kunnen ontstaan als het
management van de instelling of
externe toezichthouders informatie
uit zo’n meldingsysteem wel willen
gebruiken om maatregelen te tref-
fen jegens een individuele melder.
Het KNMG-onderzoek wijst uit dat
in elk geval waar het gaat om gege-
vens die niet tot patiënten te herlei-
den zijn, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg of het Openbaar
Ministerie informatie uit een mel-
dingssysteem zouden kunnen ver-
langen.2 Van belang is dat instellin-
gen hun hulpverleners garanderen
dat meldingssystemen en procedu-
res om individuele maatregelen te
treffen strikt gescheiden worden en
dat zij geen informatie uit mel-
dingssystemen aan derden ver-
strekken (tenzij wet of rechter daar-
toe verplicht). Voor het treffen van
maatregelen tegen individuen moe-
ten andere informatiebronnen wor-
den gebruikt. De opstelling van
Inspectie en Openbaar Ministerie is

daarbij essentieel. Het verdient ster-
ke aanbeveling dat zij in hun
beleidsregels vastleggen dat zij van
de (beperkte) mogelijkheid tot het
opvragen van meldingsgegevens
niet of hooguit in zeer uitzonderlij-
ke gevallen gebruikmaken. De
Inspectie heeft deze stap inmiddels
gezet, door te verklaren dat zij nim-
mer gegevens uit de interne mel-
dingssystemen van zorginstellin-
gen zullen opvragen.4

MODERNE INVULLING

Denkbaar is dat ook in Nederland
wetgeving tot stand komt die de
meldende hulpverlener beschermt.
Over de noodzaak daarvan op dit
moment wordt verschillend
gedacht.5 In het KNMG-onderzoek
wordt geconcludeerd dat er thans
geen dwingende redenen zijn voor
een wettelijke regeling. Van hulp-
verleners mag een open en transpa-
rante opstelling worden verwacht,
zowel richting patiënten als rich-
ting instelling. Melden hoort bij een
moderne invulling van de profes-
sionele verantwoordelijkheid. Het
is zeer uitzonderlijk dat een mel-
ding als zodanig leidt tot discipli-
naire maatregelen en juridische
procedures. Bovendien kunnen
hulpverleners meer redenen heb-
ben dan het ontbreken van veilig-
heid om niet te melden. 

Het bieden van wettelijke bescher-
ming aan de melder van incidenten
is dan ook geen garantie voor een
toename van de meldingsbereid-
heid. Tot slot lijkt het erop dat het
ontbreken van wettelijke bescher-
ming in de huidige praktijk geen
echte belemmering vormt voor
bloeiende meldingspraktijken,
gezien de ervaringen van reeds
geïmplementeerde decentrale mel-
dingssystemen. Toch moet de optie
wetgeving niet onder alle omstan-
digheden worden verworpen. Erva-
ringen uit andere sectoren laten
zien dat meldingssystemen kwets-
baar zijn. Eén enkele ondoordachte
actie van het instellingsmanage-
ment of een externe toezichthouder
kan de meldingsbereidheid in een
sector voor langere tijd negatief
beïnvloeden. Dit kan op een
bepaald moment (vormen van)
wetgeving wenselijk of noodzake-
lijk maken. Het is wel van belang
de Wet openbaarheid van bestuur

(Wob) aan te passen, aangezien
deze nu van toepassing is op de
meeste academische ziekenhuizen.
In buitenlandse regelingen, maar
ook in de Nederlandse Wet lucht-
vaart, wordt de toepasselijkheid
van de wetgeving inzake openbaar-
heid van bestuur op kwaliteitssys-
temen uitgesloten. 

PATIËNTENRECHTEN

Bescherming van de melder kan
alleen betrekking hebben op activi-
teiten van zijn werkgever/instel-
ling of een externe toezichthouder
en niet op stappen die de patiënt
zet. Meldingssystemen kunnen
geen afbreuk doen aan het recht
van de patiënt op informatie en aan
diens klachtrecht. Ook voor patiën-
ten dient echter te gelden dat zij
geen inzage kunnen krijgen van
gegevens uit de incidentenregistra-
tie. Daarbij is het uitgangspunt dat
in het dossier van de patiënt alle
gegevens over een incident zijn
opgenomen die voor een goede
hulpverlening aan hem noodzake-
lijk zijn en dat de patiënt desge-
vraagd wordt geïnformeerd over de
toedracht van een incident. Tegen
deze achtergrond wordt er in de
literatuur en adviezen over mel-
dingssystemen voor gepleit deze
systemen te laten samengaan met
een wettelijke informatieplicht van
de hulpverlener ten opzichte van
de patiënt op het vlak van fouten
en incidenten.2 In Nederland is ech-
ter van een dergelijke informatie-
plicht al sprake, op grond van de
geldende wetgeving.6 Het behoort
tot de professionele verantwoorde-
lijkheid van hulpverleners om te
voorkomen dat patiënten worden
geschaad en om reeds ontstane
schade zoveel mogelijk te beper-
ken. Door de patiënt niet of niet tij-
dig over fouten te informeren kan
schade ontstaan of verergeren en
neemt de kans op escalatie in de
zorgverlener-patiëntrelatie toe. De
in 2004 tot stand gekomen Klach-
tenrichtlijn gezondheidszorg
bepaalt: ‘Ingeval sprake is van een
fout of een complicatie, bespreekt
de zorgverlener dit uit zichzelf met
de cliënt’.Daarbij gaat het om inci-
denten die voor de patiënt merk-
baar zijn of waarvan de gevolgen
mogelijk later nog aan het licht
kunnen treden. Regelingen en
afspraken die op dit punt de infor-
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matieplicht van de zorgverlener
beperken, zijn strijdig met diens
wettelijke informatieplicht, als gere-
geld in artikel 448 van de Wet op de
geneeskundige behandelingsover-
eenkomst. Aldus ook de regering,
die in het antwoord op Kamervra-
gen uit mei 2006 betoogde dat als
‘er gedurende een behandeling
zaken zijn misgegaan (…) de arts
de patiënt daarover dient te infor-
meren, indien deze fout betrekking
heeft op de gezondheidstoestand
van de patiënt. Dit vloeit voort uit
de zorg die een goed hulpverlener
in acht moet nemen en uit de infor-
matieplicht uit artikel 448. De arts
dient in alle openheid over hetgeen
mis is gegaan te kunnen spreken’.
Lange tijd werd gedacht dat een
hulpverlener op grond van de
polisvoorwaarden van de aanspra-
kelijkheidsverzekering niet over
fouten zou mogen spreken. Dit is
niet juist. Op 1 januari 2006 trad het
nieuwe verzekeringsrecht in wer-
king. Art. 7:953 Burgerlijk Wetboek
luidt als volgt: ‘Indien een verzeke-
ring tegen aansprakelijkheid
bepaalde erkenningen door de ver-
zekerde verbiedt, heeft overtreding
van dat verbod geen gevolg voor
zover de erkenning juist is. Een ver-
bod tot erkenning van feiten heeft
nimmer gevolg’. Op basis van deze
wetsbepaling mag zonder meer met
de patiënt over fouten worden
gesproken. Het intrigerende van
deze bepaling uit het nieuwe verze-
keringsrecht is dat een verzekerde
in bepaalde gevallen (‘voor zover
de erkenning juist is’) zelfs aanspra-
kelijkheid zou mogen erkennen.
Het is overigens aan te bevelen dat
deze zich hierover in beginsel niet
uitlaat. Of er sprake is van een
zodanige fout dat de patiënt recht
kan doen gelden op schadevergoe-
ding valt doorgaans buiten het
beoordelingsvermogen van de
hulpverlener. De kern is dat de
hulpverlener eerlijk en open met de
patiënt over fouten mag communi-
ceren zolang hij of zij bij de feiten
blijft. Daartegen zal de verzekeraar

geen bezwaar hebben. Dat kan
anders liggen als de hulpverlener
speculatieve of onjuiste uitspraken
doet.6

In het kader van meldingssystemen
dient ook het recht van de patiënt
op privacy te worden beschermd.
Zodra dat mogelijk is, dienen in de
melding opgenomen persoonsgege-
vens te worden verwijderd, zodat
een melding niet meer tot de
patiënt herleidbaar is.

AFSLUITING

Momenteel wordt op een aantal
ziekenhuisafdelingen al ervaring
opgedaan met het melden en analy-
seren van incidenten, in het kader
van Sneller Beter en het project Vei-
ligheidsmanagement van de Orde
van Medisch Specialisten, NVZ ver-
eniging van ziekenhuizen en Lan-
delijk Expertisecentrum Verpleging
& Verzorging (LEVV). Het KNMG-
onderzoek naar de randvoorwaar-
den voor veilig melden is inmid-
dels benut om te komen tot een
breed gedragen ‘Beleidsdocument
veilig melden’. Dit is een richting-
gevend document over het melden
van incidenten, waarvan in eerste
instantie de ziekenhuissector kan
profiteren en later ook andere sec-
toren van de gezondheidszorg. In
het ‘Beleidsdocument veilig mel-
den’ zijn normen en regels opgeno-
men over de hiervoor genoemde
onderwerpen. Het beleidsdocu-
ment is onderschreven door organi-
saties van artsen, verpleegkundi-
gen, ziekenhuizen en patiënten. Op
basis van het document kan een
evenwichtige regeling voor het
melden van incidenten worden ont-
wikkeld, waarin de drie cruciale
uitgangspunten zijn: 
1. melden van incidenten in het

belang van de patiëntveiligheid; 
2. bescherming van de hulpverle-

ner tegen procedures uitslui-
tend op basis van de melding en

3. respect voor de rechten van de
patiënt. 
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INTRODUCTIE

Wanneer we kijken naar patiënt-
veiligheid in ziekenhuizen kijken
we naar een complex gebeuren dat
een voorbeeld van een container-
begrip is geworden en dat als zoda-
nig meer een bepaald onderwerp
schetst dan dat het een precieze
afbakening geeft. Patiëntveiligheid
wordt hier gebruikt voor de manier
waarop in de zorg en in de organi-
satie ervan wordt omgegaan met
risico’s op onbedoelde en vermijd-
bare schade voor de patiënt. De
patiëntveiligheid in ziekenhuizen
vormt een belangrijk onderdeel van
de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. 
De systeembenadering vertrekt
vanuit het besef dat mensen fouten
maken, kijkt vervolgens naar de
context of het systeem waarin indi-
viduen werken en tracht deze con-
text te verbeteren om zo fouten te
vermijden. Fouten worden hier
gezien als een gevolg van het falen
van het systeem dat vervolgens
moet worden bijgestuurd. Met
andere woorden, in de benadering
van fouten moet ten eerste een
focusverschuiving plaatsvinden
van individuen naar taken en
omstandigheden waarin de fouten
voorkomen.1,2 Dit betekent dat
onderzoek op dit domein zich moet
richten op het trachten te begrijpen
van het menselijk gedrag en de
sociale interacties in complexe en
dynamische omgevingen. 

WAT IS EEN VEILIGHEIDS-
CULTUUR ?

Binnen een groep medewerkers op
een afdeling heersen bepaalde nor-
men en waarden ten aanzien van
patiëntveiligheid, de veiligheids-
cultuur. Deze is een belangrijke

beïnvloedende factor voor het
optreden van incidenten, het mel-
den van incidenten en hoe met inci-
denten omgegaan wordt. Het bou-
wen aan veilige zorg vraagt om een
open en proactieve cultuur op afde-
lingsniveau. Het veranderen van
gedrag en stimuleren van professio-
nals om anders naar het eigen werk
te kijken zijn aspecten die aandacht
vragen bij het werken aan veilig-
heid. De cultuur op de werkvloer is
de belangrijkste barrière voor ver-
andering. Maar tegelijkertijd is juist
deze cultuur de fundamentele
voorwaarde voor het bewerkstelli-
gen van verandering. Omwille van
de complexiteit en moeizaamheid
de patiëntveiligheid duurzaam te
verbeteren is de betrokkenheid van
de artsen vanaf de eerste stap
essentieel.3 De arts vervult immers
de centrale rol in het zorgproces.
De veiligheidscultuur van een orga-
nisatie kan worden omschreven als
het geheel van waarden, opvattin-
gen, percepties, vaardigheden en
gedragspatronen dat de toewijding
ten aanzien van veiligheid in de
organisatie bepaalt; simpelweg ‘the
way we do things around here…’.
Het is de mate van prioriteit die
aan veiligheid wordt verleend, en
dit binnen alle lagen van de organi-
satiestructuur. Hoewel dit begrip
zijn oorsprong kent in de industrië-
le wereld, wordt nu ook in de
gezondheidszorg het belang van
een constructieve veiligheids-
cultuur erkend. Er heerst in dit
opzicht bij de zorgprofessionals
nog vaak een ‘zero-tolerantie’: een
goede arts, een goede verpleegkun-
dige maakt geen fouten. Een derge-
lijke impliciete, en vaak ook expli-
ciete, schuld- en verwijtcultuur
leidt tot defensieve reacties en het
verhullen van de realiteit. Een op
veiligheid gerichte organisatiecul-

tuur echter, veronderstelt openheid
en transparantie. In deze cultuur
zijn medewerkers ongeacht hun
positie bereid incidenten te melden,
om daarvan te leren. Transparantie
heeft dus – en het dient bij herha-
ling gezegd – niets te maken met
het zoeken naar en het identificeren
van ‘schuldige’  individuen. Dit is
essentieel omdat het een onont-
beerlijke voorwaarde is om uit
ongewenste gebeurtenissen en
(bijna)-fouten preventief en pro-
actief lessen te trekken en zo
vergelijkbare incidenten in de toe-
komst te voorkomen. Andere
belangrijke dimensies van een veili-
ge cultuur zijn onder andere:
1. samenwerking tussen

afdelingen; 
2. teamwork binnen de eigen

afdeling; 
3. goede wisseling van diensten 
4. meldingsfrequentie; 
5. niet-straffende reactie; 
6. open communicatie; 
7. feedback en leren van fouten; 
8. verwachtingen en acties van

leidinggevenden; 
9. steun vanuit het management; 
10. adequate personele bezetting.

DE GEWENSTE 
CULTUUROMSLAG

Het bewerkstelligen van een cul-
tuuromslag zal gepaard moeten
gaan met een belangrijke zorg- en
kwaliteitsfocus door de leiding en
het management. De veiligheids-
doelstellingen zullen beslag leggen
op beschikbare middelen, tijd en
personeel, zonder evenwel te leiden
tot een onmiddellijk rendement.
Maar ziekenhuisdirecties en
managers worden vandaag de dag
in belangrijke mate opgeslorpt door
bedrijfseconomische zorgen. Deze
problematische context is genoeg-
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zaam bekend en pleegt roofbouw
op de aandacht, energie en midde-
len. Anderzijds kan niet worden
gewacht en is veilige zorg een
essentieel onderdeel van kwaliteits-
zorg. Dus mag ook de vraag gesteld
worden hoeveel structurele aan-
dacht patiëntveiligheid vandaag
reeds krijgt op bestuursniveau, hoe-
veel middelen ervoor beschikbaar
zijn, welke initiatieven er reeds
lopen, gepland zijn en opgevolgd
worden?
Als men in ziekenhuizen structuur-
veranderingen wil aanbrengen om
de patiëntveiligheid te bevorderen,
is het belangrijk om meer te weten
over de heersende patiëntveilig-
heidscultuur. Structuurveranderin-
gen zijn doorgaans niet effectief als
men niet ook inzet op verandering
van de veiligheidscultuur.4 Het
creëren van een veiligheidscultuur
vergt, naast leiderschap van de kant
van het management van zieken-
huizen en afdelingen, bovenal een
cultuuromslag onder hulpverleners.
Het lijkt erop dat artsen hiermee
meer moeite hebben dan verpleeg-
kundigen en andere betrokkenen bij
de patiëntenzorg. Vergissingen en
fouten worden vaak niet erkend of
besproken als gevolg van vermeend
verlies van persoonlijke reputatie,
vrees voor vervolging, (te) hoge
verwachtingen van de patiënt,
diens familie en de samenleving, en
vrees voor mogelijke disciplinaire
acties. Ook is het simpele besef dat
fouten kunnen optreden niet bij
iedereen aanwezig. Artsen hebben
bijvoorbeeld, veel meer dan piloten,
moeite met het erkennen dat ver-
moeidheid een impact kan hebben
op hun prestaties.5

Om een veiligheidscultuur te berei-
ken zijn naast commitment van het
management en de hulpverleners
ten aanzien van patiëntveiligheid
heldere en billijke regels nodig voor
de manier waarop incidenten die-
nen te worden gemeld en geanaly-
seerd. In een rechtvaardige cultuur
(just culture) bestaat een juiste
balans tussen enerzijds de nood-
zaak voor een organisatie om te
leren, en anderzijds de eigen ver-
antwoordelijkheid van individuen
voor hun acties. Alleen als dergelij-
ke basale processen op orde zijn en
er een breed besef van patiëntvei-
ligheid in de organisatie leeft, levert
‘veilig melden’ het type meldingen
op waar je echt van leert.

INSTRUMENTEN VOOR
CULTUUROMSLAG

Cohen et al.6 rapporteren over de
benadering en de resultaten van
een ziekenhuisbrede aanpak van de
patiëntveiligheidscultuur. Dit
gebeurde in het Missouri Baptist
Medical Center in St. Louis, USA.
In dit ziekenhuis werd een globaal
patiëntveiligheidsplan ontwikkeld
gebouwd op zes pijlers, waarbij de
invalshoeken van structuur, cultuur
en proces goed afgestemd aan bod
komen:
• Leiderschap en betrokkenheid

van het topmanagement.
• Structurele aanpassingen waar

nodig.
• Incidentrapportering faciliteren

en stimuleren.
• Incident onderzoek met onder

meer de zogenaamde ‘ root
cause analysis’.

• Klemtoon op preventie.
• Goede feedback en

communicatie.

Om inzicht te krijgen in de cultuur
van het ziekenhuis en op de afde-
lingen zijn verschillende instru-
menten ontwikkeld, zoals enquêtes,
briefings en veiligheidsrondes door
het management.7,8 Deze laatste,
zogenaamde ‘ walkrounds’ , heb-
ben tot doel het demonstreren van
leiderschapsbetrokkenheid met
betrekking tot veiligheid aan de
medewerkers en tevens het verkrij-
gen van inzicht in heersende zor-
gen over veiligheid op de werk-
vloer. Immers, steun van en
motivatie door het management
speelt een belangrijke rol bij het
creëren van een veiligheidscultuur.
Het houden van veiligheids-
briefings is eveneens een simpele
en gemakkelijk te gebruiken metho-
de om personeel dagelijks informa-
tie te laten uitwisselen over poten-
tiële veiligheidsproblemen en
bezorgdheden. 
In de benaderingen om de organi-
satiecultuur te veranderen wordt
een onderscheid gemaakt tussen
direct werkende en indirect wer-
kende mechanismen, hier punts-
gewijs weergegeven:9

Direct werkende mechanismen:
• Belangrijkste aandachtspunt

van de leiding.
• Reacties van de leiding op

kritieke gebeurtenissen.

• Het vertonen van gewenst
gedrag.

• Criteria voor toekenning van
beloningen en status.

• Criteria met betrekking tot
werving, selectie, promotie,
uittreding en uitsluiting.

Indirect werkende mechanismen:
• Ontwerp en structuur van de

organisatie.
• Systemen en procedures.
• Vormgeving van gebouwen en

interieur.
• Verhalen en mythen.
• Formele vastlegging van

beginselverklaring.

Ideaal zou zijn dat de onmiddellijke
impact van de direct werkende
mechanismen samengaat met een
doordachte benadering op langere
termijn van de indirect werkende
mechanismen. 

DE LERENDE ORGANISATIE

Een op patiëntveiligheid gerichte
cultuur is op de eerste plaats een
organisatiecultuur die erkent en
aanvaardt dat processen kunnen en
zullen falen, maar vooral ook dat
mensen fouten kunnen en zullen
maken. Deze kan zich alleen ont-
wikkelen in een lerende organisatie:
een instelling die aanvaardt dat zij
fouten maakt en bereid is van die
fouten te leren – niet alleen in de
theorie, maar ook in de praktijk.
Het is een organisatie die bereid is
tot permanente verandering. En
waarin openheid, vertrouwen en
geloofwaardigheid de relatie tussen
de organisatie en haar medewer-
kers kenmerken. De complexiteit
van de organisatie van de zorg en
van de zorgprocessen is van dien
aard dat nooit alle risico’s van tevo-
ren kunnen worden erkend en inge-
perkt. Afdelingen kunnen derhalve
niet volstaan met het implemente-
ren van best practices op het gebied
van patiëntveiligheid: zij dienen
ook continu te leren van (bijna-)fou-
ten die niet waren voorzien, om zo
herhaling te voorkomen. 
Het periodiek houden van compli-
catiebesprekingen is een belangrij-
ke component van een veiligheids-
cultuur10. Deze zogenaamde
morbidity and mortality conferen-
ces worden door het gehele
medisch team bijgewoond. Patiën-
ten en hun ziektebeloop worden
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feitelijk gepresenteerd. Er wordt
geëvalueerd waar, of en hoe zorg-
vuldig de mogelijke deviatie van
een bestaand protocol heeft plaats-
gevonden. Tevens worden relevan-
te evidence-based richtlijnen
besproken en worden conclusies
getrokken hoe de volgende keer te
handelen als eenzelfde situatie zich
weer zou voordoen. Zowel ervaren
gynaecologen als jonge collega’s
zien dat het maken van fouten en
het geconfronteerd worden met
complicaties een ieder kan over-
komen en dat het als vanzelfspre-
kend wordt gezien dit in een
forum, zoals een complicatiebespre-
king, te evalueren. De kans van sla-
gen van dergelijke besprekingen is
afhankelijk van een aantal voor-
waarden. Als eerste moet er het
besef zijn dat iedereen hier baat bij
heeft. Om tot merkbaar resultaat te
komen is het onontkoombaar dat
men houding en ingeslepen patro-
nen verandert. Maar de belangrijk-
ste voorwaarde voor succes is de
transformatie van de blame en
shame-cultuur (who did it?) naar
een analyserende cultuur (what
went wrong?). Afgezien van de
leermomenten van de casus, kan
door frequente deelname aan deze
besprekingen de alertheid op het
voorkomen van toekomstige com-
plicaties toenemen en wordt er
mogelijk steeds zorgvuldiger
gehandeld. Het zo bespreken van
casuïstiek kan een wezenlijke bij-
drage leveren aan een veilige en
open sfeer. 
Theorie betreffende het optreden
van veel voorkomende typen fou-
ten en hun oorsprong moet worden
aangeleerd.11 Hetzelfde geldt voor
de impact die vergissingen, het
effect van stress en vermoeidheid
kunnen hebben op het menselijk
handelen. Hierdoor krijgt men
inzicht in een ieders kwetsbaarheid
tot het maken van fouten en de
plaats en invloed van diverse orga-
nisatorische factoren die daaraan
ten grondslag liggen. Discipline-
overstijgend onderwijs over de
achtergrond van menselijke fouten
moet daarom door het curriculum
heen gevlochten worden in de ver-
pleegkundige, medische en verlos-
kundige opleiding, alsmede onder-
werp worden van
nascholingsactiviteiten. Discipline-
overstijgende educatie en training
moet ook inspelen op gedrags-

aspecten en het aanmeten van een
‘veiligheidsbril' bij alle hulpverle-
ners op de werkvloer evenals bij
het management.

TOWARDS A CULTURE OF
SAFETY…

Zoals gezegd, zal verbetering van
de patiëntveiligheid gezocht moe-
ten worden in het ontwerpen van
betere werkprocessen en structuren
en in het ontwikkelen van een
stimulerende cultuur en goede
samenwerkingsrelaties tussen men-
sen. De organisatiecultuur speelt
hierbij een belangrijke rol. Werken
aan veiligheid is niet vrijblijvend.
Als er eenmaal hoogrisicoprocessen
zijn beschreven en best practices
zijn geïmplementeerd, dient de
‘compliance’ met dergelijke afspra-
ken gegarandeerd te zijn. Op non-
compliance met elementaire veilig-
heidsafspraken dient binnen
instellingen een zerotolerantie-
beleid te worden gevolgd; in de
woorden van Willems: ‘je werkt
hier veilig of je werkt hier niet’.12

Dit draagt ook bij aan een cultuur
waarin patiëntveiligheid vanzelf-
sprekend is. 
Een cultuur van veiligheid ontstaat
zo door een zorgvuldige mix van
harde afspraken over gedrags-
matige en organisatorische do’s en
don’t’s, als ook een continue,
scherpe ‘lerende houding’ ten op-
zichte van de steeds nieuwe risico’s
die in de hoogcomplexe omgeving
van de zorg onvermijdelijk zijn.
Feitelijk lijkt dit sterk op de basis-
cultuur van elke daadwerkelijk
resultaatgerichte organisatie. Ook
voor de vier andere kwaliteits-
aspecten, te weten effectiviteit,
patiënt-/cliëntgerichtheid, tijdig-
heid en doelmatigheid geldt dat
deze mix van harde afspraken over
de basisregels en het tegelijkertijd
maximaal aanboren van lerend
vermogen het verschil maakt
tussen die organisaties die succes-
vol zijn en die welke dat niet zijn.
Van belang is dat de wetenschap-
pelijke beroepsverenigingen, zoals
de NVOG onder hun leden de bij
een veiligheidscultuur behorende
attitude uitdragen en bevorderen.13

Een start kan worden gemaakt
door de onderstaande mission
statements op creatieve wijze uit te
dragen.
• Mensen maken fouten, wij

willen het systeem optimalise-
ren. 

• Wij beschouwen onszelf als
lerende organisatie.

• We beloven niet dat we foutloos
werken, we beloven wel dat we
van elke fout willen leren.

• Wij denken dat wij het goed
doen, maar willen nog beter
worden.

• Wij hoeven niets te verbergen
en hebben een cultuur van
constructieve kritiek binnen de
groep. 

• Melden hoort bij professioneel
handelen.
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ABSTRACT
To change the safety culture in a hos-
pital requires a well-orchestrated plan
of action which takes time and needs
to be focused upon, as well as the
engagement, of key players. Unfortu-
nately, just hard work and dedication
are not enough. One needs a plan of
action, just like one needs the right
methods and techniques. Just like
every organization constantly tries to
adhere to good and necessary rules,
reducing latent conditions also needs
our constant attention. Such proactive
risk management is an important
expectation towards the organizations
management because employees at the
end of the process are dependent on it.
Reduction of latent conditions on the
one hand needs to be combined with
expansion of an effective safety
management strategy on the other
hand to ultimately result in a coherent
system that remains workable and
transparent.

SAMENVATTING
Het veranderen van de veiligheids-
cultuur in een ziekenhuis vraagt een
goed afgestemde aanpak die zowel
tijd en focus als betrokkenheid van de
kernspelers vraagt. Helaas zijn flink
doorwerken en toewijding niet
genoeg. Een inhoudelijk plan is ver-
eist, evenals het aanwenden van de
juiste methoden en technieken. Net
zoals elke organisatie zich telkens pro-
beert te houden aan goede en benodig-
de regels, vergt het werken aan latent
aanwezige condities ook de aandacht.
Een dergelijke proactieve manier van
risicobeheersing is een belangrijke ver-
wachting ten aanzien van het manage-
ment, want werknemers werkzaam
aan het einde van het proces zijn er
afhankelijk van. Het reduceren van
latent aanwezige condities aan de ene
kant moet worden gecombineerd met
expansie van een effectieve veilig-
heidsmanagementstrategie aan de
andere kant om uiteindelijk te resul-

teren in een samenhangend systeem
dat overzichtelijk en werkbaar blijft.

TREFWOORDEN
patiëntveiligheid, organisatiecultuur,
incident, fout
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INTRODUCTIE

In de westerse wereld zijn zwanger-
schap en bevalling veilige gebeurte-
nissen. Door adequate verloskundi-
ge hulp is de sterftekans door
zwangerschap van 1 procent terug-
gebracht tot 1 op 10.000. Ondanks
dit fantastische resultaat heeft eer-
der onderzoek laten zien dat verde-
re verbetering mogelijk is door een
safe motherhood-initiatief, ook in
Nederland. Bovendien valt er winst
te verwachten bij de veel frequente-
re morbiditeit gerelateerd aan de
oorzaken van moedersterfte. Na het
uitkomen van het Amerikaanse rap-
port ‘to err is human: building a
safer health systeem’1 is veiligheid
in de zorg een hot item geworden
en krijgt het onderwerp de aan-
dacht die het verdient. De centrale
boodschap luidde dat een gebrek
aan veiligheid niet zozeer (alleen)
het gevolg was van falen van indi-
viduele zorgverleners, maar veelal
te wijten is aan tekortkomingen in
het systeem van de zorgverlening
waardoor er ruimte komt voor
onveilig gedrag. Handmatig verza-
melde gegevens in de vorm van een
audit op nationaal niveau, zoals uit-
gevoerd door de Commissie Moe-
dersterfte (CMS), heeft tot doel dit
soort tekortkomingen op te sporen.

MATERIAAL EN METHODEN

De Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
installeerde in 1981 de Commissie
Moedersterfte (CMS) met de
opdracht gevallen van moedersterf-
te te analyseren naar analogie van
de Confidential Enquiry into
Maternal Deaths in the UK. 
Leden van de NVOG melden geval-
len van moedersterfte op vrijwillige
basis bij de CMS. Ook via het CBS
vindt registratie plaats. Het is
mogelijk op anonieme wijze beide
bestanden met elkaar te vergelijken
om zodoende tot een zo compleet
mogelijk bestand te komen. Recent
werd het ook mogelijk de geboorte-
en doodsoorzaakgegevens met
elkaar te koppelen.
Elke drie jaar worden de resultaten
van het onderzoek gerappor-
teerd.2,3,4

De CMS maakt bij de beoordeling
van de casus gebruik van de WHO-
definities. Deze zijn ontleend aan
de International Classification of
Diseases (ICD10).
In deze WHO-definities wordt niet
iedere sterfte tijdens de zwanger-
schap geclassificeerd als moeder-
sterfte. Moedersterfte wordt onder-
scheiden in directe en indirecte
sterfte. Directe sterfte is het gevolg
van complicaties van zwanger-

schap, bevalling en kraambed, van
interventies, omissies, of onjuiste
behandeling, of van een reeks
gebeurtenissen die voortvloeien uit
deze complicaties. De mate van
moedersterfte wordt uitgedrukt in
de Maternale Mortaliteit Ratio
(MMR). Dit is het aantal gevallen
van moedersterfte tijdens of binnen
42 dagen na afloop van de zwan-
gerschap per honderdduizend
levend geboren kinderen.
Bij de classificatie naar onderlig-
gende oorzaak wordt gezocht naar
de aandoening die de reeks van
gebeurtenissen in gang zette die
uiteindelijk tot de dood leidde. De
mode of death is de uiteindelijke
doodsoorzaak.
Onder substandaardzorgfactoren
worden, door de CMS, alle facetten
van zorg verstaan die een mogelijke
negatieve invloed hebben gehad op
de afloop, waarbij het niet noodza-
kelijk is dat bij afwezigheid van een
dergelijke factor de patiënt nog in
leven zou zijn. 

RESULTATEN

In de periode 1993 tot en met 2002
werden 269 gevallen van moeder-
sterfte bekend bij de CMS. Hiervan
werden 228 (85%) bij de commissie
gemeld. Van de overige gevallen
zijn alleen CBS-data bekend. 

Waarom er nog moedersterfte is
in Nederland 
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Verreweg de meest voorkomende
oorzaak van directe sterfte was pre-
eclampsie (N=82), gevolgd door
trombo-embolie (N=35), sepsis uit-
gaande van de tractus genitalis
(N=15) , vruchtwaterembolie
(N=11) en obstetrische bloeding
(N=9). Tezamen vormen deze vijf
oorzaken 79% (152/193) van alle
directe sterftegevallen. Ernstig
bloedverlies was bij een aantal
andere onderliggende oorzaken een
factor van belang in de train of
events. Dit was met name het geval
bij die oorzaken die gepaard gaan
met stollingsstoornissen. Indirecte
sterfte werd voornamelijk veroor-
zaakt door cardiovasculaire aan-
doeningen (N=33) en cerebrovascu-
laire aandoeningen (N=17). 
In 127 gevallen (58%) was de alge-
mene en obstetrische voorgeschie-
denis blanco. Wel kunnen bij de
meerderheid van de vrouwen risi-
cofactoren geïdentificeerd worden:
bij 93% van de pre-eclampsiecasus,
75% van de trombo-emboliecasus
en 55% van de sterfte door cardio-
vasculaire oorzaken. Toegenomen
maternale leeftijd (>35 jaar) en obe-
sitas (BMI>30) zijn als algemene
risicofactoren voor verschillende
oorzaken van belang. 
Met name vrouwen afkomstig van
etnische minderheden zijn at risk.
Onder de 228 sterftegevallen zijn 65
(29%) immigranten. De meerder-
heid is afkomstig uit Afrikaanse
landen ten zuiden van de Sahara
(N=22), Suriname en de Antillen
(N=18), Turkije en Marokko (N=16)
en Azië (N=7). Vooral pre-eclamp-
sie (PE) komt vaker voor in de eer-
ste twee groepen.
De meerderheid van de vrouwen
was oorspronkelijk onder controle
in de eerste lijn (N=124;54%). Hier-
van werd 79% verwezen tijdens de
zwangerschap; 10% tijdens de
bevalling en 11% postpartum. 4%
beviel thuis. Van de vrouwen die
thuis overleden (8%), was niemand
op dat moment in partu. Tachtig
van de 228 vrouwen stierven in
derdelijnsklinieken. Hiervan werd
het grootste deel verwezen vanuit
de tweede lijn (N=54), waarvan de
meerderheid al met levensbedrei-
gende complicaties (N=42). Van de
vrouwen die overleden na de
bevalling, beviel 50% vaginaal en
50% per sectio caesarea.
In 122 van alle moedersterftecasus
(54%) was er sprake van substan-

daardzorg. Bij 63% van de directe
sterfte en bij 31% van de indirecte
sterfte. Met name bij PE-gevallen
was het percentage substandaard-
zorg hoog: 90%. Uit nadere analyse
bij PE-casus blijkt dat de NVOG-
richtlijn veelal niet gevolgd is. In
8% van de gevallen (N=18) droeg
de vrouw zelf bij aan de substan-
daardzorg, meestal door het advies
om niet zwanger te worden niet op
te volgen. In de gehele groep immi-
granten was het substandaardzorg-
percentage 62%. In zes gevallen
werd moeizame communicatie als
factor genoemd.

CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN

Een systeem van blame-free rap-
porteren is van groot belang voor
een goed functionerend veiligheids-
managementsysteem. Hiermee
wordt een belangrijke barrière om
tot een volledige rapportage van
casus te komen weggenomen. Het
op vrijwillige basis rapporteren van
casus bij de CMS, zoals gebruikelijk
in Nederland, voldoet aan deze
voorwaarde en is essentieel om
aanbevelingen te kunnen doen aan
de hand van de bevindingen. In de
kwaliteitsnorm Preventie Moeder-
sterfte is dan ook opgenomen dat
het niet rapporteren van casus bij
de CMS als substandaardzorg
beschouwd kan worden en bij kwa-
liteitsvisitaties wordt gevraagd of
aan deze norm voldaan is. Het is
dan ook teleurstellend en voor onze
beroepsgroep niet acceptabel, dat
15% van de casus niet bij de CMS
werden gemeld. 
Wanneer we de data van Neder-
land en de UK vergelijken, blijkt
dat sterfte door PE in ons land
vaker voorkomt. Aan dit verschil
kunnen epidemiologische verschil-
len en classificatieverschillen ten
grondslag liggen. Maar niet uitge-
sloten is dat verschillen in kwaliteit
van verloskundige zorg tevens bij-
dragen aan deze discrepantie. Uit
de substandaardzorganalyse blijkt
dat met name in de groep van
hypertensieve ziekten verbetering
mogelijk is. HPP als oorzaak van
directe moedersterfte is zeldzaam.
Uit de Lemmonstudie blijkt echter
dat HPP een frequente oorzaak is
van ernstige morbiditeit. Vooral
deze twee oorzaken van moeder-
sterfte verdienen extra aandacht als

het gaat om Safe Motherhood.
In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat moedersterfte vaak
optreedt bij jonge gezonde vrou-
wen die in korte tijd ernstige
levensbedreigende complicaties
ontwikkelen. Protocollair werken
op basis van evidence based-richt-
lijnen en emergency-trainingen zijn
in dit soort situaties van groot
belang voor een goede uitkomst.
Met name de behandeling van
shock zou regelmatig door het
gehele verloskundige team van een
afdeling geoefend moeten worden.
De Moet-cursussen geven uitste-
kend aan hoe deze trainingen eruit
kunnen zien.
Ten behoeve van de kwaliteitsvisi-
taties heeft de Cie Visitatie met
medewerking van leden van de
CMS auditformulieren ontwikkeld
voor PE- en HPP-casus. Het ver-
dient aanbeveling om de lokale
zorg voor deze twee oorzaken ook
buiten de kwaliteitsvisitaties om
kritisch te beoordelen. 
Het identificeren van patiënten met
een verhoogd risico kan in belang-
rijke mate helpen om een tijdig en
toegesneden behandelplan op te
stellen. De honderdmaal zo hoge
kans voor patiënten om te overlij-
den ten gevolge van HPP indien zij
om religieuze redenen bloedpro-
ducten weigeren, is hiervan een
bekend voorbeeld. Proactief hande-
len is een kenmerk van veilige zorg.
Het herkennen van minder in het
oog springende risicofactoren bij
patiënten, en noteren van belin-
structies laat vaak te wensen over.
Preconceptionele counseling staat
nog in de kinderschoenen.
De keuze in het Nederlandse ver-
loskundige systeem voor het toe-
kennen van een belangrijke functie
aan de eerste lijn bij de begeleiding
van een geselecteerde groep laagri-
sicozwangeren heeft mede geleid
tot een groot aantal verwijzingen
tijdens de zwangerschap. Voor
85,7% (2002) van alle zwangeren in
Nederland start de verloskundige
zorg in de eerste lijn.5 In 2002 beviel
uiteindelijk 33,4% van de zwange-
ren onder leiding van de verlos-
kundige en 7,2% onder leiding van
de huisarts. Hoewel sterk terugge-
lopen (sinds 1985 is dit percentage
min of meer constant gebleven),
vindt 25–30% van alle geboorten in
Nederland thans thuis plaats. Van
alle zwangeren die aan een thuisbe-
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valling beginnen, voltooit circa de
helft de bevalling thuis. Hiernaast
heeft zich de laatste decennia een
derde echelon ontwikkeld voor de
begeleiding van hoogrisicozwange-
ren in samenwerking met afdelin-
gen voor neonatale intensieve zorg. 
Deze situatie stelt hoge eisen aan de
samenwerking tussen de verschil-
lende echelons. Delay bij doorver-
wijzen van de eerste naar de twee-
de lijn en niet voldoende toegeruste
zorg in de tweede lijn (met name
IC-faciliteiten) zijn terugkerende
substandaardzorgfactoren.
Communicatieproblemen zijn een
oorzaak voor onveilige zorg. Met
name dient hierbij aandacht gege-
ven te worden aan etnische minder-
heden. Het is hoopgevend dat de
maternale sterfte onder vrouwen
van Marokkaanse en Turkse af-
komst op een inmiddels vergelijk-
baar niveau is als van de autochto-
ne bevolking. Maar moeizame
communicatie tussen zorgverlener
en patiënt wordt nog steeds her-
kend 
als substandaardzorgfactor.
Ook de communicatie tussen ver-
schillende vakgroepen betrokken

bij de zorg van de patiënt laat soms
te wensen over.
Moedersterfte en daarmee de
gevolgen van ernstige maternale
morbiditeit lijken verder te kunnen
afnemen door identificeren van risi-
copatiënten, protocollair werken,
emergency-trainingen, de eigen
zorg systematisch met behulp van
audit te evalueren en te verbeteren.
Voor het goed functioneren van de
CMS is meldingsbereidheid van
groot belang. De belangrijkste eer-
ste voorwaarde voor veilige zorg
lijkt de bereidheid om zich toets-
baar op te stellen. De uitspraak van
Sir Liam Donaldson, van de Engel-
se Inspectie is in dit opzicht veel-
zeggend: ‘het maken van een fout is
te vergeven, het niet (willen) leren
van een fout is onvergeeflijk’. De
NVOG stelt zich ten doel de
meldingsbereidheid op te voeren
tot 100%.
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DAMES EN HEREN,

Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (www.cbs.nl) over-
lijden jaarlijks circa tachtig pas-
geborenen aan de gevolgen van
hypoxisch-ischemische encephalo-
pathie (HIE), waarbij de hypoxie op
enig moment tijdens de baring is
ontstaan. Dit is verhoudingsgewijs
twee keer zo veel als in sommige
andere landen in Europa, met name
in Scandinavië. Daarmee zetten
deze landen een standaard neer als
best practice, die we mijns inziens
moeten proberen te evenaren. De
ambitie van elke obstetricus zal zijn
om het aantal sterfgevallen tot nul
te reduceren. Immers, u doet uw
uiterste best om door goede en tij-
dige monitoring van moeder en
ongeboren kind signalen van drei-
gende hypoxie, te detecteren. Belui-
steren van cortonen en het vervol-
gen van het CTG zijn hiervoor
belangrijke hulpmiddelen geble-
ken. 
De consensus definitie van patiënt-
veiligheid is: de patiënt is veilig,
indien de kans op onbedoelde scha-
de, ontstaan door niet volgens de
professionele standaard handelen
van de hulpverlener, en/of door
kenmerken van het zorgsysteem,
ontbreekt.
Vanuit mijn positie als neonatoloog
neem ik regelmatig pasgeborenen
op met HIE. Deze kinderen komen
niet alleen uit mijn eigen zieken-
huis, maar ook uit ziekenhuizen uit
de regio die door mijn NICU
bediend worden, alsmede uit ande-
re regio’s, indien er plaatsgebrek is
in de bijbehorende NICU’s. Het
beeld dat uit die ziektegeschiede-
nissen opdoemt, is dat vrijwel altijd
hulpverleners binnen de band-
breedte van de professionele stan-
daard hebben gehandeld. Kijken
we echter naar de kenmerken van
het zorgsysteem, dan ontstaat er
een ander beeld. Op basis van eigen

retrospectief statusonderzoek pos-
tuleer ik dat in circa 40% van de
gevallen kenmerken van het zorg-
systeem bijdragend kunnen zijn
geweest aan het ontstaan van de
situatie en/of aan een slechtere uit-
komst. Relateren van dit getal aan
het geschatte aantal kinderen dat
jaarlijks aan kindermishandeling
overlijdt (circa vijftig) maakt duide-
lijk dat ook het potentieel vermijd-
bare aantal kinderen dat jaarlijks
aan HIE overlijdt, actie en campag-
ne rechtvaardigt. Te denken valt
aan vermijdbare oorzaken als niet-
tijdige verwijzing uit eerste lijn,
time-delay van probleem inventari-
seren in tweede lijn, en time-delay
bij het on-site krijgen van voldoen-
de expertise om de situatie tot een
goed einde te brengen. Elimineren
van dit getal zou ons op gelijke
hoogte kunnen brengen met de best
practices elders in Europa. In dis-
cussies met medici, obstetrici niet
uitgezonderd, is dit altijd een moei-
lijk moment. Omdat het over een
slechte uitkomst gaat en omdat de
persoonlijke inzet van betrokkenen
zo groot is, ontstaat snel een per-
soonlijk getinte welles-nietesdiscus-
sie, die een inhoudelijke analyse
verder blokkeert. Ik roep u op om
tijdens het lezen van dit betoog u
niet persoonlijk aangevallen te voe-
len, maar bij uzelf na te gaan of u
elementen uit dit betoog herkent en
of u zich situaties voor de geest
kunt halen waarop dit van toepas-
sing is. Immers, wanneer we probe-
ren objectief naar het obstetrisch
proces te kijken, zal opvallen dat
dit proces vergissing-uitlokkende
momenten kent en deelt met het
universele zorgproces. Het is de
combinatie van de systeemkenmer-
ken met de daarin opererende
hulpverlener die tot risico’s leidt.
Zonder hierin uitputtend te willen
zijn, wil ik door dit betoog uw aan-
dacht vragen voor twee menselijke
kenmerken die in de setting van het

obstetrisch proces bijdragend zijn
aan het ontstaan van calamiteiten te
weten: de ‘‘normalisation of
deviance’’ en de wet van de lage
aantallen.

PROCESBESCHRIJVING

Het obstetrisch proces volgt het
universele zorgproces van input-
throughput-output, met als uniek
kenmerk dat in een persoon, de
zwangere, de gezondheid van twee
individuen dient te worden vast-
gesteld en vervolgd. Aan de input-
kant meldt zich een zwangere
vrouw bij de, meestal eerstelijns,
verloskundige. Deze maakt op
grond van een aantal parameters,
volgens de professionele standaard,
een risico-inschatting. Op basis
daarvan blijft de zwangere vrouw
in de eerste lijn, of wordt verwezen
naar de tweede of derde lijn. Dan
begint de throughput-fase. Tijdens
de zwangerschap vinden diverse
controles plaats, waarbij het streven
is om steeds volgens de standaard
de zwangerschap te vervolgen.
Indien bepaalde parameters buiten
een, op basis van epidemiologisch
en medisch-wetenschappelijk
onderzoek, door de beroepsgroep
vastgestelde bandbreedte vallen
volgt alsnog verwijzing naar de
tweede of derde lijn. Uiteindelijk
dient de baring als letterlijke out-
put-fase. Met de geboorte van het
kind en na het nageboortetijdperk
eindigt de zwangerschap, en is de
vrouw op enkele controles in de
kraamperiode na, weer uit het ob-
stetrisch proces gestapt.

SYSTEEMANALYSE

Met de procesbeschrijving als basis
kijken we nu naar de systeem-
kenmerken. In de eerste lijn treft de
vrouw verloskundigen, die na het
afronden van de verloskundigen-
opleiding en na BIG-registratie,

Is de obstetrie in Nederland veilig? 
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zelfstandig of in groepsverband, de
laagrisicoverloskunde uitoefenen,
en de fysiologische zwangerschap-
pen begeleiden. Om in de eerste
fase tot een risico-inschatting te
komen wordt een combinatie van
door de beroepsgroepen vastgestel-
de professionele standaard en zijn
of haar ervaring toegepast. Ken-
merk van menselijk gedrag is dat
de recentste ervaringen het zwaarst
wegen. Ervaringen met een zeer
slechte afloop, al dan niet voorafge-
gaan door bekende en herkende
risicofactoren, zullen nog lang hun
nawerking hebben wat tot defensief
gedrag kan leiden. Veel vaker zal er
sprake zijn van een goede afloop,
ondanks de aanwezigheid van een
aantal bekende risicofactoren. Dit
kan, zeer menselijk, aanleiding zijn
tot een geleidelijke verschuiving
naar een meer risicodragend beleid.
Iedere keer dat de uitkomst goed is,
kan eraan bijdragen dat de hulp-
verlener bij een volgende gelegen-
heid meer risico’s neemt en waar-
schuwingssignalen als minder
urgent zal inschatten. Dit verschijn-
sel heet ‘normalisation of deviance’.
Wie er even over nadenkt, kan
zowel vanuit de werk- als privési-
tuatie beamen dat niemand hier
immuun voor is. De obstetrische
situatie is om nog een andere reden
extreem gevoelig voor deze norma-
lisation of deviance. Immers, een à
terme baby is te beschouwen als
een kampioensoverlever. Alle biolo-
gische systemen in het kind zijn
erop gericht de baring en successie-
velijke transitie naar het extra-ute-
riene bestaan te overleven. Dankzij
deze overlevingsmechanismen zal,
ondanks het negeren dan wel lan-
ger accepteren van risicosignalen,
een pasgeborene na een aangesla-
gen start meestal alsnog op gang
komen en herstellen. Deze overle-
vingsmechanismen geven het kind
een window-of-opportunity van
circa vijftien minuten waarin nog
met kans op herstel kan worden
geïntervenieerd. Mijns inziens is
elke pasgeborene met een matige
start te beschouwen als een near-
miss van een slechtere uitkomst en
dient overeenkomstig geanalyseerd
te worden, met oog voor de psy-
chologische kant van de risico-
inschatting door de hulpverlener.
Te defensief verwijzen naar de
tweede lijn is niet wenselijk, om
voor de hand liggende redenen als

doelmatigheid en kans op te inten-
sief handelen door de tweedelijns-
obstetricus. Echter, ik postuleer dat
te late verwijzing, in elke fase van
de zwangerschap, tot en met de ba-
ring, de ernstigste schade oplevert. 

De uitdrukking ‘te late verwijzing’
is hier niet bedoeld als waarde-
oordeel, maar als tijdsbegrip, ‘te
laat’ refererend aan het verkleinen
van de kans dat interventies nog
een positief effect op de uitkomst
hadden kunnen hebben. Een poten-
tiële bron van time-delay op de
overgang van eerste naar tweede of
derde lijn is de verplaatsing van de
patiënt. Vaak is ambulancevervoer
noodzakelijk, zodat de zwangere
altijd een delay van ten minste een
halfuur en waarschijnlijk meer
heeft tot aankomst op de plaats
waar interventie (betere bewaking,
dan wel kunstverlossing) kan
plaatsvinden. In andere specialis-
men (interne geneeskunde, chirur-
gie) heeft men al ervaring opge-
daan met scoresystemen om
geleidelijke achteruitgang van
patiënten tijdig te detecteren zodat
het time-delay van interventies
beperkt wordt. Wellicht dat een
obstetrische vroegsignaleringssco-
re, die bekende risicofactoren inclu-
sief proceskenmerken combineert,
een hulpmiddel kan zijn voor tijdi-
ge verwijzing.

De informatie die tijdens de ver-
wijsactie wordt overgedragen is
belangrijk bijdragend aan het
urgentiebesef bij de ontvanger.
Indien weifelend gebracht, of
recente ervaringen van te defensie-
ve verwijzing door de verloskundi-
ge, kan dit leiden tot een te optimis-
tische inschatting van de situatie en
tot time-delay. In de tweede lijn
treft de zwangere achtereenvolgens
aan: baliemedewerkers, verpleeg-
kundigen, verloskundigen, arts-
assistenten en gynaecologen. De
volgorde is er een die deels op hiër-
archie, deels op functie is geba-
seerd. Elke trede in de hiërarchie
brengt risico’s met zich mee. In elke
trede dient voldoende urgentiebe-
sef aanwezig te zijn om te zorgen
voor een tijdig doorlopen van het
systeem door de zwangere om van
een veilige zorg te kunnen spreken.
Hiertoe dienen alle medewerkers
tijdig beschikbaar, bekwaam en
bevoegd te zijn, direct toegang te

hebben tot informatie en hulpmid-
delen, en altijd de mogelijkheid te
hebben om direct die interventie uit
te voeren die op dat moment geïn-
diceerd is.
Zolang niet in alle ziekenhuizen
van Nederland waar tweedelijns-
obstetrie wordt bedreven een anes-
thesieteam direct stand-by is voor
spoedsectio’s, kan niet van veilige
obstetrie gesproken worden.
Refererend aan het eerdergenoemd
time window van vijftien minuten
betekent dit dat als de hypoxie
intreedt en de stopwatch begint te
lopen het kind binnen vijftien
minuten geboren dient te zijn, wil
er nog kans op succesvolle resusci-
tatie zijn. Een dergelijke stand-by-
tijd is alleen haalbaar in ziekenhui-
zen waarbij 24 uur per dag, 7 dagen
per week anesthesie en obstetrie
direct aanwezig zijn. Het is aan de
wetenschappelijke verenigingen
om deze handelwijze te onder-
schrijven en aan de ziekenhuizen
om dit mogelijk te maken.

WET VAN LAGE 
AANTALLEN

Onderdeel van de ‘normalisation of
deviance’ is de wet van de lage aan-
tallen. De kans om als hulpverlener
geconfronteerd te worden met een
slechte uitkomst van het obstetrisch

– De obstetrie in Nederland is niet zo veilig
als deze zou kunnen zijn.

– Elimineren van niet-tijdige verwijzing uit
de eerste lijn en time-delay van probleem
inventariseren in de tweede lijn kunnen
bijdragen aan vermindering van HIE.

– Elke pasgeborene met  een matige start
moet beschouwd worden als een near-miss
van een slechtere uitkomst en dient over-
eenkomstig geanalyseerd te worden. 

– Zolang niet in alle ziekenhuizen van
Nederland waar tweedelijns obstetrie
wordt bedreven een operatieteam inclusief
anesthesist en obstetricus direct stand-by is
voor spoedsectio's kan niet van veilige
obstetrie gesproken worden. 

– Het concept van reliability design verdient
snel meer aandacht waarin de obstetrie een
leidend specialisme zou kunnen zijn. 

– Nauwkeurige analyse en absolute openheid
naar de ouders toe is van het grootste
belang.
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proces is omgerekend naar indivi-
dueel niveau bijzonder klein. Veelal
kent u de situaties wel uit de leer-
boeken, of door verhalen van en
over collega’s. Met de achteraf-
kennis van de uitkomst is het dan
vaak evident waar men had moeten
ingrijpen. Echter, zelf tijdig herken-
nen dat een situatie uit de hand
dreigt te lopen, is uitermate moei-
lijk en vraagt veel aandacht en
ervaring. Naar analogie van de
luchtvaart is het aan te bevelen elke
obstetricus halfjaarlijks in simula-
tiescenario’s bekwaam te houden in
het herkennen en behandelen van
obstetrische complicaties, inclusief
dreigende hypoxie bij de ongebore-
ne. Het volgen van de MOET-cur-
sus voor obstetrici, en Neonatal Life
Support door kinderartsen zou niet
vrijblijvend mogen zijn, maar een
verplicht onderdeel van het behoud
van de specialisatieregistratie moe-
ten zijn. 
Een ander probleem dat onder de
wet van de lage aantallen valt, is
het volgende. Om een effect van
interventies aan te tonen is volgens
traditionele RCT-studies een enorm
aantal te includeren situaties nodig.
Dit is eigenlijk onhaalbaar. Wel
mogelijk is om door meetbaar ver-
beteren van betrouwbaarheid van
de procesonderdelen de betrouw-
baarheid van het totale proces te
vergroten. 
Dit concept van reliability design
(www.ihi.org) is in de Nederlandse
geneeskunde nog grotendeels onbe-
kend, en verdient snel meer aan-
dacht. Hierin zou de obstetrie een
leidend specialisme kunnen zijn.

SAMENWERKING
OBSTETRICUS EN
NEONATOLOOG

Volgens ‘de laatste dokter heeft
altijd gelijk’ bestaat voor neonatolo-
gen de valkuil om zonder goede
analyse al snel te veronderstellen
dat de obstetricus ‘het wel gedaan
zal hebben’. Zonder dit in directe
woorden aan de familie te vertellen,
kan een veelbetekenende stilte in
een gesprek al voldoende zijn om
ouders het gevoel te geven dat er
iets onoorbaars is gebeurd en daar-
mee de boosheid jegens het obste-
trisch team aanwakkeren. Het is
daarom van het allergrootste
belang dat de betrokken obstetricus
vanaf het begin van de NICU-opna-
me bij de begeleiding van de
ouders betrokken blijft, ook al
bevindt het kind zich inmiddels in
een ander ziekenhuis. Hiertoe
behoort ook het zo snel mogelijk
met de ouders in gesprek gaan over
wat er gebeurd is. Nauwkeurige
analyse en absolute openheid naar
de ouders toe is van het grootste
belang, om een begin te maken met
de verwerking, maar ook om de
kans op klachten en claims te redu-
ceren. Recent heeft claimverzeke-
raar MediRisk vrijwel alle beper-
kingen op informatieverstrekking
op dit punt weggenomen, met als
enige verzoek het juridische begrip
aansprakelijkheid aan juristen over
te laten. Dergelijke gesprekken met
ouders zijn en worden nooit
gemakkelijk. Niet alleen de ouders
voelen zich slachtoffer, ook bij de
obstetricus zullen gevoelens van
verlies en falen een rol spelen. Een
dergelijk ‘slechtnieuws’gesprek zal

voor beide partijen een rol spelen
bij de verwerking en het begin
vormen van het herstel van ver-
trouwen. Het verdient aanbeveling
om tijdens de simulatieoefening
‘Als het mis gaat’ ook aan dit aspect
aandacht te geven.

CONCLUSIE

Mijns inziens is de obstetrie in
Nederland niet zo veilig als zij zou
kunnen zijn. Met dit betoog wil ik
een voorzet geven voor een discus-
sie over hoe we met kennis van
menselijk gedrag en proceskunde
in de nabije toekomst het vermijd-
bare deel van HIE verder kunnen
reduceren. De discussie moet niet
gaan over of het wel of niet onveilig
is, maar hoe we de veiligheid ver-
der kunnen verbeteren, ten minste
tot het niveau van de best practice.
Om dit te bereiken moet de lat
hoog worden gelegd. De ambitie
moet zijn geen potentieel vermijd-
bare HIE in Nederland. De Koepel
Kwaliteit en de Commissie Patiënt-
veiligheid van de NVOG zouden
hierin het voortouw moeten
nemen, waarbij een ‘frisse blik’ uit
andere sectoren met een actief vei-
ligheidsbeleid (chemische indus-
trie, luchtvaart) zeer welkom zou
zijn.
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BESCHRIJVING VAN HET
INCIDENT

De zeer drukke avonddienst van de
medisch verloskundige zat erop,
maar haar opvolgster had zich kort
voor de overdracht ziek gemeld.
De medisch verloskundige tele-
foneerde, zoals de procedure voor-
schrijft, collega’s om de dienst over
te nemen. Door uitzonderlijke
omstandigheden was er echter nie-
mand beschikbaar. In overleg met
haar leidinggevende werd besloten
dat zij de dienst zelf zou doen.
Indien de dienst het toeliet zou zij
kunnen slapen, en er werd afge-
sproken dat als vangnet een collega
telefonisch oproepbaar zou zijn
vanaf 4.00 uur.
’s Nachts, in een nog steeds drukke
dienst, deed zich de volgende situ-
atie voor: een vrouw was in partu,
met vergevorderde ontsluiting.
Het kind kreeg een ernstige brady-
cardie; de medisch verloskundige
concludeerde dat er een acute situ-
atie bestond, waarbij snel handelen
geboden was.
Als medisch verloskundige achtte
zij het volgende nodig:
1. De arts-assistent waarschuwen

en inschakelen.
2. Medisch ingrijpen door de

vrouw Prepar (ritodrine) te
geven, met als doel de weeën te
remmen, waardoor de conditie
van het kind zou kunnen verbe-
teren.

3. De vrouw (in paniek) begelei-
den.

Ad 1: zij vroeg de verpleegkundi-
ge, die ook op de verloska-
mer (VK) aanwezig was, de
arts-assistent te bellen;

Ad 2: zij gaf de verpleegkundige
opdracht Prepar op te trek-
ken met als doel dit zelf in te
spuiten (zij is hiertoe, als
medisch verloskundige,
bevoegd);

Ad 3: zij moest aandacht geven
aan de vrouw die in paniek
was. 

Daarna gebeurde het volgende:
De verpleegkundige ging weg om
de arts te waarschuwen. Omdat de
bevalling erg opschoot, had zij
tevoren al een injectiespuit gevuld
met Syntocinon (oxytocine), omdat
afgesproken was dat de patiënte
deze injectie direct na de geboorte
van het kind zou krijgen om het
bloedverlies na de bevalling te ver-
minderen. Zij had de spuit in de
zak van haar jas gedaan, overigens
had zij tegen haar gewoonte in de
ampul er niet bij gelaten. Zij haalde
voordat zij de VK uitging de spuit
uit haar zak en legde die op een
kruk naast het bed. Zij zei verder
niets en ging de VK uit. Zij meende
dat wel duidelijk was dat dit nooit
de Prepar zou kunnen zijn, zij ging
tenslotte weg om dit klaar te maken
(Prepar wordt bijna altijd buiten de
VK klaargemaakt). Ook beschou-
wen de verpleegkundigen de
linkerzijde van de patiënte als ‘hun’
kant, waar de andere zorgverleners
niet komen. De verloskundige of

arts werkt voornamelijk aan de
rechterzijde van de patiënte. De
verloskundige zag de spuit en regi-
streerde in haar hoofd dat dit
vreemd was: waarom een spuit in
de zak, heeft de verpleegkundige
het al zo snel klaargemaakt of lag
het al klaar, waarom legde ze het
op de kruk? Zij zag ook dat er niets
op de spuit stond, maar kon het
niet meer navragen.
Ondanks het feit dat zij registreerde
dat het vreemd was wat hier
gebeurde, pakte zij de spuit en gaf
de vrouw het medicijn. Direct daar-
na kwam de verpleegkundige terug
met een nieuwe spuit (Prepar) in
haar hand. De medisch verloskun-
dige besefte op dat moment dat ze
een fout had gemaakt. De Prepar
werd vervolgens alsnog toegediend
en de bevalling verliep daarna snel
(de arts was kort na het incident
gearriveerd en deed zonder verdere
problemen een vacuümextractie).
Het kind is na de geboorte opgeno-
men op de MC Neonatologie. Het
heeft waarschijnlijk geen gevolgen
ondervonden van de foute medi-
cijntoediening, mede doordat het
snel daarna geboren is.
De medisch verloskundige heeft
vervolgens een melding gedaan bij
de Meldingscommissie Incidenten
Patiëntenzorg (MIP).
Vanwege de potentieel ernstige
gevolgen die dit incident had kun-
nen hebben, het gegeven dat er eer-
der een soortgelijk incident had
plaatsgevonden en het vermoeden
dat werkomstandigheden een beïn-

Weeënremming of weeënstimulatie
op de verloskamer?
Voorbeeld van de analyse van 
een ernstig incident 
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vloedende factor zijn geweest, heeft
de MIP besloten het via de SIRE-
methode (Systematische Incident
Reconstructie en Evaluatie) te laten
onderzoeken.
De SIRE-onderzoekers hebben
gesproken met de directbetrokke-
nen en hun leidinggevenden. Ook
hebben zij informatie opgezocht in
de verpleegkundige en medische
dossiers en in de medicatieproto-
collen van de afdeling Verloskunde.

De bevindingen van de SIRE-
onderzoekers waren als volgt:

BASISOORZAKEN VAN HET
INCIDENT

1. Het vervangingssysteem werkte
niet, de medisch verloskundige
besloot, in overleg, zelf de
dienst te doen.

2. De verpleegkundige legde een
injectiespuit neer zonder mede-
deling over het doel en de
inhoud.

3. De verpleegkundige had alvast
een ‘standaard’medicijn klaar-
gemaakt omdat de partus vor-
derde, en had de injectiespuit
niet gemarkeerd door de ampul
erbij te laten of er een sticker op
te doen.

4. De medisch verloskundige heeft
een medicament toegediend
waarvan zij de aard en de dosis
niet kon controleren. 

OVERIGE BEVINDINGEN

1. Bij de analyse van deze casus
hebben de onderzoekers
gemerkt dat bij drukte en/of
stress gemakkelijk wordt afge-
weken van richtlijnen en proto-
collen met als argument: ‘een
richtlijn kun je niet hanteren in
acute situaties, je hebt geen
tijd/gelegenheid’. De onderzoe-
kers menen dat er ook in acute
situaties op een VK richtlijnen
moeten gelden die gehanteerd
kunnen worden, om zo de vei-
ligheid van patiënt en medewer-
kers te waarborgen. Slordigheid
hierin kan ten koste gaan van de
patiënt en/of de medewerker.

2. Uit de interviews bleek dat er
onduidelijkheid bestond over
de bevoegdheid van de medisch
verloskundigen om in acute
situaties Prepar toe te dienen.

VOORGESTELDE
VERBETERACTIES

1. Als de overdracht van een
dienst niet mogelijk is doordat
de opvolger niet inzetbaar is,
dient vervanging niet geregeld
te worden door degene van wie
de dienst eindigt. Er moet nage-
dacht worden over een beter
vangnet hiervoor, zodat een
medewerker niet zodanig onder
druk komt te staan dat een dub-
bele dienst gedraaid wordt.

2. Een richtlijn maken voor medi-
cijnbereiding en toediening op
de VK (acute situaties meene-
men). Deze moet o.a. inhouden:
• Maatregelen om te voorko-

men dat er blanco medicij-
nen op de VK aanwezig zijn,
dit kan met behulp van
voorgedrukte etiketten, of
door de ampul/flacon erbij
te laten. De afdeling Obste-
trie moet zelf vaststellen of
dit een werkbare methode
is, of dat een andere manier
beter is.

• Afspraken over communica-
tie over medicijnopdrachten
in acute situaties, waarbij er
altijd een check moet zijn
door mondelinge herhaling
van de opdracht. 

Deze richtlijn moet duidelijk
gecommuniceerd worden in het
team. 

3. Bevoegdheden van medisch
verloskundigen vastleggen en
communiceren.

De MIP heeft vervolgens de aanbe-
velingen van het SIRE-rapport
overgenomen en de afdeling Obste-
trie verzocht op de aanbevelingen
te reageren.

De afdeling Obstetrie meldde daar-
op het volgende:
Er zijn geen aanvullende maat-
regelen nodig betreffende inval bij
ziekte. De druk op het rooster was
veroorzaakt door een zeer uitzon-
derlijke situatie, die zich niet weer
zal voordoen.
Er is een richtlijn (double check met
collega) voor het klaarmaken van
medicijnen, die ook geldt in spoed-
situaties. Op een spuit met een
geneesmiddel dient altijd een sti-
cker óf de betreffende ampul te zijn
geplakt, tenzij men zelf aansluitend
aan het optrekken het middel toe-

dient. Deze werkwijze werd hier
ten onrechte niet toegepast.
Voor acute situaties wordt voortaan
de volgende procedure afgespro-
ken: in dergelijke situaties (waarin
notatie op het opdrachtenvel en in
het elektronische voorschrijfsys-
teem alleen achteraf kunnen wor-
den gedaan) moeten alle opdrach-
ten volledig worden herhaald door
degene die ze aanneemt en volledig
geverifieerd door degene die een
handeling verricht (aangeduid als
‘echolalie’, ‘papegaaien’ of ‘read
back’). Een mondelinge opdracht is
onvolledig, en mag niet worden
aanvaard zonder volledige herha-
ling aan de opdrachtgever. Een
opdracht mag niet worden uitge-
voerd voordat deze met herhaling
van de inhoud naar de opdracht-
gever is geverifieerd.
Aan deze afspraken zal in de werk-
besprekingen en via het (twee-
wekelijks verschijnende) Commu-
nicatiebulletin van de afdeling veel
aandacht worden besteed. Ook zul-
len deze punten onder de aandacht
worden gebracht bij de maandelijk-
se multidisciplinaire training acute
obstetrie (MOET-training). Boven-
dien zijn de bevindingen van de
SIRE-onderzoekers en de voorge-
stelde verbeteracties besproken op
een van de ‘Leer van je fouten-
middagen’ van de afdeling
Perinatologie.
De bevoegdheden van de medisch
verloskundigen voor het voorschrij-
ven van (een beperkt aantal)
geneesmiddelen (in acute situaties)
waren al vastgelegd. Zowel voor
ritodrine (Prepar) als oxytocine
(Syntocinon) zijn zij bekwaam en
bevoegd.
De afdeling Obstetrie meent dat
met de genoemde maatregelen de
kans op herhaling van een soort-
gelijk incident aanzienlijk verkleind
zal zijn.

NABESCHOUWING

Dit incident heeft gelukkig geen
ernstige gevolgen gehad voor de
moeder of haar kind. Desondanks
bleek het zinvol dat de verloskun-
dige het incident heeft gemeld. De
systematische analyse werpt een
ander licht op de feiten en de con-
text van het handelen. Er waren
beïnvloedende factoren waardoor
een menselijke fout gemakkelijker
werd gemaakt. Door deze aan het
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seren van incidenten een belangrij-
ke hoeksteen van de zorg voor
kwaliteit. Het achterwege laten van
een van beide is een gemiste kans
en betekent het voortbestaan van
risico’s voor zowel patiënt als zorg-
verleners.

licht te brengen, konden maatrege-
len worden genomen om soortgelij-
ke incidenten, met een mogelijk
slechtere afloop, in de toekomst te
voorkomen. Telkens gaat het erom
wat van een incident geleerd kan
worden. Zo is het melden en analy-
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INTRODUCTION

Adverse events occurring during
labor and delivery are rare relative
to the number of births, but when
they do occur they can result in sig-
nificant harm. The effects of an
adverse event – physical, psycho-
logical, and financial – take a heavy
toll on the child, the family, and the
clinicians involved. Families may
be left to care for a child who has
enormous needs and they are often
driven to use the civil legal system
in the United States to file a med-
ical liability action in order to help
obtain adequate financial assistance
to meet these needs.

Medical liability claims in obstetrics
and gynecology in the United
States are not uncommon. Accord-
ing to the American College of
Obstetricians and Gynecologists
(ACOG), obstetricians and gynecol-
ogists have an average of 2.6 claims
filed against them during their
career. Of these, 61 percent are
obstetrics-related cases.1 Claims
related to a brain-damaged infant
were among the top five conditions
for which compensation was
sought during the period from 1985
to 2003, with an average indemnity
of $509,280.2 And physicians are not
the only providers at risk. Nurses
(including those in advanced prac-
tice) were involved in over 95
plaintiff awards at a mean payment
of $532,676 and a median payment
of $300,000 in 2004.2 The median
malpractice award for a childbirth-
related claim involving obstetri-
cians and hospitals was $2.5 million
for the period from 1997 to 2003.3

In part because of these statistics,
liability insurance premiums for

obstetricians and hospitals with
large OB services have risen dra-
matically. 
The best defense against malprac-
tice claims – and indeed for provid-
ing the best care for patients – is
prevention or minimization of
harm whenever possible, through
adherence to evidence-based prac-
tice guidelines and appropriate
documentation to allow the
prov)ided care to be defensible.
There are excellent data in the liter-
ature to support the vast majority
of our obstetric care and our profes-
sional organizations (ACOG and
the Association of Women’s Health,
Obstetric and Neonatal Nurses
(AWHONN)) have developed
many consensus practice guidelines
and position statements through
review of the available science and
have identified best care. The chal-
lenge is ensuring that these recom-
mendations are consistently
applied in clinical practice. In addi-
tion, recommendations for obstetric
care change over time as new
research provides answers for pre-
viously unclear areas of our prac-
tice. Therefore, clinicians need be
vigilant to changing recommenda-
tions for optimal obstetric care.
Finally, the best evidence-based
care is not useful unless provided
by a high-functioning obstetric
team that communicates clearly
and carefully with agreed upon
definitions and this care is comple-
mented by complete and accurate
documentation of the provided
care.4

Reviews of perinatal sentinel events
by the Joint Commission for the
Accreditation of Healthcare Organi-
zations (JCAHO) up to 2004

revealed that communication errors
were a leading cause of these seri-
ous events.5 In 2005, the same
reviewer showed that errors in
communication became the pri-
mary cause of perinatal sentinel
events.6 In one study of closed
claims in obstetrics and gynecology,
more than one-third of adverse
events were associated with com-
munication problems ranging from
miscommunication and misunder-
standing among providers, to
assumptions of definitions due to a
lack of common terminology, to
complete absence of communica-
tion in some cases.7 In these
instances of harm, the science did
not fail the patient but the process
designed to apply the science failed
the patient.

The clinical processes in the Ideal-
ized Design project of the Institute
for Healthcare Improvement (IHI),
specifically the two perinatal
pitocin bundles discussed below,
are designed to standardize team
communication and understanding
around the high patient and litiga-
tion risk procedures of pitocin
induction and augmentation of
labor. These two bundles are based
on reliability science and provide a
common language for team mem-
bers, in order to improve teamwork
and communication.

THE IDEALIZED DESIGN OF
PERINATAL CARE MODEL

Idealized Design of Perinatal Care
is built on the foundation of relia-
bility science so that intended best-
practice obstetric care can be pro-
vided reliably (defined as
failure-free operation over time).

Improving the Design of 
Perinatal Care 
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This includes the content of the care
and the method by which the care
is provided. The content of the care
is built from the best available sci-
ence and is prospectively agreed
upon by those providing the care.
This starts with the best evidence-
based obstetric care identified and
includes areas of clinical care that
are reached by consensus and
expert opinion. The method by
which that evidence-based care is
delivered is then designed locally
to be reliably executed within the
hospital setting (e.g., by using stan-
dardized order sets). Currently, the
methods used to deliver even the
best evidenced-based guideline-
designed obstetric care is highly
variable, which can be easily identi-
fied through chart review or analy-
sis of risk management or obstetric
claims data. To quote the Institute
of Healthcare improvement Ideal-
ized Design, in order to improve
safety and reliability, what we do
(the content of the care) and how
we do it (the methods used to
deliver the care) must come togeth-
er as the way we provide effective
perinatal care.8

The IHI’s Model for Improvement
is an effective methodology to test
changes in processes that should
result in the reliable delivery of the
highest level of care. Delivering
ideal care is based on reliable
design and the identification of spe-
cific testable goals for each process
that will make the greatest differ-
ence in care. Specific testable goals
would include chart review of com-
pliance for standardized clinical
processes (such as pitocin bundles),

or compliance with standardized
communication and teamwork
(such as using standardized defini-
tions in the interpretation and doc-
umentation of electronic fetal moni-
toring).

To determine the effectiveness of
the Idealized Design of Perinatal
Care model, specific design targets
were established that include the
following:
1. A reduction in birth trauma

defined as identified neonatal
injury in the AHRQ Patient 
Safety Indicators  is reduced to
a maximum of 3.3 adverse
events per 1,000 live births. 
The national prevalence esti-
mate of birth trauma at the start
of the Design Project was 
7.358 per 1000 live births at the
start in 2001.9

2. Patients (mothers) state that 95
percent of the time their wishes
are known to the entire 
care team and are respected.

3. Perinatal units report a 50 per-
cent improvement in their cul-
ture survey scores 
(e.g. AHRQ’s Hospital Survey
on Patient Safety Culture
(HSOPSC)).10

4. All claims or allegations are
felt to be defensible by the
individual institution’s risk
management standards for
defense (e.g., consistent, clear
documentation, the provided
care is consistent with evidence-
based guidelines and/or proto-
cols).

THE PERINATAL CARE
BUNDLES

Idealized Design uses reliability
principles to support the applica-
tion of the “bundle” concept to
given clinical processes.11 A bundle
is a group of separate but related
evidence-based interventions that
define a clinical process and each
one should happen for every
patient, every time that process
occurs. The selection of the ele-
ments making up a clinical bundle
is based on the best available sci-
ence and then is often specifically
defined at the local level when no
clear definition emerges from the
available literature (e.g., the defini-
tion of hyperstimulation). Impor-
tantly, after the obstetric group
defines the individual components
of the bundle they are then held
accountable to the definitions they
choose (e.g., hyperstimulation is six
or more contractions in a ten
minute period). In the IHI’s experi-
ence from the use of clinical bun-
dles in other clinical areas, such as
the ideal management of patients
on a ventilator allowing for the
lowest risk of ventilator associated
pneumonia, reliably applying these
evidence-based interventions can
dramatically improve outcomes.11

Bundles themselves do not improve
outcomes but the ability of the team
to reliably implement every ele-
ment of the bundle for every
patient getting a specific clinical
process, like labor induction,
advances care in such a way as to
achieve the improved outcomes.
Importantly, the most important
concept of the clinical bundles is
the “all or none” concept: A team
gets credit for implementing the
bundle only if every element of the
bundle is delivered for a patient. 

Implementation of the first two
Perinatal bundles, the Elective
Induction Bundle and the Augmen-
tation Bundle, was the focus of the
initial phase of the Idealized Design
of Perinatal Care.

ELECTIVE INDUCTION
BUNDLE

A review of causes of perinatal
harm and birth trauma and of med-
ical liability claims reveals that oxy-
tocin is associated with greater than
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Figure 1. Hospital A; Compliance with Pitocin Bundles over time.
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50 percent of clinical situations
leading to birth injury. Based on
these findings, and the best evi-
dence-based care and consensus
recommendations, the following
four elements require appropriate
evaluation when oxytocin in used
for elective labor induction:
• Assessment of gestational age

(ensuring fetal maturity by con-
firmation of gestational age 
greater than or equal to 39
weeks);

• Monitoring fetal heart rate for
reassurance (at the start of the
process and during increases in 
pitocin);

• Pelvic assessment (including
documentation of Bishop’s
score, adequacy of the pelvis for
induction, the estimated fetal
weight and presentation); and

• Identification and management
of hyperstimulation.

As each obstetric site has different
personnel performing different
functions, determining which care
team member is responsible for
each element, such as the establish-
ment and confirmation of gesta-
tional age and the method by
which it is established, or the esti-
mation of fetal weight, is left up to
individual sites. In addition, the
pelvic examination needs to be per-
formed in order to rule out absolute
contraindications to pitocin, such as
a large cervical fibroid obstructing
the birth canal, but not to provide a
detailed but poorly predictive
assessment of the pelvic cavity. This
results in confirmation that the
patient is a candidate for medical
(Pitocin) or surgical (AROM) induc-
tion of labor and allows a measure
and evaluation of her progress in
labor. Most hospitals only required
the documentation of pelvic ade-
quacy as fulfilling this part of the
bundle. Regarding the monitoring
of the fetal heart rate for reassur-
ance, both ACOG and AWHONN
have accepted and support the use
of the definitions of fetal monitor-
ing developed by the National
Institute for Child Health and
Human Development (NICHD).12

This should standardize the docu-
mentation and the communication
around the fetal monitor and its
use. Finally, because it is a frequent
and potentially consequential
occurrence during induced labor,

hyperstimulation must be identi-
fied using a standard definition,
documented and a consensus plan
developed for a consistent and pre-
dictable response to hyperstimula-
tion must be made. The goal for
compliance with this part of the
bundle is to monitor for hyperstim-
ulation as a complication of pitocin
(regardless of fetal response) and, if
identified, develop, document and
carry out a clinical plan of care to
manage the hyperstimulation.

AUGMENTATION BUNDLE

Augmentation of labor is the clini-
cal effort to enhance uterine con-
tractions in order to achieve ade-
quate labor progress in a patient
whom has entered labor sponta-
neously but has not adequately
progressed through labor. Labor
augmentation is generally indicated
by inadequate uterine contractions
in terms of frequency, strength or
duration, resulting in inadequate
labor progress. Oxytocin is the drug
of choice to augment uterine con-
tractions and, again, it has been
associated with over 50% of clinical
situations where birth trauma has
occurred. Here too, four critical ele-
ments require appropriate evalua-
tion before pitocin is used in this
manner:
• Estimated fetal weight (by one

of several accurate but not exact
methods);

• Monitoring fetal heart rate for
reassurance (again, by consen-
sus guidelines);

• Pelvic assessment; and
• Identification and management

of hyperstimulation.

Estimation of fetal weight replaces
gestational age in this bundle. It is
important to know the size of the
fetus to determine whether a con-
tinued attempt at vaginal delivery
is appropriate. For instance, ACOG
states that “with an estimated fetal
weight greater than 4,500 g, a pro-
longed second stage of labor or
arrest of descent in the second stage
is an indication for cesarean deliv-
ery.”13 Therefore, the estimate of
the fetal weight need be known in
order to make these clinical deci-
sions. Monitoring for fetal reassur-
ance and for uterine hyperstimula-
tion and the teams’ responses to
both have the same implications as

in the Elective Induction Bundle.
Again, pelvic assessment should be
performed and documented by
pelvic examination before the aug-
mentation is initiated.

RESULTS

Most hospitals identified that they
were compliant with each element
of the pitocin bundles approximate-
ly 80-90% of the time and were con-
fident that their bundle compliance
would be high. However, when
compliance is defined as “all or
none”, that is only when all compo-
nents of the bundle are in compli-
ance for a given patient, most hos-
pitals found they were only in the
20-40% range for pitocin bundle
compliance (Figure 1). This often
represented a significant incentive
to rapidly improve their processes
of pitocin use in order to establish
compliance both for patient safety
and for defensibility should a claim
arise. The focus on bundle compli-
ance also allows a more sensitive
scale for testing and to show
improvement after process changes
occur. As hospitals ran rapid
improvement projects in order to
improve compliance with the
pitocin bundles, the bundle compli-
ance generally improved although
each hospital had to identify
unique issues that needed to be
overcome. These unique issues
required unique, local solutions
including obstetric provider buy-in
and administrative support.

While pitocin bundles give a sys-
tems perspective to care, they are
still process-management issues
and are not outcomes focused. In
Idealized Design, there is a reason-
able assumption made that a focus
on optimizing the process of care
will help significantly improve out-
comes of care. Several hospitals’
experience with the pitocin bundles
have recently been reported and
have shown substantial outcomes
improvement. Figure 1 represents
pitocin bundle compliance at
Fletcher Allen Health Care, the aca-
demic hospital of the University of
Vermont in Burlington, Vermont,
USA. Improved bundle compliance
was associated with a drop in the
number of nulliparous inductions,
operative vaginal deliveries and
primary cesarean sections (data not
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presented but available on request).
In addition, as one part of an
improvement project, the pitocin
bundles helped the Seton Family of
Hospitals eliminate elective induc-
tions prior to 39 completed weeks.14

Coupled with this, these hospitals
also reported a greater than 90%
reduction from their historical birth
trauma rates to near zero with a
maintenance of those reduced lev-
els over a two year period.

COMMENTS

Perinatal care that we provide to
patients is a combination of 1) the
content of care, which is well
defined in the literature, and 2) the
means we use to deliver that care,
which is highly variable. Focusing
on improving the means with
which we deliver the consensus
driven high quality content of peri-
natal care is necessary in order to
develop a highly reliable and pre-
dictable system of care that can be
measured and improved. This
paper presents the rationale for
local standardization, measurement
and accountability for the process
of care, such as through the use of
perinatal pitocin bundles devel-
oped in the Idealized Design
process of the Institute of Health-
care Improvement, in order to iden-
tify dramatic, breakthrough
improvements in outcomes for our
patients. This includes the impor-
tant outcomes improvement seen in
the reduction of birth trauma.
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SUMMARY
It is estimated that at least 50% of intra-
partum adverse events leading to birth
injury and/or maternal trauma are pre-
ventable. These adverse events, whether
preventable or not, remain relatively rare
but frequently result in substantial harm
to the mother and/or her infant with
long lasting emotional and financial
effects on the family as well as the
obstetric care providers. As good science
exists to guide most perinatal care, the
obstetric care team needs to ensure that
their care is reliably practiced and docu-
mented in order to both eliminate pre-
ventable harm and defend unpre-
ventable harm when it occurs.
The redesign of perinatal care by the
principles of reliability science as used in
the Institute of Healthcare Improve-
ment’s Idealized Design strategy recog-
nizes that the current systems of perina-
tal care are not capable of breakthrough
improvement with the goal of eliminat-
ing preventable harm. This paper

reviews improvements in the processes
of perinatal intrapartum care that have
been shown to substantially improve
perinatal outcome.
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perinatal care, preventable harm, birth
trauma
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Videoregistratie is een effectieve
methode voor evaluatie van, en
onderwijs in de acute geneeskunde.
Dit is niet nieuw. Al in 1969 werd
door Peltier et al. het gebruik van
video bij onderwijs in spoedeisende
geneeskunde beschreven.1 Vele
studies hebben het nut hiervan aan-
getoond, vooral bij evaluatie en
training van acute zorg op eerste-
hulpafdelingen2,3,4, en meer recent
bij acute opvang van neonaten.5,6,7

In Nederland zijn recent initiatie-
ven ontplooid om ook op verloska-
mers met videoregistraties te gaan
werken. Waarom willen we dit,
welke praktische zaken spelen een
rol, hoe zit het met de juridische en
privacyaspecten? Deze onderwer-
pen worden in dit artikel bespro-
ken, als aanzet voor discussie hier-
over binnen en buiten onze
beroepsgroep.

VIDEO OP DE VERLOS-
KAMERS: WAAROM?

De acute, spoedeisende obstetrische
problemen, u kent ze allemaal.
Hoewel achteraf vaak risicofactoren
zijn aan te wijzen, komen ze toch
meestal onverwacht; de uitgezakte
navelstreng, de schouderdystocie,
het eclamptisch insult, de massale
fluxus of een vruchtwaterembolie.
Elke minuut telt, het leven van kind
en moeder hangt af van het ade-
quaat handelen van het aanwezige
team. We zijn het er over eens, het
staat ook in de richtlijnen: regel-
matig oefenen van het handelen bij
deze calamiteiten is noodzakelijk.
Bijvoorbeeld de richtlijn schouder-
dystocie zegt: Er dient er een schrif-
telijk protocol te zijn over de te vol-

gen handelingen in geval van
schouderdystocie. Deze moeten
worden geoefend, zodat ze zonder
aarzelen kunnen worden uitge-
voerd. Na het optreden van schou-
derdystocie behoort een goede
rapportage van de verrichte hande-
lingen in het medisch dossier te
worden vastgelegd. 

Is dit voldoende om optimaal func-
tioneren van het team bij elke acute
levensbedreigende situatie te
garanderen? Uit de audits van de
commissie moedersterfte blijkt bij
de meeste casus telkens weer een
aanzienlijk aantal aanwijsbare ‘ver-
beterpunten’. ‘Error-free’-zorg is
een utopie, continu leren en verbe-
teren is wel onze plicht. Ook hier
geldt: zorg kan altijd beter. 
Bij het onderwijs in de acute obste-
trische zorg, zoals in de MOET-cur-
sus, blijkt dat we veel kunnen leren
van onze collega’s uit andere disci-
plines waarin spoedeisende zorg
een rol speelt. Alle chirurgen, anest-
hesiologen en veel kinderartsen
doen al vele jaren de wereldwijd als
standaard geaccepteerde ATLS
(Advanced Trauma and Life Sup-
port)-cursussen. De gestructureerde
aanpak, met een universele ‘taal’
die alle hulpverleners spreken, is
hierbij de basis waarmee simulatie-
trainingen worden gedaan. Daar-
naast is men al lang geleden tot het
inzicht gekomen dat de teamperfor-
mance bij calamiteiten van min-
stens even groot belang is als de
individuele ervaring en skills. De
communicatie, besluitvorming, rol-
verdeling en optimaal inzetten van
beschikbaar personeel (Crew
Resource Management) spelen een

cruciale rol bij de uitkomst van
acute situaties. Ook dit is te trainen,
zoals men al tientallen jaren
gewend is in de luchtvaart, met
simulatieoefeningen. De luchtvaart
kent ook al heel lang de bekende
‘black box’, een overigens oranje
doos die de vluchtgegevens en alle
gesprekken in de cockpit bevat. Na
ongelukken worden deze gegevens
uitgebreid geanalyseerd, zodat
hiervan geleerd kan worden en her-
haling mogelijk voorkomen wordt. 

In 1988 verscheen een publicatie
van Hoyt en collega’s uit San
Diego, over een onderwijsmethode
gebaseerd op video-opnames van
echte reanimaties op de Eerste
Hulp.2 Elke week werden geselec-
teerde banden met alle medewer-
kers bekeken en beoo rdeeld op
specifieke aspecten van de reanima-
tie, gevolgd door didactische aan-
vullingen van de staf. In drieënhalf
jaar werden vijfentwintighonderd
reanimaties opgenomen. De studie
concludeerde dat wekelijkse
besprekingen van de video-opna-
mes bijdraagt aan efficiënter wer-
ken en snellere en adequatere zorg.
Vele andere studies hierna bevestig-
den deze conclusies.3–6 Video-opna-
mes van neonatale reanimaties zijn
in diverse studies nuttig gebleken.
In de UK en Australië is het gebrui-
kelijk dat in trauma- en reanimatie-
kamers de video meeloopt. Oakley
(2006) liet in een vergelijkend
onderzoek bij traumabehandeling
zien dat om gedragsveranderingen
en naleving van protocollen te
bewerkstelligen, bespreken van
videobeelden effectiever was dan
verbale feedback.7 Vorig jaar liet
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anesthesioloog Marcus Klimek uit
het Erasmus MC tijdens het Cur-
sorisch Onderwijs in Vught hun
ervaringen zien met een vergelijk-
baar video-evaluatieproject op hun
spoedeisende hulp, de AIOS
reageerden hier zeer positief op.

Een aantal deelnemers aan de
MOET-cursus is in het eigen zie-
kenhuis aansluitend begonnen met
lokale trainingen met behulp van
de MOET-principes. Op rustige tij-
den werd in een verloskamer met
een pop een scenario (eclampsie,
fluxus, schouderdystocie) geoe-
fend, waarbij men vaak koos voor
een teamtrainingsvorm. Ook
gebruiken sommigen hierbij video-
opnames van de oefeningen voor
feedback. Een landelijke enquête
naar deze lokale trainingen is nog
in bewerking. Vooral het gezamen-
lijk terugkijken van de videobeel-
den lijkt een voor alle teamleden
zeer goed trainingsmodel. Een
recente publicatie uit Israël laat dit
nut nog eens fraai zien.8

Als evaluatie en onderwijs met
behulp van video-opnames goede
resultaten laten zien in de lucht-
vaart, bij traumaopvang op de Eer-
ste Hulp, bij reanimaties van neo-
naten en bij simulatieonderwijs in
de verloskunde ligt het voor de
hand aan te nemen dat dit ook nut-
tig kan zijn bij acute obstetrische
problematiek.

VIDEO-OPNAMES: WAT KAN
ERMEE?

Uit de studies waarin video
gebruikt wordt voor evaluatie en
training blijkt dat, naast controle
van handelingen (wordt het proto-
col gevolgd?), vooral de communi-
catie en de timing hiermee heel
goed beoordeeld kunnen worden.
Er loopt altijd een tijdmeting mee,
en achteraf kan nauwkeurig wor-
den vastgesteld wanneer sympto-
men zich voordeden, wanneer hulp
werd gevraagd, hoe lang bepaalde
handelingen duurden enzovoort.
Dit essentiële aspect van zorg bij
acute situaties is notoir zeer moei-
lijk betrouwbaar vast te stellen als
pas na afloop door een teamlid
geschat wordt wat wanneer plaats-
vond. Bij trainingen in acute zorg
wordt sterk geadviseerd een team-
lid op te dragen alle tijden direct te
noteren, maar dit schiet er door een

tekort aan handen heel vaak bij in. 
Bij reanimaties op de Eerste Hulp is
altijd een strakke teamrolverdeling
afgesproken. Ieder weet precies
welke taak hij heeft, waar hij moet
staan, wie welke verantwoordelijk-
heden heeft enzovoort. Op verlos-
kamers is dit vaak minder duidelijk
en zeker niet zo strak geregeld.
Onduidelijkheid over rollen en lei-
ding kan leiden tot onnodig tijdver-
lies, en kan zeer inzichtelijk worden
als video’s worden bekeken met
alle betrokkenen.9,10

Ook logistieke problemen komen
haarscherp naar voren, zoals het
niet direct beschikbaar zijn of kun-
nen vinden van noodzakelijke in-
strumenten. Ook zinvol is om het
aspect van communicatie van het
team met de patiënte en partner in
de evaluatie te betrekken! 

VIDEO-OPNAMES:
GESTRUCTUREERDE
ANALYSE

Voor optimaal gebruik van de
opnames, zeker als ook een weten-
schappelijke evaluatie van de data
gepland is, is een gestructureerde
analyse nodig. Voor beoordeling
van de teamperformance bij diverse
obstetrische noodscenario’s worden
momenteel checklists en andere
meetinstrumenten ontwikkeld en
gevalideerd, met hulp van onder-
wijskundige specialisten. De basis
hiervoor is het bij de MOET-cursus
in gebruik zijnde systeem van ‘key
treatment points’. De ‘opbrengst’
van de registratie is groter als vol-
gens een vast patroon objectief
gekeken wordt naar de bovenge-
noemde items zoals timing en com-
municatie.9,10

VIDEO: ALLEEN BIJ
CALAMITEITEN?

Voor het evalueren en trainen is het
niet zinvol om video’s van elke
bevalling te beoordelen of te
bespreken. Het selectief opnemen
van alleen die partus waarbij een
acute levensbedreigende situatie
zich voordoet zou de voorkeur heb-
ben, maar zoals al in de inleiding
gesteld, dit treedt vaak onverwacht
op. De Australische onderzoekers
Ritchie en Cameron vonden dat in
hun studie vaak de video te laat of
helemaal niet werd aangezet.11 Dit
is heel voorstelbaar natuurlijk, als

zich een calamiteit voordoet. De
waarschijnlijk beste oplossing is om
op elke verloskamer een video te
installeren, en deze automatisch
(door geluid geactiveerd bijvoor-
beeld) elke partus te laten opne-
men. Bij de gelukkig vrij zeldzame
acute situaties kan dan na afloop
een teamlid deze opname op een
vaste plaats opslaan, terwijl alle
andere opnames bijvoorbeeld elke
24 uur automatisch gewist worden. 
Ook voor de acceptatie voor zowel
patiënten als medewerkers werkt
het beter als de video altijd bij elke
partus aan staat, dan is het snel
routine en let men er niet meer op,
zoals de ervaring met one-way
screens op verloskamers (Erasmus
MC) leert.

MEDICOLEGALE ASPECTEN
EN PRIVACY

De eerste reacties van collega’s die
horen van plannen om videocame-
ra’s op verloskamers te installeren,
gaan vaak over mogelijke medico-
legale nadelen. Men is bang voor
ge-(of mis-)bruik van de opnames
door patiënten bij klachten bij een
slechte afloop. Dit argument wordt
ook wel gebruikt om partners te
verbieden video’s van hun eigen
bevalling te maken.13

Allereerst is het de vraag in wiens
voordeel een objectief vastgelegd
verslag van een bevalling met
slechte afloop kan zijn. Als het goed
is, wordt in een schriftelijk verslag
door de gynaecoloog een exacte
weergave van de gebeurtenissen
beschreven, en zou dit niet moeten
afwijken van wat op een opname
staat. De subjectieve beleving van
de patiënte, of vaker, de partner,
van heftige gebeurtenissen is vaak
begrijpelijk (‘die dokter pakte een
grote ketting en begon keihard aan
mijn kind te trekken’). Beoordeling
van objectieve beelden door een
expert kan dan laten zien dat het
een standaard-vacuümextractie
betrof. Een recente uitspraak van
het tuchtcollege bevestigde de juri-
dische voordelen van een video-
opname, in dit geval van een voor
onderwijsdoeleinden meedraaiende
band in een spreekkamer van een
huisarts.12

Verder is het belangrijk dat duide-
lijke, vaste regels worden afgespro-
ken, in overleg met de juridische
afdeling van het ziekenhuis, over
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informatie aan de patiënt, bewaar-
tijd, en voor wie de beelden en de
band beschikbaar zijn.14 Dezelfde
zaken speelden al in de jaren tach-
tig toen de groep van Hoyt zijn
onderzoek deed.2 Zij maakten de
videoregistratie en de wekelijkse
bespreking ervan een officieel
onderdeel van hun quality-assur
ance-programma, maakten de
opnames zo dat het gezicht van de
patiënt er niet op te zien was en
vernietigden de band direct na de
wekelijkse conferentie. 
Privacy, ‘het recht om met rust gela-
ten te worden’ is belangrijk en toe-
nemend een zorg in de samenle-
ving. Voor het slagen van een
videoregistratieprogramma is het
essentieel dat patiënten, en niet te
vergeten alle medewerkers, er door
goede voorlichting van overtuigd
zijn dat de opnames een belangrijk
onderdeel van de zorg voor kwali-
teit en veiligheid zijn, dat ze uitslui-
tend voor de gestructureerde evalu-
atie gebruikt worden, niet in
handen van derden kunnen vallen
en na beoordeling vernietigd wor-
den. Voor de medewerkers moet de
videoregistratie passen in een gro-
ter geheel van veiligheid, waarbij
bijvoorbeeld ook ‘blamefree’ mel-
den en bespreken van incidenten
hoort. Waarschijnlijk zal zeker de
patiënt, mogelijk ook de medewer-
kers, het recht hebben op het wei-
geren van het maken van opnames
(informed refusal). Over de optima-
le vorm van communicatie hierover
naar patiënten wordt nog gespro-
ken. Waarschijnlijk is een vroegtij-
dige, dus bij eerste inschrijving,
algemene uitleg aan alle patiënten
over het hele pakket aan maatrege-
len voor veiligheid en kwaliteit
waartoe ook de videoregistratie
behoort de beste weg. Voor accepta-
tie door verpleegkundigen, verlos-
kundigen en artsen is een zorgvul-
dig traject nodig waarbij het besef
moet groeien dat de video-evalu-
atie een belangrijk instrument is bij
het werken aan wat de gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid is: optima-

le kwaliteit van zorg. Gezamenlijke
‘drills’, teamoefeningen met simu-
latie van diverse scenario’s, met
goede nabespreking aan de hand
van videobeelden vormen een
belangrijke stap naar een eventuele
overgang tot opnemen van echte
bevallingen.

CONCLUSIE

De zorg kan nog beter en veiliger,
ook in de verloskamers. Een van de
mogelijkheden om dit te bereiken is
het registreren op video van beval-
lingen waarbij acute pathologie
optreedt, en deze opnames te
gebruiken voor evaluatie, feedback
en verbetering van teamperforman-
ce. Dit is praktisch uitvoerbaar, bij
andere specialismen al uitgebreid
gedaan, en medicolegaal waar-
schijnlijk eerder van voordeel dan
nadeel voor de zorgverlener. Kort-
om, tijd voor de video in de verlos-
kamer.
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INTRODUCTIE

In de gezondheidszorg is de
belangstelling voor het voorkomen
en analyseren van incidenten sterk
gegroeid. Hierdoor komt informatie
beschikbaar die een belangrijke rol
kan spelen bij het verbeteren van de
kwaliteit en de veiligheid van zorg.
Het invoeren van een zogenaamd
veiligheidmanagementsysteem
(VMS) is verplicht voor alle zieken-
huizen vanaf 2008. Een VMS houdt
in dat zorgverleners incidenten en
(bijna) fouten decentraal, met ande-
re woorden op afdelingsniveau,
melden en bespreken, waarbij de
melder met een zekere veiligheid
wordt omgeven. Er zijn hierbij ver-
schillende vormen van veiligheid
aan de orde: de veiligheid van de
(gezondheid) van de patiënt, de
veiligheid (rechtsbescherming) van
de zorgverlener die een fout maakt
en/of meldt en de externe veilig-
heid ten opzichte van toezichthou-
dende instanties zoals de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en het
Openbaar Ministerie. Een VMS is
primair gericht op het (her) ontwer-
pen van processen volgens zoge-
naamde evidence-based principes
uit de literatuur of volgens zoge-
naamde best practices uit de prak-
tijk. 
De afdeling obstetrie van het
UMCG besteedt continue aandacht
aan het verbeteren van de kwaliteit
van zorg. Zo wordt er bij voorkeur
gestandaardiseerd gewerkt met
protocollen en zorgpaden, zijn er
periodieke complicatiebesprekin-
gen en is er een complicatieregistra-
tie geïmplementeerd. De afdeling
heeft inmiddels ervaring opgedaan
met een decentraal VMS door mid-
del van een werkgroep ’Obstetrie

en Veiligheid’, die (bijna)-incident-
meldingen bespreekt. Dit artikel
geeft een overzicht van de ervarin-
gen en resultaten na de eerste twee
jaar ‘veilig melden’.

SAMENSTELLING EN
ACTIVITEITEN VAN DE
WERKGROEP ‘OBSTETRIE
EN VEILIGHEID’

De werkgroep is ontstaan in het
najaar van 2004 in navolging van
een publicatie betreffende inciden-
ten in de neonatale intensive care-
unit1. Het bleek ook op onze afde-
ling dat bij een aanzienlijk aantal
zorgverleners de nadrukkelijke
wens bestond om willekeurige inci-
denten in de patiëntenzorg nader te
beschouwen en niet met de drukte
van alle dag af te doen. De werk-
groep bestaat uit een vaste kern en
bij elke bijeenkomst worden zoveel
mogelijk zorgverleners (perinatolo-
gen, AIOS, verpleegkundigen, ver-
loskundigen, co-assistenten) die op
dat moment aanwezig zijn en zich
hiervoor kunnen vrijmaken, betrok-
ken bij de bespreking van de inci-
denten. De vaste kern bestaat uit
ongeveer acht personen onder wie
de hoofdverpleegkundige van de
zwangerenafdeling/verloskamers,
de hoofdverpleegkundige van de
kraamafdeling, enkele regiever-
pleegkundigen van de beide afde-
lingen, een verloskundige en een
perinatoloog.
Allen die werken in de klinische
obstetrie wordt gevraagd ‘alles dat
niet de bedoeling was’ te melden
op daarvoor beschikbare meldings-
formulieren (zie bijlage 1). Deze
formulieren zijn gemakkelijk toe-
gankelijk en liggen op een centraal
punt op de afdeling. De ingevulde

formulieren worden door de zorg-
verleners in het postvak van de
hoofdverpleegkundige verzameld.
Deze kijkt of er onmiddellijke actie
nodig is of dat de melding kan
wachten tot een volgende bijeen-
komst van de werkgroep. Het
UMCG werkt nog steeds met een
centrale FONA-commissie en met
hen is de afspraak gemaakt FONA-
meldingen als voorheen in te blij-
ven sturen. Doorgaans betreffen dit
de meer ernstige incidenten. De
werkgroep komt in principe twee-
wekelijks bijeen. Tijdens deze bij-
eenkomst probeert de werkgroep
zoveel mogelijk te zoeken naar fac-
toren die aan het incident hebben
bijgedragen. Simpelweg wordt net
zolang doorgezocht totdat er ant-
woord is gekomen op alle ‘waar-
om’-vragen. Terugkoppeling
gebeurt via een e-mail naar alle
zorgverleners waarin verslag wordt
gedaan van alle meldingen inclu-
sief de conclusies, acties en afspra-
ken die hieruit voortkomen. Te den-
ken valt aan aanpassing van een
protocol, aanscherping van
bestaande afspraken dan wel het
maken van nieuwe afspraken wat
betreft verantwoordelijkheidsver-
deling, of bijvoorbeeld aanpassen
van de medicijnkamer of reanima-
tieruimte zodat minder vaak kan
worden ‘misgegrepen’. Enkele
meldingen en bijbehorend advies
ter voorkoming zijn weergegeven
in bijlage 2. 

RESULTATEN

De volgende cijfers hebben betrek-
king op twee jaar melden
(2005–2006). In totaal waren er drie-
honderd meldingen, wat betekent
dat er ongeveer twee à drie meldin-

Veilig incident melden 
in de obstetrie
L. WIEMANN1, R. MEVIUS2 EN G. ZEEMAN3

1 HOOFDVERPLEEGKUNDIGE OBSTETRIE, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, UMCG, GRONINGEN

2 REGIEVERPLEEGKUNDIGE OBSTETRIE, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, UMCG, GRONINGEN

3 GYNAECOLOOG-PERINATOLOOG, AFDELING OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, UMCG, GRONINGEN
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gen per week worden gedaan. In
deze periode vonden er ruim
drieëndertighonderd partus > 24e
week plaats. Dat betekent dat bij
bijna 10% van alle partus een
(bijna)-incident is opgetreden. Hoe
het incident werd ontdekt staat
beschreven in tabel 1.
De meldingen werden gedaan
door: een verpleegkundige (91%),
een arts (5%), een verloskundige
(3%) en door een secretaresse (1%).
De meldingen betroffen meestal het
eigen handelen, maar soms ook het
handelen van een derde. Dat betrof
een verpleegkundige (50%), een
gynaecoloog, AIOS of verloskundi-
ge (25%), een laborant (7%), de
technische dienst (5%), een kinder-
arts-(in opleiding) (4%), de overi-
gen betroffen de apotheek, anesthe-
sie, OK-personeel, of secretaresse. 
In 60% van de gevallen had het
incident daadwerkelijk de patiënt
bereikt. In 94% waren er geen
gevolgen voor de patiënt. Echter in
6% van de gevallen was er sprake
van langer verblijf en in één geval
was er blijvend letsel (Erbse-parese
neonaat; als het partusverslag van
de vorige baring van deze patiënt
was opgevraagd hadden we una-
niem besloten geen vaginale baring
na te streven en was de schouder-
dystocie hoogstwaarschijnlijk niet
opgetreden). Precies de helft van de
patiënten was ingelicht over het feit
dat er een onbedoeld incident was
opgetreden. 
De aard van het incident betrof in
bijna de helft van de gevallen
behandeling of verzorging . In 65%
van de gevallen betrof dit verpleeg-
kundig handelen en in 35%
medisch handelen. Incidenten met
medicatie of infusie zorgden voor
een kwart van het totale aantal inci-
denten. Het merendeel betrof een
verkeerde dosis of tijdstip, dan wel
een toediening vergeten. Een ander
deel betrof verkeerd voorschrijven,
toediening van verkeerd preparaat
of aan verkeerde patiënt. Eveneens

een kwart betrof alle overige inci-
denten; veelal betroffen deze het
kwijtraken dan wel verkeerd labe-
len van bloedbuizen. Er vonden
geen incidenten met bloedproduc-
ten plaats. 
Oorzaken of omstandigheden die
aanleiding gaven tot het incident
betroffen in bijna 40% van de geva-
len de interne organisatie. Hierbij
was een deel te wijten aan onvol-
doende deskundigheid of onduide-
lijke taken/verantwoordelijkheden.
In bijna 60% van het totaal stond
een aspect van menselijk handelen
centraal, ruim een derde daarvan
was veroorzaakt door vergissen of
vergeten en ruim 10% betrof een
communicatieprobleem. 

LITERATUUR 

In de snel groeiende hoeveelheid
referenties over patiëntveiligheid
hebben hebben slechts een paar
centra in de wereld specifiek over
de obstetrie gerapporteerd. Het is
interessant om enkele hiervan kort
te bespreken. Communicatie blijkt
een van de belangrijkste factoren is
die bijdragen aan maternale/peri-

natale sterfte en near-miss-morbidi-
teit.2 Kwetsbare situaties ontstaan
wanneer men op een drukke afde-
ling voor elkaar inspringt of werk-
zaamheden van elkaar overneemt.
Overdrachtsmomenten en het over-
plaatsen van patiënten naar andere
afdelingen/ziekenhuizen zijn
berucht voor het verloren gaan van
informatie door tekortschietende
communicatie. Het is van belang
voor een ieder zich te realiseren dat
communicatie vaak wordt onder-
broken, inefficiënt of incorrect is,
verkeerd wordt geïnterpreteerd of
zelfs inaccuraat is. In de Verenigde
Staten is daarom recent op enkele
afdelingen Obstetrie & Gynaecolo-
gie de zogenaamde ‘SBAR’-com-
municatietechniek ingevoerd die bij
elke vorm van communicatie
tussen verpleegkundigen en artsen
wordt gebruikt om belangrijke
informatie over te brengen (zie
tabel 2). Deze techniek veronder-
stelt dat door een gestructureerde
en directe manier van communice-
ren het waarschijnlijker wordt dat
informatie net zo overkomt als dat
was bedoeld. Zo wordt voorkomen
dat informatie verloren gaat of dat
niet-relevante informatie op de
voorgrond komt te staan.3

Het Perinatal Safety Project, een ini-
tiatief van ‘Kaiser Permanente’, een
grote ziekenhuisorganisatie in Cali-
fornië, werkt momenteel intensief
aan het ontwikkelen van zoge-
naamde ‘high reliability perinatal
units’.3 De wens is om samenwer-
king , teamwork en communicatie-
vormen te verbeteren en zo op een

Hoe werd het incident ontdekt? (n = 300)
Toeval 132 (44%)
Controle patiënt 54 (18%)
Controle afspraken tijdens dienst 39 (13%)
Ontdekking door alarm 21 ( 7%)
Controle afspraken tijdens dienstoverdracht verpleging 21 ( 7%)
Inspectie daglijst 18 ( 6%) 
Controle afspraken tijdens visite 15 ( 5%)

1. Hoe/wat is de (Situation) situatie waar je over belt?
• Identificeer de afdeling, patiënt en kamernummer.
• Vertel kort iets over het probleem: wat is het, wanneer is het

gebeurd/begonnen, hoe ernstig is het?
2. Geef relevante informatie over de (Background) achtergrond, bijv.

• De opnamediagnose en de opnamedatum.
• Lijst van medicatie (inclusief intraveneuze medicatie), allergieën

en labuitslagen.
• Meest recente meting van vitale functies.
• Laboratoriumwaarden: vermeld de datum en tijd van de test en

vermeld (indien van toepassing) vorige testen die tijdens de
opname zijn gedaan om de uitslagen te kunnen vergelijken.

• Andere klinische informatie (bijvoorbeeld voorgeschiedenis).
3. (Assessment) Wat is jouw Beoordeling van de situatie?
4. (Recommendation) Aanbeveling; wat wil je dat er gebeurt? Bijv.

• Patiënt moet gezien worden.
• Verandering in medicatie.

Tabel 2. SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) communi-
catietechniek.

Tabel 1. 
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meer betrouwbare/voorspelbare
manier te kunnen gaan werken en
perinatale uitkomsten te optimali-
seren. Implementatie betreft onder
andere verbale communicatiestrate-
gieën (SBAR), multidisciplinair
onderwijs in de theorie van de
menselijke fouten, multidisciplinai-
re overdrachten en debriefingstech-
nieken nadat een incident of adver-
se event optreedt. Een belangrijk
onderdeel is uitdragen van de mis-
sie, een zogenaamde ‘ just culture‘
op de afdeling te creëren. In een
rechtvaardige cultuur (just culture)
bestaat een juiste balans tussen
enerzijds de noodzaak voor een
organisatie om te leren en ander-
zijds de eigen verantwoordelijkheid
van individuen voor hun acties.
Door middel van human factors-
technieken en operationele systee-
maanpassingen wil men de volgen-
de karakteristieken in de
organisatie verankert krijgen:
• Veiligheid is het kenmerk van

de organisatiecultuur en daar-
om wordt het werk in deze unit
gezien als potentieel gevaarlijk.

• Het werkproces wordt
beschouwd als een team- in
plaats van een individuele func-
tie en teaminteracties zijn colle-
giaal in plaats van op hiërarchi-
sche basis.

• Open en heldere communicatie
wordt hoog gewaardeerd en
beloond.

• Spoedsituaties en onverwachte
calamiteiten worden regelmatig
geoefend.

Simpson et al.4 beschreven de inter-
actie tussen obstetrie-verpleegkun-
digen en gynaecologen door mid-
del van focus group-discussies and
diepte-interviews. Het zal geen ver-
rassing zijn dat beide groepen pro-
fessionals respectvolle interactie
nastreven, maar de interpretatie
van dit begrip verschilde sterk.
Gynaecologen bleken bijvoorbeeld
een meer positieve opinie te hebben
over het teamworkklimaat op de
eigen afdeling dan verpleegkundi-
gen. Men was het erover eens dat
patiëntveiligheid op vertrouwen,
open communicatie, en effectief
interdisciplinair teamwork stoelt.
Maar open communicatie, effectief
luisteren en gezamenlijke besluit-
vorming worden vaak bemoeilijkt
door de socialisatie en psychologie
van de betrokken individuen. Zo

beschrijft men dat in plaats van een
directe vorm van communicatie,
die leidt tot een zorgplan gemaakt
door twee kundige professionals,
verpleegkundigen onder invloed
van hiërarchische verhoudingen
soms een soort arts <> verpleeg-
kundigenspel spelen om de belan-
gen van de patiënt te kunnen
behartigen. 
Daarop voortbordurend is het werk
van Sexton et al. interessant.5 Deze
groep onderzocht het teamworkkli-
maat op de verloskamerafdeling in
44 ziekenhuizen onder bijna vijfdui-
zend medewerkers. Men vroeg zich
onder andere af in welke mate zorg-
verleners zich gesteund voelen,
vrijuit hun zorgen kunnen uiten,
vragen kunnen stellen, het gevoel
hebben dat de input van de ver-
pleegkundige wordt gewaardeerd,
dat conflicten worden opgelost en
dat artsen en verpleegkundigen
samenwerken. Het onderzoek vond
grote verschillen in perceptie van
teamwork tussen zorgverleners met
verschillende functies en tussen
verschillende units. Belangrijke
teamworkitems waren: Informatie-
uitwisseling tijdens overdracht en
voor aanvang van een ingreep,
bekendheid met het karakter van de
anderen met name tijdens calamitei-
ten, het samen nemen van beslissin-
gen, en de mogelijkheid om het met
elkaar oneens te zijn. Ook hier werd
gevonden dat diegenen in hogere
autoriteitsposities het teamwork-
klimaat op hun afdeling positiever
zien dan degenen die hiërarchisch
gezien een lagere plaats innemen.
De auteurs stellen dat het vermin-
deren van de traditionele nadruk op
hiërarchie de bereidheid van team-
leden hun zorgen over potentieel
risicovolle situaties te delen ver-
groot, ongeacht de formele status
binnen de organisatie.

BESCHOUWING

Wij vinden een behoorlijk aantal
(bijna)-incidenten (10%) tijdens
opname op een obstetrische afde-
ling. De enige andere obstetrische
afdeling die hierover heeft gerap-
porteerd meldt dat in totaal 2% van
de obstetrisch patiënten te maken
kreeg met een incident. Daarbij was
in nog eens 3% van de gevallen
sprake van een (bijna)-incident.6

Ondanks dat de meeste van deze
(bijna)-incidenten weinig impact

hadden, zijn ze zorgwekkend door-
dat ze de potentie hebben ernstige
schade aan moeder en/of kind te
veroorzaken. Des te zorgwekken-
der is het feit dat de overgrote
meerderheid van deze kwaliteits-
problemen veroorzaakt worden
door vermijdbare menselijke fou-
ten. Patiënten en de maatschappij
verwachten dat de verloskameraf-
deling een veilige plek is. Echter,
deze units worden gekenmerkt
door een complexe werkomgeving
bestaande uit een systeem van
mensen en technologie. Communi-
catiestoornissen, verlies van infor-
matie tijdens de overdracht van
zorg, de hoge piekbelasting en mul-
tipele concurrerende taken vormen
hier de grootste bedreiging. 
Door te investeren in een organisa-
tiesysteem die veiligheid op de eer-
ste plaats zet, kunnen veilige orga-
nisaties ontstaan (vergelijk de
petrochemische of luchtvaartindus-
trie). Kenmerkend voor dergelijke
zogenaamde ‘high reliability orga-
nisations’ is het besef dat fouten
kunnen/zullen voorkomen
ondanks de beste voorzorgsmaatre-
gelen. Zij verwachten dat fouten
optreden en trainen hun werk-
nemers dan ook op het tijdig her-
kennen en herstellen ervan. Proce-
dures en taakbeschrijvingen zijn
daarom maximaal gestandaardi-
seerd. Wederzijds respect, erken-
ning van competentie en een
gedeeld gevoel van verantwoorde-
lijkheid voor veiligheid zijn andere
kenmerken. Teamwork is belangrijk
in perinatale units want een norma-
le situatie kan plotseling overgaan
in een calamiteit.
Wat betreft risicobeheersing is het
van belang niet alleen te richten op
ernstige voorvallen. Zoals wij aan-
tonen komen ernstige incidenten
zelden voor dus deze zijn niet
representatief voor het werkelijke
kwaliteitsprobleem op afdelingen.
Wij zijn het dan ook niet eens met
de stellingname van sommigen dat
de problemen die we tegenkwamen
niet veel klinisch relevante waarde
hadden en daarom overbodige aan-
dacht vragen. Wij menen juist dat
een ‘gouden kans’ voor onze leren-
de organisatie is gelegen in het ana-
lyseren van bijna-incidenten. Dit
zijn incidenten die niet daadwerke-
lijk tot schade voor de patiënt heb-
ben geleid. In dergelijke bijna-inci-
denten ligt namelijk veel informatie
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verborgen over het functioneren
van ons zorgsysteem. Vele vergis-
singen worden tijdig opgemerkt en
gecorrigeerd voordat deze de
patiënt kunnen bedreigen. Door te
onderzoeken wat tot de ontdekking
van het voorval heeft geleid kan
men leren waar al sterke barrières
aanwezig zijn. Daar waar de ont-
dekking op toeval berustte, wordt
duidelijk welke barrières versterkt
zouden moeten worden. Gezien het
type kwaliteitsproblemen die we
identificeerden, lijken interventies
welke expliciet worden gericht op
systeemfactoren, zoals teamwork,
communicatieskills in stress-
situaties, en werkwijze/workflow
(hoe is het werk georganiseerd?),
belangrijk om veiligheid op onze
afdeling te vergroten.4,7

We dagen andere afdelingen uit
onze data te reproduceren zodat er
meer specifieke obstetrie-gerela-
teerde informatie beschikbaar komt
om de klinisch-obstetrische zorg
veiliger te maken. Deze andere
afdelingen willen we onze observa-
ties meegeven dat verpleegkundi-
gen een voortrekkersrol hebben; zij
doen immers het merendeel van de
meldingen. En last but not least, het
creëren van een cultuur die aan-
moedigt van incidenten te leren
vraagt om zichtbaar en ondersteu-
nend leiderschap. 
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Bijlage 1. Meldingsformulier.

Veilig Incident Melden VERTROUWELIJK   RUIMTE VOOR  
PONSPLAATJE PATIENT 

Datum melding: …….… /……….. /200……                                                                                                        
Melder functie:     Naam      Hoe bereikbaar ______________________ 

Formulier helemaal invullen! Criterium voor melden: ‘alles wat niet de bedoeling was’ m.b.t. de zorg rondom een patiënt. Kies eerst een item 
uit één van de vier hoofdcategorieën in de eerste kolom. Vul vervolgens de andere kolommen in (meerdere antwoorden mogelijk) en daarna 
de achterzijde van het formulier. 
1    Medicatie / voeding (bijna-)incident Hoe werd het (bijna-)incident ontdekt en wanneer 

vond het plaats ?  
 Medicatie, naam: ……………………………….. 

……. 
 Bloed/bloedproducten, nl………….. 
 Enterale voeding:                              per os, 

nl………………………… 
  per sonde, nl…………………….    
 Anders, nl…………………………… 

 Foutieve dosis / hoeveelheid 
 Foutieve concentratie 
 Verkeerde inloopsnelheid 
 Verkeerde patiënt 
 Onvolledige intake 
 Verkeerde product 
 Verlopen product 
 Verkeerd tijdstip 
 Foutieve toedieningsroute 
 Anders, nl…………………….……. 

 2    Onderzoek  (bijna-)incident 
 Laboratoriumonderzoek 
 Röntgenonderzoek 
 Echografisch onderzoek 
 Microbloedonderzoek  MBO 
 nl……………………………………. 
 navelstrengbloed 
 Anders, nl ..………………………… 

 Onnodige afname 
 Materiaal niet ontvangen 
 Verkeerd materiaal afgenomen 
 Verkeerde aanvraag 
 Verkeerd tijdstip 
 Verkeerde patiënt 
 Onderzoek niet verricht 
 Vertraagde uitslag 
 Anders, nl…………………….……. 

 controle van de patiënt 
 controle afspraken tijdens dienst  
 inspectie daglijst 
 controle afspraken tijdens dienstoverdracht 
 ontdekking door alarm…………… 
 anders, nl…………………………… 

 
----------------------------------------------------- 
 

 bij opname op afdeling 
 tijdens verblijf op afdeling 
 bij overplaatsing intern/extern 
 tijdens ontslag 
 tijdens acute situatie,   nl…………… 
 tijdens pauze van verantwoordelijk 

verpleegkundige 
 tijdens overdracht/visite 
 weekend 
 anders, nl..…………………………. 

 
3    Materialen/apparatuur (bijna-)incident Welke factoren hebben bijgedragen ?: 

 Sonde, type………………………. 
 Pomp,  type.……………………….. 
 Verbandmateriaal,               

nl……………………………………. 
 Catheter,  type…………………….. 
 Drain,  type….……………………… 
 Perifeer infuus …………………….. 
 CTG uitwendig……………………… 
 Arterielijn ……….…………………. 
 Intrauteriene druklijn………………………...…….. 
 Schedelelectrode…………………… 
 forceps……………………………… 
 vacuum..…...………………………. 
 reanimatieruimte…………………… 
 transportcouveuse…………........... 
 reanimatiekar……………….…….. 
 Monitor,  type.…………………….. 
 Anders, nl………………………….. 

 4      Andere melding 

         Beschrijving z.o.z. 

 Ongeplande verwijdering 
 Verstopt 
 Geknikt 
 Losraking 
 Niet meer in situ 
 Niet verwijderd 
 Verkeerd aangesloten 
 Te lang in situ 
 Subcutaan lopend infuus 
 Onjuiste instelling 
 Onjuist gebruik 
 Disfunctie apparaat 
 Beschadiging 
 Onbeschikbaar 
 registratieprobleem 
 Anders, nl………………….……….. 

 Communicatieprobleem 
 Afleiding / onoplettendheid 
 Vermoeidheid 
 Lage werkdruk 
 Hoge werkdruk 
 Haast 
 Stress 
 Verminderd fysiek welbevinden 
 Langdurige afwezigheid werkvloer 
 Onduidelijk handschrift 
 Onbekendheid met protocol 
 Verkeerd gebruik van protocol 
 Gebrek aan supervisie 
 Onvoldoende opleiding voor procedure 
 Juiste werkwijze onbekend op afdeling 
 Onvoldoende gekwalificeerd personeel 
 Onvoldoende middelen 
 Gebrek aan /  of foutieve kennis 
 Onjuiste beoordeling cq. diagnose 
 Probleem niet herkend 
 Onjuiste opdracht 
 Niet gezocht naar informatie 
 Onvoldoende geanticipeerd 
 Onjuiste behandelingsbeslissing 

 
 Beschrijf het (bijna-)incident zo gedetailleerd mogelijk, inclusief factoren die de gevolgen van het (bijna-)incident hebben beperkt. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hoe zou dit (bijna-)incident in de toekomst voorkómen kunnen worden? 
 …......................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Datum en tijdstip incident:  ……… /……… /200…    ……… : ……… uur             onbekend 
 Datum en tijdstip ontdekken:  ……… /……… /200…    ……… : ……… uur             onbekend 
 Het (bijna-)incident…  Incident aan patiënt/contactpersoon gemeld? 
 werd ontdekt voordat het de patiënt kon bereiken      
 heeft de patiënt bereikt 

 Ja, reactie: ..……………………………………………… 
 Nee, reden: ……………………………………………… 

 Feitelijke gevolgen voor de patiënt ten tijde van melding:   Gegevens patiënt 
 geen ongemak of letsel 
 klein letsel, geen verlengde opnameduur 
 ernstig tijdelijk letsel, verlengde opnameduur 
 ernstig permanent letsel, verlengde opnameduur 
 overlijden 
 onbekend 

 Evt. aanvullingen……………………………………………..…    
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 Personeelslid betrokken bij ontdekken  Personeelslid betrokken bij ontstaan  
 Verantwoordelijke verpleegkundige 
 Verpleegkundige in opleiding voor ………………… 
 Gynaecoloog 
 arts-assistent 
 verloskundige 
 co-assistent 
 anders, nl…………………………………………….. 
 onbekend 

 Verantwoordelijke verpleegkundige 
 Verpleegkundige in opleiding voor…………………………… 
 Gynaecoloog 
 arts-assistent 
 verloskundige 
 co-assistent  
 anders, nl………………………………………………………. 
 onbekend 

 
 In te vullen door commissie 
 Mogelijke gevolgen patiënt:  Herhaling  Risico 

inschatting 
 Actie 

 gering 
 klein 
 matig 
 groot 
 extreem / catastrofaal 
 onbekend 

 zeldzaam 
 onwaarschijnlijk 
 mogelijk 
 waarschijnlijk 
 vrijwel zeker 

 1 
 2 
 3 
 4 

 

 naar FONA commissie 
 analyse door commissie 
 geen nadere analyse 

 

Terugkoppeling melder:  Persoonlijk / Overzicht 
Acties n.a.v. melding: 
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1. Een flesje lidocaine 1% werd gepakt voor infiltre-
ren perineum. Er bleek echter adrenaline toege-
voegd volgens het etiket. Het was op tijd ontdekt
door de verpleegkundige op de verloskamer.
Maar, het flesje is wel onopgemerkt door drie vei-
ligheidsbarrières heen gekomen. De eerste keer bij
de centrale apotheek, de tweede keer bij de apo-
thekersassistent die de zending bij ons in de medi-
cijnkamer inruimt, de derde keer door een ver-
pleegkundige die de bewuste verloskamer heeft
bijgevuld. De voorraad is inmiddels gecheckt op
eventueel meer afwijkende flesjes.

2. Patiënte trof verkeerde antibiotica op haar nacht-
kastje aan. Zij was geschrokken en boos. Bewuste
verpleegkundige wijt dit incident aan het afgeleid
worden door een pieper tijdens het ronddelen van
medicatie; verpleging raadt aan niet meer gelijktij-
dig medicatie voor twee verschillende patiënten
mee te nemen een kamer in. Een andere oplossing
is altijd MET de medicijnkar rond te delen. 

3. Tijdens een secundaire sectio caesarea in verband
met niet-indalend hoofd bleek de schedelelektro-
de nog op het caput te zitten. Werd verwijderd na
geboorte kind. Er waren geen gevolgen. Dit is een
probleem dat zich af en toe voordoet. Het is een
infectierisico voor de moeder wanneer de elektro-
de in de operatiewond terechtkomt en een risico
voor het kind dat door traumatisch verwijderen
van de elektrode tijdens ontwikkeling van het
caput de hoofdhuid wordt beschadigd. De vraag
is wie er verantwoordelijk is voor het verwijderen
hiervan. In de werkgroep is afgesproken dat de
verpleegkundige die het CTG ontkoppelt ook

voor het verwijderen van de schedelelektrode
zorgt. Wanneer het niet lukt de elektrode eraf te
krijgen moet er iemand anders gevraagd worden
alvorens naar OK te gaan. Dit wordt aangepast/
toegevoegd in het verpleegkundig protocol ‘Sectio
caesarea’.

4. Er is een baby overgedragen door een verpleeg-
kundige van de verloskamer naar de kraamafde-
ling in de late dienst. De moeder verbleef op de
intensive care gedurende de nacht en de baby zou
op de kraamafdeling in de babykamer blijven.
Echter, de baby is vervolgens niet aan de nacht-
dienst overgedragen. Per toeval werd de baby in
de babykamer ‘gevonden‘. 
Oplossingen: Is je overdracht compleet? Schrijf de
aanwezige baby’s op de babykamer op het bord. 

5. Een formulier voor bloedafname van een patiënt
werd per abuis afgeritst met het pasje van de echt-
genoot. Beide pasjes zaten in hetzelfde hoesje,
zoals wel vaker het geval is. Patiënte moest voor
manuele placentaverwijdering. De afspraak
bestaat dat diegene die het bloed afneemt, ook zelf
voor afstempelen/invullen van formulieren zorgt.
Maar dan moet diegene wel de identiteit van
patiënt verifiëren met wat er op het pasje staat! 

6. Een patiënte had een epiduraalkatheter en een
syntocinonpomp. Per abuis is de verkeerde pomp
uitgezet toen patiënte volledige ontsluiting had.
Het bleek dat de medicatiestickers op de infuuslij-
nen ontbraken. De regel is dat er een medicatie-
sticker zowel aan de pompkant als aan de kant
van de patiënt komt. 

Bijlage 2. Enkele meldingen en bijbehorend advies ter voorkoming.
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ABSTRACT
A significant component of improving
patient safety involves understanding
and managing the risks that lead to
harm. Incident reporting and sharing
is considered an important source of
risk management data for identifying
and addressing the causes of errors,
the associated system failure and the
best area to focus improvement efforts.
We report our experience of the first
2 years of incident reporting of an
obstetric unit in an academic teaching
hospital. We found that serious
adverse events occurred infrequently.
However, 10% of obstetric patients are
affected by adverse events or had
important errors occur that had the
potential to cause significant harm.
The most important contributing fac-
tors were related to human error such
as miscommunication, inefficient
workflow, attention lapses or forget-
ting, and protocol violations. Our data

indicate that teambuilding, situational
awareness training, and introduction
of several communication strategies
are appropriate targets for quality
improvement.

SAMENVATTING
Een belangrijk onderdeel van het ver-
beteren van patiëntveiligheid betreft
het begrip van en omgang met risico’s
die tot schade kunnen leiden. Het mel-
den en delen van kennis omtrent inci-
denten wordt beschouwd als een
belangrijke bron van kennis omtrent
het identificeren van de oorzaken van
fouten, het falen van het zorgsysteem
en het doel van verbeteracties. Wij rap-
porteren onze ervaring met de eerste
twee jaar incident melden op een
obstetrische afdeling in een acade-
misch ziekenhuis. Ernstige incidenten
waren zeldzaam. Echter, 10% van onze
patiënten was betrokken bij een onge-
wenste gebeurtenis of belangrijke fou-

ten die de potentie hadden om aan-
zienlijke schade te veroorzaken. 
De meest belangrijke bijdragende fac-
tor was gerelateerd aan een menselijke
fout zoals miscommunicatie, ineffi-
ciënte organisatie van het werk, verlies
van aandacht of vergeten zowel als
protocoldeviaties. Onze data geven
aan dat teambuilding, situationele
bewustwordingstraining en de intro-
ductie van verscheidene communica-
tiestrategieën belangrijk zijn voor
kwaliteitsverbetering. 
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INLEIDING

Artsen worden steeds vaker en
dwingender beoordeeld op hun
kwaliteit. Dit gaat zelfs zo ver dat
de huidige minister van Volksge-
zondheid heeft aangekondigd
maatregelen te treffen tegen hen
(lees: specialisten), die ‘onvoldoen-
de presteren’.1 Hierbij wordt echter
uit het oog verloren dat het regis-
treren van bijvoorbeeld complica-
ties door de arts zelf juist een ander
doel heeft, namelijk die van kwali-
teitsbewaking.2 Immers, complica-
tieregistratie en de analyse daarvan
zijn sterke indicatoren van de kwa-
liteit van het medisch handelen.3

Echter, enkel het registreren van
complicaties dient geen enkel doel.
Nadere analyse van het geregis-
treerde en het plaatsen daarvan in
de context van het aangebodene
(o.a. de comorbiditeit, soort opera-
tie/partus et cetera) levert meer
inzicht in het medisch handelen
dan het louter geven van complica-
tiecijfers. Voorop gesteld dient te
worden dat er een uniforme en con-
tinue vorm van registreren bestaat.4

In de literatuur is te vinden dat er
momenteel nog in geen enkel spe-
cialisme uniforme registratie plaats-
vindt, hoewel daar vanuit de Heel-
kunde goede initiatieven in zijn
ontplooid.5,6,7 Ook in Nederland is
recent een start gemaakt met een
uniforme registratie van complica-
ties in de Obstetrie en Gynaecolo-
gie.8 Vooralsnog betreft dit louter
klinisch opgenomen patiënten,
inclusief de dagbehandelingen.
Daar de analyse van de droge cij-
fers geen enkele zin heeft kan juist
door een kwalitatieve analyse van
die data een instrument in handen
verkregen worden waarop medisch
beleid en handelen kan worden
(bij)gestuurd. 

Een complicatieregistratieanalyse
kan zo een aantal facetten naar
voren brengen die als informatie-
bron voor zowel dokter als patiënt
van belang zijn. Dit kan de basis
vormen voor (nieuwe) besluitvor-
ming (‘dokter, waarmee moet ik
rekening houden?’). Tevens kan een
kwalitatieve analyse van een derge-
lijke registratie als toets voor de
kwaliteit dienen in zowel plaats als
tijd (‘zien we dat echt zoveel de
laatste tijd?’ en ‘bij welke ingreep
en welke patiënt?’). Tot slot kan een
complicatieregistratie als indicator
en monitor dienen bij pogingen de
kwaliteit te verbeteren (‘hoe kun-
nen we het de volgende keer beter
doen?’). Dat dit niet eenvoudig in
een kliniek geïmplementeerd kan
worden moge duidelijk zijn.

DE INTERPRETATIE

Een van de problemen die bij het
registreren van complicaties kan
optreden is het niet juist interprete-
ren van de definitie zoals deze door
de Orde van Medisch Specialisten
(OMS) is opgesteld.4 Daarnaast is
het van belang het verschil tussen
een complicatie en een fout (‘medi-
sche misser’) goed af te bakenen.
Daar een complicatie een (onge-
wenste) uitkomstmaat is, ongeacht
de proceskwaliteit, is bij een fout de
proceskwaliteit beneden de maat,
ongeacht de uitkomst. Van compli-
caties kan men leren wat er fout
gegaan is en hoe vaak dat gebeurt
en waardoor. Dit laatste geschiedt
via casuïstische procesanalyses en
statistische data-analyses.5,9 Wan-
neer men van een complicatieregis-
tratie een kwaliteitsinstrument wil
maken zal een aantal facetten dui-
delijk belicht moeten worden. 
Allereerst is dat de interpretatie van
de complicatie. De primaire ziekte,

de comorbiditeit, de ‘chirurgische’
behandeling en eventuele andere
(‘overige’) determinanten kunnen
daarbij een rol spelen. Vervolgens
kan in retrospect worden geanaly-
seerd waar de problemen lagen.
Door kritisch te kijken naar de indi-
catiestelling en de voorzorgsmaat-
regelen die voor de desbetreffende
ingreep zijn genomen kan de ver-
mijdbaarheid in kaart worden
gebracht. Hierbij dienen ook de uit-
voering en de nazorg betrokken te
worden. Tot slot, ook het manage-
mentaspect (‘organisatie rondom
patiënt’, ‘OK-planning’) dient in
deze retrospectieve analyse meege-
nomen te worden. Voor de toe-
komst is echter van groot belang
wat ‘de Les’ is die uit de betreffen-
de complicatieanalyse te kristallise-
ren is.10 Hiervoor zijn verschillende
analysemodellen ontwikkeld, die
veelal aspecten uit de luchtvaart en
de petrochemische industrie met
zich meedragen.11,12

INCIDENTANALYSES

PRISMA-methode
PRISMA staat voor Prevention
Recovery Information System for
Monitoring and Analysis.9 In deze
‘beredeneerde’ analyse worden
‘faalfactoren’ en ‘herstelfactoren’
benoemd. De faalfactoren (de ach-
terliggende oorzaken) kunnen
gerubriceerd worden in technische,
organisatorische, menselijke en
patiëntgerelateerde factoren. Daar-
naast kunnen de herstelfactoren,
die hebben geleid tot het bijna-inci-
dent in plaats van het incident,
worden geanalyseerd. Er kan
gestuurd worden op de faal- en
herstelfactoren; dit is in het alge-
meen zinvoller dan het blamen van
de directbetrokkenen. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg volgt

Complicatieregistratie als
kwaliteitsinstrument
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momenteel deze aanpak om oorza-
ken van complicaties boven water
te krijgen.

ECFA-methode.
Dit staat voor Event Condition Fac-
tor Analysis-methode.13 Deze
methode is ontwikkeld door veilig-
heidskundigen van de TU Delft.
Vooral voor gecompliceerde techni-
sche werkprocessen is dit een
goede analyse gebleken die bijvoor-
beeld wordt toegepast bij de neona-
tologie. 

Bow-Tiemethode
Allereerst wordt in een prospectie-
ve procesanalyse gekeken waar de
knelpunten zouden kunnen liggen
in een desbetreffend proces. In
geval er een complicatie plaats-
vindt, wordt deze ‘op’ dit proces
gelegd, zodat gezien kan worden
waar het proces niet goed is verlo-
pen of hapert. Deze methode, ont-
wikkeld door Patrick Hudson, is
vooral voor de industrie ontwor-
pen, maar wordt recent ook toege-
past bij de bloedtransfusiedienst.12,14 

Welke van de drie methoden de
beste analyse oplevert om ‘de Les’
van de desbetreffende complicatie
of het desbetreffende incident te
analyseren is nog niet met elkaar
vergeleken. De PRISMA-methode
lijkt voor deze analyse echter het
meest toegankelijk.

OPENBAARHEID VAN EEN
COMPLICATIEREGISTRATIE 

Het openbaar maken van (compli-
catie)cijfers heeft inherent een aan-
tal voor- en nadelen. Allereerst
dient men zich te realiseren dat er
drie (relevante) wetten zijn die een
complicatieregistratie mogelijk
openbaar kunnen maken. Dit zijn
respectievelijk de Wet op de
geneeskundige behandelingsover-
eenkomst (deze verplicht de arts
openheid ten aanzien van het
behandelingsvoorstel te geven) en
de Wet bescherming privacy, die
iedere Nederlander het recht geeft
op inzage in zijn/haar eigen data-
bestand en registratie en tot slot de
Wet openbaar bestuur (WOB) die
de openbaarheid van informatie
garandeert voor overheidsinstan-
ties (zoals academische centra). 
De voordelen van het openbaar
maken van complicatiecijfers is dat

dit het publieke vertrouwen in de
zorg kan doen toenemen (‘we heb-
ben niets te verbergen’) en dat
transparantie en kwaliteitsinforma-
tie een mogelijkheid geeft tot het
maken van keuzes (‘die operaties
voeren we niet meer uit’, ‘die
patiëntenstroom moeten we bijstu-
ren’). Ook zorgt deze openbaarheid
ervoor dat kwaliteitsverbetering
door zowel de specialist als de
gehele organisatie mogelijk wordt
gemaakt. 
Groot nadeel van de openbaarheid
is dat het onderscheid tussen een
complicatie en een fout niet alleen
voor de arts, maar ook voor patiënt
moeilijk is te maken. Verder is een
correctie naar confounders lastig.
Zo wordt de behandeling van
hoogrisicopatiënten ‘bestraft’ (met
name in academische centra) door
veelal een hoger gemeten complica-
tieratio. Deze paradox van compli-
caties registreren kan uiteindelijk
kwaliteitsinitiatieven remmen. Het
voorstel, zoals dat er van de minis-
ter ligt voor beloning en strafsys-
teem leidt derhalve tot tegengestel-
de resultaten.15

CONCLUSIE

Het blijft van groot belang dat er in
elke kliniek een valide complicatie-
registratie wordt gerealiseerd. De
analyse van data en ‘de Les’ die
hieruit getrokken worden, is van
groot kwaliteitsbelang gebleken.
Echter, de totale en onvoorwaarde-
lijke openbaarheid van een oninter-
preteerbare databrij levert naar het
publiek toe risico’s op. Pas wanneer
alle factoren geanalyseerd zijn,
kunnen complicaties met recht als
kwaliteitsmeter gebruikt worden.
Men dient zich blijvend te realise-
ren dat enkelvoudige uitkomstma-
ten, zoals complicaties of sterfte-
kans op zich onvoldoende maat
voor de evaluatie van de kwaliteit
van de geleverde zorg zijn.16 Er
dient immers rekening gehouden te
worden met een samenspel van
biologische, medische en operatio-
nele variabelen, dus richt de aan-
dacht zich tevens op onderzoek
naar patiëntenkenmerk en samen-
hang met de zorgprocessen. Het
voorstel om in een aantal zieken-
huizen in Nederland naar Ameri-
kaans voorbeeld ‘operaties met
garantie’ te gaan geven is wellicht
hier een goede insteek.17,18 

Vooralsnog zal men de hand in
eigen boezem moeten steken en
verbeteringsacties intern ter hand
dienen te nemen die de zorg ten
goede komen. Blijvend zal er alles
aan gedaan moeten worden om
goede diensten in de gezondheids-
zorg te leveren. Dat vraagt om een
cultuurverandering, maar ook om
specifieke kennis en vaardigheden.
Een solide complicatieregistratie en
een ingeburgerde complicatiebe-
spreking kunnen hier zeker aan bij-
dragen. Uiteindelijk zal het doel
zijn inzicht in het zorgproces te ver-
krijgen. Door eerst deze interne
facetten op te lossen kan daarna
onderling vergelijk op landelijk
niveau, tussen de verschillende kli-
nieken, plaatsvinden.
Tot slot dienen we ons te realiseren
dat een complicatieregistratie een
betrouwbaarder indicator voor een
goede zorgkwaliteit is gebleken
dan het claimen van een lage com-
plicatie-incidentie. 
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ABSTRACT
Complication registration and its
analysis are strong indicators of  the
quality of medicine practiced. Unfor-
tunately in the Netherlands until now,
no medical
speciality registers complications in a
uniform way, and there is no standard
audit system in place. There is a clear
distinction to be made between a com-
plication and a fault. Inherently a
complication carries a lesson within
and should be studied regularly and
in accordance with a well circum-
scribed protocol. Instead of blaming
the persons concerned rather a multi-
factor approach is recommended. In
retrospect, human failure factors, orga-
nizational or patient related factors

should be analysed. Prospectively bot-
tlenecks in the working process must
be targeted in order to gain insight in
the origin of the complication. Several
process analysis models, most of them
being developed by the aviation and
petrochemical industries are now
implemented. Advantages of keeping
a transparent and public registrater are
gaining patient's confidence in health
care in general, and facilitating deci-
sion making in individual cases. Keep-
ing a public register while treating
'high-risk' patients will lead to a fair
comparison between hospitals, if only
'bare results' are available. In conclu-
sion introducing a proper complica-
tion register demands the bending of
traditions as well as to gain specific

knowledge and skills in order to inter-
pret its outcomes.

TREFWOORDEN
complicatieregistratie, procesanalyse,
transparantie, cultuurverandering.
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INLEIDING

Vandaag de dag worden artsen
vaker en dwingender beoordeeld
op de kwaliteit van hun handelen.1,2

Hoewel dit een moeilijk kwantifi-
ceerbaar begrip is, zal dit gegeven
een stimulans moeten vormen voor
een proactieve in plaats van een
reactieve opstelling.3,4 Ook de
Nederlandse Vereniging voor Obs-
tetrie en Gynaecologie (NVOG) sig-
naleerde dit en heeft in 2005 de
Commissie Complicatieregistratie
in het leven geroepen.
De insteek van de NVOG was erop
gericht de vier inhoudelijke onder-
delen van het vakgebied (Landelijk
Verloskunde Registratie, Algemene
Gynaecologie, Landelijke Infertili-
teit Registratie en Landelijke Onco-
logische Registratie) inhoudelijk te
ondersteunen.5 Als taak kreeg de
Commissie mee een complicatiere-
gistratie voor het complete gynae-
cologische vakgebied te ontwikke-
len volgens de lijn van de landelijke
kwaliteitseisen van de Orde van
Medische Specialisten (OMS). De
Orde heeft een algemeen raamwerk
voor een complicatieregistratie ont-
wikkeld. Dit raamwerk gaat uit van
één vaste definitie van een compli-

catie, één minimum dataset, één
masterclassificatie en één basisset
van software-eisen voor automati-
sering van codering en opslag.6

Uitgangspunt van het project com-
plicatieregistratie was het ontwik-
kelen van een registratie die goed
geïntegreerd kan worden uitge-
voerd in de bestaande werkproces-
sen van de gynaecoloog. Aan de
hand van de geldende definities,
een afgebakende verantwoordelijk-
heidsperiode en de populatie is in
2006 gestart met een pilotstudie.
Het doel van deze studie was:
1. Toetsen op inhoudelijke haal-

baarheid. (Biedt de gedefinieer-
de complicatielijst de juiste
focus?)

2. Toetsen op logistieke haalbaar-
heid. (Wat is er voor nodig om
een complicatieregistratie te
realiseren? Welke logistieke
knelpunten komt men tegen?)

3. Inzicht te verkrijgen in de
relatieve frequentie van de ver-
schillende complicaties. (Welke
complicatie zien we het meest?
Zijn er verschillen tussen
academische en algemene
ziekenhuizen?)

Aan de hand van de resultaten van

deze studie worden de bereikte
doelen besproken en de valkuilen
belicht.

MATERIAAL EN METHODE

De registratieperiode was van
1 januari 2006 tot 1 juli 2006. Drie
centra registreerden tot 1 januari
2007 (mediaan: 8 maanden). Drie
algemene ziekenhuizen (AZ) en
drie academische centra (AC)
namen deel aan deze pilotstudie.
De registratie betrof zowel de obs-
tetrische als de gynaecologische
klinische (dag)opnamen. 
De commissie heeft de definitie,
zoals vastgesteld door de OMS
overgenomen. Een complicatie is
een onbedoelde en ongewenste
gebeurtenis of toestand tijdens of
volgend op medisch specialistisch
handelen, die voor de gezondheid
van de patiënt zodanig nadelig is
dat aanpassing van het medisch
(be-)handelen noodzakelijk is, dan
wel dat er sprake is van onherstel-
bare schade. Het resultaat van de
feitelijke medisch-specialistische
behandeling, de waarschijnlijkheid
van de complicatie en de eventuele
aan- of afwezigheid van schuld zijn
niet van belang.
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Van belang bij de interpretatie van
de definitie van een complicatie is
het definiëren van een verantwoor-
delijkheidsperiode. Deze periode is
voor de NVOG gesteld van de dag
van opname tot en met zes weken
na ontslag van de opname.
De groep geregistreerde klinische
patiënten vormt de noemer. De tel-
ler wordt gevormd door de patiën-
ten bij wie een complicatie is gecon-
stateerd.
De dataset is zowel van toepassing
op de obstetrie als gynaecologie
(tabel 1). Er is gekozen voor een
minimum-dataset, omdat dit het
registreren zal bevorderen.7,8

Naast het aantal complicaties in
getal, is een kwalitatieve registratie
verricht naar de ernst van de com-
plicatie. Deze is onderverdeeld in:
A) herstel zonder (re)operatie; B)
(re)operatie; C) blijvende
schade/functieverlies; D) dood.
Aan de hand van de opgestelde
dataset en kwalificatie van de com-
plicaties is een validatie van de
dataset verricht.
Analyse van de data vond plaats
met SPSS 11.0 statistische software
(Chicago, IL, USA). De Pearson
Chi-square-test werd gebruikt om
de complicatiefrequenties tussen de
verschillende centra op significan-
tie te toetsen en het 95% betrouw-
baarheidsinterval (95% BI) werd
berekend. De gemiddelde proportie
per type centrum (algemeen versus
academisch) werd berekend met
behulp van de Independent Sam-
ples T-test. Een P-waarde <0,05
werd als statistisch significant ver-
ondersteld.

RESULTATEN

Gynaecologie
De gemiddelde registratiedichtheid

bedroeg 88% (33–100%). In totaal
werden er 3843 klinische
(dag)opnames (range: 245–1025)
geregistreerd waarbij 351 complica-
ties (9,1%; range: 5,0–15,3%).
Opstartproblemen in het registreren
verklaren voor een deel het wisse-
lende registratiepercentage. In de
verantwoordelijkheidsperiode ble-
ken 30–50% van de patiënten geen
nacontroleafspraak te krijgen.

Zoals in figuur 1 is weergegeven, is
er geen significant verschil in het
percentage complicaties gemeten in
de algemene (8,4%; 95% BI: 7,0–9,8)
versus de academische (9,6%;
95%BI: 8,3–10,8) pilotziekenhuizen. 
Onderling bleek er tussen de acade-
mische centra wel een significant
verschil te zijn in het aantal geregis-
treerde complicaties, in de algeme-
ne ziekenhuizen werd dit niet
gevonden (respectievelijk p<0.0001
en p=0.79). Meespelende factoren
zijn hierbij dat er in één kliniek niet
duidelijk één verantwoordelijke het
initiatief heeft genomen met betrek-
king tot de registratie, waardoor
mogelijk onderrapportage (AC-1),
in een ander centrum ontstond er,
door niet bij alle patiënten te regis-
treren (kleine noemer), een ‘concen-
tratie’ van complicaties (AC-2). 
In figuur 2a is een onderverdeling
weergegeven van de desbetreffende
complicaties. Daarbij blijkt dat
postoperatieve infecties (24,8% van
alle complicaties) het meest werd
waargenomen. Daarna zijn letsels
(vaten, darmen, blaas, ureter, ute-
rus), wonddefect, bloedingen en
functiestoornissen (urineretentie,
ileus) in onderling vergelijkbare fre-
quenties de meest geregistreerde
complicaties. De onderlinge varia-
tie van complicatiefrequenties
tussen de pilotlocaties varieerde

CCR formulier 25.09.06

COMPLICATIEFORMULIER 
GYNAECOLOGIE / OBSTETRIE 

Opname datum               . . . . . . . . . . . . . . .  

Opname diagnose/verrichting . . . . . . . . . . . . . . . 

LVR2 partus nr.                         . . . . . . . . . . . . . . . 

Geboorte spontaan / VE / FE / sectio 

tijdens na 
COMPLICATIE 

voor

partus partus/operatie 

na     * 

ontslag

1. Geen complicaties     

2. Infecties/ontstekingen   a. lokaal     

                                          b. orgaan niveau     

                                          c. systemisch     

3. Letsels                          a. vaten     

                                         b. darmen     

                                         c. blaas     

                                         d. ureter     

                                         e. uterus     

                                         f. totaalruptuur     

4. Wonddefect     

5. (Na)Bloedingen, haematomen      

6. Trombose/embolie     

7. Functiestoornis            a. urineretente/incontinentie     

                                         b. ileus     

                                         c. nier/lever     

8.  Systemisch                 a. verkeerde medicatie     

                                         b. bijwerkingen medicatie     

9.  Technisch                   a. incomplete verwijdering/placenta     

                                         b. corpus alienum     

10. (Pre)eclampsie gerelateerd     

11. IC opname moeder     

12. Ernstige neonatale asfyxie     

13. Neonataal trauma     

14. Neonatale sterfte     

15. Overigen (toelichting) 

Ernst van de (som) complicatie:      A       B       C       D                (omcirkelen)  
A= herstel zonder (re)operatie  B= (re)operatie  C= (waarschijnlijk) blijvende schade/functieverlies D= dood 

Voor toelichting zie achterzijde formulier. Complicatie in juiste tijdvak aankruisen.  
* Periode tot 6 weken na ontslag uit kliniek. Indien geen controle heeft plaatsgevonden 9 invullen 
Formulier blijft tot nacontrole op polikliniek in status, hierna in complicatie ordner op polikliniek. 

Tabel 1: Uniform complicatieregistratieformulier voor
zowel de Obstetrie als Gynaecologie. 
Naast invullen van type ingreep/ modus partus, is
onderverdeling van de complicatie in de tijd, naar
type en in ernst ‘in één oogopslag’ mogelijk.

AZ-1 AZ-2 AZ-3 AC-1 AC-2 AC-3 Totaal 

 N=455 N=891 N=245 N=841 N=836 N=1025 N= 3843 

 n=35 n=77 n=22 n=42 n=59 n=116 n= 351 

 Ernst n  (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

A: Geen (re)operatie 34 (97.1) 58 (75.3)    19 (86.4) 0  10 (16.9) 103 (88.8) 224 (63.8)* 

B: (re)operatie 0  19 (24.7) 3 (13.6) 0  3 (5.1) 12 (10.3) 37 (10.5)* 

C: Blijvend letsel 0  0  0  0  1 (1.7) 0  1 (0.3)* 

D: Dood 1 (2.9) 0 0  1 (2.4) 0  1 (0.9) 3 (0.9)* 

NNO 0  0  0  41 (97.6) 45 (76.3) 0 86 (24.5)* 

Tabel 2: Gynaecologie, onderverdeling geregistreerde complicaties naar ernst. 
*= p< 0.05, NNO= niet nader omschreven, N= aantal registraties, n= aantal complicaties, AC= academisch centrum, 
AZ= algemeen ziekenhuis).

Figuur 1: Complicatieratio Gynaecologie, 
per pilotlocatie.
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aanzienlijk (figuur 2b), veeleer
gerelateerd aan de grote variatie in
de noemer. Deze wijde spreiding
bleek zich bij vergelijk tussen de
groepen (algemeen vs. academisch)
meestal uit te middelen en niet sig-
nificant te verschillen. Zo is er ten
aanzien van het vergelijk van de
gemiddelde infectieratio van de
algemene ziekenhuizen (22,4%;
95%-BI; 15,3 – 29,5) ten opzichte
van het gemiddelde infectieratio
van de academische centra (26,3%;
95%-BI; 20,4 – 32,2) geen significant
verschil aantoonbaar (p=0.414).
Wanneer naar de ernst van de com-
plicaties wordt gekeken (tabel 2)
blijken er significante verschillen
op te treden in de score. Opgemerkt
kan worden dat met name in de
academische centra de ernst van
een complicatie veelal niet nader
werd omschreven (NNO 97,6% en
76,3% in respectievelijk AC-1 en
AC-2). Daarnaast zijn de aantallen
waar de ernst wel is gescoord,
klein. Onderling vergelijk laat een

significant verschil tussen algeme-
ne en academische centra zien
(p<0.0001). Ook tussen de algeme-
ne ziekenhuizen onderling zijn er
significante verschillen gemeten
(p=0.02) evenals tussen de acade-
mische centra onderling (p<0.0001).
Wanneer het gemiddelde van de
algemene centra tegen het gemid-
delde van de academische centra
wordt uitgezet, blijken deze signifi-
cant te verschillen (p<0.0001). Tot
slot lijkt ook een definitieprobleem
een rol te spelen wanneer gekeken
wordt naar de ernst B ((re)operatie)
alwaar een variatie optrad van
0–25%

Obstetrie
De gemiddelde registratiedichtheid
bedroeg 90% (range: 58–100%). In
totaal werden er 6627 klinische
(dag)opnames (range: 286–2073)
geregistreerd, waarvan 5790 partus
(87,4%), met in totaal 960 complica-
ties (14,5%; range: 4,1–21,6%).
Implementatieproblemen rond de

opstart van de registratie veroor-
zaakte ook hier onderrapportage.
In de gedefinieerde verantwoorde-
lijkheidsperiode bleek 70 tot 90 %
geen nacontroleafspraak te krijgen.
In figuur 3 zijn de complicaties
weergegeven waarbij er geen signi-
ficant verschil werd gevonden
tussen het aantal complicaties
gemeten in de algemene ziekenhui-
zen (15,1%; 95%-BI: 13,5–16,7) ver-

 AZ-1 AZ-2 AZ-3 AC-1 AC-2 AC-3 Totaal 

 N=517 N=1040 N=286 N=1054 N=1657 N=2073 N=6627 

 n=21 n=225 n=33 n=188 n=253 n=240 n=960 

 Ernst n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

A: Geen (re)operatie 18 (85.7) 215 (95.6) 25 (75.8) 145 (77.1) 93 (36.8) 142 (59.2) 638 (66.5)* 

B: (Re)operatie 3 (14.3) 2 (0.9) 7 (21.2) 41 (21.8) 40 (15.8) 32 (13.3) 125 (13.0)* 

C: Blijvend letsel 0  1 (0.4) 1 (3.0) 1 (0.5) 2 (0.8) 10 (4.2) 15 (1.6)* 

D: Dood 0  0 0 0 0 0 0* 

F: Neonatale sterfte 0 7 (3.1) 0 1 (0.5) 9 (3.6) 6 (2.5) 23 (2.4)* 

NNO 0 0 0  0 109 (43.1) 50 (20.8) 159 (16.6)* 

Tabel 3: Obstetrie, onderverdeling geregistreerde complicaties naar ernst. 
*= p< 0.05. NNO= niet nader omschreven, N= aantal registraties, n= aantal complicaties, AC= academisch centrum, 
AZ= algemeen ziekenhuis.

Figuur 2a: Complicatietypen Gynaecologie 
(n=351).

Figuur 2b: Onderverdeling vijf meest frequent voorkomende
complicaties, Gynaecologie, per pilotlocatie (n=265). 
Grijs = algemeen ziekenhuis, Zwart = academisch centrum.

Figuur 3: Complicatieratio Obstetrie, per pilotlocatie.
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sus de academische centra (14.2%;
95%-BI: 14,1–14,3). Onderling bleek
er wel een significant verschil in het
aantal gemeten complicaties in
respectievelijk de algemene en aca-
demische centra meetbaar.
Oorzaken hiervoor lagen bij dezelf-
de factoren als bij de gynaecologi-
sche registratie.

De indeling van de complicaties is
weergegeven in figuur 4a, waarbij
bloedverlies >1 liter (41,8%) de
meest gemelde complicatie was. De
bandbreedte van deze complicatie
varieerde in de diverse klinieken
aanzienlijk (figuur 4b), waardoor
hier ten aanzien van het vergelijk
van het gemiddelde fluxusratio van
de algemene ziekenhuizen (50,5%;
95%-BI; 44,5–56,4) ten opzichte van
het gemiddelde fluxusratio van de
academische centra (38,2%; 95%-BI;
34,6–41,8) een significant verschil
werd aangetoond (p<0.0001). 
Postpartuminfectie (12%) en neona-
tale asfyxie (9%) volgden na de
fluxus als meest geregistreerde
complicatie. Vermeld dient te
worden dat met name de laatste
complicatie in 56% van de gevallen
uit één centrum kwam en dat een
definitie-interpretatie de oorzaak
lijkt te zijn van deze relatieve over-
rapportage.

De ernst van de complicaties is in
tabel 3 weergegeven, waarbij
significante verschillen (p<0.0001)
zijn te vinden in het aantal re-inter-
venties (ernst categorie B). Ook hier
is het aantal niet-gekwalificeerde
complicaties groot met een variatie
van 0–43%. Wanneer het gemiddel-
de van de algemene ziekenhuizen

bleek dat koppeling van klinische
en poliklinische nazorggegevens
moeilijk was, omdat in sommige
centra de klinische registratie al
werd afgesloten ten tijde van het
polikliniekbezoek en omdat niet
alle patiënten een nacontroleaf-
spraak kregen. Ondanks deze
bezwaren achtte de commissie het
van belang om deze periode aan te
houden om ook de complicaties die
na klinisch ontslag plaatsvinden, te
kunnen registreren. Het verdient
vanuit organisatorisch oogpunt
aanbeveling de klinische en polikli-
nische registratie van elkaar los te
koppelen. Zodoende worden twee
controlemomenten ingebouwd
voor het registreren van complica-
ties.

3. Conversie van laparoscopie naar
laparotomie.
Strikt genomen valt de conversie
van de laparoscopie naar laparoto-
mie niet in de definitie van de com-
plicatie, tenzij het converteren moet
plaatsvinden vanwege een compli-
catie. Zo geldt dit ook wanneer bij-
voorbeeld vanwege technische
complicaties geconverteerd dient te
worden. 

4. Als een complicatie tijdens de
ingreep onderkend en verholpen wordt,
wat is dan de codering van de ernst?
Een complicatie (bv. een blaaslae-
sie) die tijdens de ingreep wordt
opgemerkt en verholpen, wordt als
herstel zonder (re)operatie (dus
code A) gecodeerd. Indien er echter
sprake is van blijvend letsel dan
dient ernst C gecodeerd te worden.

Figuur 4a: Complicatietypen Obstetrie 
(n=960).

Figuur 4b: Onderverdeling vijf meest frequent voorkomende compli-
caties, Obstetrie, per pilotlocatie (n=757).
Grijs = algemeen ziekenhuis, Zwart = academisch centrum.

tegen het gemiddelde van de
academische centra wordt uitgezet,
blijken deze eveneens significant te
verschillen (p<0.0001). 

VALKUILEN

1. De noemer.
In de pilotstudie werd als noemer
het aantal klinisch opgenomen
patiënten gehanteerd. Voor nadere
analyse per kliniek verdient een-
vormige rubricering naar desbe-
treffende operaties (abdominale
versus vaginale versus laparosco-
pie, of oncologische versus benigne
chirurgie, kunstverlossing versus
fysiologie et cetera) de voorkeur.
De commissie complicatieregistra-
tie heeft dit probleem van de noe-
mer niet verder uitgediept daar het
eerste doel niet was te komen tot
een landelijk vergelijk, maar tot een
gedegen vorm van registratie van
complicaties. Geconstateerd kan
worden dat strikte en nadere rubri-
cering van essentieel belang is en
dat in de nabije toekomst de koppe-
ling van bijvoorbeeld een uniforme
landelijke gynaecologische registra-
tie, eventueel opgenomen in de
DBC of het elektronisch patiënten-
dossier (EPD), een oplossing zou
kunnen bieden voor dit probleem.
Binnen de obstetrie is het probleem
er niet, daar er reeds een landelijke
registratie bestaat en de noemer
veelal duidelijk is: de partus.

2. De verantwoordelijkheidsperiode.
De verantwoordelijkheidsperiode
voor klinische patiënten is gedefi-
nieerd tot zes weken na ontslag. Dit
valt veelal samen met de poliklini-
sche nacontrole. Uit de pilotstudie
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5. Wat is de codering van de ernst bij
meerdere complicaties?
De ernstigste complicatie wordt
gecodeerd.

6. Optreden van foetale sterfte.
In dit geval zal de codering voor
sterfte (code D) niet worden inge-
vuld, daar deze codering is gekop-
peld aan de moeder. Er is voor foe-
tale mortaliteit een aparte codering
opgenomen (rubricering F). 

7. Ingestuurde patiënt met een compli-
catie.
Een complicatie die elders is opge-
treden en waarvoor patiënte verwe-
zen wordt, valt in strikte zin niet in
de registratie van de ontvangende
kliniek, maar in de registratie van
de verwijzer. Dit geldt ook voor
complicaties die bij andere discipli-
nes (bijvoorbeeld anesthesie) optre-
den. Het staat een ieder vrij een
registratie hiervan in eigen beheer
te maken.

8. Registratie op papier of digitaal?
Het registreren van de data op
papier is goed mogelijk gebleken.
Het digitaal registreren en aanha-
ken op een EPD zal nog niet een-
voudig zijn, maar veel voordelen
bieden.

DISCUSSIE

Het definiëren en rubriceren van
complicaties binnen de Obstetrie &
Gynaecologie is gevalideerd en de
evaluatie van de pilotstudie heeft
een complicatielijst opgeleverd die,
qua inhoud en gebruik, klaar is
voor implementatie.
Echter, een aantal kritische kanteke-
ningen zijn hierbij op zijn plaats.
Hoewel uitgegaan is van één
definitie en één dataset heeft de
validering significante verschillen
in dezelfde soort klinieken (in casu
academisch en algemeen) opgele-
verd. Hoewel de incidentie van
complicaties in elke kliniek ver-
schillend kan zijn, is met name de
geregistreerde incidentie afhanke-
lijk gebleken van de intensiteit
waarmee de registratie werd
bewaakt. De interpretatie van de
definitie is derhalve wellicht niet
overal consequent toegepast. Na
aanpassing op een aantal punten, is
de opgestelde dataset, bestaande
uit een beperkt aantal typen com-
plicaties, in de praktijk handzaam

gebleken. Het aantal ‘overige’ com-
plicaties bleek minimaal te zijn. In
tegenstelling tot de Heelkunderegi-
stratie, alwaar geregistreerd wordt
naar elke individuele complicatie
per orgaantype, met aansluitend
rubricering, levert dit in de praktijk
binnen het gynaecologisch/obste-
trisch vakgebied meer administra-
tief werk op.9,10 Hoewel een koppe-
ling mogelijk is aan de registratie,
zoals die door de OMS ontwikkeld
is (conform de Heelkunderegistra-
tie), dient hierbij opgemerkt te wor-
den dat in het laatste geval de soft-
ware aangepast dient te worden
voor specifiek gynaecologische pro-
blematiek. Ook voor de obstetrie
dient een aanpassing gemaakt te
worden en zal gestreefd moeten
worden complicatieregistratie in te
passen in het huidige LVR-systeem.
Wellicht dat het elektronische pa-
tiëntendossier (EPD) een oplossing
kan bieden voor deze problematiek.

De kwalificatie van complicaties is
een punt van zorg. Er waren klinie-
ken waar meer dan 40% van de
casus niet is beoordeeld op de ernst
van de complicatie.
Het is de individuele verantwoor-
delijkheid van de gynaecoloog of
maatschap deze complicatielijst en
de kwantificering van de complica-
tie te implementeren. 
Dit laatste zal niet voor elke prak-
tijkvoering eenvoudig zijn daar bin-
nen de kliniek eerst een infrastruc-
tuur voor dit doel moet worden
ontwikkeld. In deze structuur die-
nen vragen als wie, wanneer en hoe
te registreren van tevoren bespro-
ken te worden.11 De praktijk laat
zien dat veelal een of twee verant-
woordelijken aangewezen dienen te
worden, voornamelijk om de conti-
nuïteit en de kwaliteit van registre-
ren te garanderen. Het wanneer te
registreren kan geoptimaliseerd
worden door de verantwoordelijk-
heidsperiode in tweeën te splitsen:
klinische opname en het poliklini-
sche traject apart. Het retrospectief
registreren veroorzaakt een grote
mate van onderrapportage.12 Hoe
geregistreerd wordt zal in elke kli-
niek anders zijn en is moeilijk cen-
traal aan te sturen. In dit kader
dient opgemerkt te worden dat het
enkel aanbieden van een elektro-
nisch softwarepakket niet tot de
gewenste resultaten zal leiden.10

In deze studie bleek al dat het han-

teren van één definitie de nodige
problemen opleverde. Wanneer
klakkeloos gegevens worden inge-
voerd in een softwarepakket kan
dat derhalve een oncorrigeerbare
en dus onbetrouwbare ‘databrij’
opleveren, die een scheef beeld
geeft van de (kwalitatieve) werke-
lijkheid. 
Verder dienen we ons te realiseren
dat deze complicatieregistratie
vooralsnog enkel klinische patiën-
ten betrof. Er is dus nog geen inza-
ge in de poliklinische behandelin-
gen. Met de huidige verschuiving
van klinische naar poliklinische
behandelingen, dient deze registra-
tie dus spoedig te worden uitge-
breid.

Het primaire doel van een compli-
catieregistratie is bij te dragen aan
een verbetering van de kwaliteit
rondom de patiëntenzorg en voor-
alsnog enkel geschikt voor lokaal
gebruik.12 Dit laatste wordt bena-
drukt door het probleem van de
noemer dat nog niet is opgelost.
Tevens is het in Nederland momen-
teel zo dat een aantal maatschap-
pen nog geen ervaring heeft met
het registreren van complicaties in
dit format en onderling (landelijk)
vergelijk zal derhalve scheve beel-
den geven met alle kwaliteitsrisi-
co’s van dien.1,13,14 Ook in deze stu-
die komen die problemen naar
voren, ondanks dat van tevoren
duidelijke definities en afspraken
over de registratie waren gemaakt.
Nogmaals moet hier worden bena-
drukt dat het registreren van com-
plicaties niet het primaire doel
moet zijn van een complicatieregis-
tratie. Het koppelen van inhoudelij-
ke analyses en besprekingen van de
complicaties in de kliniek behoort
tot de voorwaarden. Pas dan heeft
het registreren van complicaties
daadwerkelijk invloed op de kwali-
teitsverbetering.7,11 Geadviseerd
wordt dan ook om eerst op regulie-
re basis in de kliniek een complica-
tiebespreking te houden waarbij
onderwerpen als kwalificatie van
de ernst van de complicatie, de
interpretatie, de vermijdbaarheid
en de actie voortvloeiend uit deze
analyse (de Les) besproken en
geïmplementeerd moeten worden.
Dit traject van implementatie vergt
tijd.
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Samenvattend, het enkel noteren
van complicaties dient geen enkel
doel. De verzamelde data moeten
leiden tot een kwaliteitsinstrument
binnen de desbetreffende kliniek.
Analyse en interpretatie van deze
data zijn van groot belang. Dit laat-
ste vergt echter nog in veel klinie-
ken een verandering van infrastruc-
tuur en kwaliteitsbewustwording
van de geleverde zorg. Voorlopig
zal (bijvoorbeeld) bij een visitatie
het adagium moeten gelden dat het
er niet om gaat óf er een complica-
tieregistratie is, maar hoe daarmee
wordt omgegaan.
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ABSTRACT
Introduction: The need for a valid,
consistent and transparent complica-
tion register in modern medicine is ris-
ing. Government, insurance compa-
nies and the individual patient want to
get a clear representation of the skills
of the clinician and the risks involved
in the procedure undertaken in any
hospital. Unfotunately in the Nether-
lands, until now, no standardized
complication register in the field of
Obstetrics and Gynaecology is avail-
able. The Dutch association for Obstet-
rics and Gynaecology (NVOG) estab-
lished a Committee in order to
develop one uniform complication
register which could be well integrat-
ed in the existing activities of the
gynaecologist/obstetrician. In this
study the feasibility of keeping such a
register is analysed, as well to focus on
possible pitfalls.
The relative frequencies of complica-
tions between academic and general
hospitals is presented Materials and
Methods: In six hospitals (three aca-
demic, three general) for 6-12 months
(median 8 months) every admission to

the gynaecological ward or delivery
room was checked for complications
during their stay in the hospital and
up to six weeks after discharge. A clas-
sification concerning severity was
made (four levels). Statistical analysis
was performed to compare the relative
frequencies in every (sub)group.
Results: Level of registration density
was 88-90%. In Gynaecology 351 com-
plications occurred within 3843 admis-
sions (9.1%; range 5.0-15.3%). There
were no significant differences in com-
plication frequencies between the aca-
demic centres and the general hospi-
tals. Infection was the most frequent
recorded complication (24.8%). A sig-
nificant difference between the hospi-
tals concerned how the severity of the
complication was measured. In
Obstetrics 960 complications within
6627 admissions (14.5%, range; 4.1-
21.6%) were registered. There was no
significant difference in complication
frequencies between the academic cen-
tres and the general hospitals. Post
partum haemorrhage (>1 litre) was the
most frequent recorded complication
(41.8%). Again a significant difference

between the hospitals concerning the
severity of the complication was meas-
ured. However, a wide variance in reg-
istration frequency between the hospi-
tals for several complications was
measured.
Conclusion: The complication register
as developed by the Committee is
ready for implementation. However,
one should be careful to interpret the
results as long as there is no transpar-
ent tool to correct the confounders
when comparing frequencies of com-
plications be should be discussed
internally on a regular basis. This way
clinicians will gain insight in the 'Les-
son' learned from each complication. 
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Elk geneesmiddel kent bijwerkin-
gen. Het is daarom van belang om
de balans werkzaamheid-schade-
lijkheid van een geneesmiddel te
bewaken, niet alleen vóór registra-
tie, maar ook bij gebruik in de da-
gelijkse praktijk. 
Hoe wordt de veiligheid van ge-
neesmiddelen in Nederland
bewaakt en zijn er specifieke aan-
dachtspunten voor geneesmiddelen
die in de gynaecologie en verlos-
kunde worden toegepast? 

VEILIGHEID VAN GENEES-
MIDDELEN

Voorafgaand aan registratie van een
nieuw geneesmiddel wordt de
veiligheid ervan zorgvuldig beoor-
deeld. Toch moet daarbij een be-
langrijke kanttekening worden
geplaatst. De gegevens op het
moment van registratie zijn beperkt
tot relatief lage aantallen patiënten,
die niet altijd een goede afspiege-
ling zijn van de daadwerkelijke
gebruikers. Het in gebruik nemen
van een middel in de dagelijkse
praktijk leidt tot een explosieve
groei van de gegevens over de vei-
ligheid. Het zorgvuldig in kaart
brengen van deze gegevens levert
dan ook een schat aan nieuwe
informatie op. Het Nederlands Bij-
werkingen Centrum Lareb verza-
melt en analyseert bijwerkingen
van geneesmiddelen in Nederland.
Op deze manier kunnen onbekende
bijwerkingen tijdig worden opge-
spoord.
Lareb werkt in opdracht van het
College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) en infor-
meert het CBG elk kwartaal over de
belangrijkste signalen die zijn
gevonden. Nieuwe bijwerkingen
die aan het licht zijn gekomen, kun-
nen aanleiding zijn om artsen en
gebruikers te waarschuwen, bijslui-
ters aan te passen of in ernstige
gevallen een geneesmiddel uit de
markt te halen. 

HET MELDEN VAN 
BIJWERKINGEN AAN
LAREB

Lareb werkt met een vrijwillig
meldsysteem. Dat betekent dat het
afhankelijk is van de bereidheid
van artsen, apothekers en patiënten
om observaties van vermoede bij-
werkingen daadwerkelijk te mel-
den. Overigens is met het van
kracht worden van de nieuwe
Geneesmiddelenwet het melden
van ernstige bijwerkingen bij Lareb
verplicht.
De Lareb-databank bevat meer dan
zestigduizend meldingen. In 2006
ontving Lareb ruim zesduizend
meldingen. Apothekers hebben
hierin het grootste aandeel; huisart-
sen en specialisten melden aanzien-
lijk minder frequent. Onbekend-
heid met Lareb en de wijze waarop
bijwerkingen gemeld kunnen wor-
den speelt daarbij waarschijnlijk
een belangrijke rol. 
De registratie van bijwerkingen kan
plaatsvinden door het meldformu-
lier in te vullen op de Lareb website
www.lareb.nl, of op papier. Het
papieren meldformulier vindt u in
dit NTOG, achter in het Farmaco-
therapeutisch Kompas en ook
regelmatig bij het Geneesmiddelen-
bulletin. Na insturen van een mel-
ding ontvangt u van Lareb altijd
een persoonlijke reactie, waarbij
meer informatie wordt gegeven
over de bijwerking die u heeft
gemeld. Bij het invullen van het for-
mulier – al dan niet elektronisch –

is het belangrijk dat minimaal de
basisinformatie wordt verstrekt (zie
tabel 1). Voor medisch specialisten
is het wellicht handig om een
geanonimiseerde kopie van de cor-
respondentie naar collega’s naar
Lareb mee te sturen. Het spreekt
vanzelf dat uw melding en de bij-
gevoegde informatie door Lareb
zeer vertrouwelijk wordt behan-
deld en dat geen persoonlijke infor-
matie wordt doorgegeven.
Welke bijwerkingen dient u te mel-
den? In principe alle bijwerkingen
die u van belang vindt, ook als een
oorzakelijk verband tussen het
geneesmiddel en de bijwerking niet
zeker is. Bekende, niet ernstige bij-
werkingen hoeven niet te worden
gemeld.

INFORMATIE OP DE 
WEBSITE

Lareb vindt informatievoorziening
over bijwerkingen van groot
belang. Op de Lareb-website
www.lareb.nl kunt u dan ook veel
informatie vinden over alle meldin-
gen van artsen, apothekers en
patiënten die in de Lareb-databank
staan. Met de speciale zoekfunctie
kunt u zelf de gewenste meldingen
selecteren. Een zoekactie in de data-
bank begint met het kiezen van een
geneesmiddel (stofnaam of merk-
naam). Vervolgens worden alle
meldingen getoond van de midde-
len die de gezochte werkzame stof
bevatten. De resultaten kunnen
worden uitgebreid naar alle mel-

Bijwerkingen? Melden bij Lareb!
J.L.M. PASSIER1 EN A.C. VAN GROOTHEEST2

1 FARMACEUTE, NEDERLANDS BIJWERKINGEN CENTRUM LAREB, ’S HERTOGENBOSCH

2 ARTS, NEDERLANDS BIJWERKINGEN CENTRUM LAREB, ’S HERTOGENBOSCH

Basisinformatie registratie bijwerking:
Bijwerking begindatum, einddatum, klinisch beeld, behande-

ling
Geneesmiddel (merk-)naam verdacht geneesmiddel met start en

stopdatum
Comedicatie meestal verkrijgbaar bij de (ziekenhuis)apotheek

van de patiënt
Patiënt geslacht, geboortedatum

Tabel 1. Minimaal vereiste informatie voor een melding.
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dingen van soortgelijke geneesmid-
delen of worden beperkt tot bijwer-
kingen van het geneesmiddel op
één specifiek orgaansysteem. Door
het aanklikken van een van de in
de zoekactie opgespoorde meldin-
gen komen enkele details in beeld:
meldjaar, geslacht en leeftijd van de
patiënt, afloop, co-medicatie en
andere gemelde bijwerkingen. Bij
een dergelijke zoekactie worden
ook links getoond naar relevante
artikelen die te maken hebben met
het gezochte geneesmiddel. Verder
bevat de website uiteraard het
meldformulier om elektronisch te
melden, nieuwsberichten en nieu-
we signalen waarover Lareb het
College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen heeft bericht. Ook
vindt u er achtergrondinformatie
bij frequent gemelde bijwerkingen,
Lareb-publicaties, presentaties en
verwijzingen naar relevante infor-
matie elders.

BIJWERKINGEN VAN
MIDDELEN IN DE GYNAE-
COLOGIE/VERLOSKUNDE

De Lareb-databank bevat tal van
meldingen op middelen die (ook)
voor de gynaecologische praktijk
van belang kunnen zijn. 
Welke bijwerkingen worden het
meest gemeld bij Lareb? Een over-
zicht van de ‘top 5’ staat in tabel 2.
Het is belangrijk om te beseffen dat
‘vaak gemeld’ niet synoniem is aan
een hoge incidentie. Immers: voor-
schrijfgegevens zijn niet meegewo-
gen bij het opstellen van deze top 5.
Bovendien worden lang niet alle
bijwerkingen die in de praktijk
worden ervaren daadwerkelijk
gemeld bij Lareb.
Zwangerschap tijdens gebruik van
anticonceptiva wordt bij Lareb het
meest gemeld, niet alleen binnen de
groep van anticonceptiva (syste-
misch en lokaal), maar ook in het
totaal van ‘geneesmiddelen in de
gynaecologie/verloskunde’ (combi-

natie van geslachtshormonen, loka-
le anticonceptiva, weeën-opwek-
kende/remmende middelen, prol-
actineremmers en
ontstekingsremmers voor vaginaal
gebruik). ‘Substitutiereactie’ is een
term die door Lareb als bijwerking
wordt gecodeerd als er sprake is
van klachten die ontstaan nadat de
patiënt is overgezet van de oor-
spronkelijke medicatie naar een
(meestal) generiek middel. Uterus-
perforatie is een bijwerking die
wordt gemeld bij gebruik van een
IUD.

MELDINGEN VAN
GYNAECOLOGEN

De meldingen in de Lareb-data-
bank op geneesmiddelen in de
gynaecologie/verloskunde blijken
voor het overgrote deel afkomstig
van apothekers en huisartsen 
(tabel 3). Het aandeel aan specialis-
tenmeldingen is slechts 6.5%. Dat
percentage zou Lareb graag – veel –
hoger zien. Meldingen van specia-
listen hebben voor Lareb namelijk
bijzondere waarde, omdat specialis-
ten relatief vaak een bijzondere
en/of ernstige bijwerking melden
en de melding vaak voorzien van
aanvullende (lab-)gegevens. Door
meldingen van specialisten wordt
de Lareb-databank rijker aan waar-
devolle meldingen. 

SAMENWERKING

Lareb is een netwerkorganisatie die
samenwerkt met tal van partijen,
waarbij het uitwisselen van kennis
de basis is. Zo zijn er afspraken
gemaakt met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu over
het doorgeven van meldingen van
vaccins. Ook is er samenwerking
met het Teratologie Informatie Ser-
vice (TIS), onderdeel van het RIVM.
Lareb informeert TIS over alle mel-
dingen rond geneesmiddelgebruik
tijdens zwangerschap en borstvoe-
ding. Omgekeerd ontvangt Lareb
alle meldingen die bij de TIS bin-
nenkomen en waarbij geneesmid-
delen een rol spelen. Recent is deze
samenwerking verder geïntensi-
veerd; TIS en Lareb zullen gebruik
gaan maken van een gezamenlijke
databank, waarin beide partijen
inzicht hebben in elkaars meldin-
gen. In de praktijk betekent dit dus
dat u een bijwerking die bij het
RIVM gemeld is, niet ook bij Lareb
hoeft te melden.

NTOG EN LAREB

Dit artikel is op verzoek van het
NTOG tot stand gekomen, om wat
meer bekendheid te krijgen voor de
werkzaamheden van Lareb. We
hopen dan ook dat dit u stimuleert
tot het melden van bijwerkingen,
die u in uw eigen praktijk tegen-
komt. 

Totale groep van geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen 
in de gynaecologie/verloskunde

1 Zwangerschap Zwangerschap 
2 Hoofdpijn Doorbraakbloedingen
3 Substitutiereactie Hoofdpijn 
4 Doorbraakbloedingen Substitutiereactie 
5 Misselijkheid Uterusperforatie 

Tabel 2. Top 5 van meest gemelde bijwerkingen op geneesmiddelen die in de
gynaecologie/verloskunde worden gebruikt.

Afkomst van meldingen %
op geneesmiddelen in de 
gynaecologie/verloskunde
Apotheek 45.7
Huisarts 40.4
Specialist 6.5
Patiënt 5.0
Apotheekhoudende huisarts 1.3
Ziekenhuisapotheek 0.7
Overig 0.4

Tabel 3. Afkomst van de meldingen op
geneesmiddelen die in de gynaecolo-
gie/verloskunde worden gebruikt.

TREFWOORDEN
bijwerkingen, Lareb, signalen
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Onlangs werd in het UMCU te
Utrecht de tweede cursus Patiënt-
veiligheid voor AIOS gegeven. Dit
is een onderdeel van het regionaal,
disciplineoverstijgend onderwijs.
Arts-assistenten kunnen hier kennis
en vaardigheden opdoen om inci-
denten en onveilige situaties vroeg-
tijdig te herkennen en om op
opbouwende wijze bij te dragen
aan het bedenken en uitvoeren van
maatregelen om de patiëntveilig-
heid structureel te verbeteren.
Patiëntveiligheid betreft de onbe-
doelde schade die een patiënt
oploopt in het zorgproces. Schade
die niet het (logisch) gevolg is van
zijn ziekte of van het vooraf beken-
de en goed afgewogen risico van
een behandeling.

De laatste tijd is er veel aandacht
voor patiëntveiligheid. Op 12 juni
jongstleden werd aan de Minister
van VWS het plan ‘Veiligheidspro-
gramma Voorkom schade, werk
veilig in de Nederlandse ziekenhui-
zen’ gepresenteerd door de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ),
ziekenhuizen, medisch specialisten
en verpleegkundigen.1 De aanpak is
het antwoord op de ernst van de
situatie in de zorg. 
Enkele jaren geleden werd in Ame-
rika al ‘To Err is Human’ gepubli-
ceerd.2 Hierin wordt onder meer
gesteld dat er in de VS jaarlijks
48.000–1000.000 mensen overlijden
ten gevolge van vermijdbare fouten
in de zorg. Dit zijn meer sterfgeval-
len dan door verkeersongevallen,
borstkanker en aids, onderwerpen
waar veel meer aandacht voor is.
De gebrekkige aandacht tot dan
toe, wordt door een aantal factoren
verklaard:
- schade is aan derden, zelden

aan de gezondheidszorgmede-
werker of de organisatie;

- het betreft meestal een individu
en geen groep, waardoor het
minder zichtbaar is.

De kosten van medische fouten

worden in de VS geraamd op 38–50
miljard dollar per jaar. Het rapport
baseert zich onder meer op de Har-
vard Medical Practice Study uit
1991.3 In deze studie zijn 30.000
patiëntenstatussen onderzocht op
het voorkomen van ‘adverse
events’. Ook is gekeken naar de
vermijdbaarheid van deze omge-
wenste uitkomsten en de gevolgen
voor de patiënt. Uit de studie bleek
dat 3.7% van de opgenomen patiën-
ten te maken krijgt met een ‘adver-
se event’. Ongeveer de helft zou
vermijdbaar zijn. 
Sinds de Harvard-studie zijn in
meerdere landen studies uitge-
voerd naar de mate van schade die
patienten oplopen door de zorg die
geleverd wordt. De meest recente
grote studie werd in Canada uitge-
voerd.4 Dit onderzoek toonde aan
dat maar liefst 7,5% van de opgeno-
men patiënten een adverse event
meemaakt. Van dit aantal zou 37%
vermijdbaar zijn, 5% leiden tot per-
manente ‘disability’ en 20% tot
overlijden. In totaal zouden 0,66%
van de opgenomen patiënten over-
lijden ten gevolge van vermijdbare
schade.
Tot voor kort was het onbekend hoe
vaak vermijdbare schade voorkomt
in de Nederlandse gezondheids-
zorg. De vermijdbare sterfte in zie-
kenhuizen werd in 2004 geschat op
ruim 1700 patiënten. De uitkomsten
van de recente EMGO/Nivel-studie
in ons land bevestigen dat deze
omvang wel klopt.5 De vermijdbare
schade is waarschijnlijk vele malen
groter. Het probleem speelt dus ook
bij ons en het Veiligheidsprogram-
ma beoogt de vermijdbare schade
binnen vijf jaar met 50% terug te
brengen. Voor de prioriteiten in ons
land en nadere informatie wordt
verwezen naar de site van het
Nationaal Platform Patiëntveilig-
heid (www.platformpatientveilig-
heid.nl).

In de opleiding tot arts en specialist

wordt op dit moment nog (te) wei-
nig aandacht besteed aan de oorza-
ken van menselijke fouten. Hoe
deze kunnen leiden tot schade en
hoe hiervan kan worden geleerd,
zodat het vaak ontbreekt aan
inzicht om onveiligheid te herken-
nen of er mee om te gaan. Daar-
naast wordt het in de praktijk vaak
als bedreigend ervaren om te pra-
ten over onveiligheid, fouten en de
eigen feilbaarheid. Een organisatie
waarin het natuurlijk is om te leren
van fouten en ongewenste uitkom-
sten heeft een veilige en stimuleren-
de omgeving waarin deze benoemd
en besproken kunnen worden.
De urgentie van het probleem werd
ons duidelijk en ook kregen we
beginnend inzicht in de oorzaken.
Niemand maakt opzettelijk fouten,
maar het werk is vaak zo ingericht
dat fouten toch gemakkelijk ont-
staan. Waar dat vermijdbaar is,
moeten we dat voorkomen.
Aan het einde van de cursus werd
ons gevraagd om zelf tot praktische
oplossingen te komen om in de
dagelijkse praktijk fouten te vermij-
den. De ingebrachte ideeën varieer-
den van het maken van een medi-
catieboek, dat de patiënt altijd bij
zich draagt, tot het verbeteren van
de overdrachten. Een van onze
voorstellen bestond uit het overdra-
gen van deze informatie aan colle-
ga’s en ander medisch personeel,
zodat er bewuster om wordt
gegaan met de veiligheid van
patiënten en dat men moet leren
van gemaakte fouten. Het is duide-
lijk dat leren denken en praten over
patiëntveiligheid onmiskenbaar is
in de opleiding tot arts en specia-
list. Hopelijk wordt met deze
thema-editie van het NTOG in ieder
geval (aanstaand) gynaecologisch
Nederland wakker geschud en
zullen vele AIOS en gynaecologen
zich voor een leerzame cursus
patiëntveiligheid opgeven. 

Patiëntveiligheid voor AIOS
D. HENDRIKS EN M. GERRITSE

AIOS CLUSTER, AFDELING GYNAECOLOGIE, UMCU, UTRECHT
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Patiëntveiligheid is momenteel een
‘hot’ item1. Je kunt geen krant of
(wetenschappelijk) tijdschrift
openslaan of je komt wel een artikel
tegen dat hierover gaat of er zijde-
lings mee te maken heeft. De voor-
namelijk negatieve geluiden in de
lekenpers vormen een schril con-
trast met de constructieve ideeën en
initiatieven van de zijde van de
professionals. Symposia met
patiëntveiligheid als onderwerp
zijn aan de orde van de dag. Ook de
minister laat zich niet onbetuigd
over dit onderwerp en IGZ? heeft
recent het startsein gegeven voor de
campagne ‘voorkom schade, werk
veilig’.
Aanleiding voor deze aandacht is
een recent gepubliceerd onderzoek
met (schokkende) cijfers over iat-
rogene, vermijdbare gezondheids-
schade en sterfte onder patiënten
tijdens hun verblijf in het zieken-
huis. Dit onderzoek, in opdracht
van de OMS uitgevoerd door het
Nivel en het EMGO-instituut van
het VUMC, heeft de vinger op een
behoorlijk zere plek gelegd. Want
patiënten verwachten van de
behandeling in het ziekenhuis dat
ze er, liefst in alle opzichten, ‘beter’
weer uit te komen, maar in ieder
geval niet slechter! Dat mogen ze
ook verwachten van de artsen die
immers het aloude principe ‘pri-
mum non nocere’ hoog in het vaan-
del hebben. De patiënten hebben er
dan ook geen boodschap aan dat ‘to
err is human’ ook voor artsen geldt,
en voelen zich door dergelijke
berichten in de pers alleen maar
onveilig. Hun vertrouwen in de art-
senstand wordt ondermijnd nu ze
te horen krijgen (en misschien ook
al wel zelf aan den lijve ondervon-
den hebben) wat er allemaal mis
kan gaan in het ziekenhuis. Hoewel
bovengenoemde cijfers lager bleken

te zijn dan wat uit internationale
getallen voor Nederland berekend
was (een lichtpuntje voor alle
betrokkenen), gaven ze toch,
terecht, een ‘sense of urgency’, een
gevoel van: hier moeten we wat
mee! Dus gebeurt er nu ineens van
alles op het gebied van patiëntvei-
ligheid; in navolging van het
UMCU (ere wie ere toekomt!), dat
al in 2003 patiëntveiligheid tot stra-
tegisch thema had gekozen en
inmiddels al enkele jaren ervaring
heeft opgedaan met verbetering
van de patiëntveiligheid. De NPCF
wil voor de hand liggende verbete-
ringen zo snel mogelijk effectueren
en heeft een patiënt-veiligheids-
kaart ontwikkeld, waarop tips staan
die patiënten kunnen gebruiken
voor en tijdens hun behandeling in
het ziekenhuis (www.platformpa-
tientveiligheid.nl). Hiermee wordt
de patiënt dus mede verantwoorde-
lijk voor zijn eigen veiligheid. 
Wetenschappelijke verenigingen en
ziekenhuizen profiteren van de
aanbevelingen van het in 2004 ver-
schenen rapport-Willems over vei-
ligheid in de zorg en het belang van
een Veiligheidsmanagementsys-
teem (VMS). De ziekenhuizen wer-
ken inmiddels met man en macht
aan hun VMS dat moet leiden tot
verbetermaatregelen en aanbevelin-
gen om schade aan patiënten te
voorkomen. Enerzijds via prospec-
tief identificeren van risico’s en
anderzijds door retrospectief analy-
seren van wat er desondanks mis
ging. In dat systeem zijn onder
andere veilig melden van een inci-
dent, de complicatiebespreking en
implementatie van de leerpunten
heel belangrijke pijlers. Patiëntvei-
lig werken is dus zeker niet alleen
(meer) de verantwoordelijkheid
van de professionele hulpverlener.
De slogan: ‘hier werk je veilig of

hier werk je niet’ geldt dus voor
iedereen die in het ziekenhuis met
de patiënten in aanraking komt,
van degene die de vloeren dweilt
tot de hoogleraar, van koksmaatje
tot hartchirurg. Met de Teamtrai-
ning Life en MOET-cursus heeft de
NVOG wat dat betreft al stappen in
de goede richting gezet: samen
anticiperen op problemen en als die
zich voordoen, weten hoe je ze
moet oplossen; ieder bewust van
zijn eigen taak/rol in het geheel.
Kortom: optimale samenwerking
met dus minder kans op misver-
standen en delay, wat de patiëntvei-
ligheid ten goede komt. Verder
heeft de NVOG recent uitgebreid
aandacht besteed aan de patiëntvei-
ligheid op bijeenkomsten als het
Gynaecongres (juni ’07) en het
VAGO symposium (september ’07).
Last but not least is een speciale
Commissie Patiëntveiligheid geïn-
stalleerd waarvan u nu de eerste
NTOG-special in handen heeft, die
handelt over allerlei aspecten van
patiëntveiligheid. Zeer lezenswaar-
dig en… doe er uw voordeel mee! 

1. definitie patiëntveiligheid: ‘het uit-
blijven van onbedoelde schade aan
een individu dat zijn zorg toever-
trouwt aan een hulpverlener’

Verklaring afkortingen 

IGZ: Inspectie voor de Gezondheids-
zorg
OMS: Orde van Medische Specialisten
Nivel: Nederlands Instituut voor
Onderzoek van de Gezondheidszorg
EMGO: een van de vijf research insti-
tuten van het VUMC
VMS: Veiligheidsmanagementsysteem
NPCF: Nederlandse Patiënten Consu-
menten Federatie

‘primum non nocere’ 
synoniem met patiëntveiligheid?! 

bestuur@nvog.nl
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Betere vaginale doorbloeding na radicale
hysterectomie met zenuwsparende techniek
Bij radicale hysterectomie met pelviene lymfklierdissectie (RHL) bij cervixcarcinoom
treedt er beschadiging op van het autonoom zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor
de toegenomen vaginale doorbloeding bij seksuele opwinding. In dit preliminary report
is gekeken of de zenuwsparende techniek zoals die sinds 2001 in Leiden wordt toe-
gepast tot een objectiveerbaar minder verstoorde vaginale doorbloeding leidt tijdens
seksuele stimulatie. 
Met behulp van vaginale plethysmografie werd vaginale doorbloeding gemeten, uit-
gedrukt in vaginale pulse amplitude (VPA) bij patiënten die een conventionele RHL
(n=13) of zenuwsparende RHL (n=10) ondergingen en bij een gezonde premenopauzale
controlegroep (n=14). Het bleek dat bij de conventionele RHL het vaginale doorbloe-
dingspatroon vergelijkbaar was met postmenopauzale vrouwen. Ook vergeleken met
gezonde controles bleek na de conventionele RHL het vaginale doorbloedingspatroon
meer verstoord. Deze  verstoorde doorbloeding werd niet in dezelfde mate gezien na de
zenuwsparende techniek waarbij de auteurs concluderen dat deze laatste techniek leidt
tot betere vaginale doorbloeding door minder denervatie van de vagina. 

Vermindering ovariële reserve zowel na
hysterectomie als na embolisatie arteria uterina
In deze gerandomiseerde studie werd gekeken naar de vermindering van ovariële reser-
ve door diverse metingen van FSH en anti-Mullerian hormoon (AMH). Hiervoor wer-
den 177 premenopauzale patiënten met menorragie op basis van myomen geïncludeerd,
waarbij embolisatie van de arteria uterina (AUE; n=88) of hysterectomie (n=89) werd
verricht.
Tijdens de 24 maanden follow-up periode werd een significante stijging van FSH gezien
in  beide groepen. 24 maanden na de behandeling was het aantal patiënten met een FSH
boven de 40 IU/L in de embolisatie groep 14/80 en in de hysterectomie groep 17/73
(RR=0.75; p=0.37). De studie toont aan dat zowel embolisatie als hysterectomie de ova-
riële reserve beïnvloedt. De auteurs pleiten, gezien deze bevindingen, voor duidelijke
counseling bij vrouwen met kinderwens voorafgaand aan een eventuele embolisatie van
de arteria uterina.         

Goede voorspelling van zwangerschapskans 
met transvaginale hydrolaparoscopie (THL)
In deze prospectieve cohortstudie werden patiënten tussen 2000 en 2004 geïncludeerd
waarbij in het kader van subfertiliteit een transvaginale hydrolaparoscopie (THL) werd
verricht.
Kaplan-Meier curves werden gemaakt voor intra-uteriene graviditeit bij normale THL,
en THL met één- of tweezijdige tubapathologie. Tevens werden VAS scores voor pijnbe-
leving bijgehouden. Zwangerschapscijferratio’s (fecundity rate ratios; FRR) werden
berekend om de associatie uit te drukken tussen de THL-bevindingen en het bestaan
van een intra-uteriene graviditeit.  
Er werden 272 vrouwen bestudeerd. Bij 96% werd toegang tot het cavum Douglasi ver-
kregen.  Complicaties werden gezien in 2% van de procedures (2 rectumperforaties, 2
bloedingen bij punctieplaats, 1 PID). Bij 78% van de patiënten werden beide tubo-ovarië-
le structuren en tubadoorgankelijkheid gevisualiseerd. Er was sprake van eenzijdige
tubapathologie in 10%, tweezijdige tubapathologie in 4% en adhesies/endometriose in
8%. FRR’s  voor een-tweezijdige tubapathologie en adhesies/endometriose waren
respectievelijk 0.59, 0 en 0.80. VAS scores gaven beperkte pijnscores van gemiddeld 4.3
met een gemiddelde tolerantie van 1.8 aan. 
Transvaginale hydrolaparoscopie (THL) is volgens de auteurs een uitvoerbare techniek
met een vergelijkbare mogelijkheid als een laparoscopie om spontane zwangerschap te
voorspellen.
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Editorial 
Good medicine is the ultimate  balance  
between art, science and communication
a.a.w. PEtERs

Een kunstenaar moet in de eerste plaats 
zorgen voor kwaliteit, maar als je in de 
wereld van de kunst niet af en toe een 
flinke keel opzet, kom je nergens
(Gerard Reve)

Er komt schier geen eind aan de 
wens om de binnen- en buiten-
wereld duidelijk te maken dat we 
koersen op kwaliteit. In het vorige 
nummer van het NTOG was de 
‘patiëntveiligheid’ het thema, in 
dit nummer aandacht voor de 
‘prestatie-indicatoren’. Een uit-
gebreide goed doordachte lijst met 
vele potentiële indicatoren in de 
verloskunde. Onze vereniging heeft 
mogelijk terecht geprobeerd voor 
de tambour-maître uit te lopen met 
het ’kwaliteitsbeleid’, maar was in 
menig geval roomser dan de paus. 
Bij de beschreven lijst komen veel 
aspecten die belangrijk zijn voor de 
vrouwen om zwanger te worden 
en te blijven, en ‘veilig’ te bevallen 
van een gezond kind, nadrukkelijk 
aan de orde. Veel onderdelen van 
onze talloze richtlijnen worden 
betrokken bij het opstellen en 
evalueren van de indicatoren. Veel 
protocollen, zeer veel regels en 
bijzonder veel administratie en 
hier en daar een ‘stropje’. Als wij 
het niet doen, zijn het de overheid, 
de zorgverzekeraars of de patiën-
tenbelangenorganisaties die het 
initiatief nemen en dan zouden we 
nog met heimwee en tranen in de 
ogen terugkijken op die onschul-
dige ‘lijstjes’ van de Elsevier en het 
Algemeen Dagblad, die vaak niet veel 
meer impliceerden dan een taart 
op de verloskamer of wat doosjes 
‘Merci’ voor de medewerkers. Maar 
misschien stop ik mijn hoofd wel 
liever in een strop die door een 
ander gezet is dan in een die door 
mezelf is gezet. Vreemd? Nee zeker 
niet. Het is soms makkelijker om je 
boosheid over al die bemoeienis-
sen af te reageren op een ander en 

dan niet voortdurend het idée te 
hebben dat we het ons allemaal zelf 
aandoen. 
Wat de genoemde lijstjes van de 
media echter voor hebben op 
onze lijst met indicatoren is dat de 
tevredenheid van de ‘consument’ 
mede gemeten wordt. Het door de 
auteurs voorgestelde systeem lijkt 
enkele dimensies te missen, die 
uiteindelijk voor het eindproduct 
van groot belang lijken Deze zijn 
gemakshalve samen te vatten onder 
de term, psychosociale aspecten, 
en geïntegreerd wel women’s health 
genoemd. Communicatie en zorg 
voor de keten en transculturele 
aspecten spelen daarbij een rol. 
En uit de informatie van klachten-
commissies lijkt het daar vaak mis 
te gaan. Openheid en tranparantie 
is belangrijk, goed objectieve voor-
lichting essentieel en keuzevrijheid 
voor de consument een recht. Daar 
moeten we veel voor over hebben, 
maar beklemmende regelgeving is 
zeker niet de oplossing. 

Vroeger ging je naar een congres 
omdat je daar wat kon bijleren. Er 
kwamen sprekers uit het bui-
tenland, autoriteiten die soms 
onnavolgbaar als de ‘mis in het 
Latijn’ verhalen hielden, waar je 
in ieder geval bij was geweest. 
Als je geluk had, werden via de 
toverlantaarn of de diaprojector 
plaatjes getoond met het intrige-
rende opschrift: ”Onder embargo”. 
Dat was enthousiast terug naar de 
kliniek en de thuisblijvers verras-
sen met ‘nieuws’. Later kwamen 
er autoriteiten met ‘state of the 
art’-verhalen in toenemende mate 
doorspekt met grappige anekdotes 
en dia’s en luchtige opfrissertjes. 
De moeite waard om heen te gaan. 
Het gevoel van ‘we doen het nog 
niet zo beroerd in Oude Pekela’ bij 
thuiskomen maakte de kosten en 
de extra diensten meer dan waard. 

Daarna gingen we naar congressen 
en symposia omdat het zo belang-
rijk werd geacht om veel in de 
wandelgangen gezien te worden. 
Iedereen wilde eigenlijk wel een 
baantje op de Domus of dacht door 
networking centripetaal richting 
de inner circle te bewegen. In de 
daarop volgende periode waren we 
de gasten van de farmaceutische 
industrie. Met een aantal collegae 
uitvliegen, uit eten en genieten op 
internationale congressen met als 
gastheren de ons bekende commer-
ciële partners. De echte partners 
konden mee op eigen kosten. Geen 
brainwashing maar wel een klein 
beetje ‘onschuldige?’ omkoperij. 
Na de hormonenfeestjes zijn het 
nu de HPV-vaccinatie-uitjes. Maar 
waar gaat het nu heen: ‘het draait 
allemaal om de puntjes’. 
We zijn allemaal geschrokken door 
het fanatisme waarmee de herre-
gistratie ter hand is genomen  Het 
gezapige ‘het zal zo’n vaart niet 
lopen’ heeft plaats gemaakt voor 
angst en onzekerheid of er wel 
voldoende congressen, symposia, 
ledenvergaderingen en werkgroep-
vergaderingen en refereeravonden 
zijn bijgewoond om zonder inter-
view bij de MRSC de zo gewenste 
herregistratie binnen te halen. 
“Domus may I have your votes 
please?” In de wetenschap dat we 
als Nederlanders en specialisten 
lang niet altijd bekwaam zijn om 
veel punten binnen te halen, zijn 
congressen populair geworden. 
Niet de sprekers, of de onderwer-
pen of de sponsors, nee alleen het 
aantal te verdienen punten is van 
doorslaggevend belang en bepa-
lend voor de congresagenda. Snel 
inschrijven, misschien een kopje 
koffie, een enkele lezing en bezoek 
aan exposant en de punten zijn 
binnen. En de kwaliteit? En dit 
allemaal omdat we in de wurg-
greep van de kwaliteitsmaffia zijn 
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geraakt. En eigenlijk was het niet 
eens zo beroerd!!! Want behalve 
het bezoeken van congressen en 
symposia (kosteneffectief puntjes 
graaien) doen we aan ‘in-huis’na-
scholing, onderzoek en onderwijs, 
opleiding, begeleiding van promo-
vendi, schrijven van artikelen die 
alle een groot effect kunnen hebben 
op het bijhouden van kennis en 
vaardigheden maar in de gangbare 

puntentelling niet worden mee-
genomen. 
Het is goed dat we goed willen 
werken, maar misschien niet ten 
koste van het gedachteloos volgen 
van protocollen, het ontwikkelen 
van defensief gedrag of het mani-
akaal verzamelen van puntjes, laat 
staan alle administratieve uurtjes 
die afgepikt worden van de echte 
zorg. 

Werkelijk geleerde mensen lijken als 
korenhalmen op het veld; ze groeien 
fris op en verheffen het hoofd trots in 
de lucht zolang de aren nog leeg zijn; 
zodra ze zwellen en rijp worden, laten 
ze ootmoedig het hoofd hangen.
(Montaigne;1533-1592)
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INLEIDING

Het melanoom van de huid is een 
agressieve huidtumor, met een 
sterke neiging tot  vroege metasta-
sering.1 Metastasering naar het ova-
rium is zeldzaam, en wordt  zelden 
gediagnosticeerd wanneer een 
patiënt nog in leven is.2-6 Meestal 
betreft het een unilaterale metastase 
bij vrouwen in de reproductieve 
levensfase, die aan het licht komt 
na disseminatieonderzoek bij een 
bekend primair melanoom.2,3 In dat 
geval bestaat er een uiterst som-
bere prognose met een mediane 
overleving van vijf tot elf maanden, 
waarbij minder dan 10% van de 
vrouwen een meerjarige overleving 
bereikt.1,7 De combinatie melanoom 
en zwangerschap is eveneens zeld-
zaam. Jaarlijks wordt in nederland 
1 op 1000 zwangerschappen ge-
compliceerd door een maligniteit, 
waarbij in slechts 8% er sprake is 
van een maligne melanoom.8,9 Aan 
de hand van onderstaande casus 
willen wij u laten zien welke belan-
gen en overwegingen een rol spelen 
als bij een patiënte met een ovarieel 
gemetastaseerd melanoom een 
jonge zwangerschap wordt ontdekt. 

CASuS

Een jonge vrouw geboren in 1969 
wordt in juni 2004 naar de chirurg 
 verwezen voor poliklinische 
excisie van een aantal vermeende 
atheroomcystes. Haar voorgeschie-
denis vermeldt een dysplastisch-

Een ovarieel gemetastaseerd  
melanoom en zwangerschap:  
een moeilijke combinatie
j. KaIjsER1, M.j. sCHEERDER2, P.w. PLaIsIER3 EN G.s. KooI4
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naevussyndroom, met in 1982 een 
volledige resectie van een solitair 
melanoom op de rug (Breslow-
dikte 1,5mm) en in 1984 de ver-
wijdering van een cutane laesie 
op de rechtermamma (superfici-
eel spreidend melanoom Clark 
stadium III). De atheroomcystes 
blijken melanoommetastasen en in 
diverse tempi vindt excisie van vier 
metastasen in huid (slaap, nek) en 
rechtermamma plaats. Bij een van 
de vier laesies waren de marges on-
voldoende en alvorens tot re-excisie 
te besluiten werd een CT-scan van 
thorax en abdomen gemaakt, ter 
uitsluiting van metastasering. Be-
houdens een licht vergroot rechte-
radnex (zie figuur 1) werden geen 
afwijkingen gevonden en re-excisie 
vond plaats.
Patiënte wordt voor evaluatie van 
het rechteradnex naar de gynae-
coloog verwezen. Zij is gravida 2, 
para 2. Zij heeft een regelmatige 
cyclus, er zijn geen dysmenorroe- 
of dyspareunieklachten. Cervix-
screening vindt plaats via het 
bevolkingsonderzoek. Bij onder-
zoek wordt een slanke vitale vrouw 
gezien, met in speculo een normale 
cervix. Bij vaginaal toucher een iets 
onregelmatig vergrote uterus en 
terzijde worden geen afwijkingen 
gevoeld.
Bij transvaginaal echoscopisch 
onderzoek wordt een licht vergroot 
rechterovarium gezien met centraal 
een echodense solide massa met 
een doorsnede van ruim 3 cm, 
mogelijk passend bij een endome-

trioma of een metastase van het 
bekende melanoom (zie figuur 2). 
Het linkerovarium is zonder afwij-
kingen. Aanvullend is het CA-125-
gehalte licht verhoogd (38 E/ml). In 
overleg met patiënte en de chirurg 
wordt zes weken afgewacht. 
Herevaluatie zes weken later toont 

Figuur 1. Ct-scan van patiënte vijf maanden na 
excisie van haar subcutane metastasen. Rechts van de 
uterus (witte pijl) wordt een duidelijk vergroot rechte-
radnex gezien, verdacht voor een metastase.

Figuur 2. Transvaginale echoscopie bij patiënte, welke 
een licht vergroot rechteradnex laat zien met centraal 
een echodense structuur van 37 mm, passende bij 
een endometrioma of een metastase van het bekende 
melanoom.
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hetzelfde beeld. De overweging 
dat de ongerustheid bij patiënte 
pas weg te nemen is als het adnex 
geen melanoom blijkt te bevatten 
en indien wel melanoomcellen 
gevonden zouden worden, het ver-
wijderen van de enige aantoonbare 
laesie wellicht een geringe over-
levingswinst zou geven, leidt tot 
de beslissing een laparoscopische 
adnexextirpatie rechts te verrichten.
Bij laparoscopische inspectie 
 worden geen afwijkingen gevon-
den, uterus en beide adnexen ogen 
normaal, het rechterovarium is 
enigszins vergroot. Het rechter-
adnex wordt zonder problemen 
laparoscopisch verwijderd en 
aangeboden voor pathologisch 
onderzoek. De diagnose luidt een 
centraal gelegen metastase van het 
bekende melanoom. Op het mo-
ment dat de uitslag met patiënte en 
haar echtgenoot besproken wordt, 
meldt zij tien dagen over tijd te zijn. 
Een zwangerschapstest is positief 
en echografisch onderzoek beves-
tigt een intra-uteriene zwanger-
schap. Bij navraag blijkt de zwan-
gerschap ongepland en ongewenst, 
doch afbreking ligt principieel 
niet in de lijn van het echtpaar. Er 
volgt een uitgebreide en emoti-
onele bespreking in de multidis-
ciplinaire oncologiebespreking 
van het ziekenhuis, resulterend in 
het advies een zwangerschapsaf-
breking te overwegen gezien de 
slechte prognose, de kleine kans 
op transplacentaire  metastasering 
en de eventuele belemmeringen bij 
follow-up-onderzoek. Uitgebreide 
gesprekken volgden met het echt-
paar, resulterend in een medica-
menteuze zwangerschapsafbreking 
zonder het gewenste resultaat, 
gevolgd door een instrumentele 
afbreking, waarbij gelijktijdig een 
laparoscopische sterilisatie van 
de resterende tuba plaatsvond. 
Inmiddels vier weken na de eerdere 
adnexextirpatie, wordt bij laparo-
scopie onverwacht een gepigmen-
teerde laesie op het linkerovarium 
vastgesteld, uitermate verdacht 
voor een metastase van het be-
kende melanoom (zie figuur 3). 
Verdere inspectie van het abdomen 
toont geen aanwijzingen voor intra-
abdominale disseminatie. Besloten 
werd het resterende adnex in situ 
te laten en alleen een filshie-clip te 
plaatsen op de tuba. Pathologisch 
onderzoek van het uteruscurette-

ment laat zwangerschapsweefsel 
zien, zonder aanwijzingen voor 
micro-of-macroplacentaire metasta-
sen van het melanoom. 
Besloten wordt de follow-up te con-
tinueren, de cyclus blijft regelmatig 
en patiënte heeft geen klachten. Ze 
is in uitstekende conditie en kan 
haar normale werkzaamheden her-
vatten. Ook echografisch verandert 
het linkerovarium niet. 
Als deze situatie negen maanden 
persisteert, rijst opnieuw de vraag 
of het verstandig is het resterende 
adnex te verwijderen. Met name 
het feit dat het nog steeds de enige 
aanwezige viscerale afwijking lijkt, 
doet ons besluiten een laparotomie 
te verrichten waarbij het linker  
adnex en de oppervlakkige gepig-
menteerde laesie en uterus worden 
verwijderd. De gepigmenteerde 
laesie op het linkerovarium ziet er 
hetzelfde uit als bij laparoscopische 
inspectie negen maanden eerder. 
Pathologisch onderzoek bevestigt 
het recidief melanoom.
Patiënte start na een ongestoord 
herstel met hormonale substitutie-
therapie en besloten wordt, con-
form de richtlijn, om geen routine-
matig follow-up-onderzoek meer te 
verrichten. Er volgt een periode van 
vijf maanden zonder klachten. Dan 
meldt zij zich bij de chirurg met he-
vige pijn in de onderarm en wordt 
er een lytische laesie in de distale 
ulna vastgesteld, suspect voor een 
metastase. Na lokale radiotherapie 
volgt wederom een klinisch goede 
periode tot januari 2007 (inmiddels 
31 maanden na de eerste dermale 
metastasectomie). Naar aanleiding 
van klachten wordt een stenose-
rend proces in het sigmoïd vastge-
steld. Een partiële sigmoïdresectie 
met een circulair groeiend mela-
noom volgt. 
Inmiddels is patiënte alweer vijf 
maanden in een goede conditie 
thuis.

DISCuSSIE

Het behoeft geen betoog dat dit een 
indrukwekkende ziektegeschiede-
nis is van een jonge vrouw van wie 
het beleid meerdere malen bespro-
ken is in de multidisciplinaire onco-
logiebespreking van het ziekenhuis. 
Voor de meeste beslissingen ont-
brak evidence op grond waarvan 
een behandeling al dan niet moest 
worden ingesteld. Vooral de discus-

sie omtrent de zwangerschap was 
indrukwekkend en emotioneel. 
Een melanoom van het ovarium 
is zeldzaam en meestal betreft het 
hier een metastase. Een metastase 
van een maligne melanoom in 
een ovarium wordt meestal pas 
gevonden bij autopsie als onder-
deel van systemische verspreiding 
van ziekte en wordt slechts zelden 
gediagnosticeerd wanneer een 
patiënt nog in leven is.3 In post-
mortemstudies blijkt 16 tot 20% van 
de vrouwen die overlijden aan een 
maligne melanoom, een metastase 
te hebben in een of beide ovaria.4 In 
de literatuur zijn naast enkele case 
reports, tot op heden vier grotere 
case-series beschreven over een 
ovarieel gemetastaseerd melanoom 
door Morrow en Disaia (33 pati-
enten), Fitzgibbons (10 patiënten), 
Young en Scully (20 patiënten) en 
Gupta et al. (23 Patiënten).2,4-6 De 
meeste gevallen van metastasering 
naar de ovaria bij een melanoom, 
worden gevonden bij vrouwen in 
de reproductieve levensfase. De 
gemiddelde leeftijd bedraagt 35 tot 
37 jaar in de genoemde series.3,4 De 
lokalisatie van de primaire tumor 
blijkt in de meeste gevallen de 
huid. Echter, in enkele gevallen is 
het zeer lastig om de extra-ovariële 
lokalisatie van het primaire mela-
noom te identificeren, doordat het 
kan gaan om een occulte tumor, 
melanomen in regressie kunnen 
treden en zij zich onder andere 
kunnen bevinden op niet zichtbare 
mucosale oppervlakken of zelfs in 
de plexus choroideus. 3,4 Daarnaast 
kan een recidief of metastase van 
een melanoom zich pas na vele 
jaren openbaren. 10,11

De meeste gevallen van een ova-
rieel gemetastaseerd melanoom, 

Figuur 3. Een blauwzwarte onregelmatige massa 
aan het oppervlak van het linkeradnex, verdacht voor 
een metastase van een melanoom is zichtbaar tijdens 
laparoscopische sterilisatie. Deze laesie is vier weken 
eerder niet waargenomen.
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zoals in onze casus, komen aan het 
licht na afbeeldend onderzoek in 
de vorm van een CT-scan bij dis-
seminatieonderzoek bij een bekend 
primair maligne melanoom. In de 
serie van Gupta el al. Presenteren 
slechts acht van twintig patiënten 
zich met klachten.4

Zonder aangetoonde metastasen op 
afstand daalt de kans op genezing 
naarmate de ziekte vaker recidi-
veert. De prognose van patiënten 
met hematogene metastasering bij 
een melanoom is uiterst somber. 
De mediane overleving in diverse 
studies varieert tussen de vijf en 
elf maanden en minder dan 10% 
bereikt een meerjarige overleving.7 
Toch blijkt ook bij systemische 
ziekte een rol weggelegd te zijn 
voor chirurgische interventie. 
Enerzijds vanuit een palliatief oog-
punt, anderzijds als bij zorgvuldige 
stadiëring slechts sprake blijkt van 
beperkte viscerale metastasering 
is operatief ingrijpen te overwe-
gen.12,13 De optimale chirurgische 
behandeling van een ovarieel 
gemetastaseerd melanoom is niet 
duidelijk.3 Een abdominale totaa-
lextirpatie wordt in de literatuur 
door meerdere auteurs aanbevolen 
als eerste keus van chirurgische 
behandeling.3,4 Echter, wanneer 
er sprake lijkt van een unilaterale 
metastase, is enkelzijdige salpingo-
oöforectomie te overwegen. Tot op 
heden blijkt (adjuvante) chemo-
immunotherapie niet evident bij te 
dragen aan ziektevrije overleving 
of overlevingsduur.3 
Gedurende deze ziektegeschiede-
nis zijn zowel de patiënt en haar 
echtgenoot als de behandelaars 
een aantal maal geconfronteerd 
met ethische dilemma’s. Welke 
belangen en overwegingen tellen 
het zwaarst als bij een patiënte met 
een hematogeen gemetastaseerd 
melanoom een jonge zwangerschap 
wordt vastgesteld? Evident is dat 
het een omissie onzerzijds is dat de 
anticonceptie niet expliciet aan de 
orde is geweest. Bij het vaststellen 
van vier opeenvolgende dermale 
melanoommetastasen is de prog-
nose van dien aard dat over ferti-
liteit en anticonceptie gesproken 
had moeten worden. Ten onrechte 
heeft de gynaecoloog aangenomen 
dat dit  besproken en geregeld was, 
toen patiënte verwezen werd voor 
evaluatie van het vergrote adnex. 
Pas toen de zwangerschap werd 

vastgesteld, bleek de anticonceptie 
al drie jaar met ‘opletten’ geregeld 
te zijn. 
Ruim 35% van de vrouwen met 
een melanoom bevindt zich in de 
fertiele levensfase. Jaarlijks komt de 
combinatie zwangerschap en me-
lanoom in 0,1–2,8 per 1000 zwan-
gerschappen voor.14 In Nederland 
gaat het dan om 20 tot 25 zwangere 
vrouwen, gecompliceerd door een 
de novo of al bestaand melanoom.15 
Meerdere gecontroleerde studies 
hebben aangetoond dat een later 
optredende zwangerschap, de prog-
nose van een bestaand melanoom 
ten aanzien van ziektevrij interval 
of overlevingsduur niet beïnvloedt. 
Daarom hoeft een zwangerschap 
na een vastgesteld melanoom, niet 
te worden ontraden. Meestal wordt 
echter aangeraden een zwanger-
schap minstens twee jaar uit te 
stellen, omdat de meeste recidie-
ven en metastasen in deze periode 
optreden.15 In de landelijke richtlijn 
wordt gesproken over adviezen 
bij kinderwens die berusten op 
overlevingskans waarbij ook het 
interval tussen de verwijdering van 
het melanoom en de zwangerschap 
meespeelt. Echter, in bovenstaande 
casus, waarbij er gelijktijdig sprake 
is van een ovarieel gemetastaseerd 
melanoom als van een jonge zwan-
gerschap is het overlijdensrisico 
zelfs nog tijdens de zwangerschap 
hoog. De overweging dat de kans 
dat het kind door beide ouders 
zal worden grootgebracht waar-
schijnlijk nihil is, heeft het echtpaar 
doen besluiten de zwangerschap te 
termineren.7,15 
Daarnaast bestaat er bij solide tu-
moren een klein risico op placentai-
re en/of foetale metastasering. Tot 
op dit moment zijn er slechts 87 ge-
vallen beschreven in de literatuur, 
in de meeste gevallen (32%) blijkt 
dit voor te komen bij melanomen.14 
Een review van Alexander et al. 
Onderstreept nogmaals de sombere 
prognose voor de moeder bij een 
placentair en/of foetaal gemetasta-
seerd melanoom. In alle 27 gevallen 
blijkt de moeder binnen acht maan-
den na de partus te zijn overleden.14 
In slechts een minderheid van de 
gevallen (22%) van een placentair 
gemetastaseerd melanoom wordt 
de foetus ook daadwerkelijk aange-
daan.15 Dit wordt mogelijk toege-
schreven aan een barrièrefunctie 
van de placenta, en anderzijds ook 

aan de immunologische afweer van 
de foetus.15 Wanneer er toch sprake 
is van foetale metastasering bij een 
melanoom, blijkt meer dan 80% van 
die groep binnen drie maanden na 
de partus te zijn overleden.14 Nog-
maals, het betreft hier zeer kleine 
getallen.
 
Uiteindelijk koos patiënte voor een 
definitieve oplossing ten aanzien 
van anticonceptie, in de vorm van 
een laparoscopische sterilisatie. Er 
werd voor gekozen het afwijkende 
linkeradnex in situ te laten, aange-
zien een iatrogeen geïnduceerde 
menopauze, bij een reeds geredu-
ceerde levensverwachting, evidente 
inbreuk zou kunnen maken op haar 
quality of life. Deze beslissing was 
wederom geen gemakkelijke.
Een metastase van een melanoom 
in het ovarium presenteert zich in 
ruim 60% van de gevallen unila-
teraal. Young en Scully vonden 
slechts in negen patiënten een 
bilateraal ovarieel gemetastaseerd 
melanoom.6 Deze percentages wor-
den ook teruggevonden in andere 
series.2,4-6 In onze casus werd initi-
eel ook een unilaterale presentatie 
gevonden, echter slechts vier we-
ken later leek ook het andere adnex 
te zijn aangedaan. Hierbij speelde 
de vraag of deze gepigmenteerde 
laesie in een jonge zwangerschap 
zeker een melanoom zou zijn. 
De aanwezigheid van pigment 
is een belangrijk gegeven bij het 
stellen van de diagnose melanoom. 
Echter, lang niet alle ovariële me-
lanoom metastasen blijken gepig-
menteerd. In de serie van Young en 
Scully zijn slechts 6 van de 20 ova-
riële laesies en bij Gupta et al. Zijn 8 
van de 23 laesies gepigmenteerd.4,6 

Daarnaast is bekend dat ook andere 
afwijkingen van het ovarium gepig-
menteerd kunnen zijn.17 
Bij deze patiënte werd de eerste 
op dat moment enige bekende 
viscerale metastase verwijderd, 
deels voor diagnostiek en deels om 
mogelijk de overleving te verlen-
gen.12,13 Toen een aantal weken later 
een tweede viscerale metastase 
werd vastgesteld, werd besloten 
af te wachten. Voor de diagnos-
tiek was verwijdering niet nodig 
en zinvol leek verwijdering door 
de snelle progressie ook niet. Na 
negen maanden zonder progressie 
van deze of andere laesies te heb-
ben aangetoond, werd na overleg 
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met patiënte besloten het reste-
rende adnex samen met de uterus 
te verwijderen. Inderdaad bleek het 
ook hier te gaan om een metastase 
van het bekende melanoom. 

CONCLuSIE

Metastasen naar een of beide ovaria 
bij een melanoom zijn zeer zeld-
zaam en komen veelal aan het licht 
na disseminatieonderzoek. Volgens 
de huidige richtlijn is er geen plaats 
voor routinematig disseminatie-
onderzoek. Aangezien het meestal 
vrouwen in de fertiele levensfase 
betreft met een sombere prognose, 
is het bespreken van anticonceptie 
van omineus belang. Een (onge-
wenste) zwangerschap in com-
binatie met een maligniteit moet 
voorkomen worden. Het bespreken 
van prognose en overlijdensrisico 
en daaraan gekoppeld een anticon-
ceptieadvies is moeilijk voor zowel 
patiënte als dokter. Toch moet 
met iedereen bij wie in de fertiele 
levensfase een maligniteit wordt 
vastgesteld, een gesprek over ferti-
liteit gehouden worden.1-3,18 Zowel 
het behoud van fertiliteit voor de 
toekomst als het voorkomen van 
zwangerschap gedurende een on-
zekere eerste periode komen daarin 
aan de orde.
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Leren van een leercurve:  
de eerste 100 Essures in het  
Groene Hart Ziekenhuis
C.a.H. jaNssEN

GyNaECoLooG, waaRNEMEND oPLEIDER, afDELING GyNaECoLoGIE EN vERLosKUNDE, 

GRoENE HaRt ZIEKENHUIs, GoUDa

INTRODuCTIE

Voor de hysteroscopische Essure-
sterilisatietechniek in de ambulante 
setting bestaat een leercurve. Het 
percentage succesvolle plaatsin-
gen neemt toe en de duur van 
de ingreep verkort, naarmate de 
ervaring toeneemt.1 In dit artikel 
wordt een overzicht gegeven van 
de meest voorkomende proble-
men bij de eerste 100 Essures in de 
poliklinische behandelkamer van 
het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) 
te Gouda. 

INLEIDING

De hysteroscopische sterilisatieme-
thode volgens Essure doet steeds 
meer zijn intrede in de gynaecologi-
sche praktijk in Nederland. Bij deze 
methode wordt via het werkkanaal 
van een diagnostische hysteroscoop 
een inbrenghuls met daaraan een 
bedieningshandvat (zie figuur 1) 

opgevoerd. In deze huls bevindt 
zich een micro-implantaat, dat met 
behulp van het bedieningshandvat 
wordt aangebracht in beide tubae, 
achtereenvolgens één implantaat 
in elke tuba. Na terugtrekken van 
de inbrenghuls (door o.a. aan het 
wieltje van het bedieningshandvat 
te draaien en het handvat linksom 
te draaien) blijven er, bij correcte 
plaatsing, twee tot tien windingen 
van het spiraalvormige implantaat 
zichtbaar in het cavum uteri. Dit 
implantaat van nikkel en titanium 
zorgt ervoor dat in ongeveer twaalf 
weken het lumen van beide tubae 
volledig gefibroseerd en afgesloten 
is. Het is een patiëntvriendelijke 
methode. De voordelen voor de 
patiënte ten opzichte van lapa-
roscopische sterilisatie zijn evident: 
geen narcose, geen littekens, weinig 
risico op ernstige complicaties, 
snel klaar, herstelperiode nihil. 
Bovendien kan de procedure 
vrijwel altijd plaatsvinden zonder 

speculum, zonder kogeltang en 
zonder verdoving (vaginoscopi-
sche benadering volgens methode 
Bettocchi).2 De Essure-methode 
lijkt zeer betrouwbaar, hoewel de 
follow-up nog beperkt is tot zes 
jaar. Eenmaal  succesvol verlopen, 
moet de ingreep als 100% irrever-
sibel beschouwd worden. 

De Essure-techniek is in principe 
eenvoudig uitvoerbaar voor een 
hysteroscopist. Als alles perfect 
loopt, ben je binnen tien minuten 
klaar en is iedereen tevreden. Maar 
wat kan er nog misgaan? Wat als de 
techniek faalt? Wat als de anatomie 
afwijkt? Daarvoor worden verder-
op in dit artikel enkele handvatten 
gereikt. Alles staat of valt met een 
goede voorbereiding. Een goed 
geoutilleerde poliklinische behan-
delkamer en een goed op elkaar 
ingespeeld behandelteam zijn 
absolute voorwaarden. De patiënte 
moet maximaal op haar gemak 
gesteld kunnen worden en de 
operateur moet ongestoord en snel 
kunnen doorwerken. 

OVERZICHT EERSTE  
100 ESSuRES

Ervaringen van patiënten 
Direct na de ingreep werd de 
patiën te gevraagd de ervaren 
pijn vast te leggen op een visueel 
analoge schaal (VAS). Dit is een 
schaal die loopt van 0 (passend bij 
geen pijn) tot en met 10 (passend bij 
ergst denkbare pijn). Ter vergelij-
king werd zij ook gevraagd een 
pijnscore in te vullen voor een voor 
haar doen normale menstruatie. 
De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 1.

Figuur 1. De Essure-inbrenghuls met implantaat (bij pijl naar rechts) en  
bedieningshandvat (uitvergroot bij pijl naar beneden).
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Ook werd de patiënte gevraagd 
of zij de ingreep achteraf vond 
meevallen of niet. Deze resultaten 
zijn weergegeven in tabel 2. Omdat 
de onderzoeksgroep uit honderd 
patiënten bestaat, zijn de aantallen 
tevens percentages.
Van alle patiënten zou 85% de in-
greep aanbevelen aan derden.  

Procedurekenmerken
Tabel 3 geeft de gemiddelde duur 
van de ingreep weer.
Vijftien maal duurde de ingreep 
langer dan 15 minuten, waarvan 
elfmaal bij de eerste dertig casus. 
Vijftien maal was een tweede proce-
dure nodig, gelijk verdeeld over de 
honderd casus.

Overige procedurekenmerken zijn 
weergegeven in tabel 4. Ook hier 
zijn aantallen tevens percentages. 

Tot slot zijn er vijf Essure-proce-
dures verricht met Mirena in situ. 
Viermaal was er een vlotte plaat-
sing (gemiddelde duur 9 minuten) 
en eenmaal was er een technisch 
probleem, waardoor de ingreep 
lang duurde. Het voordeel van het 
in situ laten van de Mirena is dat 
betrouwbare anticonceptie gewaar-
borgd is tot en met de drie maan-
den na de Essure-procedure.

Problemen en casuïstiek
Redenen voor een tweede proce-
dure of het uiteindelijk falen van 
correcte plaatsing waren onmoge-
lijkheid tot passage van het ostium 
cervicis, pijn, oedeemvorming van 
het endometrium, tubaspasme, 
tuba ostium niet à vue, expulsie en 
technische problemen.

Onmogelijkheid passage ostium 
cervicis
Soms is het onmogelijk het ostium 
van de cervix te passeren, ook na 
dilatatie. Dilatatie veroorzaakt 
bovendien een prostaglandine-uit-
stoot die uteruscontracties, tuba-
spasme of expulsie kan veroorza-
ken. Eventuele voorbehandeling 
met misoprostol ter vergemakkelij-
king van passage van de cervix zou 
als nadeel eveneens deze proble-
men kunnen hebben.  

Pijn
Een enkele keer is de ingreep 
toch nogal pijnlijk. Dit risico lijkt 
verhoogd bij vrouwen die bekend 

zijn met dysmenorroe. Wanneer er 
veel pijn is tijdens de ingreep en het 
opschuiven van de implantaten bo-
vendien niet soepel verloopt, moet 
worden gedacht aan het risico van 
een perforatie. Dit is uiteraard een 
reden om de procedure te staken.

Oedeemvorming van het endometrium
Bij de allereerste Essures trad door 
de wat langere duur van de proce-
dure nogal eens oedeemvorming 
op, waardoor met name het tweede 
ostium niet meer goed à vue te 
brengen was. Er werd dan beslo-
ten de procedure te staken en de 
patiënte een à twee uur later terug 
te bestellen, waarna het oedeem 
compleet verdwenen was en de 
procedure alsnog succesvol kon 
worden afgerond. In het kader van 
de oedeemvorming is het verder 
van belang de ingreep zo kort mo-
gelijk na de menstruatie te plannen 
en de intra-uteriene druk tijdens 
de procedure zo laag mogelijk te 
houden. 

Tubaspasme/proximale afsluiting
Tubaspasme lijkt vooral voor te 
komen bij gespannen patiënten, 

wanneer de behandelruimte te 
koud is (temperatuur onder 22 
graden) en bij patiënten die bekend 
zijn met dysmenorroe. Dat is ook 
een van de redenen dat patiënten 
NSAID’s krijgen de avond vóór de 
ingreep en een uur voor de ingreep. 
Het is soms lastig om te differen-
tiëren tussen een tubaspasme of een 
echte proximale afsluiting. Het kan 
de moeite waard zijn in deze situ-
atie een tweede sessie te plannen, 
soms blijkt het dan wel te lukken, 
soms niet. Er kan ook voor worden 
gekozen een HSG te maken, hoewel 
het risico van een spasme daar 
natuurlijk ook speelt.
 
Tuba ostium niet à vue
Een tuba ostium kan dicht zijn of 
‘gesluierd’. Eventueel kan voor-
zichtige sondage worden over-
wogen. Bij enige weerstand is het 
niet aan te bevelen door te gaan, 
maar is het verstandiger eerst een 
HSG te verrichten. Ook kan er 
een zogenaamd pseudo-ostium 
bestaan, dat enkele millimeters 
voor het werkelijke ostium ligt en 
waarmee je rekening moet houden 
bij het plaatsen van de implantaten. 

Situatie Gemiddelde VAS-score Aantal (n)

Essure overall 3.7 100

Essure nullipare portio 3.6 9

Menstruatie 3.5 100

Tabel 1. Gemiddelde VAS-scores bij Essure en bij menstruatie. 

Totaal oordeel achteraf Aantal

Ingreep viel mee of heel erg mee 84

Ingreep viel niet of helemaal niet mee 8

Neutraal 8

Gemiddelde duur ingreep Minuten Range

Essure overall 10.3 5-29

Na 30 ingrepen 9

Na 50 ingrepen 8.5

Essure nullipare portio 11.2 7-11

Tabel 3. Duur van de ingreep.

Kenmerk procedure Aantal Opmerking

Lokale anesthesie 0

Dilatatie 2 1 nullipara / 1 multipara

Niet-geslaagde ‘Bettocchi’ 5 Alleen bij eerste 40 casus

Idem, bij nullipare portio 1 Totaal 9 maal nullipare portio

Niet-succesvolle plaatsing 6 Incl. meerdere pogingen

Tabel 4. Overige procedurekenmerken.

Tabel 2. Totaal oordeel patiënt achteraf.
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Deze moeten dan iets verder dan 
gebruikelijk ingebracht worden en 
het aantal zichtbare windingen zal 
dan ook minder moeten zijn dan de 
gebruikelijke drie tot acht. Tot slot 
kan zich een endometriumpoliep 
voor het ostium bevinden. Deze 
kan in dezelfde sessie verwijderd 
worden, echter de kans op oedeem-
vorming ter hoogte van die tuba is 
wel aanwezig.

Hieronder volgt de beschrijving 
van een casus die door deze actie 
nogal gecompliceerd is verlopen en 
waarbij uiteindelijk vier hystero-
scopieën en een HSG nodig waren 
om het een en ander tot een goed 
eindresultaat te brengen. 

Casus 
Het betrof een gezonde G4P2, twee-
maal missed abortion waarvoor 
curettage in de anamnese. Zeven 
jaar na de laatste curettage werd 
de Essure-ingreep uitgevoerd op 
de achtste dag van een pilcyclus. 
De uterus lag in extreme retro-
versieflexie en methode Bettocchi 
lukte niet. Na gebruik speculum en 
aanhaken portio was de toegang 
tot het cavum uteri eenvoudig. Er 
werd een poliep ter hoogte van de 
linker tuba gezien, die het zicht be-
lemmerde. Besloten werd om alvast 
het rechter implantaat te plaatsen, 
hetgeen vlot lukte (vier windingen 
zichtbaar) en vervolgens de poliep 
in de linker tubahoek te verwij-
deren. Dit lukte goed, maar aan 
het eind van de ingreep bestond 
er zodanig oedeem ter plekke, dat 
besloten werd het linker implantaat 
pas in de volgende cyclus te plaat-
sen. Postoperatief bleef patiënte 
licht bloedverlies houden tot aan 
de volgende procedure een maand 
later. Toen werd in de linker tuba 
alsnog een Essure geplaatst, maar 
van het rechter implantaat bleken 
bijna twintig windingen à vue, 
zodat de diagnose partiële expulsie 
rechts gesteld werd. Het lukte niet 
dit implantaat te verwijderen en 
besloten werd, mede gezien het 
continue bloedverlies, het rechter 
 implantaat deels af te knippen, 
zodat de intracavitaire windin-
gen niet langer het endometrium 
zouden irriteren. Aan patiënte werd 
verteld dat de sterilisatie mogelijk 
als onbetrouwbaar zou moeten 
worden afgegeven, maar dat hyste-
rosalpingografie na drie maanden 

uitsluitsel zou geven. Enkele dagen 
postoperatief meldde patiënte zich 
wederom, nu met hevige buikpijn. 
Er werd opnieuw een hysteroscopie 
aangeboden in verband met ver-
denking op verdere expulsie. Inder-
daad bleek het rechter implantaat 
nu verder uitgezakt; het kon met 
een paktang relatief eenvoudig en 
compleet verwijderd worden. Het 
viel daarbij op dat de rechter tuba 
wat wijd was. Het linker implantaat 
was nog goed in situ. Twee weken 
na deze ingreep, in een volgende 
cyclus, werd alsnog een implantaat 
aan de rechterkant geplaatst. De 
procedure verliep vlot, maar er was 
wel weer snel oedeemvorming. Een 
maand na deze ingreep vond een 
echoscopische controle plaats. Er 
was twijfel over de juiste lokalisatie 
van het rechter implantaat, deze lag 
mogelijk te diep. Bij het HSG, ver-
richt drie maanden na plaatsing van 
het laatste implantaat, bleken beide 
implantaten goed in situ en beide 
tubae afgesloten.  

Achteraf rijzen er vragen over de 
oorzaak van de expulsie rechts. 
Waren er te veel uteruscontracties 
door gebruik van een kogeltang of 
door de manipulatie bij de linker 
tuba (resectie poliep)? Wellicht was 
het beter geweest alleen de poliep 
te verwijderen en in een volgende 
sessie de Essure-procedure bei-
derzijds uit te voeren. Zeker in de 
beginfase is men ‘eager to perform’ 
en is het ‘alvast plaatsen’ aan één 
kant invoelbaar maar niet altijd 
verstandig. 

Expulsie
Het is niet duidelijk welke mensen 
een risicogroep vormen voor expul-
sie. Mogelijk zijn de risicofactoren 
vergelijkbaar met die van expulsie 
bij IUD3, namelijk jonge leeftijd en 
langdurige en hevige menses, maar 
een epidemiologische studie daar-
naar zou zinvol zijn.

Technische problemen
Technische problemen deden zich 
voor. Op een aantal kon worden 
geanticipeerd. Voorbeelden zijn: 
Door hoge BMI (>27) was de hyste-
roscoop te kort. We hebben daarom 
hysteroscopen met een extra lang 
werkkanaal aangeschaft. Eenmaal 
kwam een implantaat verbogen uit 
de verpakking. We checken nu elk 
implantaat na uitpakken. Eenmaal 

raakte het implantaat verbogen 
door een obstructie in het werk-
kanaal. We checken nu de door-
gankelijkheid van het werkkanaal 
voor elke ingreep. Eenmaal wilde 
de inbrenghuls niet goed terugtrek-
ken. De oorzaak was onbekend, 
het complete implantaat werd 
met veel moeite verwijderd. Vaak 
wilde het implantaat maar moeilijk 
loskomen van de inbrenghuls: dan 
hielp het soms om het bedienings-
handvat even niet linksom, maar 
rechtsom te draaien, dan kop-
pelde het systeem vaak alsnog los. 
Eenmaal wond het implantaat zich 
weer op in plaats van dat het zich 
ontvouwde: mogelijk dat het wieltje 
niet maximaal opgedraaid was. Dit 
wieltje lijkt ook wel eens vanzelf 
terug te draaien tijdens het mani-
puleren. Wanneer de inbrenghuls 
echt niet loskomt kan in het geval 
er al heel veel windingen zichtbaar 
zijn geprobeerd worden om de 
inbrenghuls met implantaat en al 
te verwijderen door enige tractie. 
Het verdient dan aanbeveling om 
een eventuele volgende poging 
tot plaatsen in een andere sessie te 
doen in verband met oedeemvor-
ming en prostaglandine-uitstoot 
met kans op alsnog expulsie (zie 
casus boven).
 
Controle na drie maanden
Als standaardcontrole na een on-
gecompliceerde Essure-procedure 
vond echoscopie plaats. Correct 
gesitueerde implantaten zijn zicht-
baar door een streepvormige echo-
densiteit tussen het endometrium 
en de buitenste begrenzing van 
het myometrium ter hoogte van 
de tubahoeken. Om zeker te weten 
dat beide implantaten gezien zijn, 

Figuur 2. Uterus met twee Essure-implantaten in 
situ drie maanden na de plaatsing. De witte streep-
vormige densiteiten zijn correct gesitueerd tussen 
het endometrium en de buitenste begrenzing van het 
myometrium.
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verdient het aanbeveling ze in één 
vlak af te beelden (zie figuur 2).
Echoscopisch onderzoek is bedui-
dend minder belastend dan een 
HSG en uit literatuur4 blijkt dat na 
ongecompliceerde plaatsing binnen 
vijftien minuten de echoscopie 
in 85% van de patiënten de juiste 
lokalisatie van de implantaten kan 
bevestigen. Deze criteria hebben wij 
aangehouden, dat wil zeggen dat 
bij dubieus echobeeld of moeizame, 
gecompliceerde procedure een HSG 
werd gemaakt na drie maanden. 
Het gebruik van watercontrastecho-
scopie5 zou ook een mogelijkheid 
zijn, maar is door het gebruik van 
een speculum toch beduidend 
minder patiëntvriendelijk. On-
danks deze heldere criteria rezen 
er twijfels over de validiteit van de 
echoscopische controle. Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van de 
volgende casus. 

Patiënte A kwam voor echocontrole 
drie maanden na een vlotte Essure-
procedure. Het rechter implantaat 
was dubieus in situ. Het linker 
implantaat zat goed. Bij HSG bleek 
echter de rechter tuba afgesloten en 
was er links lekkage van contrast. 
Dit was na zes maanden nog steeds 
zo. 

Patiënte B kwam eveneens voor 
echocontrole drie maanden na een 
vlotte Essure-procedure. Beide 
implantaten waren goed in situ. 
Een maand later (dus vier maanden 
na de Essure) belde patiënte op, dat 
zij een van de implantaten was ver-
loren. Dit werd door ons bevestigd. 
In een volgende cyclus is opnieuw 
vlot een implantaat geplaatst en 
inmiddels is de nacontrole (met 
HSG) goed.

Patiënte C. Bij de Essure-procedure 
was er veel weerstand geweest 
en het geheel was nogal pijnlijk 
geweest. Bij echo na vier weken 
was de lokalisatie rechts dubieus 
(mogelijk te diep). Bij HSG na drie 
maanden bleek de linker tuba open!

In twee van bovenstaande casus 
is de uitslag van het HSG anders 
dan verwacht op grond van het 

echobeeld. Mogelijk is er sprake 
geweest van een links/rechtsver-
wisseling, maar indien dat niet het 
geval is geweest rijst de vraag hoe 
betrouwbaar echoscopisch onder-
zoek is in het bepalen van de juiste 
lokalisatie van de implantaten en 
nog belangrijker: wat is de voor-
spellende waarde van echoscopisch 
onderzoek voor het vaststellen van 
een succesvolle afsluiting van de 
tubae? Immers, patiënte B verloor, 
na een ongecompliceerde proce-
dure en na echoscopische controle 
alsnog een van haar Essure-implan-
taten. Bovendien is voorstelbaar dat 
expulsie van een implantaat niet 
wordt opgemerkt. 

CONCLuSIE EN  
BESCHOuWING

In het GHZ was er een duidelijk 
leercurve-effect voor de duur van 
een Essure-ingreep tot ongeveer 
de dertigste Essure (vijftien per 
persoon). Daarna werd de duur 
van de ingreep niet veel korter 
meer. Beide hysteroscopisten waren 
vertrouwd met de vaginoscopische 
‘Bettocchi’-methode. Desondanks 
traden daarbij in de beginfase 
enkele failures op. Dit kan te maken 
hebben met het feit dat in het GHZ 
de diagnostische hysteroscopieën 
voornamelijk door AIOS onder su-
pervisie worden uitgevoerd en de 
Essures uitsluitend door twee van 
de gynaecologen. Op het moment 
dat de Essure haar intrede deed 
in het GHZ kreeg de Bettocchi-
leercurve weer een nieuwe impuls. 
Voor de noodzaak tot het verrichten 
van een tweede Essure-procedure 
bij een patiënt werd geen leercurve-
effect gezien. Waarschijnlijk zijn 
afwijkende anatomie en technisch 
falen de belangrijkste factoren die 
bepalen of er een tweede procedure 
nodig is. Een ander opmerkelijk feit 
was het geringe verschil in VAS-
scores tussen nullipare en multi-
pare vrouwen, dit in tegenstelling 
tot de literatuur.6 Deze bevinding 
wordt mogelijk verklaard door het 
geringe aantal nullipare vrouwen in 
de onderzoeksgroep. Verder betreft 
het mogelijk een geselecteerde pati-
entengroep van zeer gemotiveerde 

vrouwen, hetgeen van invloed kan 
zijn geweest op de beleving van 
patiënttevredenheid, maar ook op 
de VAS-scores. Tijdens de echosco-
pische controle na drie maanden 
kan de lokalisatie van de implan-
taten worden vastgesteld. In het 
voorspellen van de doorgankelijk-
heid van de tubae is dit onderzoek 
echter niet ’waterdicht’. 
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sUMMaRy
This paper describes the introduction 
of the hysteroscopic Essure steriliza-
tion procedure in an ambulant setting. 
All procedures were performed by 2 
consultant gynaecologists, experienced 
in operative hysteroscopy (Groene 
Hart Hospital, Gouda, The Nether-
lands). During the first 100 procedures 
a  learning curve was found regar-
ding operative time and a successful, 
vaginoscopic (without speculum or 
tena culum) ‘Bettocchi’ like approach. 

Our findings emphasize the necessity 
for the experienced hysteroscopist  
to maintain hysteroscopic expertise. 
Furthermore, we present several pro-
blems encountered in these procedures 
and propose some tips and tricks to 
prevent and solve these complications. 
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Kwaliteitsindicatoren voor de  
verloskunde: vóór ons, dóór ons!
M. KooIstRa1, a. fRaNX2, N. sCHUItEMaKER3, H. woLf4 EN w. GRaafMaNs1, 

NaMENs DE wERKGRoEP KwaLItEItsINDICatoREN vooR DE twEEDE- EN DERDELIjNsvERLosKUNDE

1 RIjKsINstItUUt vooR voLKsGEZoNDHEID & MILIEU, CENtRUM vooR PREvENtIE- & ZoRGoNDERZoEK, 

 bILtHovEN

2 GyNaECoLooG, afDELING obstEtRIE & GyNaECoLoGIE, st. ELIsabEtH ZIEKENHUIs, tILbURG

3 GyNaECoLooG, afDELING obstEtRIE & GyNaECoLoGIE, DIaKoNEssENHUIs, UtRECHt

4 GyNaECoLooG, afDELING obstEtRIE & GyNaECoLoGIE, aMC, aMstERDaM

WERKEN AAN KWALITEIT

Kwaliteit van zorg en kwaliteits-
indicatoren zijn tegenwoordig een 
veelbesproken onderwerp. Kwali-
teitsindicatoren zijn de ‘Check’ in  
de kwaliteitscyclus: ‘Plan-Do-
Check-Act’. Onder een kwaliteits-
indicator verstaan we een een-
voudig meetbaar en beschikbaar 
element van zorg, dat de zorgpro-
fessional duidelijke aanknopings-
punten geeft voor verbetering van 
die zorg.1

Er zijn steeds meer indicatoren 
en ‘lijstjes’ over de kwaliteit van 
de zorg in omloop. Bekend zijn 
de jaarlijkse enquête ‘De Beste 
Ziekenhuizen’ van het weekblad 
Elsevier of de Ziekenhuis Top 100 
van het Algemeen Dagblad. Maar 
ook (externe) partijen, die direct 
bij de zorg betrokken zijn, zoals de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ), de zorgverzekeraars en zorg-
consumenten zijn niet achtergeble-
ven. Een goed voorbeeld vormen 
de prestatie-indicatoren die enkele 
jaren geleden werden geïntrodu-
ceerd. Het gaat inmiddels niet meer 
om de vraag of de kwaliteit van 
zorg moet worden gemeten door 
middel van indicatoren, die immers 
een gegeven zijn. Van belang is nu 
door wie en hoe kwaliteitsindica-
toren moeten worden ontwikkeld, 
en of en hoe ze gebruikt kunnen 
worden om de zorg daadwerkelijk 
te verbeteren. De positie van de 
NVOG is dat goede kwaliteits-
indicatoren uitsluitend kunnen 
worden ontwikkeld door of in 
nauwe samenwerking met de zorg-

professionals zelf. Ook het beheer 
en de rapportage van kwaliteits-
indicatoren zou bij de beroepsgroep 
zelf moeten liggen. 
De NVOG heeft kwaliteitsbeleid al 
decennia lang hoog in het vaandel. 
Dat blijkt onder meer uit een grote 
hoeveelheid richtlijnen, model-
protocollen en kwaliteitsnormen, 
waarin de beroepsgroep aangeeft 
wat zij onder goede zorg verstaat. 
Kwaliteitsindicatoren moeten nu 
inzicht gaan geven of de hoog-
gespannen verwachtingen ook 
waargemaakt worden. Sedert jaren 
worden indicatoren met betrek-
king tot de uitkomst van de zorg al 
geregistreerd in de LVR-2. Deze in-
dicatoren geven wel enig inzicht in 
trends en verschillen tussen zieken-
huizen, maar bieden onvoldoende 
aanknopingspunten voor interne 
verbetering van het zorgproces. 
Op 30 maart 2005 ondertekenden 
de NVOG, de Orde voor Medisch 
Specialisten (OMS) en de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
een convenant, hetgeen het officiële 
startschot was voor een onderzoek 
naar nieuwe kwaliteitsindicatoren 
voor de obstetrie. Het gaat om de 
ontwikkeling van interne indicato-
ren, voor eigen gebruik en in eigen 
beheer.
Er werd een werkgroep in het 
leven geroepen bestaande uit 
drie NVOG-leden, twee epide-
miologen van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en een informatiedeskun-
dige betrokken bij de Landelijke 
Verloskundige Registratie (LVR). 
Een aantal bijeenkomsten van de 

werkgroep werd ook bijgewoond 
door een inspecteur van IGZ. De 
drie NVOG-leden vertegenwoordi-
gen de Koepel Kwaliteit, en zowel 
perifere en academische gynaecolo-
gen. Onlangs is in een column in dit 
tijdschrift aandacht geschonken aan 
dit project.2 In deze column werden 
de achtergronden en de gevolgde 
methodiek ter ontwikkeling van 
een set nieuwe indicatoren toe-
gelicht. Voor meer informatie over 
dit project kunt u terecht op  
www.nvog.nl. In dit artikel pre-
senteren wij de resultaten van deze 
ontwikkeling en van een pilot studie 
die inmiddels is uitgevoerd in der-
tien Nederlandse ziekenhuizen. 

DE GESELECTEERDE  
INDICATOREN

Er werd een set van 35 indicato-
ren geselecteerd aan de hand van 
de evidence based-richtlijnen en 
kwaliteitsnormen van de NVOG, 
maar ook op grond van literatuur 
en expert opion (zie tabel 1).
De geselecteerde indicatoren zijn 
vooral structuur- en procesindica-
toren. De indicatoren zijn zo veel 
mogelijk gebaseerd op de richtlij-
nen van de NVOG, die de norm 
stellen voor het proces van de zorg. 
De gekozen proces- en structuur-
indicatoren vullen de LVR-2 en 
VOKS-2 aan. De werkgroep heeft 
goede hoop dat deze indicatoren 
aanknopingspunten bieden voor 
interne kwaliteitsverbetering. De 
beargumentering voor dit laatste 
zal te vinden zijn in de uitgebreide 
rapportage van het project die 
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Tabel 1: geselecteerde kwaliteitsindicatoren.
Wit=aanwezig in de LVR, lichtgrijs=moet opgenomen worden in de toekomstige registratie en lichtblauw=jaarlijkse enquete

Nr Indicator 

Domein zwangerschap

1 Percentage patiënten/vrouwen met eclampsie op totaal aantal patiënten/vrouwen met pre-eclampsie (PE)

2 Percentage patiënten die behandeld zijn met magnesiumsulfaat op het totaal aantal patiënten met ernstige PE

3 Percentage patiënten die behandeld zijn met antihypertensiva op het totaal aantal patiënten met ernstige PE en/of bij een systolische 
bloeddruk ≥ 170 mmHg

Domein baring

Subdomein begin van de baring

4 Percentage inleidingen op het totaal aantal bevallingen in de indexgroep

Subdomein pijnstilling
5A Percentage patiënten met periduraal analgesie al tijdens ontsluiting op het totaal aantal bevallingen

5B Percentage patiënten met periduraal analgesie (PDA) die ’s nachts (20-8 uur) zijn bevallen op het totaal aantal patiënten met PDA al tijdens 
de ontsluiting

6 Percentage patiënten dat enige vorm van pijnstilling (anders dan PDA) heeft gehad op het totaal aantal bevallingen.

Subdomein einde baring

7 Percentage vaginale kunstverlossingen in de indexgroep

8 Percentage niet-geplande keizersnedes op indicatie van een niet-vorderende uitdrijving in de indexgroep na een proef-vacuümextractie of 
FE op het totaal aantal keizersnedes op deze indicatie

9 Percentage geplande keizersnedes op het totaal aantal bevallingen in de indexgroep

10A Percentage niet-geplande keizersnedes op het totaal aantal bevallingen in de indexgroep bij bevallingen geheel onder verantwoordelijkheid 
van de tweede lijn 

10B Percentage niet-geplande keizersnedes op het totaal aantal bevallingen in de indexgroep bij bevallingen na overdracht uit de eerste lijn

11 Percentage secundaire keizersnedes op indicatie foetale nood, dat is vastgesteld op grond van CTG-registratie alleen, in de indexgroep

Subdomein na de geboorte

12 Het percentage bevallen vrouwen dat een bloedtransfusie in de eerste week postpartum heeft gehad

Subdomein kind
13 Percentage patiënten dat bevallen is met een zwangerschapsduur ≤ 24 wkn, 24-25+6 wkn, 26-29+6 wkn, 30-32+6 wkn in de tweede lijn op 

het totaal aantal bevallingen in de genoemde zwangerschapsperiode 

14 Percentage gemelli waarvan de chorioniciteit is vastgesteld vóór 16 complete zwangerschapsweken

15A Het percentage kinderen met een Apgar score <5 na 5 minuten gespecificeerd voor 26-31+6 weken, 32-36+6 en ≥ 37 weken

15B Het percentage perinatale sterfte gespecificeerd voor 26-31+6 weken, 32-36+6 en ≥ 37 weken

16A Percentage kinderen dat antepartum corticosteroïden kreeg en tussen 25-33+6 weken geboren werd op het totaal aantal kinderen geboren 
bij een zwangerschapsduur tussen de 25-33+6 weken, na exclusie van ernstige aangeboren afwijkingen

16B Percentage kinderen dat antepartum corticosteroïden kreeg en bij een zwangerschapsduur ≥ 34 weken geboren werd op het totaal aantal 
kinderen geboren bij een zwangerschapsduur ≥ 34 weken, na exclusie van ernstige aangeboren afwijkingen

Domein organisatie 

17 De aanwezigheid van een lokaal protocol voor de behandeling van shock

18 De aanwezigheid van een lokaal protocol voor eclampsie- en HELLP -patiënten, waarin de behandelwijze voor de patiënten en de afspraken 
tussen de tweede en derde lijn zijn vastgelegd

19 Aanwezigheid van een protocol voor inleiding van de baring

20 De aanwezigheid van een lokaal protocol voor periduraal analgesie (PDA)

21 De aanwezigheid van een lokaal protocol foetale bewaking

22 Aanwijzen van een gynaecoloog die verantwoordelijk is voor het actualiseren/ontwikkelen van protocollen

23 Lokale afspraken over beschikbaarheid van OK-faciliteiten binnen dertig minuten

24 Het structureel houden van complicatiebesprekingen

25 Het structureel bespreken van de indicatie voor inleiding van de baring

26 Het structureel bespreken van de indicatie van geplande keizersneden

27 Percentage gynaecologen dat de afgelopen vijf jaar een scholing in het behandelen van obstetrische calamiteiten heeft gevolgd (bv. de 
MOET-provider-cursus)

28 Het houden van brandoefeningen voor obstetrische complicaties (zoals shock en eclampsie)

29 Volledige invulling van de LVR

30 Het melden van gevallen van moedersterfte bij de Commissie Moedersterfte NVOG

31 De aanwezigheid van een structureel programma ter bevordering van borstvoeding

32 Het structureel houden van PICO-besprekingen

33 Het structureel houden van regionaal overleg (verwijsafspraken, transmurale protocol) met de eerste lijn

34 Het structureel houden van besprekingen van MIP-meldingen/klachten

35 De beschikbaarheid van MBO of STAN
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geplaatst wordt op de website van 
de Commissie Indicatoren NVOG 
(www.nvog.nl).

DE pILOTSTuDIE

Tijdens een pilotstudie in dertien 
ziekenhuizen – twee academische 
ziekenhuizen, vijf perifere oplei-
dingsziekenhuizen en zes perifere 
niet-opleidingsziekenhuizen – is 
gedurende zes maanden de haal-
baarheid van de registratie van de 
geselecteerde indicatoren onder-
zocht. Een deel van de indicatoren 
is in de LVR geregistreerd (zie  
tabel 1). Andere indicatoren zijn 
verzameld middels een enquête en 
een web-based applicatie. 
Daarnaast is gekeken of er sprake 
was van variatie tussen zieken-
huizen voor de proces- en uitkomst-
indicatoren voor alle patiënten 
(totaalgroep) en voor de groep 
van nulliparae met een à terme 
eenlingzwangerschap en het kind 
in hoofdligging (indexgroep). De 
indexgroep is bedoeld om verge-
lijking mogelijk te maken tussen 
ziekenhuizen onderling. Ook in het 
buitenland wordt in het kader van 
kwaliteitsmetingen in het bijzonder 
naar deze groep gekeken, bijvoor-
beeld door berekening van de zoge-
naamde nulliparous term singleton 
vertex (NTSV) caesarean birth rate.3 
De vergelijking van uitkomsten bin-
nen de indexgroep is waarschijn lijk 
alleen valide voor perifere oplei-
dings- en niet-opleidingszieken-
huizen, aangezien de populatie 
van de academische ziekenhuizen 
weinig homogeen is vanwege co-
morbiditeit (zoals diabetes mellitus 
of hartaandoeningen). Wij presente-
ren hieronder als voorbeeld van de 
vergelijkingen tussen ziekenhuizen 
onderling de interventies tijdens de 
partus, voor zowel de totaalgroep 
als de indexgroep. 

Er werden aanzienlijke verschillen 
gevonden tussen de deelnemende 
ziekenhuizen, vooral voor de 
in  dex groep (figuur 2). In vergelij-
king met de totaalgroep (figuur 1) 
werden er in de indexgroep (figuur 
2) aanzienlijk meer interventies 
ge daan, maar minder geplande 
sectio’s (A en B zijn academische 
ziekenhuizen, C t/m G zijn perifere 
opleidingsziekenhuizen en H t/m 
L zijn de niet-opleidingszieken-
huizen). 

Waarschijnlijk zijn vele factoren van 
invloed op de uitkomsten. Te den-
ken valt aan de grootte en organi-
satie van de verloskunde afdeling, 
verwijsbeleid van de eerste naar de 
tweede lijn, kindsgewicht, sociaal-
economische status, leeftijd van de 
moeder en etniciteit. Momenteel 
wordt de relatie tussen de uitkom-

sten en dergelijke factoren nader 
onderzocht.

ImpLEmENTATIE EN 
 REGISTRATIE IN DE 
 TOEKOmST

Na accordering door de algemene 
ledenvergadering van de NVOG 

Figuur 1: Vergelijking interventies tijdens de partus in de totaalgroep.
A en B zijn academische ziekenhuizen; C t/m G zijn perifere opleidingsziekenhuizen en H t/m L 
zijn de niet-opleidingsziekenhuizen.

Figuur 2: Vergelijking interventies tijdens de partus in de indexgroep.
A en B zijn academische ziekenhuizen; C t/m G zijn perifere opleidingsziekenhuizen en H t/m L 
zijn de niet-opleidingsziekenhuizen.
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op 9 november 2007 zal de set 
kwaliteitsindicatoren worden 
geïmplementeerd in alle ziekenhui-
zen. De werkgroep verwacht dat 
de ontwikkelde indicatoren goed 
bruikbaar zullen zijn voor directe 
verbetering van de zorg, vergelij-
king op basis van landelijk geaggre-
geerde en geanonimiseerde spiegel-
informatie, kwaliteitsbeleid binnen 
praktijken, bij kwaliteitsvisitaties en 
richtlijnontwikkeling. Een belang-
rijke uitdaging bij de implementatie 
van de kwaliteitsindicatoren is het 
beantwoorden van de vraag of deze 
verwachtingen uitkomen.
Bij het ontwikkelen van de indica- 
toren is zoveel mogelijk geantici-
peerd op de toekomstige imple-
mentatie en het creëren van 
draag vlak. De conceptindicatoren 
werden voorgelegd aan de obste-
trische richtlijnen werkgroep 
‘Otterlo’. Er is zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de LVR-2, 
om onnodig hoge registratielast te 
voorkomen. 
Momenteel is de Stichting Perina-
tale Registratie Nederland (PRN) 

bezig met het opzetten van een 
landelijke Perinatale Registratie, 
waarbij de LVR-1 (eerste lijn), 
LVR-2 (tweede lijn), LVR-h (huisart-
sen) en de LNR (Landelijke Neona-
tologie Registratie) samengevoegd 
worden tot één databank. Het doel 
van de werkgroep is om uiteindelijk 
de indicatoren op te laten nemen 
in de nieuwe landelijke Perinatale 
Registratie. De werkgroep is hier-
over inmiddels in overleg met de 
Stichting PRN. Idealiter is het in de 
toekomst mogelijk de indicatoren te 
extraheren uit een (uniform) Elek-
tronisch Patiënten Dossier (EPD), 
maar deze ontwikkeling kan voor 
het begin van de registratie van 
kwaliteitsindicatoren niet worden 
afgewacht.
De huidige set van indicatoren 
moet niet als statisch, maar juist als 
dynamisch worden gezien. Mocht 
later, na landelijke implementa-
tie, blijken dat een indicator geen 
verschillen in kwaliteit aantoont 
(bijvoorbeeld door onvoldoende 
discriminerend vermogen), dan 
is er ruimte voor verwijdering of 

aanpassing van de betreffende 
indicator. Daarnaast kan in de 
toekomst blijken dat de indicator 
onvoldoende aanknopingspunten 
geeft voor verbetering van de kwa-
liteit van zorg. Het is dan zaak om 
nieuwe indicatoren te zoeken zodat 
een continue kwaliteitsmonitoring 
en -verbetering in stand gehou-
den wordt. Voor dit proces zal de 
Koepel Kwaliteit, in het bijzonder 
de Commissie Indicatoren, zorg 
dragen.
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sUMMaRy 
Quality indicators for obstetric care
This article describes the results after 
the development of a set of quali-
ty indicators for obstetric care and a 
feasibility study concentrating on these 
indicators in 13 Dutch hospitals. Wor-
king towards the quality of care and 
developing quality indicators has be-
come increasingly important. The aim 
of quality indicators is to have a signa-
ling function on the quality of  obstetric 
care. These indicators can be part of 
an integrated quality management 
(Plan-Do-Check-Act-cycle), consisting 
of guidelines, protocols, indicators and 
quality visitations.
A working party, consisting of gyneco-
logists, epidemiologists and health care 
inspectors, was installed and commis-
sioned to develop a set of quality indi-
cators for obstetric hospital care. The 
working party focused on preeclampsia 
and delivery as relevant outcomes for 
both mother and infant. To develop a 
set of potential quality indicators re-
garding quality or substandard factors 
in the obstetric care, several guide-
lines were used of the Dutch Society 

of Obstetrics and Gynecology. These 
indicators pertained to the structure of 
the health care facility, the health care 
process and outcome. Furthermore, 
the indicators’ relevance for the quality 
of obstetrical care, the potential to 
improve the quality of care, the validity 
and reliability, and the feasibility of 
registration were taken into account. 
Finally a set of 35 quality indicators 
were selected..
After the selection of the indicators, a 
pilot study was conducted to evaluate 
the feasibility and the availability of the 
use of all 35 indicators. As part of this 
pilot study, we investigated variation 
among the participating hospitals for 
the rates of instrumental and caesarean 
deliveries in all women, and in the 
subgroup of nulliparous women with 
term singleton pregnancies with the 
foetus in vertex position. The existing 
routine registration of gynaecologists, 
the Perinatal Database of the Nether-
lands, was used to extract most of the 
required data. Some of the indicators 
were registered in an additional data-
base. There was substantial variation 
among the participating hospitals for 

several indicators, in particular for the 
nulliparous group. Further analysis 
of the data will include correction for 
casemixfactors. 
After approval by the members of the 
Dutch Society of Obstetrics and Gynae-
cology the indicators will be implemen-
ted and subsequently evolve further in 
clinical practice.
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quality of care, obstetric care, structure, 
process and outcome indicator.
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In maart 2006 is in opdracht van het 
maandblad Kinderen een enquête 
gehouden over de verloskundige 
zorg in Nederland. De mogelijk-
heid werd geboden de enquête 
schriftelijk, dan wel online in te 
vullen. In totaal hebben 1.053 
respondenten meegedaan aan dit 
onderzoek. Over de resultaten is 
een korte publicatie verschenen in 
de jubileumuitgave van Kinderen 
van oktober 2006. Het magazine 
bestond toen dertig jaar. 

Hieronder worden de belangrijk-
ste bevindingen uit dit onderzoek 
weergegeven en wordt meer in de-
tail ingegaan op de manier waarop 
zwangere vrouwen en (jonge) 
moeders de verloskundige zorg in 
Nederland beoordelen. We vroegen 
de respondenten naar hun ervarin-
gen bij hun laatste zwangerschap 
en bevalling.

Het artikel is opgebouwd uit vier 
delen: de beschrijving van de steek-
proef, de zwangerschaps periode, 
de bevalling en de nazorg. Op basis 
van de resultaten wordt aan het 
eind van dit artikel een aantal aan-
bevelingen gedaan aan de Neder-
landse verloskundige zorg.

BESCHRIJVING VAN  
DE STEEKpROEF 

De respons op dit onderzoek is 
groot. Online en offline samen 
hebben (747 + 306) 1.053 vrouwen 
gereageerd. De jongste respondent 
is 18 jaar en de oudste 42 jaar. De 
gemiddelde leeftijd is 30 jaar. Het 
onderwijsniveau van de groep res-
pondenten is hoog te noemen. Het 
grootste deel van de respondenten 
heeft onderwijs genoten op mbo-ni-
veau (43%). Hbo en Wetenschappe-
lijk onderwijs is genoten door 38%. 
Het nettogezinsinkomen is relatief 
hoog (modus van 2.270–2.723 euro).

De verloskundige zorg  
in Nederland 
P.a.M. vaN DER MEER

PsyCHoLooG/oNDERZoEKER, oNLINE oNDERZoEKsbUREaU tERaKNowLEDGE (fRaNKRIjK)

De meeste respondenten (61%) 
hebben één kind. 38% heeft twee of 
meer kinderen en slechts 1% heeft 
(nog) geen kinderen. De responden-
ten ‘zitten in de kleine kinderen’. 
Ruim driekwart van de responden-
ten (78%) heeft een kind dat 0 of 1 
jaar is. Verder is 13% van de respon-
denten op het moment van onder-
zoek zwanger. Het merendeel van 
de groep is ofwel getrouwd (70%), 
of heeft een vaste relatie (28%). Het 
aantal jaren dat men een langdurige 
relatie heeft, is gemiddeld vrij hoog 
– zeker in relatie met de leeftijd van 
de respondenten. De grootste groep 
(11%) heeft een relatie van tien 
jaar. De gemiddelde duur van een 
relatie is 8 ¾ jaar. Bijna de helft van 
de groep respondenten (48%) heeft 
een geloof of levensovertuiging. 
Ongeveer de helft van de respon-
denten woont in een stad (48%), de 
rest in een dorp.

Als we de onderzoeksgroep verge-
lijken met de Nederlandse huishou-
dens met jonge kinderen (jonger 
dan vijf jaar), kunnen we stellen dat 
onze onderzoeksgroep een redelijke 
afspiegeling vormt van de verge-
lijkbare groep in Nederland. Gezien 
de oplage van het blad Kinderen 
en gezien de spreiding in leeftijd, 
woonomgeving, geloof en levens-
overtuigingen, opleidingsniveau 
en inkomen van de respondenten, 
kan gesproken worden over een re-
delijke afspiegeling van de mening 
van de Nederlandse vrouw met 
jonge kinderen.

DE ZWANGERSCHApS
pERIODE

Wij vroegen de respondenten 
een rapportcijfer te geven aan de 
verloskundige zorg in Nederland 
tijdens de zwangerschapsperiode. 
De zorg die men krijgt gedurende 
de zwangerschap, wordt door de 

Nederlandse vrouw gewaardeerd 
met het rapportcijfer 8,0. Gesteld 
kan worden dat men tevreden is 
over de zorg tijdens de zwanger-
schapsperiode. Slechts 3% geeft een 
onvoldoende. De spreiding van de 
scores is relatief laag, dat wil zeg-
gen dat veel vrouwen er hetzelfde 
over denken. 

Ofschoon de gemiddelde score 
hoog te noemen is, is het voor de 
verbetering van de zorg interes-
sant om te weten waarom sommige 
vrouwen een onvoldoende geven. 
De redenen om een onvoldoende 
te geven voor de zorg tijdens de 
zwangerschap hadden vooral 
betrekking op twee aspecten. Ten 
eerste de persoon die de zorg ver-
leende ‘Dit varieerde sterk binnen 
de praktijk. De een geef ik een 9, 
de ander een 3!’ En ten tweede het 
systeem ‘Te veel druk op vrouwen 
om thuis en zonder pijnstillers te 
bevallen’.

We vroegen de vrouwen wie hen 
heeft begeleid tijdens hun laatste 
zwangerschap. Verreweg de meeste 
vrouwen zijn tijdens hun zwanger-
schapsperiode begeleid door een 
verloskundige (69%). 15% kreeg 
begeleiding van een gynaecoloog 
en 16% van zowel de verloskundige 
als later van een gynaecoloog.

Een miskraam is een zeer ingrijpen-
de gebeurtenis in het leven van een 
vrouw. In ons onderzoek gaf bijna 
een kwart van de respondenten aan 
wel eens een miskraam gehad te 
hebben. Oudere vrouwen hebben 
significant meer aangegeven een 
miskraam te hebben gehad dan 
jongere vrouwen. Over de begelei-
ding tijdens de miskraam is men 
niet onverdeeld positief. 20% vond 
de begeleiding tijdens de miskraam 
slecht tot zeer slecht en 31% neemt 
een middenpositie in (niet goed en 
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niet slecht). Anders geformuleerd, 
slechts minder dan de helft van de 
vrouwen die een miskraam heeft 
gehad (49%), vond de begeleiding 
goed (tot zeer goed). 

Iedereen weet inmiddels dat roken 
slecht is voor de gezondheid van 
de roker en zijn omgeving. Sinds de 
jaren zeventig is bovendien bekend 
dat roken tijdens de zwanger-
schapsperiode de kans aanzienlijk 
vergroot dat de baby met een te 
laag geboortegewicht ter wereld 
komt, te vroeg geboren wordt of 
achterblijft in zijn groei en ontwik-
keling. Uit ons onderzoek bleek 
dat toch nog bijna een op de tien 
vrouwen heeft gerookt tijdens de 
zwangerschap (9,7%). Gemiddeld 
hebben de vrouwen die rookten,  
5,7 sigaret per dag gerookt. Het 
 minimum was 1 sigaret, het maxi-
mum aantal sigaretten was 25.

De zwangerschapsperiode kan 
soms gepaard gaan met pijn. 
Pijnstillers lenigen de pijn, maar 
gebruik daarvan kan de ontwikke-
ling van de ongeboren vrucht ook 
negatief beïnvloeden. Ondanks de 
nadelen van pijnstillers heeft 13% 
van de respondenten tijdens de 
zwangerschap om pijnbestrijding 
gevraagd. 

Sinds januari 2006 krijgt iedereen 
twee standaard-echoscopieon-
derzoeken vergoed. We vroegen 
de respondenten hoeveel echo’s 
ze tijdens hun laatste zwanger-
schap hebben gekregen. Vrijwel 
ieder een heeft een of meer echo’s 
gekregen, slechts 0,5% geeft aan 
geen echo te hebben gekregen. 
Twee vrouwen hebben zelfs 25 
echo’s gekregen. Het gemiddelde 
aantal echo’s dat men tijdens de 
zwangerschapsperiode heeft gehad 
is 3,4. De meeste echo’s vonden 
plaats zo rond week 12 en week 20. 
Bijna een op de vijf vrouwen vindt 
de vergoeding voor twee echo’s 
onvoldoende (19%). Meer echo’s 
zouden vergoed moeten worden. 
De belangrijkste reden hiervoor is 
volgens hen de geruststelling die 
van echo’s uitgaat: ‘Het is fijn om te 
zien dat alles goed gaat.’ De tweede 
reden om meer echo’s te vergoe-
den is medisch ‘Want hoe meer 
echo’s hoe meer afwijkingen en/of 
complicaties er gevonden kunnen 
worden’.

Buiten de twee ‘standaard’echo’s 
heeft precies een kwart van de 
Nederlandse vrouwen (25%) 
verder prenataal onderzoek laten 
doen. Het betrof hier vooral de 
uitgebreide echo (41%) en de nek-
plooimeting (36%). De tripletest/
serumscreening en de vlokkentest 
zijn uitgevoerd bij respectievelijk 5 
en 3 procent van de vrouwen. De 
vruchtwaterpunctie werd door 6% 
genoemd en 9% noemde iets an-
ders. Het overgrote deel (namelijk 
84%) van de vrouwen die verder 
prenataal onderzoek hebben laten 
doen (de genoemde 25% van de 
totale groep respondenten), kwam 
niet door leeftijd of een verhoogde 
kans op een erfelijke afwijking in 
aanmerking voor verder prenataal 
onderzoek. Dus kennelijk bestaat 
bij zowel de vrouwen zelf, als de 
verloskundige hulpverleners in 
Nederland, behoefte aan verder 
prenataal onderzoek buiten de twee 
standaardecho’s om. 

De vrouwen die de tripletest/  
serumscreening of de nekplooi-
meting hebben laten verrichten (in 
totaal was dit 11% van de Neder-
landse vrouwen), hebben dit in 
de helft van de gevallen (49%) op 
eigen verzoek laten doen. Zij heb-
ben hierom gevraagd, zonder dat 
het initiatief vanuit de verloskun-
dige zorg kwam. Als deze tests wel 
werden geadviseerd (51%), was het 
in de meeste gevallen de verloskun-
dige die dit initiatief nam, gevolgd 
door de gynaecoloog.

Ruim de helft van de respondenten 
(53%) meent dat prenatale diagnos-
tiek aan iedere zwangere vrouw 
moet worden aangeboden. 38% 
meent dat dit alleen moet gebeu-
ren bij vrouwen boven de 36 jaar 
en met een verhoogde kans op 
erfelijke afwijkingen. 9% van de 
respondenten heeft een andere me-
ning. Deze laatste groep vraagt zich 
af wat je moet gaan doen met de 
verkregen informatie: ‘Ik vind (ach-
teraf) dat je hierdoor voor onmen-
selijke en onethische keuzes wordt 
gesteld’ en ‘Iedereen wil een goede 
uitslag, maar men staat vaak niet 
stil bij de gevolgen van een slechte 
uitslag’ of is het oneens met de 
eventueel te nemen beslissingen:’Bij 
iedereen zou elk kind welkom moe-
ten zijn! Je ontvangt ze van God! 
met of zonder handicap.’

DE BEVALLING

De verloskundige zorg in Neder-
land tijdens de bevalling krijgt van 
de respondenten het (gemiddelde) 
rapportcijfer 7,9. Slechts 3% van 
de respondenten geeft een onvol-
doende. De redenen voor die 3% 
respondenten om een onvoldoende 
te geven hadden voornamelijk 
te maken met de persoon die de 
verloskundige zorg verleende 
tijdens de bevalling. ‘Als ik naar 
mijn verloskundige had geluisterd 
had ik nu een dode baby gehad’ en 
‘Er had veel eerder actie onderno-
men moeten worden om naar het 
ziekenhuis te gaan!’

Vrouwen die twee of meer beval-
lingen hebben meegemaakt, geven 
de verloskundige hulp bij de laatste 
geboorte een significant hoger cijfer 
(8,2) dan vrouwen die één geboorte 
hebben meegemaakt (7,7). De eerste 
geboorte is zwaarder, zo zal ook 
verderop blijken.

Het rapportcijfer dat men geeft aan 
de verloskundige zorg tijdens de 
bevalling is gerelateerd aan hoe 
men achteraf aankijkt tegen de 
bevalling. Er bestaat een significant 
(negatieve) correlatie tussen het 
rapportcijfer en de (on)draaglijk-
heid, de pijnlijkheid en het al dan 
niet tegenvallen van de laatste 
bevalling. Dus een laag rapportcij-
fer gaat samen met een pijnlijke be-
valling, een ondraaglijke bevalling 
en een bevalling die niet meeviel. 
Uiteraard is het niet primair de ver-
loskundige zorg die verantwoor-
delijk is voor een tegenvallende of 
ondraaglijke bevalling. Maar in de 
ogen van de klant scoort de hulp la-
ger. Wellicht verwachtte men dat de 
verloskundige hulpverleners meer 
konden bijdragen in het draaglijker 
maken van de bevalling en een 
betere begeleiding van de pijn.

We vroegen de respondenten waar 
ze het liefst zouden bevallen en 
68% van de respondenten gaf aan 
het liefst thuis te bevallen. Uitein-
delijk is dat de helft gelukt. Een 
derde (35%) van de respondenten is 
bij de laatste bevalling thuis beval-
len. De rest van de vrouwen is in 
het ziekenhuis bevallen. 34% van 
deze vrouwen wist dat van tevoren, 
omdat ze een medische indicatie 
hadden. Bijna een vijfde (18%) 
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begon thuis met de bevalling en 
moest door naar het ziekenhuis. En 
ten slotte beviel 13% poliklinisch. 
De vrouwen die het liefst thuis 
bevallen, geven daarvoor twee 
redenen. Ten eerste is er het 
gevoel van intimiteit, warmte en 
de vertrouwde omgeving van het 
eigen huis waardoor deze vrouwen 
kiezen voor een thuisbevalling. 
Ten tweede wordt gekozen voor 
thuisbevalling vanuit het idee dat 
zwangerschap en bevallen een 
natuurlijk proces is. ‘Zwangerschap 
en bevallen is geen ziekte, dus je 
kunt lekker in je eigen omgeving 
blijven.’
De vrouwen die ervoor kiezen 
om in het ziekenhuis te bevallen, 
doen dat ofwel omdat ze zich daar 
veiliger voelen ofwel omdat dat 
praktischer is (‘het huis is te klein 
en de muren gehorig’, ‘je hebt geen 
troep en toestanden thuis’). Een 
andere motivatie om te kiezen voor 
het ziekenhuis is om medische 
redenen, zoals nabloedingen in de 
familie of epilepsie van de vrouw.

Je zou kunnen verwachten dat 
inwoners van kleine gemeenten – 
waar de reistijd naar het dichtstbij-
zijnde ziekenhuis relatief langer is 
– liever in het ziekenhuis bevallen. 
Maar dat blijkt niet het geval te zijn. 
De wens om thuis te bevallen hangt 
niet samen met de grootte van de 
gemeente waar men woont. De 
wens om al dan niet thuis te beval-
len hangt ook niet samen met hoe-
veel kinderen men al heeft gebaard. 
Wel blijkt dat die wens samenhangt 
met leeftijd. Zij die kiezen voor 
bevalling in het ziekenhuis, zijn 
gemiddeld genomen iets ouder.

Wat is nu de meest prettige manier 
van bevallen? We zagen al eerder 
dat twee derde van de Nederlandse 
vrouwen het liefst thuis zou beval-
len, terwijl uiteindelijk slechts een 
derde daadwerkelijk thuis bevalt. 
In ons onderzoek kunnen we wat 
betreft de plaats van bevallen vier 
groepen onderscheiden: Thuis 
(35%), thuis begonnen en later naar 
het ziekenhuis (18%), poliklinisch 
(13%) en in het ziekenhuis met een 
medische indicatie (34%). 

We hebben alle respondenten 
gevraagd hoe de laatste beval-
ling is verlopen. De vraag die we 
stelden was: ‘Hoe kijk je achteraf 

op je laatste bevalling terug?’ Dit 
deden we aan de hand van een 
drietal 7-puntsschalen (draaglijk-
ondraaglijk, viel mee-viel tegen, 
niet erg pijnlijk-heel erg pijnlijk). 
Een hogere score betekent dus dat 
de bevalling onprettiger was. Op 
basis van de gemiddelde scores van 
de vier genoemde groepen (plaats 
van bevallen) kunnen we vaststel-
len welke plaats de meest prettige 
is. Zie tabel 1.

Uit deze tabel (onderste rij) blijkt 
bijvoorbeeld dat vrouwen die thuis 
bevallen, de bevalling gemiddeld 
als minder pijnlijk ervaren (een sco-
re van 3,73) dan vrouwen die thuis 
beginnen en later in het ziekenhuis 
moeten bevallen (4,99).

Het beeld dat ontstaat, is zeer con-
sistent. Hierbij dient niet vergeten 
te worden dat deze scores onafhan-
kelijk van elkaar verkregen zijn. We 
hebben bij deze analyse niet aan 
iedere respondent gevraagd waar 
ze het liefst wil bevallen. We heb-
ben, uitgaande van de plaats waar 
men bevallen is, vastgesteld wat 
de scores per subgroep zijn en die 
resultaten zijn in de tabel opgeno-
men.

De meest prettige manier van 
bevallen is thuis. Hier is van tevo-
ren ook bewust voor gekozen. En 
voor deze groep geldt dat er geen 
grote complicaties zijn opgetreden. 
Men hoefde immers niet naar het 
ziekenhuis. Poliklinisch bevallen in 
het ziekenhuis komt op de tweede 
plaats. Je weet van tevoren waar 
je aan toe bent en je kunt je erop 
instellen. Het is daarentegen weer 
minder prettig dan thuis bevallen 
zonder complicaties, omdat poli-
klinisch bevallen toch wel in een 
medische omgeving plaatsvindt.

Op de derde plaats komt de beval-
ling in het ziekenhuis, met een 
medische indicatie. Met een medi-
sche indicatie weet je van tevoren 

dat je naar het ziekenhuis gaat (niet 
zonder reden uiteraard), leuk is het 
niet, maar je kunt je er in zekere zin 
op voorbereiden. De minst prettige 
manier om te bevallen tot slot, is 
thuis beginnen en eindigen in het 
ziekenhuis. De verklaring lijkt voor 
de hand te liggen: je stelt je in op 
een gezellige bevalling in huiselijke 
kring en je moet alsnog (halsover-
kop) naar het ziekenhuis. 
De indicaties bij deze laatste groep 
voor ziekenhuisopname waren de 
volgende: 
1) meconium in vruchtwater;
2) verkeerde ligging (aangezichts-

ligging, stuitligging);
3) ontsluitings/persweeën-

problemen;
4) bloedverlies/placenta-

problemen;
5) hartproblemen foetus.

Het merendeel van de responden-
ten (55%) zag vooraf niet (tot hele-
maal niet) op tegen de bevalling. 
En ook het merendeel (60%) vond 
de bevalling achteraf (best wel) 
draaglijk. De bevalling lijkt voor de 
grootste groep vrouwen dus wel 
mee te vallen. Maar dat wil niet 
zeggen dat er geen pijn werd gele-
den. Er bestaat een positieve corre-
latie tussen de draaglijkheid van de 
bevalling en de pijn bij de bevalling 
(Pearson correlation: 0,62, P=0,001). 
Slechts een kwart van de vrouwen 
(25%) vond de bevalling niet (erg) 
pijnlijk. De grootste groep vond 
de bevalling pijnlijk (25%) of zelfs 
heel pijnlijk (18%). De rest van de 
vrouwen (32%) nam een midden-
positie in, tussen niet erg pijnlijk en 
heel pijnlijk. De groep vrouwen die 
de laatste bevalling gebruik heeft 
gemaakt van pijnbestrijding, heeft 
de laatste bevalling ook significant 
pijnlijker ervaren dan de groep die 
geen gebruik heeft gemaakt van 
pijnbestrijding (T-test independant 
samples, T= - 6,004, P=0,001).

Er bestaat een verschil in de 
beleving van de eerste bevalling 

Draaglijk Thuis later ziekenhuis 
(3,57)

Ziekenhuis medische 
indicatie (3,26)

Poliklinisch (2,74) Thuis (2.02)

Tegenvallen Thuis later ziekenhuis 
(4,63)

Ziekenhuis medische 
indicatie (3,89)

Poliklinisch (2,97) Thuis (2,22)

Pijnlijk Thuis later in het 
ziekenhuis (4,99)

Ziekenhuis medische 
indicatie (4,60)

Poliklinisch (4,24) Thuis (3,73)

Tabel 1: De gemiddelde scores van de drie aspecten bij de bevalling per plaats van bevallen.
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en volgende bevallingen. Het lijkt 
erop dat vrouwen die voor het eerst 
bevallen zich vooraf geen duidelijk 
beeld kunnen vormen van de be-
valling. Of ze hebben een te positief 
beeld ervan. De eerste bevalling – 
zo geeft men aan – valt significant 
meer tegen dan volgende beval-
lingen (T-test independant samples, 
T= 3,31, P= 0,001). Ook is de eerste 
bevalling significant ondraaglijker 
(T-test independant samples, T= 
3,29, P= 0,001) (zie tabel 2).

In vergelijking met andere landen 
neemt Nederland op verloskundig 
gebied een bijzondere positie in. De 
bevalling vindt in de meeste andere 
landen plaats in het ziekenhuis. In 
Nederland mag je kiezen waar je 
wilt bevallen. De mogelijkheid om 
te kunnen kiezen tussen thuisbeval-
ling en bevallen in het ziekenhuis, 
wordt door alle respondenten zeer 
gewaardeerd. Wat duidelijk minder 
wordt gewaardeerd is de eigen 
bijdrage voor een ziekenhuisbeval-
ling, wanneer je geen medische 
indicatie hebt. Het merendeel van 
de respondenten (57%) is het hier 
mee oneens. Men vindt het een 
financiële oneerlijkheid: ‘Mensen 
die het niet kunnen betalen worden 
dan gedwongen om thuis te beval-
len, dit bevoorrecht mensen met 
een hoger inkomen.’ De meningen 
van de respondenten hieromtrent 
zijn niet gerelateerd aan het gezins-
inkomen van de respondent. Het 
is dus niet zo dat alleen de minder 
draagkrachtige personen deze 
mening hebben. De eigen bijdrage 
wordt verder gezien als een beper-
king van de keuzevrijheid: ‘Ik vind 
dat geld (dus een bijdrage) niet het 
besluit van de zwangere mag be-
invloeden.’ Bovendien – zo zeggen 
veel vrouwen – zijn bijvoorbeeld 
angst of een onveilig gevoel dat de 
vrouw heeft bij thuisbevalling, fei-
telijk medische redenen om in het 
ziekenhuis te mogen bevallen. 

Bij bijna de helft van de bevallingen 
(48%) is wel eens een complica-
tie opgetreden. Er is geen relatie 
gevonden tussen complicaties en 
leeftijd van de respondent. Vrou-
wen die aangeven een complicatie 
te hebben gehad tijdens de beval-
ling, zullen bij een eerstvolgende 
bevalling significant sneller vragen 
naar pijnbestrijdingsmiddelen, 
zo blijkt uit de gegevens (Mann-

noemd lachgas, volledige narcose, 
morfine en een combinatie van 
pijnbestrijdingsmiddelen.

De eerste bevalling is voor elke 
vrouw een compleet nieuwe erva-
ring. De pijn die gepaard gaat met 
bevallen is onbekend als je van je 
eerste kind bevalt. Vrouwen die 
voor de eerste keer bevallen, heb-
ben tijdens die bevalling significant 
meer gebruikgemaakt van pijnbe-
strijdingsmiddelen dan vrouwen 
die twee of meer kinderen hebben 
(T-test independant samples, T= 
3,0, P= 0,003). 

We stelden ook de vraag of men 
bij een eerstvolgende bevalling om 
pijnbestrijding gaat vragen. Precies 
een kwart van de respondenten 
(25%) geeft aan dit te gaan doen. 
De vrouwen die aangeven bij een 
eerstvolgende bevalling pijnbestrij-
ding te gaan gebruiken, hebben 
de laatste bevalling significant 
pijnlijker ervaren (T-test indepen-
dant samples, T= 11,29, P= 0,001). 
Ook vonden zij de laatste bevalling 
significant meer tegenvallen (T-test 
independant samples, T= 12,05, P= 
0,001). Met (de pijn van) de laatste 
bevalling in het achterhoofd, wordt 
geanticipeerd op de eventueel 
komende bevalling. 

Vrouwen die bij hun laatste beval-
ling gebruik hebben gemaakt van 
pijnbestrijdingsmiddelen, zullen 
dat significant vaker doen bij hun 
eerstvolgende bevalling (Wilcoxon 

Whitney U: Z= -5,59, P=0,000). 
De meest voorkomende compli-
caties waren: verkeerde ligging of 
beperkte doorgang, problemen met 
de navelstreng, placentaproblemen, 
meconiumproblemen, weeën en 
ontsluitingsproblemen, bloedver-
lies, hartslag/bloeddrukproblemen.

Meer expliciet vroegen we naar 
stuitliggingen. 5% van de res-
pondenten had tijdens de laatste 
bevalling een stuitligging van de 
baby. De helft van deze stuitlig-
gingen is op een natuurlijke manier 
ter wereld gekomen. Bijna een 
kwart (23%) van de stuitliggingen 
is op verzoek van de vrouwen 
zelf natuurlijk bevallen. Bij 30% 
van de stuitliggingen was het de 
gynaecoloog die de beslissing nam 
om de bevalling natuurlijk te laten 
verlopen. Bij de rest van de stuitlig-
gingen (47%) is de baby ter wereld 
gekomen door middel van de kei-
zersnee. De keizersnee werd door 
de vrouw zelf gevraagd in 12% van 
de gevallen. In 35% was het de gy-
naecoloog die de keizersnede heeft 
aangeraden.

Dat een bevalling niet zonder pijn 
gaat, zagen we al eerder. Bij meer 
dan een kwart van de bevallin-
gen (26%) is gebruikgemaakt van 
pijnbestrijding. De meest gebruikte 
vorm hierbij was de ruggenprik 
(43%), gevolgd door Pethidine 
(26%). Alternatieve pijnbestrijding 
werd in slechts 2% van die gevallen 
toegepast. Verder (29%) werd ge-

Tabel 2: De draaglijkheid en het al dan niet meevallen van de bevalling bij de eerste bevalling (een 
kind) en volgende bevallingen (twee of meer kinderen).

een kind of meer kinderen N Mean

draaglijkheid een kind 494 3,03

 twee of meer kinderen 313 2,57

meevallen een kind 493 3,58

 twee of meer kinderen 312 3,03

Tabel 3: De relatie tussen de ervaringen tijdens de laatste bevalling (pijn en meevallen) en de 
pijnbestrijding bij de eerstkomende bevalling.

volgende bevalling vragen om 
pijnbestrijding?

N Mean

pijn bevalling ja 199 5,56

 nee 605 3,93

meevallen ja 198 4,92

 nee 603 2,83
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Signed ranks test: Z= - 15,747, 
P=0,000). De redenen om gebruik te 
maken van pijnbestrijding zijn voor 
de hand liggend. ‘Het is soms echt 
onmenselijk’. ‘Ik ga het de eerstko-
mende keer vooraf regelen. Bij een 
tand trekken, krijg je al verdoving 
en hier niet?’ ‘Ik wil die pijn niet 
nog eens meemaken.’

Veel gehoorde redenen om juist 
geen pijnbestrijdingsmiddelen te 
gebruiken zijn de volgende: ‘De 
pijn is nodig voor een goede beval-
ling’, ‘Die middelen brengen de no-
dige risico’s met zich mee. De baby 
krijgt ook de medicijnen binnen en 
dat wil ik niet.’, ‘Je lijf is gemaakt 
voor het krijgen van kinderen, pijn 
hoort erbij.’

We legden de groep vrouwen drie 
stellingen voor over het toedienen 
van een ruggenprik tijdens de be-
valling. Een derde (30%) is het eens 
met de stelling ‘Een ruggenprik 
is niet nodig en brengt onnodige 
risico’s met zich mee, zoals een 
verhoogde kans op een kunstver-
lossing.’ 66% kiest voor de stelling 
‘Iedere vrouw moet kunnen kiezen 
of ze wel of niet wil bevallen met 
behulp van een ruggenprik.’ En tot 
slot is slechts 4% het eens met de 
stelling ‘Een ruggenprik moet stan-
daard aan iedere zwangere vrouw 
worden aangeboden.’

Het babysterftecijfer rond de 
geboorte neemt in Nederland een 
middenpositie in van alle Euro-
pese landen. We vroegen onze 
respondenten wat volgens hen de 
belangrijkste oorzaak hiervan is. 
Een derde van alle respondenten 
(34%) schrijft de relatieve hoge 
babysterfte in Nederland toe aan 
de hoge leeftijd waarop vrouwen in 
Nederland voor het eerst moeder 
worden. Op de tweede plaats (met 
22%) wordt genoemd het minder 
screenen naar aangeboren afwij-
kingen tijdens de zwangerschap 
in Nederland in vergelijking met 
andere landen. Bijna een derde 
van de respondenten geeft aan het 
antwoord niet te weten. Roken 
tijdens zwangerschap (4%), gebrek-
kige voorlichting aan allochtone 
vrouwen (4%) en thuisbevallingen 
(2%) scoren lager.

DE NAZORG

De verloskundige zorg in Neder-
land tijdens de nazorg krijgt van 
de respondenten het (gemiddelde) 
rapportcijfer 7,1. De nazorg krijgt 
daarmee het laagste cijfer. Maar 
liefst 12% van de respondenten 
geeft de Nederlandse verloskundi-
ge zorg na de geboorte een onvol-
doende.

De redenen om een onvoldoende 
te geven zijn op te delen in twee 
categorieën. Een groot deel van de 
respondenten die een onvoldoende 
geven, doet dit omdat ze überhaupt 
geen nazorg hebben gehad: ‘Na-
zorg? Welke nazorg? De verlos-
kundige kwam even naar de kleine 
kijken en dat was het...’, ‘Totaal 
geen nazorg gehad.’ ‘Eén keer zijn 
ze langs geweest en daarna nooit 
meer wat gehoord.’ De tweede re-
den om een onvoldoende te geven 
kwam voort uit onvoldoende pro-
fessioneel gedrag van de hulpverle-
ners: ‘Geen aandacht voor ernstige 
bekkenklachten die tijdens de 
bevalling zijn ontstaan’, ‘Ik had een 
depressie en daar kwamen ze pas 
na maanden achter’, ‘Ik heb al in de 
kraamweek aangegeven, dat ik me 
somber voelde.’ ‘Ja, mijn dochter 
huilde heel veel en het leek net of 
dat niet meer hun zorg was.’

Vrouwen geven de nazorg van hun 
eerste kind een significant lager cij-
fer (6,9) dan vrouwen die de nazorg 
beoordelen van hun tweede (of 
derde, vierde, vijfde) kind (7,4).
Ook hier geldt weer dat ervaring 
en kennis die je hebt opgedaan bij 
je eerste kind wellicht een realis-
tischer beeld geeft over wat je te 
wachten staat bij een tweede of 
volgend kind.

Het overgrote deel van de respon-
denten (78%) heeft thuis kraamzorg 
gehad. 12% van de respondenten 
heeft nazorg in het ziekenhuis 
genoten. Het gemiddelde aantal 
dagen kraamzorg thuis is 6,7. Het 
gemiddelde aantal dagen in het 
ziekenhuis is 4, met als minimum 1 
en als maximum 9. Van het kraam-
hotel is nauwelijks gebruikgemaakt 
door de respondenten (letterlijk 
1 respondent heeft hier gebruik 
van gemaakt). Driekwart van de 
respondenten (77%) geeft aan (zeer) 
tevreden te zijn over de kraamzorg. 

12% zegt (zeer) ontevreden te zijn. 
Een ruime meerderheid van de 
respondenten (81%) geeft aan dat 
de vergoeding voor de kraamzorg 
voldoende is. Deze mening is niet 
gerelateerd aan hun gezinsinko-
men. 

De meeste vrouwen (69%) heb-
ben hun kind meer dan een week 
borstvoeding gegeven. 15% van de 
respondenten wilde geen borst-
voeding geven en bij 10% lukte het 
niet. 6% heeft geen borstvoeding 
gegeven vanwege redenen zoals 
borstverkleining, medicijngebruik, 
of een te hoge bloeddruk.

Bij de borstvoeding werd men het 
meest begeleid door de kraamhulp 
(64%). 12% gaf aan door niemand 
te zijn begeleid. De verloskun-
dige (10%) en de lactatiedeskun-
dige (3%) volgen daarop. Tot slot 
werd 12% van de vrouwen bij de 
borstvoeding begeleid door andere 
personen, zoals hun moeder of 
iemand van het consultatiebureau. 
Het aantal weken dat men borst-
voeding heeft gegeven loopt zeer 
uiteen. Van 1 tot 172 weken. Het 
gemiddelde aantal weken borst-
voeding is 20 weken. Op de vraag 
wat de belangrijkste reden was om 
te stoppen met borstvoeding geeft 
65% van de vrouwen drie hoofdre-
denen: onvoldoende melkproduc-
tie, medische redenen (bijvoorbeeld 
borstontsteking) en problemen bij 
de baby (zoals tandjes). 12% gaf 
als reden dat de baby niet uit de 
borst wilde drinken. In 8% van de 
gevallen groeide de baby niet goed 
genoeg. 6% van de vrouwen had er 
geen zin meer in en eveneens 6% 
kon borstvoeding niet combineren 
met haar werk. Slechts 2% gaf als 
reden dat ze haar eigen lijf weer 
terug wilde. 

Het overgrote deel van de respon-
denten (78%) ging na de bevalling 
(weer) buitenshuis werken. De 
meesten vrouwen werken 24 uur 
per week. 

We waren benieuwd hoe de situatie 
in Nederland is voor werkende 
moeders die borstvoeding geven. 
We stelden de vraag: Indien je na je 
bevalling ging werken en je borst-
voeding gaf, kon je dit dan goed 
combineren met je werk?
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Een derde (32%) van de vrouwen, 
antwoordde hierop met ‘Nee’. Zij 
konden werk en borstvoeding niet 
goed combineren. Over het alge-
meen is het gebrek aan kolfruimtes 
en het gebrek aan tijd het grote 
probleem. (‘Ik werk freelance en 
bij klanten is er geen kolfruimte’, 
‘Voor het werk moet ik veel klan-
ten bezoeken, ik ben dus te veel 
onderweg’, ‘Er zijn niet echt aparte 
kamers makkelijk te vinden en ik 
voel me er niet prettig bij’, ‘In een 
mannenwereld vind ik afkolven erg 
lastig’).

Gemiddeld hebben de moeders 
achttien weken vrij gehad rondom 
de geboorte, waarvan gemiddeld 
vijf weken voor de bevalling en 
dertien weken na de bevalling. Het 
gemiddeld aantal weken zwanger-
schapsverlof is zestien. Het gemid-
delde aantal weken vakantie en/
of ouderschapsverlof dat men heeft 
opgenomen is vier. 

De periode die men vrij had (geno-
men) rondom de geboorte was voor 
het merendeel van de respondenten 
voldoende (64%). Daarentegen 
geeft ruim een derde deel van de 
respondenten aan dat deze rustpe-
riode onvoldoende was. Daarvan 
geeft 31% aan dat ze zich nog niet 
echt fit voelde, maar desondanks 
weer aan het werken is gegaan. En 
4% heeft zich na die periode nog 
drie (of meer) weken ziek moeten 
melden.

SAmENVATTEND

De resultaten van dit onderzoek to-
nen aan dat de Nederlandse vrouw 
tevreden is over de verloskundige 
zorg die zij tijdens haar zwanger-
schap, tijdens de bevalling en ge-
durende de nazorg heeft gehad. Dit 
is goed nieuws, maar het kan altijd 
nog beter. Op basis van de resulta-

ten kunnen de volgende verbeter-
punten worden opgetekend. 

Om de verloskundige zorg verder 
te verbeteren zou meer aandacht 
besteed moeten worden aan de 
begeleiding van vrouwen die een 
miskraam hebben gehad. Daar-
buiten blijkt dat het gebrek aan 
ervaring bij de eerste geboorte 
ertoe kan leiden dat men verkeerde 
verwachtingen heeft omtrent de be-
valling en de nazorg. Ook hier zou 
de verloskundige zorg kunnen wor-
den verbeterd door zoveel mogelijk 
voorlichting te geven over deze 
gebeurtenissen, zodat het beeld dat 
de aanstaande moeders hebben, 
meer overeenkomt met de werke-
lijkheid. Met name op het gebied 
van pijn bij de bevalling blijkt bij de 
eerste bevalling een groot contrast 
te bestaan tussen de verwachtingen 
en de realiteit.

De nazorg in het algemeen verdient 
extra aandacht. Het betreft hier 
de verloskundige nazorg en de 
kraamhulp. Vlak voor en tijdens 
de bevalling staat de moeder volop 
in de belangstelling. Zij en haar 
kind krijgen alle aandacht. Na de 
geboorte, wordt deze aandacht lo-
gischerwijs minder. Het gevaar be-
staat dat wegens drukte en andere 
zaken de verloskundige nazorg niet 
of onvoldoende verstrekt wordt. 

Thuis bevallen blijkt de meest pret-
tige manier te zijn om je kind ter 
wereld te brengen. Er blijkt echter 
een groot verschil te bestaan tus-
sen de wens om thuis te bevallen 
en de realiteit. Twee derde van de 
vrouwen zou graag thuis bevallen, 
terwijl dat maar in een derde van 
de gevallen bij de laatste bevalling 
is gelukt. Bijna een op de vijf vrou-
wen (18%) stelt zich in op een thuis-
bevalling en moet alsnog naar het 
ziekenhuis. Dit is buiten twijfel de 

minst prettige manier van  bevallen. 
Een vroegtijdige signalering van de 
indicaties voor ziekenhuisopname, 
zoals eerder besproken, zou de 
verloskundige zorgverlening ver-
beteren. Wellicht dat dit onderwerp 
door verder onderzoek kan worden 
verdiept. 

De Nederlandse vrouw waardeert 
en koestert een systeem waar de 
beslissing over belangrijke zaken 
(zoals de plaats van de bevalling, 
pijnbestrijding, de periode vrij 
rondom de bevalling) bij de vrouw 
zelf ligt.

Er zijn duidelijk twee stromingen 
te onderscheiden in de mening en 
benadering van de geboorte van 
kinderen. Een deel van de Neder-
landse vrouwen ziet de bevalling 
als een natuurlijk proces, waarbij 
men bij voorkeur thuis bevalt en 
geen pijnbestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Een kleiner deel ziet de 
bevalling als een medische ingreep 
die bij voorkeur in het ziekenhuis 
plaatsvindt en waarbij pijnbe-
strijding – indien nodig – wordt 
toegepast

Het is zaak in de verloskundige 
zorgverlening open te staan voor 
beide meningen en niet een van 
beide visies te laten prevaleren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door 
TeraKnowledge® in samenwerking 
met de redactie van het maandblad 
Kinderen.

CoRREsPoNDENtIEaDREs
Drs. P.A.M. van der Meer
TeraKnowledge
Les Planes 
24580 FLEURAC 
Frankrijk
e-mail: research@teraknowledge.nl
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Bijzonder nuttig: een grote enquête onder een brede 
groep vrouwen over hun zwangerschap en bevalling. 
Zorgverleners behoren dergelijke informatie serieus te 
nemen, en dankbaar aan te grijpen om hun werk, de 
zorg, verder te verbeteren. Het is te hopen dat over een 
aantal jaren de enquête herhaald wordt, en dat op de 
kritiekpunten verbetering is te zien. 
Op het gebied van de prenatale screening en diagnos-
tiek is recent veel veranderd. Uit de gepresenteerde 
getallen maak ik op dat een deel van de zwanger-
schappen waar over geënquêteerd is nog van voor 
januari 2006 dateert. De antwoorden bevestigen dat in 
Nederland vrijwel alle zwangeren een of meer echo’s 
krijgen. Om de termijn te controleren en meerling-
zwangerschappen tijdig op te sporen is het al vele jaren 
gebruikelijk dat in het eerste trimester een echo wordt 
verricht. Het is geruststellend dat 99,5% minstens één 
echo kreeg. De enquête bevestigt de ervaring van eenie-
der die echo’s maakt bij zwangeren: dat echoscopie 
door de zwangeren, en hun partners, zeer gewaardeerd 
wordt. De meeste mensen voelen zich toch meer ge-
rustgesteld dan na alleen de handgrepen van Leopold 
en een positieve Doptone. 

De kosteneffectiviteit van twee echo’s per zwanger-
schap, een ‘dating scan’ in het eerste trimester en een 
structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij twintig 
weken is door de Gezondheidsraad bewezen geacht 
en door alle beroepsgroepen gesteund. ‘Bijna een op 
de vijf vrouwen vindt de vergoeding voor twee echo’s 
onvoldoende (19%). Meer echo’s zouden vergoed moe-
ten worden.’ Bij pathologie kunnen meer echo’s nuttig 
zijn. Deze worden dacht ik probleemloos vergoed dan 
wel kosteloos binnen de DBC uitgevoerd, ook als er 25 
nodig zijn, maar bij een normale zwangerschap gaat 
het dan richting pretecho’s, waarmee we ons kostbare 
zorgstelsel niet zouden willen belasten. 
Dat buiten de twee standaardecho’s nog 41% een 

uitgebreide echo liet doen duidt volgens mij op een 
vergissing of onduidelijk gestelde vraag. Van de stan-
daardecho’s bij twaalf en twintig weken is de laatste, 
de SEO, de ‘uitgebreide echo’. Het nog uitgebreidere 
geavanceerde ultrageluidonderzoek, zoals in centra 
voor prenatale diagnostiek wordt gedaan, wordt alleen 
op indicatie verricht. Dit betreft hooguit 5% van de 
zwangeren. 
De 36% die een nekplooimeting liet doen, komt wel 
overeen met wat verwacht wordt, en geeft aan dat de 
beschikbaarheid hiervan goed is. De recent ingevoerde 
landelijke prenatale screening, met als primaire doel te 
zorgen voor keuzevrijheid voor elke zwangere betref-
fende prenatale screening, lijkt goed aan te sluiten bij 
de wensen van onze klanten. Maar liefst 84% van de 
vrouwen die onderzoek lieten doen had geen ‘klassie-
ke’ indicatie hiervoor! Een stimulans voor de zorgver-
leners en hopelijk voor de politiek om op de ingeslagen 
weg door te gaan. 
Keuzevrijheid, op basis van goede informatie, is ge-
lukkig sinds kort gewaarborgd op dit gebied, en een 
meerderheid van de respondenten vindt dit een goede 
zaak. Merkwaardig (typisch Nederlands?) is dat toch 
een aanzienlijk deel (38%) zegt voor andere mensen te 
willen beslissen wat die wel of niet mogen. De 9% die 
het moeilijk vindt, heeft natuurlijk gelijk, het zijn zeer 
complexe beslissingen. Gelukkig zijn zowel zorgverle-
ners als (de meeste) politici inmiddels van mening dat 
zwangeren oud en wijs genoeg zijn om die beslissin-
gen, hoe moeilijk ook, zelf te nemen.

Reactie op de enquête:
De verloskundige Zorg in Nederland van het maandblad Kinderen,  
over het onderdeel prenatale diagnostiek

D. oEPKEs

GyNaECoLooG-PERINatoLooG, HoofD sECtIE PRENataLE DIaGNostIEK EN foEtaLE bEHaNDELING,

LUMC, LEIDEN

CoRREsPoNDENtIEaDREs
Dr. D. Oepkes 
LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden
e-mail: d.oepkes@lumc.nl



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, november 2007   31

OVER DE STEEKpROEF

Bij de enquête is geen sprake van een aselecte steek-
proef: immers iedereen die kennis nam van de oproep 
kon reageren, maar het is uiteraard niet geheel duide-
lijk wie kennis nam van de oproep, behalve dan dat 
men daarvoor het maandblad moest lezen. Verder 
kan men via vriendinnen erop zijn geattendeerd. 
Onduidelijk is verder de etnische achtergrond van de 
respondenten. Desalniettemin heeft een grote groep 
van relatief hoogopgeleide vrouwen vrij consistente 
antwoorden gegeven. Overigens zou het ook interes-
sant zijn de mening te horen van de partners, die in 
deze enquête buiten beeld blijven.

DE ZWANGERSCHApSpERIODE

Een op de tien vrouwen rookt tijdens de zwangerschap 
nog 1 tot 25 sigaretten per dag. Voor de zorgverleners 
een reden tot extra inspanningen om dit nog verder 
terug te dringen. Opvallend is de geruststelling die 
uitgaat van het echoscopisch onderzoek. In het verslag 
stuit men niet op de ongerustheid, die in de dagelijkse 
praktijk nog al eens voorkomt bij fout-positieve bevin-
dingen. 
Een enkeling geeft het systeem een onvoldoende 
vanwege ‘te veel druk op vrouwen om thuis en zonder 
pijnstillers te bevallen’. Maar de overgrote meerderheid 
praat hier niet over.

DE BEVALLING 

Zeer opvallend is dat 68% van de respondenten het 
liefst thuis wil bevallen, waarbij dat de helft uiteindelijk 
ook lukt. Dat zwangerschap en bevallen een fysiolo-
gische gebeurtenis zijn en geen ziekte zolang er zich 
geen complicaties voordoen, is een belangrijke reden 
hiervoor. Er is dus door de bril van de respondenten 
gezien een goede reden het Nederlandse systeem van 
verloskundige zorg met plek voor de thuisbevalling in 
stand te houden. Dat is een belangrijk signaal, mede 
gezien de toenemende druk tot concentratie van de 
verloskundige zorgverlening in grote centra. 
Het ligt voor de hand, dat de thuisbevalling die vanwe-
ge complicaties naar het ziekenhuis wordt verplaatst, 
het minst draaglijk is, het meest pijnlijk en het meest 
tegenvalt. Dat zijn immers de baringen die het langst 
duren, waarbij pijn ondraaglijk wordt. Of pijn on-
draaglijk is, kan alleen de vrouw zelf bepalen en in die 
situaties dient adequate pijnbestrijding beschikbaar te 
zijn. Helaas is dat nog lang niet altijd in alle ziekenhui-

zen 24 uur per dag het geval.  Verloskundigen kunnen 
vrouwen helpen deze realiteit beter onder ogen te zien.

DE NAZORG

Opvallend is zeker dat de zorg na de bevalling het 
slechtst uit de bus komt. Daar lijkt verbetering zon-
der meer mogelijk. Dat is ook voor het verloop van 
eventuele volgende bevallingen belangrijk. Een gesprek 
over het beloop van de baring en de betekenis daarvan 
voor een volgende bepaalt voor een belangrijk deel hoe 
de vrouw (en haar partner!) een volgende zwanger-
schap binnenstapt. Zo is het ook verstandig dat een 
vrouw die bij haar tweede zwangerschap op basis van 
problemen bij haar eerste bevalling, de verloskundige 
vraagt om bijvoorbeeld een ruggenprik of zelfs een 
keizersnede, een gesprek hierover met de gynaecoloog 
niet uitstelt tot het laatste deel van de zwangerschap. 

De onderzoeker eindigt zijn verslag met het benadruk-
ken van een Tweestromenland waar het de verlos-
kunde betreft en vindt dat er geen reden is een van 
beide visies te laten prevaleren. Daar wil ik nog wel een 
kanttekening bij maken: ons systeem gaat inderdaad 
uit van zwangerschap en bevalling als fysiologisch 
gebeuren, maar wel op voorwaarde dat er bij complica-
ties een adequaat zorgsysteem in werking is, dat deze 
complicaties vroegtijdig signaleert en attaqueert. Er 
zijn geen stringente redenen dat systeem te verlaten, 
wel moet iedere zorgverlener zich bewust zijn van de 
valkuilen. Gaat men teveel uit van het normale, dan 
onderkent men de gevaren niet. Gaat men teveel uit 
van het abnormale, dan doet men veel overbodige 
dingen die soms ook weer eigen complicaties met zich 
meebrengen.
De verloskundige die zich bewust is van deze valkui-
len, zal een samenwerkingsverband nastreven met de 
gynaecoloog, waarin optimale zorg het doel is. De gy-
naecoloog zal in de kliniek met verloskundigen samen 
het werk doen, waarbij de laatsten de hoeders zijn van 
de fysiologie en de eersten degenen die bij complicaties 
ingrijpen.

Reactie op de enquête:
De verloskundige Zorg in Nederland van het maandblad Kinderen,  
over het onderdeel obstetrische zorgverlening

j. vaN RoosMaLEN

GyNaECoLooG, afDELING vERLosKUNDE LUMC, LEIDEN

tEvENs afDELING GEZoNDHEIDsZoRG EN CULtUUR, vUMC, aMstERDaM

CoRREsPoNDENtIEaDREs
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Meer kans op intra-uteriene  
vruchtdood bij extreem overgewicht 
f.j. KoRtEwEG1, j.j.H.M. ERwICH2, a. tIMMER3, j. vaN DER MEER4, j.M. RavIsé5 EN j.P. HoLM2

1 aIos obstEtRIE EN GyNaECoLoGIE, UMCG, GRoNINGEN

2 GyNaECoLooG, afDELING obstEtRIE EN GyNaECoLoGIE, UMCG, GRoNINGEN

3 PatHoLooG, afDELING PatHoLoGIE EN LaboRatoRIUMGENEEsKUNDE (PLG), UMCG, GRoNINGEN

4 HEMatoLooG, afDELING HEMostasE, tRoMbosE EN REoLoGIE, UMCG, GRoNINGEN

5 DataMaNaGER, afDELING obstEtRIE EN GyNaECoLoGIE, UMCG, GRoNINGEN

Onlangs verschenen in verschillen-
de media berichten over toename 
van overgewicht bij Nederlandse 
vrouwen. De eerste publicatie 
betrof onderzoek door Gast et al.1 
verricht bij 140.000 Nederlanders 
in de leeftijd van 20–69 jaar. Zij 
concludeerden dat de gemiddelde 
queteletindex van Nederlanders in 
de periode 1981–2004 toegenomen 
was met 1,0 kg/m2. De toename 
gold voor beide geslachten. De 
grootste toename in queteletindex 
(gemiddeld 1,7 kg/m2) werd ge-
vonden bij vrouwen in de leeftijds-
categorie van 20–39 jaar. De tweede 
publicatie betrof een persbericht 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) getiteld: ‘Leefstijl 
Nederlander niet verbeterd’.2 In 
deze publicatie werd beschreven 
dat Nederlanders in 2006 niet 
gezonder zijn gaan leven en dat 
vooral vrouwen met ernstig overge-
wicht (Body Mass Index: BMI ≥ 30) 
kampen. Bijna dertien procent van 
alle vrouwen had in 2006 extreem 
overgewicht. Het percentage man-
nen met ernstig overgewicht ligt al 
enkele jaren op tien procent. Het 
derde artikel verscheen op 29 april 
in De Telegraaf getiteld: ‘Bevalling 
bij dikke vrouw gevaarlijker’. Een 
citaat van dit artikel: ‘Het aantal 
risicovolle zwangerschappen in 
Nederland is de afgelopen jaren 
fors gestegen doordat steeds meer 
zwangere vrouwen kampen met 
ernstig overgewicht. Volgens de 
Nederlandse Vereniging voor Ob-
stetrie en Gynaecologie is het aantal 
zwangere vrouwen dat veel te dik 
is de afgelopen tien tot vijftien jaar 
zeker verdubbeld. Uit onderzoek 
blijkt dat in ons land per duizend 

baby’s er 7,4 voor de geboorte over-
lijden. Hoe vaak hier een verband 
ligt met fors overgewicht bij de 
moeder is echter niet onderzocht.’ 
Het is opvallend dat in Nederland 
vooral vrouwen in hun fertiele 
jaren de grootste toename in li-
chaamsgewicht laten zien. Deze 
BMI-stijging bij vrouwen heeft zich 
in de VS en andere landen al eerder 
ingezet. Uit literatuur is bekend 
wat de invloed hiervan is geweest 
op de zwangerschapsuitkomst.  
Of die invloed ook voor de Neder-
landse praktijk geldt, is onbekend.

DOODGEBOORTE EN  
OVERGEWICHT

Doodgeboorte betreft zowel intra-
uteriene vruchtdood (IUVD; sterfte 
van het kind in utero voordat de 
bevalling is begonnen) als intra-
partumsterfte (overlijden van het  
kind tijdens de bevalling). De 
‘World Health Organisation’ han-
teert voor doodgeboorte een grens 
van 22 weken zwangerschapsduur 
of een geboortegewicht groter of 
gelijk aan 500 gram. Wereldwijd 
worden elk jaar officieel 3,9 miljoen 
doodgeboorten gerapporteerd.3 In 
ontwikkelde landen eindigt onge-
veer 5 op 1000 zwangerschappen in 
een doodgeboorte.4-6 Het CBS rap-
porteerde een doodgeboortecijfer in 
Nederland in 2004, voor kinderen  
> 24 weken zwangerschapsduur, 
van 5,2 per 1000 geboren baby’s. 
Uit zowel de recent afgesloten 
landelijke perinatal audit-studie7 
als uit eerdere studies8,9 blijkt dat 
de doodgeboortecijfers van het 
CBS onderrapportage vertonen. De 
schatting in Nederland bedraagt 

2000-2500 doodgeboortes per jaar. 
Buitendijk et al. rapporteerden dat 
Nederland het hoogste perinata-
le sterftecijfer (doodgeboorte en 
sterfte tot en met zeven dagen na 
de geboorte) had in vergelijking tot 
de rest van Europa.10 De oorzaak 
hiervan is nog steeds niet duidelijk. 
In het RIVM-rapport ‘Met de besten 
vergelijkbaar? Internationale ver-
schillen in sterfte rond de geboor-
te’11 werd de bijdrage besproken 
van verschillende determinanten 
van perinatale sterfte, die mogelijk 
invloed hebben op deze verschillen. 
Risicofactoren van perinatale sterfte 
die in Nederland beduidend vaker 
vóórkomen dan in Zweden en 
Fin land waren: meerlingzwanger-
schappen, roken tijdens de zwan-
gerschap en allochtone herkomst 
van zwangeren. Overgewicht 
werd niet genoemd als risicofactor. 
Lengte en gewicht van de zwangere 
werden tot voor kort ook niet in de 
landelijke obstetrische databases 
LVR1 en LVR2 bijgehouden.
Uit internationale literatuur is 
be kend dat socio-economische fac-
toren, verhoogde maternale leeftijd 
en adipositas de drie belangrijk-
ste onafhankelijke risicofactoren 
zijn voor foetale sterfte.4 Tevens 
is bekend dat de prevalentie van 
overgewicht gestaag toeneemt 
en dat overgewicht geassocieerd 
is met een toegenomen risico op 
foetale macrosomie en perinatale 
sterfte.12,13 Om de vraag te beant-
woorden of er in Nederland een 
relatie is tussen overgewicht en 
foetale sterfte presenteren we de 
cijfers van een cohort Nederlandse 
vrouwen met een IUVD. 
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mATERIAAL EN mETHODEN 
ZOBASSTuDIE

In 2002 is vanuit het Universitair 
Medisch Centrum Groningen een 
nationale IUVD-studie geïnitieerd, 
die binnenkort afgerond wordt. 
De ZOBAS-studie (Zinnig Onder-
zoek Bij Antepartum Sterfte) heeft 
als primaire doelstelling relevant 
onderzoek te definiëren om de 
oor zaak van een IUVD vast te 
stellen en de implementatie van 
deze diagnostiek in een landelijke 
richtlijn. Bijna de helft (49) van alle 
obstetrische klinieken in Neder-
land participeren in deze studie. 
Inclusiecriteria voor de studie 
waren eenlingzwangerschappen 
waarbij een IUVD, na een zwan-
gerschapsduur van twintig weken, 
vóór de partus werd vastgesteld. 
De studie werd goedgekeurd door 
de medisch ethische commissie 
en er werd informed consent van 
alle patiënten verkregen. Voor elke 
geïncludeerde IUVD werd een 
vragenlijst ingevuld en werd diag-
nostiek volgens het studieprotocol 
ingezet. Van alle patiënten werden 
baseline karakteristieken verza-
meld. De lengte en het gewicht 
van de zwangere werden bepaald 
tijdens de eerste zwangerschaps-
controle. De daaruit berekende BMI 
werd ingedeeld volgens de WHO-
criteria14: ondergewicht BMI < 18,5; 
normaal gewicht BMI 18,5–24,9; 
overgewicht BMI 25,0–29,9 en ex-
treem overgewicht BMI ≥ 30,0. Als 
referentiewaarden voor BMI wer-
den de cijfers uit het CBS-rapport 
voor vrouwen in de fertiele periode 
gebruikt.2 Het kindsgewicht bij de 
geboorte werd gerelateerd aan de 
Kloosterman-groeicurven. Hiervoor 
werd de zwangerschapsduur bij het 
vaststellen van de IUVD gebruikt. 
Naast karakteristieken werden 
resultaten van diagnostische testen 
na de IUVD verzameld. Vervolgens 
werden panel classificatiebespre-
kingen geïnitieerd. Het classificatie 
panel bestond uit twee perinatolo-
gen, een AIOS obstetrie en gynae-
cologie en tevens onderzoeker 
van de studie en een perinataal 
patholoog. Zo compleet moge-
lijke casus werden na individuele 
voorbereiding besproken en een 
panelconsensus voor doodsoorzaak 
werd bereikt. De ‘Tulip classificatie’ 
voor doodsoorzaken van perinatale 
sterfte werd gebruikt.15

RESuLTATEN

In de periode van 2002 tot en met 
2006 werden 750 eenlingvrucht-
doden > 20 weken zwangerschaps-
duur geëvalueerd. De mediane 
leeftijd van moeders was 31 jaar 
(range 17–46) en de mediane 
zwangerschapduur bij het vaststel-
len van IUVD 31 weken en 4 dagen 
(range 20 weken–42 weken en  
1 dag). Het mediane foetale 
gewicht bij geboorte was 1470 
gram (range 12–4630 gram). 
Van 571 (76.1%) vrouwen kon 
de BMI berekend worden. Van 
deze vrouwen vergeleken met 
de BMI-referentiegroep had een 
gelijk percentage onder gewicht, 
2,5 versus 2,3. Voor vrouwen met 
een normaal gewicht  waren de 
percentages respectievelijk 44,1 
en 65,7. Anderhalf keer zoveel 
vrouwen (32,7%, 95% CI 28.9-36.5) 
met een IUVD had overgewicht 
versus 22,2% uit de referentiegroep 
(p<0.001). Een tweemaal zo hoge 
prevalentie van zwangeren met 
extreem overgewicht werd in ons 
cohort gezien in vergelijk met de 
referentiegroep (20,7%, 95% CI 
17.4–24.2 versus 9,8%; p<0.001). 
Hoofdgroepen doodsoorzaken 
volgens de ‘Tulip classificatie’ voor 
de vier BMI-groepen en de groep 
waarvoor BMI onbekend was zijn 
weergegeven in tabel 1. De groep 
vrouwen uit ons cohort met ex-
treem overgewicht hadden signi-
ficant meer vruchtdoden met een 
placentaire doodsoorzaak (73,7%) 
dan de andere gewichtsgroepen 
gecombineerd (risicoverschil: 10%, 
95% CI 1,1-19,3; p=0,04). In de 
groep met extreem overgewicht 
was er significant vaker (40,0%) 
sprake van placentabedpathologie 

(inadequate spiraalarterie remodel-
lering of spiraal arterie pathologie 
resulterend in utero-placentaire 
vasculaire insufficiëntie) dan voor 
vrouwen met een normaal gewicht 
(28,2%), risicoverschil: 11%, 95% 
CI 0,4–21,2; p=0,04. Vervolgens 
werd de groep vrouwen met een 
normaal gewicht vergeleken met 
vrouwen met extreem overgewicht. 
In deze groepen was het aantal 
kinderen met een geboortegewicht 
< 10e percentiel vergelijkbaar, 
28,6% versus 33,0% (risicoverschil: 
5%, 95% CI 5,7–14,6; p=0,40). Er 
werd meer gerookt in de groep 
met extreem overgewicht, 19,8% 
versus 30,5% (risicoverschil: 11%, 
95% CI 1,0–20,3; p=0,03). In deze 
groep vrouwen kwamen ook vaker 
hypertensiegerelateerde aandoenin-
gen voor (essentiële hypertensie, 
HELLP, pre-eclampsie, zwanger-
schapsgeïnduceerde hypertensie 
en alle gesuperponeerde vormen 
hiervan) in de zwangerschap voor, 
13,5% versus 29,7% (risicoverschil: 
16%, 95% CI 6,9–25,4; p<0,001), 
evenals diabetes mellitus type I of 
II of zwangerschapsdiabetes, 2,4% 
versus 10,2% (risicoverschil: 8%, 
95% CI 2,0–13,6; p=0,003). 

DISCuSSIE

In een cohort Nederlandse vrou-
wen met een IUVD zagen we een 
anderhalf keer zo hoge prevalentie 
van overgewicht en een tweevou-
dig hogere prevalentie van vrou-
wen met extreem overgewicht in 
vergelijking met een vrouwelijke 
Nederlandse referentiepopulatie. 
In de groep vrouwen met ex-
treem overgewicht waren meer 
vruchtdoden met een placentaire 
doodsoorzaak, werd vaker gerookt 

Doodsoorzaak* onder-
gewicht

normaal
gewicht overgewicht

extreem
overgewicht

gewicht
onbekend

Totaal

n, %

Totaal 14 (100) 252 (100) 187 (100) 118 (100) 179 (100) 750 (100)

Congenitale 
afwijkingen

1 (7.1) 9 (3.6) 9 (4.8) 7 (5.9) 14 (7.8) 40 (5.3)

Placentair 9 (64.3) 160 (63.5) 119 (63.6) 87 (73.7) 112 (62.6) 487 (64.9)

Infecties 1 (7.1) 4 (1.6) 7 (3.7) 1 (0.8) 1 (0.5) 14 (1.9)

Overig 0 (0) 16 (6.3) 11 (5.9) 3 (2.5) 6 (3.4) 36 (4.8)

Onbekend 3 (21.4) 63 (25.0) 41 (21.9) 20 (16.9) 46 (25.7) 173 (23.1)

Tabel 1. Doodsoorzaken IUVD per BMI-groep#.
#Ondergewicht BMI < 18,5; normaal gewicht BMI 18,5-24,9; overgewicht BMI 25,0-29,9; 
extreem overgewicht BMI ≥ 30,0
*Doodsoorzaken geclassificeerd volgens de Tulip-classificatie15



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, november 2007   35

en kwamen vaker hypertensie- en 
diabetesgerelateerde aandoeningen 
voor ten opzichte van vrouwen met 
een normaal gewicht; alle verschil-
len waren significant. De groep 
vrouwen met ondergewicht was 
zeer klein en is daarom niet in de 
onderlinge vergelijkingen meege-
nomen. Helaas kon voor 23,9% van 
ons cohort de BMI niet berekend 
worden. Lengte en/of gewicht 
werden in een aantal ziekenhuizen 
niet geregistreerd en tot voor kort 
ook niet in de landelijke obstetri-
sche databases LVR1 en LVR2. Uit 
de literatuur is ook bekend dat 
vrouwen met overgewicht vaker 
roken en meer zwangerschappen 
hebben die gecompliceerd wor-
den door zwangerschapsdiabetes 
en pre-eclampsie.16 Zelfs als voor 
deze factoren gecorrigeerd werd, 
bleef een verhoogde, met name 
een extreem verhoogde BMI, een 
onafhankelijke risicofactor voor 
doodgeboorte13,17 en deze associatie 
was meer uitgesproken naarmate 
de zwangerschapsduur vorderde. 
Er is gespeculeerd over de mecha-
nismen voor het toegenomen risico 
op foetale sterfte voor vrouwen 
met overgewicht. Voor vrouwen 
met extreem overgewicht is het 
mogelijk moeilijker om afgenomen 
kindsbewegingen waar te nemen 
en wordt intra-uteriene groeiver-
traging mogelijk niet onderkend. In 
onze studie werd de relatie tussen 
IUGR en een verhoogde BMI echter 
niet aangetoond. Overgewicht is 
een van de kenmerken van het 
metabool syndroom dat predis-
poneert tot endotheel-disfunctie, 
vroegtijdige atherosclerose en 
diabetes mellitus type II.18 De in de 
zwangerschap met het metabole 
syndroom samenhangende com-
plicaties worden gekenmerkt door 
placentadisfunctie en gaan gepaard 
met een verhoogd risico op IUVD.19 
Het in onze studie vaker voorko-
men van een placentaire oorzaak 
van IUVD op basis van significant 
meer placentabed pathologie bij 
vrouwen met extreem overgewicht 
ondersteunt deze bevindingen 
en verklaart ten dele het vaker 
voorkomen van hypertensie gere-
lateerde aandoeningen bij deze 
vrouwen. Concluderend: Neder-
landse vrouwen met overgewicht 
lijken meer kans te hebben om 
tijdens de zwangerschap hun kind 
te verliezen. Voor deze vrouwen is 

een preconceptioneel advies, risico-
inschatting en het gericht opsporen 
van zwangerschapscomplicaties 
gewenst. 

DANKBETuIGING

Graag willen wij collega’s in on-
derstaande ziekenhuizen bedan-
ken voor hun participatie aan de 
ZOBAS-studie. 
Alkmaar, Medisch Centrum Alk-
maar; Almere, Flevoziekenhuis; 
Amersfoort, Meander Medisch 
Centrum; Amstelveen, Ziekenhuis 
Amstelland; Amsterdam, St. Lucas 
Andreas Ziekenhuis; VU Me-
disch Centrum; Apeldoorn, Gelre 
Ziekenhuizen; Assen, Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen; Beverwijk, 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk; 
Breda, Amphia Ziekenhuis, Den 
Haag, Bronovo Ziekenhuis; Haga 
Ziekenhuis, Medisch Centrum 
Haaglanden; Deventer, Deventer 
Ziekenhuis; Doetinchem, Slinge-
land Ziekenhuis; Dordrecht, Albert 
Schweitzerziekenhuis; Drachten, 
Ziekenhuis Nij Smellinghe; Em-
men, Scheper Ziekenhuis; En-
schede, Medisch Spectrum Twente; 
Gouda, Groene Hart Ziekenhuis; 
Groningen, Martini Ziekenhuis; 
Universitair Medisch Centrum 
Groningen; Haarlem, Kennemer 
Gasthuis; Heerlen, Atrium Medisch 
Centrum; Hengelo, Streekzieken-
huis Midden Twente; Hoogeveen, 
Ziekenhuis Bethesda; Hoorn, 
Westfriesgasthuis; Leeuwarden, 
Medisch Centrum Leeuwarden; 
Leiden, LUMC; Leiderdorp, Rijn-
land Ziekenhuis; Nijmegen, UMC 
Sint Radboud; Rotterdam, Medisch 
Centrum Rijnmond Zuid; Sint 
Franciscus Gasthuis; Universitair 
Medisch Centrum Erasmus; Sit-
tard, Maaslandziekenhuis; Sneek, 
Antonius Ziekenhuis; Spijkenisse, 
Ruwaard van Putten Ziekenhuis; 
Tiel, Ziekenhuis Rivierenland; 
Tilburg, Sint Elisabeth Ziekenhuis; 
Twee Steden Ziekenhuis; Utrecht, 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht; Venlo, VieCuri MC Noord 
Limburg; Vlaardingen, Vlietland 
Ziekenhuis; Vlissingen, Zieken-
huis Walcheren; Zaandam, Zaans 
Medisch Centrum; Zevenaar, Alysis 
Zorggroep Zevenaar; Zoetermeer, 
Lange Land Ziekenhuis; Zutphen, 
Gelre Ziekenhuis; Zwolle, Isala 
Klinieken.

Literatuur

1. Gast GC, Frenken FJ, van Leest 
LA et al. Intra-national variation 
in trends in overweight and lei-
sure time physical activities in The 
Netherlands since 1980: stratifi-
cation according to sex, age and 
urbanisation degree. Int J Obes 
2007;31:515-20.

2. Leefstijl Nederlanders niet verbe-
terd. 2007. Report No: PB07-021.

3. Lawn JE, Cousens S, Zupan J.  
4 million neonatal deaths: when? 
Where? Why? Lancet 2005;365: 
891-900.

4. Fretts RC. Etiology and preven-
tion of stillbirth. Am J Obstet 
Gynecol 2005;193:1923-35.

5. Goldenberg RL, Kirby R, 
Culhane JF. Stillbirth: a review. 
J Matern Fetal Neonatal Med 
2004;16:79-94.

6. Silver RM. Fetal death. Obstet 
Gynecol 2007;109:153-67.

7. Eskes M, Van Diem M. National 
Perinatal Audit Study. Diemen: 
College voor Zorgverzekeringen; 
2005. Report No: 231.

8. de Galan-Roosen AE, Kuijpers JC, 
Oei YB et al. Discrepancy between 
results of registration of perinatal 
cause of death by the CBS (Central 
Bureau of Statistics) and by perso-
nal studies in the Delft-Westland-
Oostland region. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1997;141:237-40.

9. Holm J.P., Duyndam D.A.C., 
Erwich J.J.H.M. Intra-uterine 
vruchtdood zonder duide-
lijke oorzaak: zinnig onderzoek, 
onderzoek zinnig? NTOG 
1996;109:373-377.  

10. Buitendijk SE, Nijhuis JG. 
High perinatal mortality in the 
Netherlands compared to the rest 
of Europe. Ned Tijdschr Geneeskd 
2004;148:1855-60.

11. Achterberg PW. Met de besten 
vergelijkbaar? Internationale ver-
schillen in sterfte rond de geboorte. 
RIVM 2005. 

12. Cedergren MI. Maternal morbid 
obesity and the risk of adverse 
pregnancy outcome. Obstet Gyne-
col 2004;103:219-24.

13. Cnattingius S, Bergstrom R, 
Lipworth L et al. Prepregnancy 
weight and the risk of adverse 
pregnancy outcomes. N Engl J 
Med 1998;338:147-52.

14. Mascie-Taylor CG, Goto R. 
Human variation and body mass 
index: a review of the universa-



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, november 2007   37

lity of BMI cut-offs, gender and 
urban-rural differences, and secu-
lar changes. J Physiol Anthropol 
2007;26:109-12.

15. Korteweg FJ, Gordijn SJ, Timmer 
A et al. The Tulip classi fication 
of perinatal mortality: intro-
duction and multidisciplinary 
inter-rater agreement. BJOG 
2006;113:393-401.

16. Stone JL, Lockwood CJ, Berkowitz 
GS et al. Risk factors for severe 
preeclampsia. Obstet Gynecol 
1994;83:357-61.

17. Stephansson O, Dickman PW, Jo-
hansson A et al. Maternal weight, 
pregnancy weight gain, and the 
risk of antepartum stillbirth. Am J 
Obstet Gynecol 2001;184:463-9.

18. Mokdad AH, Ford ES, Bowman 
BA et al. Prevalence of obesity,  
diabetes, and obesity-related 
health risk factors, 2001. JAMA 
2003;289:76-9.

19. Ray JG, Vermeulen MJ, Schull 
MJ et al. Metabolic syndrome 
and the risk of placental dys-
function. J Obstet Gynaecol Can 
2005;27:1095-101. 

sUMMaRy
Prevalence of maternal obesity is in-
creasing steadily worldwide and obe-
sity is a known risk factor for adverse 
outcome of pregnancy. Recent studies in 
the Netherlands indicated that women 
in the age group 20-39 years had the 
highest body-mass index (BMI) increase 
over the last years compared to other age 
groups. Effect on pregnancy outcome 
was unknown for the Dutch population. 
In a Dutch multi-centre study on intra-
uterine foetal death (IUFD), we studied 
750 deaths > 20 weeks of gestation. 
Prevalence of mothers with a body mass 
index > 30.0 was more than twice as high 
as in the age and sex matched general 
Dutch population. During pregnancy, 
these women had more hypertension and 
diabetes related diseases than women in 
the other BMI groups and more IUFD’s 
with a placental cause of death. For these 
obese women preconceptual advice, risk 

analysis and accurate identification of 
pregnancy complications are needed. 
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INTRODuCTIE

In de opleiding van snijdend me-
disch specialisten, zoals gynaecolo-
gen, is het sinds lange tijd gebrui-
kelijk om zonder voorafgaande 
praktische training ‘losgelaten’ 
te worden op de operatiekamer. 
De patiënt wordt als het ware 
onderworpen aan de chirurgische 
leercurve van de dokter. Dit is op-
merkelijk, aangezien het bij andere 
beroepsgroepen, zoals in de lucht- 
en ruimtevaart of het leger gebrui-
kelijk is om zich vaardigheden 
eigen te maken door middel van 
simulatietrainingen.1 Bij simulatie-
training worden procedures zoals 
die in de werkelijkheid voorko-
men, nagebootst. Ook bij medisch 
studenten wordt in toenemende 
mate van simulatietrainingen ge-
bruikgemaakt. Dit kan variëren van 
het oefenen van knooptechnieken, 
het voeren van een slechtnieuws-
gesprek, of het oefenen op het 
fantoom van de stuitbevalling, tot 
het laparoscopisch verwijderen van 
een galblaas in een virtual reality-
programma op de computer. 
Endoscopische chirurgie is bij 
uitstek geschikt voor simulatie-
training. Verschillende studies 
laten zien dat laparoscopische 
vaardigheid wordt vergroot door 
oefening in een skillslab of vaardig-
heidslaboratorium.2-9 Ook in een 
recent verschenen proefschrift van 
Wendela Kolkman werd dit belang 
aangetoond.10

Het is opmerkelijk dat het oefe-
nen en dus per definitie nog niet 
optimaal kunnen uitvoeren van 
operatieve vaardigheden op pati-
enten plaatsvindt. Behalve ethische 
en medicolegale aspecten, spelen 
ook andere motieven een rol bij de 
toegenomen vraag om chirurgi-
sche vaardigheden te leren buiten 
de operatiekamer. Onder andere 
door het werktijdenbesluit is een 
assistent in opleiding minder uren 

aanwezig in de kliniek en moet 
in kortere tijd het operatietableau 
worden uitgevoerd en geleerd; 
er moet meer in minder tijd. Ook 
financiële overwegingen kunnen 
een rol gaan spelen. Een door een 
assistent uitgevoerde operatie zal 
in de regel langer duren en is dus 
duurder. In academische centra is 
een bijkomend probleem dat de 
patiëntenpopulatie vaak bestaat 
uit patiënten met complexere 
problemen waardoor deze minder 
geschikt kunnen zijn voor de begin-
nende opleidingsassistent.11,12

In de huidige gynaecologische op-
leidingssituatie wordt verwacht dat 
de aios een aantal laparoscopische 
ingrepen leert uitvoeren (tabel 1). 
Dit wordt met name geleerd in de 
praktijk. Tevens is er een tweedaag-
se cursus laparoscopische gynaeco-
logische chirurgie. Veel assistenten 
volgen deze cursus pas wanneer ze 
reeds een aantal jaar in opleiding 
zijn. Tot op heden wordt nog wei-
nig training van laparosco pische 
vaardigheden in een skillslab ver-
richt, terwijl daarvoor in de meeste 
opleidingsklinieken wel faciliteiten 
zijn. Hoe kan dit? Ondanks het 
feit dat mensen een vak naar eigen 
keuze uitoefenen na veel moeite te 
hebben gedaan om in opleiding te 
komen, lijkt het dat men moeilijk te 
motiveren is om training te volgen 
in een patiëntonafhankelijke situ-
atie. 
Om hiervoor een verklaring te 
vinden zal gekeken moeten worden 
naar hoe professionals gemotiveerd 
kunnen worden om te trainen. Op 
basis van een model (de motiva-
tievergelijking) wordt onderzocht 
wat het effect is van training bij het 
verkrijgen van operatieve vaardig-
heden. Daarnaast wordt onderzocht 
welke motieven mensen kunnen 
hebben om te gaan trainen en zul-
len belemmeringen in kaart worden 
gebracht. Hierbij wordt niet alleen 
informatie uit de medische wereld 

vergaard, maar zal ook een verge-
lijking worden gemaakt met andere 
vakgebieden zoals de lucht - en 
ruimtevaart waar simulatietraining 
al langere tijd een belangrijk deel 
van de opleiding uitmaakt.

mOTIVATIE VAN  
pROFESSIONALS

Managementliteratuur over 
moti vatie is vanaf de jaren vijftig 
gedomineerd door de hygiënethe-
orie van Herzberg.13 Op basis van 
onderzoek maakt hij onderscheid in 
factoren die kunnen bijdragen aan 
motivatie (`motivators´) en factoren 
die kunnen bijdragen aan ontevre-
denheid (`hygiënefactoren´). Zijn 
onderzoek laat zien dat mensen 
hygiënefactoren nodig hebben als 
basisbehoefte (tabel 2). Wanneer 
aan die behoefte is voldaan, is er 
sprake van een neutrale toestand. 
Wanneer hygiënefactoren afwezig 
zijn, treedt onvrede op. Er gaat 
een negatieve prikkel van uit. Het 
afwezig zijn van motivators leidt 
tot een neutrale toestand. Het 
verkrijgen van motivators leidt 
echter tot grotere tevredenheid. Er 

De kunst om te oefenen
M.t. MIEDEMa1 EN P.j.Q. vaN DER LINDEN2

1 GyNaECoLooG, afDELING obstEtRIE EN GyNaECoLoGIE, ZIEKENHUIs bEtHEsDa, HooGEvEEN

2 GyNaECoLooG, vaKGRoEP GyNaECoLoGIE, vERLosKUNDE EN vooRtPLaNtINGsGENEEsKUNDE

 DEvENtER ZIEKENHUIs, DEvENtER

De aios kan:
- De specifieke complicaties en risico’s van 

laparoscopie herkennen en, zonodig in multi-
disciplinair verband, het beleid bepalen.

- De volgende laparoscopische ingrepen lege 
artis verrichten:
- Diagnostische laparoscopie, desgewenst 

met tubatesten, en de aard en prognosti-
sche betekenis van adhesies beoordelen in 
verband met de kans op zwangerschap.

- Sterilisatie.
- Salpingectomie en salpingotomie bij EUG.
- Salpingectomie bij diverse tubapathologie.
- Cystectomie bij simpele ovariumcyste, en-

dometriosecyste en kleine dermoïdcyste.
- Ovariëctomie dan wel adnex-extirpatie.
- Eenvoudige adhaesiolysis.
- Laparoscopisch een hechting aanbrengen.

Tabel 1. Opleidingseisen NVOG.
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gaat een positieve prikkel van uit. 
Veel mensen zijn ervan overtuigd 
dat geld een sterke motivator is. 
Het onderzoek van Herzberg toont 
echter aan dat dit niet het geval is. 
Verhoging van salaris geeft alleen 
op korte termijn een positieve prik-
kel. Na twee maanden is de hoogte 
van het salaris alweer vanzelfspre-
kend geworden. Onderzoeken naar 
de vraag hoe jonge professionals 
aan een organisatie gebonden 
kunnen worden, geven aan dat 
interessant werk, ontplooiingsmo-
gelijkheden en nieuwe uitdagingen 
de belangrijkste motivatoren zijn.14 
Wanneer deze positieve prikkels 
door training bereikt kunnen wor-
den, zal er meer worden getraind. 
Positieve prikkels leiden tot een 
intrinsieke motivatie om te trainen; 
men wil zelf graag trainen. Nega-
tieve prikkels vormen een extrinsie-
ke motivatie om te trainen. Als de 
druk van buitenaf bijvoorbeeld in 
de vorm van controle wegvalt, is de 
noodzaak tot trainen ook weg. In 
een model wordt motivatie positief 
gestuurd door de verwachte kans 
op succes; bijvoorbeeld het geloof 
dat training helpt bij het verbete-
ren van operatieve vaardigheden. 
Tevens wordt de motivatie positief 
gestuurd door het motief of het 
belang van het doel; bijvoorbeeld 
levert goed opereren meer aanzien 
op, verdien ik er meer geld mee, is 
het beter voor de patiënt of levert 
het kostenreductie op?15,16 De moti-
vatie wordt negatief bepaald door 
de kosten om het doel te bereiken. 
Deze kosten bestaan uit inves-
teringen in inspanning, geld en 
tijd. Motivatie wordt dus bepaald 
door drie factoren (figuur 1). Bij 
de kans op succes is het belangrijk 
dat de opleidingsassistent ervan 
overtuigd is dat oefenen werkelijk 
nut heeft. Hiervoor is bewijs nodig 
dat oefening ook werkelijk leidt tot 

betere operatieve vaardigheden. 
Het belang van het doel om te 
gaan trainen is de eerste reden om 
aan de training te beginnen. Door 
goede motieven aan te dragen kan 
een student of een assistent gemo-
tiveerd worden om de training te 
starten. Een motief kan zijn een 
verplichting, maar ook competitie. 
De moeite om het doel te bereiken 
draagt negatief bij aan motivatie. 
Hoe groter de moeite, hoe lager de 
motivatie. 

KANS Op SuCCES

De kans dat trainen in een skillslab 
succesvol is, hangt in sterke mate af 
van hoe trainen werkelijk leidt tot 
verbetering van vaardigheid tijdens 
operaties. Om dit te onderzoeken 
is het belangrijk te weten hoe 
volwassenen vaardigheden leren. 
Opereren is meer dan alleen een 
technische vaardigheid.17 Chirur-
gische bekwaamheid wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door 
de volgende vijf punten: kennis, 
technische vaardigheid, het nemen 
van beslissingen, communicatieve 
vaardigheden en leiderschaps-
vaardigheden. In een skillslab kan 
vooral de technische vaardigheid 
worden getraind. Deze training 
is dus onderdeel van het leren. Er 
kunnen twee theorieën toegepast 
worden op het leren van chirurgi-
sche vaardigheden.18 In de eerste 
plaats een gedragsbenadering. In 
deze benadering kunnen vaardig-
heden worden onderverdeeld in 
verschillende componenten. Een 
aantal kenniscomponenten vormen 
een routine. Voor het verkrijgen van 

vaardigheden zijn er drie stappen. 
De eerste is de cognitieve fase: 
begrijpen van de taak en de stap-
pen die nodig zijn. De tweede fase 
is de fase van integratie of associ-
atie: begrijpen van de verschillende 
stappen om de taak uit te voeren. 
De derde stap is het automatisme: 
door herhaling en feedback is het 
niet meer nodig om over elke stap 
na te denken en wordt de routine 
efficiënt en precies uitgevoerd.12,18,19 

In de tweede plaats een neuropsy-
chologische benadering.20 Hierin 
wordt gesteld dat er geen corre-
latie is tussen vaardigheid van de 
chirurg en motorische vaardigheid, 
zoals snelheid en nauwkeurigheid, 
maar dat vaardigheid is gekoppeld 
aan drie componenten: ruimtelijk 
inzicht, somatosensorische geheu-
gen en stressbestendigheid.
Beide theorieën zijn van belang 
voor het leren van een laparosco-
pie. Men dient eerst de theorie goed 
te begrijpen, om daarna de vaardig-
heden te oefenen om beter ruimte-
lijk inzicht te krijgen. Simulatie is 
belangrijk om de complexiteit van 
apparatuur en oog-handcoördinatie 
te trainen. Herhaling resulteert 
in een betere uitvoering van een 
handeling. Werkelijk opereren kan 
niet vervangen worden door simu-
latietraining, maar het kan wel een 
waardevolle aanvulling zijn op het 
leren. Oefenen van vaardigheid is 
een belangrijk, maar niet het enige 
onderdeel van trainen. Tijdens het 
oefenen van vaardigheid kan het 
leereffect worden verhoogd door 
het geleerde expliciet te maken en 
feedback te krijgen. Verschillende 
studies laten zien dat laparoscopi-
sche vaardigheid wordt vergroot 
door oefening in een skillslab.2-11 

BELANG VAN HET DOEL

Een belangrijk doel van trainings-
programma’s is dat ze resultaat 
moeten geven op langere termijn, 
zoals bijvoorbeeld kortere opera-
tietijden, kortere verpleegduur en 
vermindering van complicaties, 
waardoor kostenreductie. Deze 
toetsingsparameters zullen niet 
alleen voor assistenten in opleiding, 

Hygiënefactoren Motivators

Zekerheid Werkinhoud (interessant werk, variatie)

Status Verantwoordelijkheid (invloed)

Salaris Positieve resultaten

Verhouding met collega´s Waardering (erkenning)

Bekwame leiding Promotie en erkend succes

Fysieke werkomgeving

Tabel 2. Factoren die bijdragen aan motivatie en hygiëne (naar Herzberg, in 
 Wanrooy14).

Figuur 1.
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maar ook voor gynaecologen de 
zin van training duidelijk maken. 
Certificering kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden om mensen te 
verplichten om te trainen (externe 
motivatoren).18 Ingrepen kunnen 
worden ingedeeld in verschillende 
niveaus op basis van complexiteit. 
Voor elk niveau moet je een proeve 
van bekwaamheid afleggen. Hier-
mee kon na invoering aangetoond 
worden dat er duidelijke afname is 
van verpleegduur, operatietijd en 
hoeveelheid bloedverlies durante 
operationem. 

mOEITE Om DOEL TE  
BEREIKEN

In theorie zijn voor gynaecologen 
in opleiding verschillende skillslabs 
voor handen. In de praktijk is de 
toegang of het gebruik nog niet 
eenvoudig. Voor een endotrainer 
moet bijvoorbeeld bij een beheer-
der een sleutel worden opgehaald 
en soms staat het apparaat aan de 
andere kant van het ziekenhuis. 
Van eenvoudigere systemen om te 
oefenen is vaak niet bekend dat ze 
aanwezig zijn of is niet bekend hoe 
ze werken. Wanneer hiervoor een 
soort kookboek aanwezig is, maakt 
dat de toegang een stuk eenvoudi-
ger. 
Gynaecologen in opleiding ervaren 
oefenen in veel gevallen als laten 
zien dat je bepaalde onderdelen 
van het vak nog niet goed beheerst. 
Men is bang negatief commentaar 
te krijgen van collega´s. Wanneer 
oefenen `hip´ is, wordt de drempel 
om te oefenen lager. Bij piloten 
heerst een cultuur van elkaar bij de 
les houden, terwijl in de medi-
sche wereld een collega, laat staan 
iemand in opleiding, niet gemakke-
lijk een opmerking zal maken in de 
richting van de baas wanneer die 
duidelijk zijn dag niet heeft, terwijl 
dat eigenlijk bevreemdend is waar 
de gezondheid van de patiënt op 
het spel staat.

ANDERE pROFESSIONALS

In de formule 1-autoracewedstrij-
den mag door strenge regelgeving 
slechts beperkt worden getraind 
op racecircuits. Om coureurs toch 
voldoende circuitspecifieke training 
te kunnen geven en verschillende 
instellingen van de auto te kun-
nen ‘voelen’ worden simulatoren 

gebruikt. Deze simulatoren bestaan 
uit een model van de auto en een 
sterk geavanceerd computerspel. 
Door deze simulatie voorafgaand 
aan de werkelijke training, kunnen 
coureurs tijdens de echte training 
effectiever testen. Het motief van 
de coureurs om te oefenen is de 
kans op eeuwige roem wanneer zij 
een formule 1-wedstrijd winnen. 
De luchtvaart is vanaf de gebroe-
ders Wright al doortrokken geweest 
van het gebruik van checklists en 
protocollen, waarmee de procedure 
wordt geoefend en de randvoor-
waarden worden gecontroleerd. Bij 
operaties kan het voorkomen dat 
tijdens de procedure bij de patiënt 
ontdekt wordt dat het CO2 dat ter 
insufflatie dient, op is, of dat een 
lichtsnoer niet deugt. Dit is in de 
luchtvaart ondenkbaar. Daarnaast 
dient in de vliegerij het simuleren 
als voorwaarde om brevetverlen-
ging te verkrijgen. Het is eigenlijk 
merkwaardig dat een gynaeco-
loog na registratie nooit meer een 
nieuwe proeve van bekwaamheid 
hoeft af te leggen voor het opera-
tieve deel van zijn handelen. Dit 
maakt immers geen deel uit van de 
voorwaarden voor herregistratie. 
Een laatste niet te onderschatten 
argument om te simuleren is het 
feit dat je bij wijze van spreken niet 
oud genoeg kunt worden om alle 
mogelijke dingen die misgaan en 
mis kúnnen gaan via ervaring tegen 
te komen. Het is dus effectiever 
om ze in een gesimuleerde opzet te 
trainen.
Medici in militaire dienst zien meer 
patiënten tijdens oefening dan 
tijdens werkelijke gevechtssituaties. 
Amerikaanse special forces hebben 
een trainingsprogramma opgezet 
waarin sterk op de werkelijkheid 
lijkende simulatietraining worden 
ingezet. Voordat de medici zich 
verder mogen specialiseren en 
veldoefeningen mogen uitvoeren, 
zijn zij verplicht te slagen voor deze 
simulaties.21 Ook bij de speciale 
militaire elitetroepen en parachu-
tespringende brandweerlieden 
(‘smoke jumpers’) is simulatietrai-
ning een verplicht onderdeel van 
de opleiding.22,23

In Canadees onderzoek naar rede-
nen voor volwassenen om te leren, 
bleek dat beter uitvoeren van hui-
dig werk en persoonlijke ontwik-
keling de belangrijkste motivatoren 
zijn.24

BESCHOuWING EN  
CONCLuSIES

Om te onderzoeken hoe artsen 
gemotiveerd kunnen worden, zijn 
de drie variabelen van het model 
(kans op succes, belang van het 
doel en moeite om het doel te 
bereiken) uitgewerkt. Wanneer 
de kans op succes en het belang 
van het doel groot zijn of worden 
gemaakt, zal de motivatie toene-
men. De motivatie neemt ook toe 
bij een verkleinen van de moeite 
om te kunnen trainen door bijvoor-
beeld het beschikbaar stellen van 
trainingsfaciliteiten.
Onderzoek leert dat trainen met 
behulp van skillslab leidt tot verbe-
tering van operatieve vaardigheden 
en dit geeft aan dat de kans op 
succes groot is. Het is echter niet 
duidelijk of en in hoeverre artsen 
dit ook zo voelen. Door goede 
voorlichting en publiciteit kan dit 
echter duidelijk worden gemaakt 
zodat de persoonlijke motivatie 
verhoogd kan worden. Het succes 
kan worden vergroot door oefe-
nen onderdeel te maken van een 
heel trainingsprogramma en door 
het geleerde expliciet te maken en 

Tabel 3. Mogelijke belangen van het doel.

Motieven

Examineren/toetsen/plicht Extrinsiek

Snellere kwalificatie  
(stappen overslaan)

Extrinsiek

Nieuwe kwalificatie/ Promotie maken Extrinsiek

Registratie behouden Extrinsiek

Financiële bonus/vergoeding Extrinsiek

Kostenbesparing Extrinsiek

Competitie Intrinsiek

Statusverhoging Intrinsiek

Beter kunnen uitvoeren huidig werk 
(leuk om iets goed te kunnen)

Intrinsiek

Eigen veiligheid Intrinsiek

Voorbereid zijn op alle mogelijke 
situaties

Intrinsiek

Angstreductie Intrinsiek

Leuk tijdverdrijf Intrinsiek
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feedback te krijgen. Oefenen moet 
ook een sterker onderdeel uitmaken 
van het gehele opleidingstraject. De 
nieuwe opleidingsstructuur voor 
de obstetrie en gynaecologie zoals 
neergelegd in het nieuwe curri-
culum opleiding tot gynaecoloog, 
onderschrijft dit en in de nieuwe 
opleidingsstructuur wordt hier 
meer aandacht aan besteed. 
Mensen kunnen verschillende 
motieven hebben om te gaan 
trainen (tabel 2). Een aantal mo-
tieven moeten van buiten worden 
opgelegd (extrinsiek) en kunnen 
alleen belangrijk worden gemaakt 
wanneer een hiërarchische situatie 
bestaat waarbij iemand de macht 
heeft om verplichtingen op te kun-
nen leggen. Zodra deze hiërar-
chische situatie ophoudt, zal ook 
het motief wegvallen. Tijdens de 
opleiding kunnen deze motieven 
worden gebruikt om assistenten 
te motiveren om beter en meer 
te gaan trainen. Voor specialisten 
zullen deze motieven niet sterk 
aanwezig zijn. Zij zullen daarom 
moeten worden gemotiveerd door 
intrinsieke motieven. Vooral de mo-
tieven ‘competitie’  en ‘statusver-
hoging’ bij goed uit kunnen voeren 
van operaties zouden hierbij een rol 
kunnen spelen.
Een skillslab moet fysiek toegan-
kelijk zijn en eenvoudig door 
iedereen kunnen worden gebruikt. 
Bij skillslabs moeten een duidelijk 
programma en leuke instructies 
worden toegevoegd, zodat hiermee 
het geleerde expliciet kan worden 
gemaakt, waarmee het leereffect 
wordt verhoogd. Om de drempel 
om te oefenen te verkleinen moet 
een skillslab niet alleen fysiek toe-
gankelijk worden gemaakt, oefenen 
moet ook geaccepteerd worden 
als waardevolle aanvulling op het 
voorbereiden van een operatie. 
Door het oefenen op te nemen in 
het basisprogramma, wordt trainen 
in een skillslab voor de nieuwe 
generatie gynaecologen vanzelf-
sprekender. Wanneer de huidige 
generatie gynaecologen de training 
leert begeleiden zal het voor hen 
ook toegankelijker worden. Dit 
vraagt investering in de opleiding 
van opleiders.
Het verdient aanbeveling simula-
tietraining verplicht op te nemen in 
het huidige opleidingsprogramma, 
te investeren in opleiding van 

opleiders, en programma´s en 
instructieboekjes voor skillslabs op 
te stellen. Daarnaast is voorlichting 
over positieve effecten van het 
skillslab zeer noodzakelijk en wel-
licht dienen we te komen tot een 
skillslab-competitie.
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saMENvattING
In de geneeskunde, in het bijzonder 
de obstetrie en gynaecologie, zijn 
voldoende technieken voorhanden om 
operatievaardigheden te verkrijgen 
en te onderhouden door simulatietrai-
ningen. Hiervan wordt in de praktijk 
echter maar weinig gebruikgemaakt. In 
dit artikel wordt onderzocht hoe artsen 
gemotiveerd kunnen worden gebruik 
te maken van simulatietrainingen. Mo-
tivatie om te trainen, gezien in het licht 
van de theorie van Herzberg, wordt 
bepaald door drie variabelen: de kans 
op succes, het belang van het doel en 
de moeite om het doel te bereiken. Het 
verdient aanbeveling simulatietraining 
verplicht op te nemen in het huidige 
opleidingsprogramma.

sUMMaRy
At present, sufficient techniques are 
largely available to obtain and main-
tain operative skills in obstetrics and 
gynaecology, using simulation training, 
but in practice, they are not much used. 
In this article, we explore how doctors 
can be motivated to make use of simu-
lation training. Motivation to train is, 
according to Herzberg’s theory, defined 
by three variables: the probability of 
success, the importance of the goal and 
the effort to reach the goal. We recom-
mend making simulation training an 
obligatory part of the present training 
programme.

tREfwooRDEN
Simulatietraining, opleiding, motivatie, 
laparoscopie, professionals.
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Reactie op het artikel:
‘De kunst om te oefenen’

f. sCHEELE

sINt LUCas aNDREas ZIEKENHUIs, aMstERDaM

Het artikel ‘De kunst om te oefenen’ is een overtui-
gend verhaal. Dat verhaal gaat over de inhoud. Leren 
opereren met simulatietraining als onderdeel van het 
programma gaat sneller, beter en veiliger. 

Het verhaal gaat ook over het proces. En dat is wat ik 
er extra bijzonder aan vindt. De auteur gaat in op het 
proces via het model van Herzberg. Herzberg kijkt naar 
motivatie door randvoorwaarden (hygiënefactoren) en 
motivatoren te benoemen en op te sporen. Het proces 
modelmatig in beeld brengen levert een belangrijke 
bijdrage aan de spiegeling van ons beleid. Het is een 
manier om beter in beeld te krijgen hoe we de zo be-
langrijke inhoudelijke verbetering aan de man kunnen 
brengen. Er zijn meerdere methoden om naar motivatie 
voor verbetering te kijken. Klassiek is Rogers, die naar 
diffusie van innovatie kijkt vanuit het perspectief van 
verschillende, maar generaliseerbare eigenschappen 
de innovatie zelf. De Caluwe heeft faam gemaakt met 
zijn vijf te combineren theorieën over verandering. Hij 
legt uit dat iedereen vanuit vijf verschillende optieken 
(passend bij die theorieën) naar dezelfde werkelijkheid 
kijkt. De een gebruikt meer van de ene optiek en de an-
dere meer van de andere optiek. Het gaat om machts-
denken, denken in regels en wetten, denken in relaties, 
denken in termen van lering en denken in termen van 
zelfsturende processen. Al deze optieken hebben hun 
eigen kracht, maar ze kunnen de communicatie stroef 
laten verlopen wanneer personen elkaar hun eigen bril 
niet gunnen. De Caluwe laat mensen hierop letten en er 
speels mee omgaan. 

Waarom is dat proces zo interessant? Waar fantastische 
inhoud wordt gecreëerd, zoals bij de simulatietraining, 
de NVOG-richtlijnen, en HOOG, is het niet vanzelf-
sprekend dat het ook een plaats krijgt in ons dagelijkse 
leven. Om iets een plek te geven moet vaak een goede 
strategie worden toegepast. Een strijdplan. Professio-
nals zijn vanzelfsprekend meestal erg op inhoud ge-
fixeerd. Het strijdplan is vaak tweede keus. De auteur 
van ‘de kunst van het oefenen’ komt met inhoud én een 
strijdplan. Dat biedt een goed vooruitzicht en vertelt 
meteen wat we moeten doen om er te komen. Daar 
kunnen we mee aan de slag!
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1061 AE Amsterdam
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Errare humanum! Voor de niet-
latinisten onder ons: vergissen is 
menselijk. Bijna dagelijks kom ik 
fouten in het Latijn en Grieks tegen 
in de medische praktijk: in vaklite-
ratuur, medische correspondentie, 
uitslagen en statusvoering. Taalfou-
ten zijn van alledag. Neem maar 
eens deel aan het jaarlijkse Groot 
Dictee der Nederlandse Taal; het is 
een oefening in nederigheid! Een 
levende taal heeft nog als voordeel 
dat wanneer ‘fouten’ maar vaak 
genoeg gemaakt worden de ‘fout’ 
de nieuwe standaard wordt. Heden 
ten dage wordt ‘groter als’ vaker 
gebruikt dan ‘groter dan’. Voor de 
puristen onder ons nagels aan onze 
doodskist. Maar de klassieke talen 
hebben een groot voordeel: ze zijn 
al jaren dood, ze veranderen niet 
meer, en alles is te leren. Nil volen-
tibus arduum! En dus is het simpel 
om terug te grijpen op grammati-
cale regels bij medische termen af-
komstig uit de klassieke beschaving 
(of een geneeskundig woordenboek 
te raadplegen). Niettemin voel ik 
me wel een beetje een drs. E.I. Kip-
ping (zie foto). Deze neerlandicus 
draafde bij tijd en wijle op in van 
Kooten en de Bie’s ‘Keek op de 
week’ en gaf op hun verzoek cor-
rigerend commentaar op verkeerd 
Nederlands taalgebruik. En wie 
kan zich niet spiegelen in een van 
de vele typetjes van Van Kooten en 
De Bie?
Het correct benoemen van het 
vrouwelijk genitaal is kennelijk een 
moeilijke opgave. Ook voor de re-
dactie van ons NTOG. Zelfs correct 
ingestuurde manuscripten werden 
verkeerd gecorrigeerd: uterus myo-
matosus werd ten onrechte gewij-
zigd naar uterus myomatosis. Fout; 
maar wel begrijpelijk, want we 

kennen wel het begrip myomatosis 
uteri. Vragen naar het meervoud 
van ovaria is natuurlijk wel een 
gemene valkuil. Maar op de potjes 
hoort het juiste etiket, en geen 
potjeslatijn. In de praktijk blijkt 
de benoeming van de kleine en de 
grote schaamlip(pen) nog het meest 
problematisch. Het enkelvoud lip is 
in het Latijn labium. Labia is net zo-
als ovaria al een meervoud. Labium 
is onzijdig, en krijgt als bijvoeglijk 
naamwoord minus (kleine) respec-
tievelijk majus (grote); het meer-
voud is labia minora respectievelijk 
labia majora. Dat vergt misschien 
enige toelichting. Het Latijnse 
minus en minor zijn evenals majus 
en major vormen van de zgn. com-
parativus, de vergrotende trap van 
het bijvoeglijke naamwoord. Man-
nelijke en vrouwelijke zelfstandige 
naamwoorden krijgen major en mi-
nor als adjectief, zoals in het vrou-
welijke ‘chorea’. Dit krijgt ‘minor’ 

Commentaar

Het meervoud van ovaria  
en ander potjeslatijn
E.M.j. sCHUttER

GyNaECoLooG-oNCoLooG, afDELING vERLosKUNDE & GyNaECoLoGIE, MEDIsCH sPECtRUM twENtE,  

ENsCHEDE
 

Foto: Kees van Kooten als drs. E.I. Kipping, 
neerlandicus
(foto: Roel Bazen, publicatie met toestemming van 
uitgeverij ‘de Bezige Bij’)

(Tabel)

ovarium, meervoud: ovaria (niet: ovariae)

adnex, meervoud: adnexa (niet: adnexae)

tractus, partus; meervoud: tractus, partus (niet: tracti, parti)

labium minus, meervoud: labia minora (niet: labiae, labium minor)

labium majus, meervoud: labia majora (niet labiae, labium major)

partus praematurus, immaturus (niet: praematures, immatures)

uterus myomatosus (niet: myomatosis)

durante operatione, partu (niet: operationem, partum)

condylomata acuminata (niet: accuminata)

ligamentum ovarii proprium (niet: ovarium proprium)

ligamentum suspensorium ovarii (niet: suspensorii ovarium)

vena portae hepatis (niet: vena porta hepatis)

glandula Bartholini, glandula van Bartholin (niet: van Bartholini) 
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sUMMaRy
The author urges on the correct use of 
Greek and Latin words in daily medical 
practise.
 
tREfwooRDEN
‘Potjeslatijn’

GEMELDE 
bELaNGENvERstRENGELING 
Geen.

CoRREsPoNDENtIEaDREs
De heer dr. Eltjo M.J. Schutter, 
gynaecoloog-oncoloog
Afdeling Verloskunde & Gynaecologie
Medisch Spectrum Twente 
Postbus 50.000
7500 KA  Enschede
e.schutter@ziekenhuis-mst.nl
Tel: 053-4872330 (poli gynaecologie)

als adjectief. Onzijdige woorden 
krijgen als bijvoeglijk naamwoord 
minus en majus, derhalve ook het 
onzijdige labium. Maar niet alleen 
de schaamlippen zijn een bron 
van potjeslatijn. Bijgaande tabel 
toont veel voorkomende feilen. Ter 
leering ende vermaak!
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De zorg voor paren met een kinder-
wens is de afgelopen jaren steeds 
meer in de spotlights komen te 
staan. Het hoogtepunt: de Gezond-
heidsraad adviseert de minister 
‘om een centraal gecoördineerd 
programma voor preconceptie-
zorg op te laten zetten.’ De kogel 
lijkt door de kerk. Een belangrijk 
moment voor de gynaecologen, 
huisartsen en verloskundigen voor 
wie het nut van preconceptiezorg 
buiten kijf staat. Maar hoe moet die 
zorg er uit gaan zien?

Preconceptiezorg krijgt steeds meer 
aandacht. De KNOV heeft er een 
standpunt over en sloot recent een 
pilot in verloskundigenpraktijken 
af, de NVOG bereidt een nota voor, 
en de Gezondheidsraad adviseerde 
de minister op 20 september jl. – na 
ruim twee jaar beraad – om de zorg 
voor toekomstige ouders centraal 
aan te pakken.
Velen lijken het er inmiddels over 
eens te zijn dat preconceptiezorg 
nuttig is. Voorlichting aan – en 
waar nodig gedragsverandering 
van – paren met een kinderwens 
vóór de conceptie komt de gezond-
heid van zowel de ouders als het 
kind ten goede. Leefstijl, ziekte, 
geneesmiddelengebruik en genen 
van de aanstaande ouders kunnen 
de kans op een succesvolle zwan-
gerschap en een gezond kind sterk 
beïnvloeden. En dan gaat het niet 
alleen over foliumzuur slikken, 
geen alcohol drinken en niet roken 
(zie Gezondheidsraadrapport).

NERGENS GOED  
GEORGANISEERD

Gynaecoloog en professor Eric 
Steegers van het Erasmus MC is 
al jaren het gezicht van de zich 

Indicatie kinderwens
Preconceptiezorg krijgt voet  
aan de grond
s. HIjLKEMa 

wEtENsCHaPsjoURNaLIstE, DCHG MEDIsCHE CoMMUNICatIE, HaaRLEM

ontwikkelende preconceptiezorg. 
Hij was co-auteur van het Gezond-
heidsraadadvies en samen met 
collega-gynaecoloog Hajo Wild-
schut schreef hij voor de NVOG een 
conceptnota over preconceptiezorg. 
Volgens hem is het zo klaar als een 
klontje dat leefstijladviezen al vóór 
de zwangerschap gegeven zouden 
moeten worden: “De perinatale 
sterfte in Nederland steekt niet 
goed af bij die in andere landen. En 
dat komt omdat we te weinig aan-
dacht besteden aan leefstijlfactoren 
tijdens de zwangerschap, terwijl die 
juist goed te beïnvloeden zijn. De 
eerste weken van de zwangerschap 
zijn cruciaal voor bijvoorbeeld de 
vorming van de moederkoek. De 
eerste controle van de zwanger-
schap na acht weken in ons huidige 
stelsel is dus achterhaald. Dan ben 
je gewoon te laat.” 
Ketenzorg en protocollen moeten in 
de toekomst van de preconceptie-
zorg centraal staan, meent Steegers: 
“Verschillende beroepsgroepen wil-
len de zorg gaan verlenen, of doen 
dat al. De verloskundigen voorop. 
En ook huisartsen, GGD-artsen en 
verpleegkundigen houden zich 
er mee bezig. Maar de sturing 
ontbreekt nu; nergens is het goed 
georganiseerd. De zorg moet goed 
geprotocolleerd worden, zodat je 
in Groningen niet een ander advies 
krijgt dan in Amsterdam.” 

HET IDEALE CONSuLT

Over een deel van de ‘wie-vraag’ 
zijn de betrokken zorgverleners het 
eens: de eerste lijn moet het eerste 
aanspreekpunt zijn. Hoogleraar 
huisartsgeneeskunde en lid van de 
Gezondheidsraadcommissie Pim 
Assendelft van het LUMC weegt 
de sterke punten van de huisarts 

en de verloskundige als volgt tegen 
elkaar af: “Hoe dichter de zorg 
bij de huisarts blijft, hoe groter de 
kans dat je de groepen die het het 
hardst nodig hebben zult bereiken, 
zoals mensen met een lage sociaal-
economische status. Ook kan de 
huisarts door middel van case 
finding veel meer mensen bereiken, 
aangezien mensen gemiddeld vier 
keer per jaar bij de huisarts komen. 
Gezien de omvang van de potenti-
ele doelgroep denk ik echter dat de 
verloskundigen er qua mankracht 
beter op toegerust zijn.” 
“Het ideale consult dat ik me voor-
stel”, vervolgt Assendelft, “vindt 
plaats bij de verloskundige, die van 
te voren van de huisarts een dataset 
over de voorgeschiedenis en con-
text krijgt. De verloskundige kan 
voor vragen nog contact opnemen 
met de huisarts. Bij  complexere 
medische problemen kan de huis-
arts het zelf aanpakken of doorver-
wijzen naar de specialist.”
Ook de KNOV-voorzitter Sjaak 
Toet is voorstander van een nauwe 
samenwerking tussen huisartsen 
en verloskundigen: “Wij vinden 
dat beide preconceptiezorg zouden 
moeten kunnen verlenen. Mede 
omdat het lokaal heel verschillend 
is wie verloskundige zorg levert. 
Het zal straks bij preconceptiezorg 
ook per regio verschillen hoe de 
samenwerking is.”

CRuCIAAL

Een derde speler in de eerste lijn 
zou de GGD kunnen zijn. Want op 
het consultatiebureau komen vrou-
wen die mogelijk opnieuw zwanger 
willen worden. Maar in dunner 
bevolkte gebieden is een GGD niet 
voor iedereen makkelijk bereikbaar, 
redeneert Assendelft: “En qua the-
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matiek denk ik dat het spreekuur te 
persoonlijk en te contextgebonden 
is om door een anoniem apparaat 
als de GGD te laten aanbieden. Qua 
logistiek zou de GGD wel een rol 
kunnen spelen.” 
Ook gynaecoloog Steegers ziet voor 
GGD-artsen geen prominente rol 
weggelegd. Hij heeft geen uitge-
sproken voorkeur voor de huisarts 
danwel de verloskundige in de 
eerste lijn, zolang het verwijsmo-
ment naar de tweede lijn maar dui-
delijk is: “De stelregel is: als uit de 
basispreconceptiezorg komt dat er 
een verhoogd risico is op een niet-
goede zwangerschapsuitkomst, dan 
moet worden doorverwezen. Het 
is cruciaal dat de gynaecoloog de 
mensen met een verhoogd risico 
ziet. Want verloskundigen kun-
nen niet alles en zijn geen dokters. 
Ik stel me iets vergelijkbaars voor 
als bij de prenatale screening: de 
verloskundige doet het meeste 
screeningswerk en verwijst bij een 
verhoogd risico naar een gynaeco-
loog.” De verwijscriteria die in de 
verwachte Nota Preconceptiezorg 
van de NVOG zullen staan, schep-
pen hopelijk meer duidelijkheid 
over die grens. 
Steegers vindt dat de KNOV zich 
in haar standpunt onvoldoende 
uitspreekt over preconceptiezorg 
als ketenzorg en over de samenwer-
king met gynaecologen en andere 
artsen. KNOV-voorzitter Toet werpt 
tegen: “Voordat we dat goed in ons 
standpunt kunnen verwoorden, 
moeten we eerst met elkaar om de 
tafel om duidelijke afspraken te 
maken.”

SERIEuZE BEZOEKERS

De Gezondheidsraad zou graag 
protocollen en richtlijnen zien en 
oppert in zijn recente rapport dat 
de landelijke werkgroep van de 
Stichting Preconceptiezorg Ne-
derland zich daarover zou kun-
nen buigen. De in 2004 opgerichte 
Stichting beoogt een laagdrempe-
lige preconceptionele consultatie 
in ons land bevorderen. Assendelft 
ziet voor de Stichting ook een rol 
als klankbord weggelegd: “En het 
zou een aanjager voor de roep om 
infrastructuur kunnen zijn.” 
Een belangrijke en tijdsbesparende 
tool zien de drie specialisten in 
ZwangerWijzer, een gezamenlijk 
initiatief van het Erasmus MC en 
het Erfocentrum. Met behulp van 
vragen informeert die website 
paren met een kinderwens over een 
gezonde zwangerschap en eventu-

ele risico’s die zij of hun aanstaande 
baby lopen. Steegers: “De gebruiker 
kan een overzicht van de resultaten 
naar de verloskundige of huisarts 
e-mailen. Die kan daardoor heel 
gericht met iemand spreken en 
hoeft niet de hele anamnese meer 
af te nemen. De site heeft inmiddels 
vierhonderd serieuze bezoekers per 
dag en kan ook voor onderzoeks-
doeleinden gebruikt worden.”
In Rotterdam heeft het Erasmus 
MC in samenwerking met de 
eerstelijnsorganisatie het Star-MDC 
(Medisch Diagnostisch Centrum) 
– onder de noemer Prenataal Cen-
trum Rijnmond – geprobeerd de 
preconceptiezorg als ketenzorg te 
organiseren. “Verloskundigen heb-
ben we speciaal opgeleid voor het 
spreekuur bij het Star-MDC”, aldus 
Steegers. “We hebben voor de zorg-
verlener een computerprogramma 
gemaakt waar de resultaten van 
ZwangerWijzer in komen te staan. 
Daaraan gekoppeld zijn geprotocol-
leerde adviezen, ook voor verwij-
zing. Wat wij nu hebben gemaakt, 
kan in principe elke hulpverlener 
overnemen.” Sinds september 
2006 loopt er op initiatief van het 
Prenataal Centrum Rijnmond een 
pilot voor preconceptiezorg met 
eenzelfde opzet.

OpLEIDING

Bijscholing is een vereiste voor het 
verlenen van preconceptiezorg, 
daar zijn de drie heren het over 
eens. Zowel voor de pilot van de 
KNOV als het Rotterdamse project 
en het ‘Parents to Be’ project in Lei-
den (zie kaders) zijn zorgverleners 
bijgeschoold. Assendelft benadrukt 
dat de deficiënties van verloskundi-
gen en huisartsen verschillend zijn 
en dat dit gevolgen moet hebben 
voor de scholing: “De huisarts 
houdt zich al bijna dagelijks bezig 
met mensen die moeten afvallen 
of stoppen met roken. In gynaeco-
logisch-obstetrische zaken zijn de 
verloskundigen daarentegen beter.” 
De tweedaagse cursus die de 
KNOV aanbiedt aan verloskundi-
gen die een kinderwensspreekuur 
willen gaan doen, besteedt aan-
dacht aan zowel de structuur als de 
inhoud van het preconceptioneel 
consult. Steegers vindt de inhoud 
van die opleiding echter te beperkt: 
“Je moet meer opleiden in kennis 
die je moet hebben om adviezen 

www.zwangerwijzer.nl

Parents to Be
Wat: gerandomiseerd onderzoek 
naar preconceptieadvisering in 
dertig huisartsenpraktijken
Door wie: Leids Univerisitair 
Medisch  Centrum
Belangrijke conclusies: Een kwart 
van de vrouwen die binnen een 
jaar na de uitnodiging voor het 
preconceptiespreekuur zwanger 
werden, kwam op het spreekuur. 
Bijna alle spreekuurbezoekers 
hadden tenminste een risicofac-
tor waarvoor vóór de conceptie 
advies nodig is en hun kennis was 
beter dan de vrouwen die niet op 
het spreekuur waren gekomen.
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te kunnen geven. Wat zijn bijvoor-
beeld de daadwerkelijke risico’s 
van alcoholgebruik? En, je moet 
weten wanneer iets je expertise 
te boven gaat, wanneer je moet 
verwijzen en naar wie. Dat mis ik 
in de activiteiten van de KNOV op 
dit moment.” 
Volgens Toet is er in de bijscho-
ling wel degelijk aandacht voor 
kennisvergaring: “Over de erfelijke 
stamboom bijvoorbeeld. En ook 
aan het communiceren van risico’s 
wordt veel aandacht besteed.”
Wat de KNOV betreft wordt de 
scholing op het gebied van precon-
ceptiezorg niet een standaardon-
derdeel van de opleiding. Toet: “Wij 
vinden dat alleen de mensen die 
expliciet interesse hebben om een 
kinderwensspreekuur te gaan doen, 
daar in geschoold moeten worden.” 
Steegers ziet wél een plaats voor 
preconceptiezorg in de opleidingen 
voor verloskundigen, gynaecologen 
en huisartsen.
BILLBOARDRECLAmE 

Als de preconceptieketen eenmaal 
staat, is het wel handig als de 
doelgroep het belang van precon-
ceptieadvies inziet en het zorgaan-
bod weet te vinden. “Wij vinden 
dat daar een taak voor de over-
heid ligt”, aldus KNOV-voorzitter 
Toet. “Zij zou landelijk campagne 
moeten voeren om mensen erop te 
attenderen dat het verstandig is om 
naar een preconceptiespreekuur te 

gaan. Het moet vanzelfsprekend 
gaan worden. In andere landen, 
zoals Zweden, is het bijvoorbeeld al 
onderdeel van de standaardzorg.”
Ook Steegers wijst voor publieks-
campagnes naar de overheid. Hij 
heeft in het Rotterdamse project 
eind vorig jaar al ervaring opge-
daan met het aan de man brengen 
van preconceptiezorg. In een vijftal 
wijken in Rotterdam-Noord kregen 
30.000 huishoudens een folder in 
de bus. Ook posters bij huisartsen, 
apothekers en verloskundigen, 
billboardreclames en een tv-spot 
hoorden er bij. Na die campagne 
nam het gebruik van Zwanger-
Wijzer.nl met 250 procent toe.
Daar naast kunnen mensen per-
soonlijk uitgenodigd worden voor 
een spreekuur. Bijna iedereen staat 
ingeschreven bij een huisarts “en 
daardoor kunnen we heel makke-
lijk op basis van allerlei parameters 
een lijst personen samenstellen om 
te benaderen”, aldus Assendelft. 
“Je moet minimaal jaarlijks een 
preconceptieconsult aanbieden 
aan de doelgroep, want er zit een 
kort interval tussen de intentie om 
zwanger te worden en het daad-
werkelijk worden. Dat blijkt ook uit 
ons onderzoek.”

TEGENSTANDERS

Al met al zou je denken: nieuwe 
zorg, nieuwe kosten. Helaas valt 
een kosten-effectiviteitsanalyse 
buiten het bereik van het Gezond-
heidsraadrapport. In 2004 be reken-
de Steegers en collegae echter wel 
al dat preconceptiezorg – ondanks 
investeringen en kosten – uitein-
delijk kostenbesparend zal zijn. 
“Preconceptiezorg is hartstikke 
goedkoop”, meent Steegers, die 
rekende aan de voorbeelden niet-
roken en foliumzuurgebruik rond 
de conceptie. “Een publiekscam-
pagne is peanuts, en een huisarts of 
verloskundige een keer met iemand 
laten praten is dat ook, vergeleken 
met de kosten van therapeutische 
zorg. Maar we geven preventie in 
Nederland geen enkele prioriteit: 
slechts 0,2 % van alles dat wij uitge-
ven aan gezondheidszorg gaat naar 
preventie.”

CoRREsPoNDENtIEaDREs
S. Hijlkema
DCHG
Zijlweg 70
2013 DK Haarlem
e-mail: sanne.hijlkema@dchg.nl

Toet en Assendelft zijn het wat be-
treft de kosten-effectiviteit eens met 
Steegers. “Als je alleen al in engere 
zin kijkt naar de gezondheidswinst 
bij de baby en de moeder, is het al 
kosten-effectief”, aldus Assendelft. 
“En op het niveau van de volksge-
zondheid al helemaal: verandering 
van bepaalde leefstijlfactoren kun-
nen na de zwangerschap ook nog 
baat hebben. En je spreekt mensen 
aan op hun gezondheid op een 
moment dat ze daar gevoelig voor 
zijn.”
Voor de financiering van de bij-
scholing wijzen Steegers, Toet en 
Assendelft naar de beroepsgroepen 
en zorgverleners zelf. Het mag 
duidelijk zijn dat de heren er voor 
pleiten de preconceptiezorg onder 
te brengen in de basisverzekering. 
“Anders krijgen de groepen die het 
het hardst nodig hebben het juist 
niet”, benadrukt Assendelft. De 
KNOV heeft al een tariefsverzoek 
gedaan bij de Nederlandse Zorgau-
toriteit. 

Ondanks het enthousiasme van 
betrokken beroepsgroepen, kent het 
preconceptiespreekuur ook tegen-
standers. Want: is preconceptiezorg 
niet betuttelend? Moet liefde niet 
de doorslaggevende factor zijn bij 
een kinderwens? Willen aankomen-
de ouders alle risico’s wel weten 
van tevoren? Daarover leest u in 
een volgende editie van het NTOG.

Eerst een verhaaltje en dan naar bed
Wat: preconceptiezorg onder de aandacht van 
de bevolking brengen in vijf Rotterdamse wij-
ken met behulp van o.a. folders huis aan huis 
bij 30.000 huishoudens
Door wie: Prenataal Centrum Rijnmond
Belangrijke conclusies: 250% toename in het 
bezoek aan ZwangerWijzer.nl, toegenomen 
interesse in het onderwerp preconceptiezorg.

Pilot preconceptiezorg
Wat: kinderwensspreekuren in 13 
verlos kundigenpraktijken
Door wie: KNOV
Belangrijke conclusies: Er wer-
den 86 consulten gegeven. Precon-
ceptiezorg heeft een meerwaarde: 
de meeste spreekuurbezoekers 
waren gemotiveerd hun leefstijl 
te veranderen. Moeilijk bereik-
bare groepen zoals niet-westerse 
allochtonen en mensen met een 
lage sociaal-economische status 
werden slecht bereikt. De KNOV 
concludeert dat samenwerkings-
afspraken tussen verloskundi-
gen, huisartsen en gynaecologen 
belangrijk zijn.
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Een goede samenwerking tussen 
eerstelijns en tweedelijns ver-
loskundige hulpverleners is een 
voorwaarde voor goede zorg in het 
unieke Nederlandse verloskundige 
zorgsysteem. Traditioneel wordt 
de eerstelijns verloskundige zorg 
alleen door verloskundigen en 
huisartsen geleverd en tweedelijns 
verloskundige zorg alleen door gy-
naecologen. Echter deze scheidslijn 
is nooit zo scherp geweest als hier 
wordt gesteld. Er is altijd al ‘grens-
overschrijdend’ verkeer geweest, 
afhankelijk van de regionale en 
lokale omstandigheden. Dit grens-
overschrijdend verkeer wordt alge-
meen aangeduid als ‘de verlengde 
arm’. De verlengde arm constructie 
is de situatie waarbij de eerste-
lijns verloskundige de bevalling 
begeleidt bij een zwangere met een 
medische indicatie voor een klini-
sche partus, zoals omschreven in de 
Verloskundige Indicatielijst (VIL). 
De medische indicatie kan al in de 
zwangerschap aanwezig zijn (sectio 
caesarea in de anamnese) of tijdens 
de baring ontstaan (bijvoorbeeld 
meconiumhoudend vruchtwater, 
secundaire weeënzwakte, nood-
zaak tot pijnstilling). De verloskun-
dige verwijst de zwangere naar de 
tweede lijn en gaat vervolgens zelf 
door met het verlenen van verlos-
kundige zorg (onder een ‘soort van’ 
eindverantwoordelijkheid van de 
gynaecoloog).  
Bij een inventarisatie van het 
voorkomen van de verlengde arm 
constructie op basis van de visita-
tierapporten van de kwaliteitsvi-
sitaties bleek in ten minste vijftien 
van de circa tachtig in de periode 
2001–2005 gevisiteerde klinieken 

enigerlei vorm van verlengde arm 
constructie plaats te vinden.
Het inzetten van de verloskundige 
in een tweedelijns setting is in de 
meeste universitaire en een aantal 
niet-universitaire klinieken al jaren 
het geval. Echter de afgelopen jaren 
heeft de verloskundige werkzaam 
binnen de kliniek steeds meer een 
eigen positie gekregen en is het 
beroep van de klinisch verloskun-
dige een vak apart geworden. Ook 
hierbij is een goede samenwerking 
tussen de klinisch verloskundige en 
de gynaecoloog essentieel.
Goede samenwerking kan alleen 
plaatsvinden indien er goede 
afspraken zijn tussen de verschil-
lende echelons van hulpverleners, 
die recht doen aan het streven naar 
het geven van optimale zorg binnen 
de gestelde organisatorische en 
wettelijke kaders.
Het bestuur van de NVOG heeft 
in juni 2007 zowel het Standpunt 
‘Verlengde arm’constructie als het 
Standpunt ‘Klinisch verloskundige’ 
gepubliceerd. Deze standpunten 
definiëren uitgangspunten voor de 
professionals om de samenwerking 
tussen de verloskundige hulpverle-
ners gestalte te geven. De perio-
dieke kwaliteitsvisitaties bieden de 
mogelijkheid om de verloskundige 
samenwerking hieraan te toetsen 
en, waar relevant, aanbevelingen te 
formuleren. 

STANDpuNT KLINISCH 
 VERLOSKuNDIGE

In het Standpunt ‘Klinische verlos-
kundige’ wordt de positie geduid 
van de klinisch verloskundige bin-
nen het verloskundig team. Hierin 

zijn diverse professionals werk-
zaam, die gedelegeerd medisch 
taken kunnen uitvoeren, voor zover 
deze binnen hun competenties en 
vaardigheden vallen. Het functie-
profiel van de klinisch verloskun-
dige is reeds in 2001 vastgelegd in 
de Nota ‘Functieprofiel tweedelijns 
verloskundigen’. De werkzaamhe-
den van de klinisch verloskundige 
vinden in het algemeen plaats op 
de verloskamer, waarbij de conti-
nuïteit van zorg, alsmede bewaking 
van de fysiologische gang van 
het baringsproces tot de primaire 
verantwoordelijkheden behoren. 
Gestreefd dient te worden naar 
goed opgeleide klinisch verloskun-
digen. De klinisch verloskundigen 
werken, met behoud van hun 
eigen verantwoordelijkheid, zoals 
beschreven in de wet BIG, onder 
directe eindverantwoordelijkheid 
van de gynaecoloog, die primaire 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de diagnostiek en beleid in de klini-
sche verloskunde.

STANDpuNT ‘VERLENGDE 
ARm’ CONSTRuCTIE

De KNOV als de NVOG hebben 
over de ‘verlengde arm’constructie 
een duidelijk standpunt gefor-
muleerd dat in het gezamenlijk 
standpunt is herbevestigd. Offi-
cieel, volgens de wet BIG, bestaat 
een verlengde arm constructie niet 
meer. Wel wordt er gesproken over 
delegatie van taken. Dit kunnen 
ook voorbehouden handelingen 
zijn. De mogelijkheid om een voor-
behouden handeling te delegeren 
is vastgelegd in artikel 38 van de 
wet BIG en is geformuleerd met 

Uit de Koepel Kwaliteit

Van de verlengde arm,  
de dingen die voorbijgaan….
De kwaliteitsvisitatie als instrument in de toetsing van de samenwerking 
tussen verloskundigen en gynaecologen

E. sCHEENjEs EN E.E. vaN woERDEN

vooRZIttER REsP. vICE-vooRZIttER CoMMIssIE vIsItatIE NvoG
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als uitgangspunt een verbod. Het 
mag niet, tenzij voldaan wordt aan 
bepaalde criteria.
In tegenstelling tot de tweedelijns 
verloskundige is de eerstelijns 
verloskundige hulpverlener niet 
specifiek opgeleid en/of heeft 
onvoldoende ervaring om beval-
lingen met een medische indicatie 
te begeleiden. Hij/zij is dus anders 
dan bij de fysiologische situaties, 
niet bekwaam. 
Er is tijdens de bevalling geen 
directe supervisie van de gynae-
coloog of een andere tweedelijns 
verantwoordelijke professional. 
Hierdoor wordt het geven van 
aanwijzingen of het houden van 
toezicht bemoeilijkt of op zijn minst 
kan voor verwarring zorgen. 
Bovendien ontstaat bij deze zoge-
noemde verlengde arm constructie 
een situatie waarbij de verloskundi-
ge feitelijk ‘naar zichzelf verwijst’, 
terwijl de ‘cliënt’ intussen ‘patiënt’ 
is geworden.
Situaties waarbij sprake is van een 
medische indicatie voor een klini-
sche bevalling onder verantwoor-
delijkheid van de gynaecoloog zijn 
duidelijk omschreven in de VIL, 
die door alle betrokken beroeps-
groepen in 2003 via de beroepsver-
enigingen is aanvaard. Zowel de 
NVOG als KNOV wijzen daarom 
de zogenaamde ‘verlengde arm’ als 
werkconstructie af.

TOETSINGSCRITERIA

Tijdens de kwaliteitsvisitaties 
wordt ruim aandacht gegeven aan 
de samenwerking tussen de eerste-
lijns en tweedelijns verloskundige 
hulpverleners in de lokale/regiona-
le setting van de betreffende maat-
schap of vakgroep, bezien vanuit 
de positie van de gynaecoloog. Als 
leidraad gelden daarbij de delega-
tiecriteria van de wet BIG:
- het geven van een opdracht;
- de redelijke aanname dat de-

gene aan wie de opdracht wordt 
 gegeven bekwaam is;

- het zo nodig geven van aan-
wijzingen;

- het zo nodig houden van toezicht;
- de verzekering van de mogelijk-

heid tot tussenkomst.

Voor de organisatie van de verlos-
kundige zorg tussen de eerste en 
de tweede lijn, als ook binnen de 
tweede lijn geldt dat deze op een 

zodanige manier is ingericht dat de 
mogelijkheid tot tussenkomst van 
de gynaecoloog gegarandeerd is en 
de zorg in overeenstemming is met 
de normen van de beroepsgroep 
van de gynaecoloog en de compe-
tenties van de eerstelijns, respectie-
velijk klinisch verloskundige.

Over de samenwerking tussen  eerste- 
en tweedelijns verlos kundige hulp-
verleners:
De samenwerking tussen eerste- en 
tweedelijns verloskundige hulpver-
leners wordt in toenemende mate 
georganiseerd binnen een Verlos-
kundig Samenwerkingsverband 
(VSV), zoals omschreven in het 
Verloskundig Vademecum 2003. De 
doelstellingen van een VSV hebben 
met name betrekking op
- het bevorderen van de kwaliteit 

van de individuele verloskundige 
zorgverlening en het creëren van 
een zorgcontinuüm, waarbij er 
duidelijke afspraken zijn gemaakt 
over wie verantwoordelijk is voor 
de zorg (ketenkwaliteit en keten-
verantwoordelijkheid);

- het organiseren van de verlos-
kundige zorg op regionaal/lokaal 
niveau;

- het bevorderen en borgen van de 
kwaliteit van de verloskundige 
zorg in het algemeen en het be-
vorderen van de samenwerking 
van de verloskundige beroeps-
beoefenaren onderling en met 
andere daarvoor in aanmerking 
komende beroepsbeoefenaren op

 regionaal/lokaal niveau.

De afspraken gemaakt tussen eer-
ste- en tweedelijns verloskundige 
hulpverleners dienen te voldoen 
aan de delegatiecriteria zoals om-
schreven. De eerstelijns verloskun-
digen dienen een toelatingscontract 
met het ziekenhuis te hebben. In 
de bijlage van het Verloskundig 
Vademecum wordt nader ingegaan 
op de inhoud, onderdelen en werk-
zaamheden van een verloskundig 
samenwerkingsverband.

Over de samenwerking tussen klinisch 
verloskundige en gynaecoloog:
De eindverantwoordelijkheid 
van de gynaecoloog is vastge-
steld en daarmee samenhangend 
de op schrift gestelde werkaf-
spraken waarin de regie van de 
gynaecoloog tot uiting komt (o.a. 
taakafbakening werkzaamheden; 

autorisatielijst). Tevens zijn op 
schrift gestelde afspraken over de 
samenwerking met anderen aanwe-
zig (assistenten, anesthesiologen, 
kinderartsen, verpleegkundigen, 
eerste lijn).
De klinisch verloskundige heeft een 
door de beroepsgroepen erkende 
opleiding tot klinisch verloskun-
dige gevolgd. De klinisch verlos-
kundige heeft kennis van en werkt 
volgens de lokale protocollen (me-
disch/organisatorisch). De klinisch 
verloskundige neemt deel aan:
vaste afdelingsbesprekingen (me-
disch/verpleegkundig), besprekin-
gen met de eerste lijn, overdrachts-
momenten (voor/na de dienst), 
obstetrische complicatiebespre-
kingen, een onderwijsprogramma 
verzorgd door de gynaecologen en 
overige vormen van bijscholing.
Er is een aanstellingscontract 
waaruit blijkt dat de verloskun-
dige in dienst is van de instelling 
of maatschap gynaecologen en 
dat declaraties via de instelling of 
maatschap verlopen.

Tijdens de kwaliteitsvisitaties 
van de visitatiecommissie van de 
NVOG wordt de maatschap of 
vakgroep de spiegel voorgehouden 
van het eigen handelen. De NVOG 
heeft een duidelijke visie op de 
wijze waarop de samenwerking 
tussen verloskundigen en gynaeco-
logen dient plaats te vinden. Dit is 
neergelegd in meerdere documen-
ten die door de gynaecologische 
beroepsgroep worden ondersteund 
en waarbij de besturen van NVOG 
en KNOV ten aanzien van de ‘ver-
lengde arm constructie’ tezamen 
duidelijk stelling hebben genomen. 
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Editorial 
Na het begrip ‘vrouwvriendelijk’ 
ook het begrip ‘kwaliteit’ in de ban?
a.a.w. PETERs

“ Curiosity is one of the permanent and 
certain characteristics of a vigorous 
mind”
(Samuel Johnson 1709-1784)

‘Koersen op kwaliteit’ met ‘patiënt-
veiligheid’ als fundament van 
deze beweging steekt qua beteke-
nis nauwelijks meer uit boven de 
aanbevelingen: ‘Stop voor rood 
licht, haal alleen in als het moge-
lijk en verantwoord is en probeer 
zoveel mogelijk rechts te rijden’. De 
toevoeging ‘primum non nocere’ 
versterkt daarbij het gevoel dat je 
het beste schaatst op glad ijs met 
het gevaar van een uitglijdertje. 
En uiteindelijk berokkenen we het 
minste schade als we niets doen. 
Geen tijdschrift of congres ontkomt 
eraan om aandacht te besteden aan 
dit ‘ koersen op kwaliteit’, waar-
door het makkelijk verworden is 
tot een bladvullertje, stopwoord of 
dooddoener. 
In 2008 niet meer naar het werk 
zonder je tanden te poetsen, geen 
discours meer in de kiem smoren 
door altijd maar weer te vragen 
naar ‘evidence’ en het kwaliteits-
vraagstuk niet meer als vlaggen-
schip binnenhalen. Waarom niet 
eens ‘insteken op creativiteit’ (liever 
niet op ‘innovatie’, het fenomeen 
dat door de minister van Volksge-
zondheid  recentelijk in Buitenhof 
in een breed gebaar werd omarmd 
samen met ‘selecteren op kwaliteit’ 
als beleidslijn van het ministerie 
voor de komende jaren, en als 
oplossing voor stijgende kosten en 
premies en het gevaar van tweede-
ling in de zorg) of op ‘solidariteit’ 
(10% van de inkomsten van het 
gynaecongres naar het twinning 
programme met Tanzania?: “Caring 
for the world is what remains after 
caring for your self” - George Bernard 

Shaw) of op ‘ verdieping’ waarvoor  
de nieuwbakken voorzitster van 
de NVOG in haar maiden speech 
aandacht vroeg wijzend op het 
belang van zorg (‘care’) naast ‘cure’ 
en technologische hoogstandjes. 
Ook in deze laatste aflevering 
van dit jaar van het NTOG nog 
aandacht voor ‘patiëntveiligheid’ 
en initiatieven om de zorg voor 
patiënten met een oncologisch 
lijden te verbeteren door regionale 
afspraken zonder deze geweldloos 
af te dwingen. 
De race in koppensnellen werd 
geopend door de inspectie die met 
een ‘vernietigend’ rapport kwam 
over de laparoscopische chirurgie 
en maatregelen eiste op zeer korte 
termijn. De gynaecoloog voelde dat 
hij in het kielzog van de chirurg 
werd meegezogen, waar deze 
laatste zich tien jaar geleden nog 
laagdunkend uitliet over de ‘sleu-
telgatchirurgie’. 

“ Na ruim drie jaar ontwikke-
lingswerk in Kenya, kwam ik 
in opleiding om gynaecoloog te 
worden. De laparoscopie was toen 
reeds menig jaar geïntroduceerd 
in het specialisme. Drie maanden 
lang verrichtte ik elke dinsdag vier 
tot zes laparoscopieën + tubates-
ten onder toeziend oog van de 
supervisor. Nadat ik in staat werd 
geacht om zonder problemen en 
veilig toegang te krijgen tot de 
buikholte, pneumoperitoneum 
te bewerkstelligen en overzicht 
te verkrijgen over de intraperito-
neale structuren en met name de 
genitalia interna, en daarna de 
toegankelijkheid en doorgankelijk-
heid van de tubae voor transuterien 
ingespoten methyleenblauw kon 
beoordelen, mocht ik deze ingreep 
gaan uitvoeren. In een latere stage 
kwamen daar de diagnostische 

laparoscopie(pijn) en de laparosco-
pische tubaocclusie bij. Voor de 
uitverkorenen behoorden de lapa-
roscopische behandeling van de 
tubaire zwangerschap (met behulp 
van de ‘triton’), het puncteren en fe-
nestreren van een ovariumcyste tot 
de mogelijkheden en voor ’heiligen’ 
zelfs de second look laparoscopie in 
het kader van de behandeling van 
het ovariumcarcinoom. Alles met 
reusable instrumentarium, en een 
optiek zonder camera. Later kwa-
men daar vele ingrepen bij, zeker 
toen er een immense ontwikkeling 
had plaatsgevonden in beeldvor-
ming en instrumentarium.”

Maar een wijs en goed getrainde 
gynaecoloog heeft altijd geleerd 
waar de grenzen liggen. Natuurlijk 
was er drang van de ‘voorlopers’ 
en de dienaars van de ‘kostenef-
fectiviteitsgoeroes’ om steeds meer 
te doen, misschien hier en daar ook 
wel opgejaagd door het peloton 
chirurgen en urologen dat de ach-
tervolging inzette zonder zich vaak 
te vergewissen van het parcours en 
de eigen tekortkomingen. 
Maar de stelling dat binnen de 
gynaecologie onverantwoord 
en ongetraind operaties worden 
uitgevoerd, is in haar algemeen-
heid zeker niet te verantwoorden. 
Dit dient ook zeker niet het beeld te 
zijn zoals het wordt overgebracht 
aan het ‘publiek’. 
Ook nu wordt, daar waar de 
leercyclus als beschreven niet meer 
uitvoerbaar is, aandacht besteed 
aan training (skillslab), autorisatie 
en verwijzing naar centra.

En voor de feestdagen: 

“We are all lying in the gutter, but 
some of us are looking at the stars”
(Oscar Wilde)
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vasteland. De start voor verbetering 
van kankerzorg werd gegeven met 
het Calman-Hine-rapport A policy 
framework for commissioning cancer 
services.3 Het belangrijkste uitgangs-
punt was dat alle patiënten toegang 
moeten hebben tot die faciliteiten 
die de grootste kans op overleven 
en de beste kwaliteit van leven ge-

alarmeerd over de kwaliteit van 
hun zorg door de resultaten van 
het Eurocare-1-onderzoek.2 In 
Engeland en Wales bleven de 
overlevingscijfers van patiënten 
met de vier meest voorkomende 
soorten kanker (long, dikke darm, 
prostaat en borst) 5–10% achter bij 
het gemiddelde op het Europese 

INLEIDING

In 2003 verschenen de resultaten 
van de Eurocare-3-studie, een ver-
gelijking in Europees perspectief 
van overlevingscijfers van kanker-
patiënten.1 Het onderzoek betrof 
patiënten bij wie de diagnose werd 
gesteld in de periode 1990–1994, 
met gegevens over de overleving 
tot 1999. De Nederlandse cijfers zijn 
afkomstig uit de regio’s van het IKA 
(Noord-Holland en Flevoland) en 
het IKZ (Eindhoven). De relatieve 
vijfjaarsoverleving van patiënten 
met een gynaecologische maligniteit 
is weergegeven in figuur 1. Neder-
land presteert bovengemiddeld bij 
de behandeling van vulva-, cervix- 
en corpuscarcinoom. Dat kan niet 
gezegd worden voor de behande-
ling van het ovariumcarcinoom. 
Omdat in Nederland alle faciliteiten 
voor geavanceerde zorg aanwezig 
zijn, is er reden om in navolging 
van de collegae in het Verenigd 
Koninkrijk de organisatie van de 
zorg tegen het licht te houden. In dit 
artikel wordt beschreven op welke 
wijze dit in het Verenigd Koninkrijk 
is gedaan en welke lessen hieruit 
zijn getrokken, welke werkwijze 
wij hebben gehanteerd en tot welke 
nieuwe organisatievorm dit in de 
IKA-regio heeft geleid.

HET VERENIGD 
 KONINKRIJK

De collegae in het Verenigd 
Konink rijk waren in 1995 ge-

Een managed clinical network voor 
patiënten met ovarium carcinoom: 
een kansrijke mogelijkheid tot 
 verbetering van de kwaliteit van zorg
M.P.M. BURGER1, H.J. VaN dER sTEEG2 EN J. BENRaadT3

1 HOOGlERaaR GyNaECOlOGiE, aMC, aMsTERdaM

2 GyNaECOlOOG N.P., PROJECTlEidER

3 iNTERNisT N.P., adJUNCT diRECTEUR iNTEGRaal KaNKERCENTRUM, aMsTERdaM

Figuur 1. Voor leeftijd gestandaardiseerde relatieve 5-jaars overleving voor maligniteiten van 
vagina en vulva, cervix uteri, corpus uteri en ovarium per Europees land.
A=Oostenrijk, CZ=Tsjechië, DK=Denemarken, UK=Engeland, EST=Estland, FIN=Finland, 
F=Frankrijk, D=Duitsland, ICE=IJsland, I=Italië, NL=Nederland, N=Noorwegen, PL=Polen, 
P=Portugal, SCO=Schotland, SK=Slowakije, SLO=Slovenië, E=Spanje, S=Zweden, 
CH=Zwitserland, WAL=Wales, EUR=Totaal. De deelfiguren zijn verkregen van www.eurocare.it

De relatieve overleving is een maat voor ziektespecifieke overleving en ontstaat door de ruwe 
(over-all) overleving te delen door de verwachte overleving van een groep met een vergelijkbare 
leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie. 
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ten met ovariumcarcinoom. Hiertoe 
werd een projectgroep in het leven 
geroepen met als eerste opdracht 
het in kaart brengen van de actuele 
werkwijze. De projectleider bezocht 
de gynaecologenpraktijk van alle 
potentieel deelnemende zieken-
huizen. Onderwerpen van gesprek 
waren de huidige organisatie van 
de zorg, de sterke punten daarin 
en de mogelijkheden voor verbete-
ring. Uit de gesprekken kwam naar 
voren dat de zorg in de algemene 
ziekenhuizen een aantal pluspun-
ten kent: de toegangstijd is kort, 
de patiënt weet wie haar dokter 
is, het onderzoek en de start van 
de behandeling zijn relatief snel 
geregeld, en er is gemakkelijk inter-
collegiaal overleg. Bovendien ligt 
het algemene ziekenhuis meestal 
dichter bij huis dan het universi-
taire medische centrum.
Er zijn ook kwetsbare kanten aan 
de zorg in de algemene zieken-
huizen. In sommige ziekenhuizen 
behandelen nog alle gynaecologen 
patiënten met ovariumcarcinoom. 
Dit betekent verdunning van 
ervaring. Daarnaast blijken veel gy-
naecologen in de algemene praktijk 
onvoldoende bekend met het ope-
reren in het retroperitoneale gebied. 
Dit maakt het onmogelijk om in alle 
gevallen een adequate stadiëring of 
debulking van het maligne proces 
uit te voeren. Soms wordt gekozen 
voor een pragmatische oplossing: 
de hulp van een algemeen chirurg. 
Deze hulp kan onontbeerlijk zijn, 
maar ook moet worden gezegd dat 
ruime ervaring met het beoordelen 
van de intraperitoneale situatie, 
een kritische omgeving (besprekin-
gen) en kennis van het biologische 
gedrag van ovariumcarcinoom van 
belang zijn voor gepaste operatieve 
zorg. Ten slotte moet worden ge-
noemd dat in de meeste algemene 
ziekenhuizen een structuur voor 
multidisciplinaire zorg ontbreekt. 
De zorg is veelal serieel monodisci-
plinair. Het besluit tot postoperatie-
ve chemotherapie wordt genomen 
in een bilateraal overleg tussen de 
gynaecoloog en de internist, soms 
na overleg met de consulent onco-
logische gynaecologie. De internist 
is hoofdbehandelaar in de periode 
van chemotherapie. Niet zelden 
verliest de behandelende gynae-
coloog in deze periode het contact 
met de patiënt of heeft het gevoel 
aan de zijlijn te staan. In slechts een 

geldt ook voor de Nederlandse si-
tuatie.8,9 Nu kan de diagnose ovari-
umcarcinoom vaak pas bij operatie 
met redelijke zekerheid worden 
gesteld. Het is vooralsnog niet uit-
voerbaar om alle patiënten met een 
onderbuikstumor te verwijzen naar 
een oncologisch centrum. Daarom 
is in de praktijk de RMI (risk-of-
malignancy index) belangrijk voor 
de beslissing over de plaats van 
operatie en de samenstelling van 
het operatieteam. De RMI is de 
kans op maligniteit gegeven de pre- 
of postmenopauzale conditie van 
patiënte, de bevindingen bij beeld-
vorming en de serumconcentratie 
van de tumormerkstof CA125.10

INTEGRALE 
 KANKERCENTRA

In Nederland hebben de integrale 
kankercentra een belangrijk aan-
deel gehad in het verbeteren van de 
zorg voor de kankerpatiënt, onder 
andere door het organiseren van 
multidisciplinaire oncologiebespre-
kingen in algemene ziekenhuizen 
en het aanstellen van consulenten 
uit de (academische) oncologische 
centra. Voor de gynaecologische 
patiënt is geleidelijk de volgende 
werkwijze ontstaan. Bij vermoeden 
op een maligne ovariumtumor 
overlegt de algemeen gynaecoloog 
met de consulent oncologische gy-
naecologie. In dit overleg worden 
de bevindingen bij lichamelijk en 
beeldvormend onderzoek bespro-
ken en wordt de RMI genoemd. De 
algemeen gynaecoloog kan dan be-
sluiten zelf te opereren, te opereren 
met assistentie van de consulent 
of voor operatie te verwijzen naar 
een oncologisch centrum. Soms 
is het beter eerst chemotherapie 
te geven en in tweede instantie te 
opereren. Het initiatief tot overleg 
is echter vrijblijvend, en dat zijn 
ook de adviezen over diagnostiek 
en behandeling. Bij beslissingen 
over de plaats van operatie en de 
samenstelling van het operatieteam 
kunnen pragmatische overwegin-
gen doorslaggevend zijn. 

INVENTARISATIEFASE 
 MANAGED CLINICAL 
 NETwORK 

Wij onderzochten met steun van 
het IKA in ons werkgebied de 
interesse in een MCN voor patiën-

ven. Er was een organisatie nodig 
waar binnen evidence en best practice 
snel hun weg vonden; de zorg 
moest worden gestandaardiseerd 
en gestroomlijnd. Mede gelet op de 
kosten en het belang van ervaring 
van zorgverleners werden voorstel-
len gedaan voor echelonnering: een 
eerste lijn, kankerunits in de tweede 
lijn en kankercentra. Het rapport is 
een belangrijke stimulans geweest 
voor de vorming van Managed 
Clinical Networks (MCN’s).4 Een 
MCN is een organisatievorm voor 
complexe zorg waarin zorgverle-
ners, niet gehinderd door profes-
sionele en/of bestuurlijke grenzen, 
op een gecoördineerde manier met 
elkaar samenwerken met als doel 
patiëntenzorg van aangetoonde 
hoge kwaliteit volgens de afgespro-
ken protocollen te leveren. In de 
overeenkomst voor een MCN staan 
de afspraken over de bestuurlijke 
structuur, de deelnemende discipli-
nes, het gebruik van een gemeen-
schappelijk evidence-based proto-
col, de onderlinge taakverdeling bij 
de zorg, te behalen resultaten (in 
termen van bijvoorbeeld toegan-
kelijkheid van de zorg, vijfjaars-
overleving, patiënttevredenheid 
enzovoort), het programma voor 
kwaliteitscontrole, de faciliteiten 
voor verdere professionalisering, 
de onderlinge communicatie en 
informatievoorziening enzovoort. 
Om te kunnen voldoen aan deze 
bindende afspraken is een goed 
elektronisch documentatiesysteem 
onontbeerlijk. De inbreng van 
patiënten wordt essentieel geacht 
omdat zij het best kunnen bepalen 
of de partijen goed samenwerken.4,5 
Inmiddels zijn in het Verenigd 
Koninkrijk vele MCN’s operatio-
neel, niet alleen op het gebied van 
kankerzorg, maar ook voor hart- en 
vaatziekten, diabetes, neurologi-
sche aandoeningen enzovoort. 

Het Calman-Hine-rapport was 
een algemene blauwdruk voor de 
organisatie van kankerzorg. In 1997 
volgde een nadere invulling voor 
de oncologische gynaecologie met 
daarin een pleidooi voor centrali-
sering van de behandeling van 
patiënten met ovariumcarcinoom. 
Een belangrijk argument daarbij is 
dat overlevingscijfers beter zijn als 
oncologisch gynaecologen in multi-
professionele teams betrokken zijn 
bij de behandeling.6,7 Dit argument 
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om patiënten de beste kwaliteit van 
zorg te kunnen geven. Resultaten 
van de nieuwe inrichting van de 
zorg kunnen nog niet worden ge-
toond. Wel impliceren de afspraken 
voor de oncologische centra dat er 
een uitbreiding moet komen van de 
capaciteit om patiënten te behan-
delen. In het AMC is die inmiddels 
gerealiseerd.
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Volgens de overeenkomst zullen er 
in elke gynaecologenpraktijk twee 
gynaecologen zijn met aandachts-
gebied oncologische gynaecologie. 
De diagnostiek en therapie zullen 
worden uitgevoerd conform een ge-
meenschappelijk overeengekomen 
protocol. Voor het operatieve deel 
van de behandeling is afgesproken 
dat patiënten niet eerder worden 
geopereerd dan na consultering 
van de oncologisch gynaecoloog uit 
het oncologisch centrum. Patiënten 
worden in ieder geval verwezen 
naar een centrumziekenhuis in 
geval van 1) een niet-epitheliale 
maligniteit (mits dat tevoren be-
kend is), 2) een interval-debulking 
(operatie na drie kuren chemothe-
rapie), 3) een debulking waarbij co-
lorectale chirurgie wordt verwacht, 
4) een debulking bij retroperitone-
ale tumormassa en 5) een operatie 
voor recidief carcinoom. De overige 
patiënten kunnen in een algemeen 
ziekenhuis worden geopereerd, zo 
mogelijk met een consulent oncolo-
gisch gynaecoloog. De gynaecoloog 
blijft de patiënt volgen tijdens de 
periode van de chemotherapie. De 
follow-up van patiënten vindt in 
principe plaats in het ‘eigen’ alge-
mene ziekenhuis. Een belangrijke 
afspraak over kwaliteitsbewaking 
is dat de deelnemers elkaar verslag 
uitbrengen van de uitgevoerde 
behandelingen. Daartoe zal gebruik 
worden gemaakt van gegevens uit 
een eigen documentatiesysteem en 
uit de kankerregistratie. In ons initi-
atief moet nog een oplossing wor-
den gevonden voor betrokkenheid 
van huisartsen, verpleegkundigen 
en deskundigen op het gebied van 
palliatieve zorg. Ook de participatie 
van patiënten moet aandacht krij-
gen. Dat laatste is ook een punt van 
zorg in de MCN’s in het Verenigd 
Koninkrijk. In enkele regio’s zijn 
partnership groups geformeerd.11 
In deze groepen wordt niet over 
individuele zorg gesproken, maar 
over structuur en proces.

Met de vorming van het MCN per 
einde 2006 in de Amsterdamse re-
gio is getoond dat partijen bottom-
up over professionele en bestuur-
lijke grenzen heen kunnen stappen 

van de twaalf algemene zieken-
huizen wordt de patiënt tijdens 
de chemotherapie ook gecontro-
leerd door de gynaecoloog. Dat 
betekent dat in veel ziekenhuizen 
de monitoring van het effect van 
chemotherapie niet optimaal is. Na 
afloop van de chemotherapie wordt 
in alle algemene ziekenhuizen de 
controle weer overgenomen door 
de gynaecoloog. Het overleg met 
specialisten van andere discipli-
nes, zoals klinische pathologie en 
radiologie, vindt in vrijwel alle 
bezochte algemene ziekenhuizen 
ook bilateraal plaats. Geen enkele 
gynaecologenpraktijk wordt onder-
steund door een ‘eigen’ oncologie-
verpleegkundige. De huisarts krijgt 
vooral betekenis in de laatste fasen 
van het ziekteproces. 
Alle aangeschreven gynaecologen-
praktijken gaven aan in het MCN te 
willen participeren. Bij de over-
wegingen is kwaliteit van zorg de 
belangrijkste. Iedereen wil ‘top-
werk’ leveren en het mag voor een 
patiënt niet uitmaken of zij door 
de huisarts naar een algemeen 
ziekenhuis of naar een centrum 
wordt verwezen. Men wil graag het 
ad hoc werken verlaten, protocol-
len strikter volgen en de zorg meer 
structureren. 

ONTwERpFASE MANAGED 
CLINICAL NETwORK 

Op grond van de hiervoor beschre-
ven verkenning werd een ontwerp 
voor het MCN gemaakt door een 
werkgroep van gynaecologen uit 
de algemene ziekenhuizen en de 
oncologische centra. Volgens dit 
ontwerp zijn de leden van het MCN 
de behandelteams uit de algemene 
ziekenhuizen en oncologische 
centra. Elk behandelteam heeft een 
gynaecoloog als coördinator, die 
ook als eerste aanspreekbaar is. De 
behandelteams tezamen vormen 
de plenaire vergadering van het 
MCN. De plenaire vergadering is 
tevens het besluitvormend orgaan. 
Elk ziekenhuis is met één stem 
hierin vertegenwoordigd. Met de 
betrokken ziekenhuizen zijn onder 
andere afspraken gemaakt over de 
organisatie van de zorg, plaats van 
behandeling en te behalen resul-
taten. Voorts is afgesproken dat 
participatie in het MCN niet vrijblij-
vend is. De afspraken zijn daarom 
schriftelijk vastgelegd door de 
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saMENVaTTiNG
In Europees perspectief presteert 
 Nederland gemiddeld bij de behandeling 
van patiënten met ovariumcarcinoom. 
In navolging van de collegae van het 
Verenigd Koninkrijk hebben wij een Ma-
naged Clinical Network ontworpen voor 
de regio van het Integraal Kankercentrum 
Amsterdam. De deelnemende ziekenhui-
zen maakten afspraken over een unifor-
me werkwijze met betrekking tot inhoud 
en organisatie van de zorg, criteria voor 
verwijzing naar een oncologisch centrum 
en openheid over de behandelingsresul-
taten

sUMMaRy 
In a European perspective, the Nether-
lands perform moderately in the treat-

ment of patients with ovarian cancer. 
Following the colleagues of the United 
Kingdom, we designed a Managed 
Clinical Network for the area covered 
by the Comprehensive Cancer Center, 
Amsterdam. The participating hospitals 
agreed on the following: a uniform work-
ing procedure regarding the content and 
organization of care, criteria for referral 
to an oncological center and openness on 
treatment results.
 
GEMEldE (fiNaCiëlE) 
 BElaNGENVERTRENGEliNG
Geen.

CORREsPONdENTiEadREs
m.p.m.burger@amc.uva.nl



8 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, december 2007

kennis van het gedrag van gynae-
cologische tumoren en de laatste 
behandelingsmethoden. Juist 
een rijke praktische ervaring kan 
leidend zijn in de besluitvorming 
om tijdens een debulkingoperatie 
meer of minder radicaal te zijn om 
juist wel of niet die vergrote para-
aortale lymfeklier meet te nemen en 
juist wel of niet een darmresectie te 
(laten) verrichten.
Het opzetten van MCN’s in wat 
voor vorm dan ook, verdient navol-
ging. Het laat alle partijen in hun 
waarde en de patiënte zal er wel bij 
varen. Voor het unieke Nederlandse 
systeem van oncologisch gynaeco-
logen die op locatie komen opere-
ren, wordt een uitgebreide plaats 
ingeruimd, maar ook het verwijzen 
naar een oncologisch centrumzie-
kenhuis zal in toenemende mate 
plaatsvinden: in het Amsterdamse 
MCN-model bijvoorbeeld bij alle 
intervaldebulkingoperaties. Het 
soms gehoorde argument dat dit 
voor de patiënt zo bezwaarlijk is 
vanwege het reizen is eerder kod-
dig dan ridicuul. Er staan immers 
grotere belangen op het spel dan de 
reistijd voor een opname en boven-
dien wordt de reistijd in Nederland 
al lang niet meer bepaald door de 
afstand, maar door de aanwezig-
heid van files.
 

van de stakeholders is ingrijpend 
veranderd. De oncologische gynae-
cologie is een volwaardig en erkend 
subspecialisme geworden en de 
oncologisch gynaecoloog heeft 
een gedegen training in binnen- 
en buitenland achter de rug. Aan 
de andere kant is het niveau van 
de chirurgische opleiding van de 
algemeen gynaecoloog verminderd, 
vooral in kwantitatief opzicht. 
Door het werktijdenbesluit en het 
systeem van tijdcompensatie is de 
exposure aan grotere chirurgie voor 
de assistent in opleiding afgeno-
men en dit wordt nog versterkt 
door de opmars van niet of minder 
invasieve behandelingsmethoden, 
zoals het progesteronhoudend 
spiraal, embolisatietechnieken 
en intra-uteriene ingrepen via de 
hysteroscoop. Daarnaast wordt 
het opdoen en onderhouden van 
chirurgische ervaring in negatieve 
zin beïnvloed door het deeltijdwer-
ken dat op grote schaal zijn intrede 
heeft gedaan.
In dat krachtenveld wordt de 
discussie van vandaag gevoerd en 
het opzetten van MCN’s lijkt een 
elegante uitkomst.
Burger c.s. stellen terecht dat er 
langzamerhand een niet meer te 
ontkennen evidence bestaat voor 
de conclusie dat de overleving van 
patiënten met een ovariumcarci-
noom verbetert als een oncologisch 
gynaecoloog deel uitmaakt van 
het behandelteam. De meerwaarde 
van een oncologisch gynaecoloog 
is onomstreden: uitgebreidere 
chirurgische vaardigheden, met 
name retroperitoneaal en in de bo-
venbuik, meer praktische ervaring 
met oncologische patiënten en meer 

Het is nog niet zo lang geleden dat 
er bij analyse van Europese pati-
enten met een ovariumcarcinoom 
vier onafhankelijke prognostische 
factoren van belang bleken:
stadium, differentiatiegraad, per-
formancestatus en of de behande-
ling wel of niet in het Verenigd 
Koninkrijk plaatsvond. 
Uit die ontluisterende bevinding 
zijn lessen getrokken en er is actie 
ondernomen, uitmondend in de 
zogenaamde managed clinical 
networks (MCN). De (oncolo-
gisch) gynaecologen van het AMC 
en de Amsterdamse regio zijn te 
complimenteren met het feit dat 
zij de eersten zijn om dit systeem 
in Nederland te kopiëren. In een 
MCN is het ‘wij-gevoel’ tussen de 
behandelaars krachtig opgepoetst 
om de bittere pil die er ook in zit, 
te verzachten. Die bittere pil heet 
‘centralisatie en concentratie’ en dat 
is historisch een lastige en weerbar-
stige drempel gebleken. Ongeveer 
vijftien jaar geleden was er in ons 
land discussie over de centralisatie 
van de radicale chirurgie bij het 
cervix- en vulvacarcinoom. Die 
discussie liep meer dan eens hoog 
op. De gynaecologische oncologie 
in Nederland was toen nog jong en 
het debat werd gevoerd met een 
generatie algemene gynaecologen 
met een uitgebreide chirurgische 
opleiding en ervaring. Het heeft 
even geduurd, maar vandaag de 
dag is het normaal dat een radicale 
hysterectomie en vulvectomie al-
leen nog maar in de oncologische 
centrumziekenhuizen worden 
uitgevoerd. 
Nu gaat de discussie over het 
ovariumcarcinoom, maar de positie 
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De hoeksteen van de behandeling 
van patiënten met endometrium-
carcinoom is totale abdominale 
hysterectomie met bilaterale salpin-
go–oöforectomie (TAH–BSO). La-
paroscopische hysterectomie wordt 
bij vroeg-stadium-endometriumcar-
cinoom in studieverband verricht, 
waarbij onderzocht wordt of deze 
methode bij eenzelfde behande-
lingsresultaat minder morbiditeit 
geeft. De indicatie voor postopera-
tieve radiotherapie is afhankelijk 
van prognostische factoren zoals 
stadium, histologisch type, graad, 
invasiediepte en leeftijd.
Op grond van de sterkste prog-
nostische factoren, die in meerdere 

Endometriumcarcinoom wordt 
doorgaans in een vroeg stadium 
gediagnosticeerd, waardoor de 
prognose gunstig is, met vijfjaars 
algemene en kanker-specifieke 
overlevingskansen van 80–85% 
en 90–95%. Endometriumcarci-
noom komt vooral voor bij oudere, 
postmenopauzale vrouwen, die 
frequent multipele andere aan-
doeningen hebben zoals obesitas, 
hypertensie, cardiovasculaire 
aandoeningen en diabetes mellitus. 
De overlevingscijfers worden met 
name bepaald door deze aandoe-
ningen, en de meerderheid van 
endometriumcarcinoompatiënten 
sterft door andere oorzaken. 

INTRODuCTIE

Combinatie radiotherapie en che-
motherapie lijkt voor patiënten met 
hoogrisico endometriumcarcinoom 
een veelbelovende behandeling. 
Een fase II-studie van de RTOG en 
eerste resultaten van de gerandomi-
seerde NSGO/EORTC-studie tonen 
verbetering van de overleving door 
vermindering van metastasen op 
afstand bij goede lokale controle. 
In de gerandomiseerde PORTEC-3-
studie wordt combinatie radiothe-
rapie met gelijktijdige en adjuvante 
chemotherapie vergeleken met ra-
diotherapie alleen. Hierbij worden 
zowel verbetering van overleving 
als toxiciteit en kwaliteit van leven 
onderzocht. 

ENDOMETRIuMCARCINOOM: 
RISICOGROEpEN

Endometriumcarcinoom is de 
meest voorkomende gynaeco-
logische maligniteit in westerse 
landen. De incidentie in Nederland 
is ongeveer 16 per 105 vrouwen, 
en bedraagt meer dan 60 per 105 in 
de leeftijdsgroep 60–89 jaar. In de 
periode van 1989 tot 2003 bleef de 
incidentie gelijk, terwijl het sterfte-
cijfer licht daalde. 

Combinatie van radiotherapie en 
chemotherapie als behandeling  
voor hoogrisico-endometrium-
carcinoom: de gerandomiseerde 
PORTEC-3-studie
C.l. CREUTZBERG1, H.w. NiJMaN2, P.B. OTTEVaNGER3 EN R.f. KRUiTwaGEN4

1 RadiOTHERaPEUT-ONCOlOOG, afd. KliNisCHE ONCOlOGiE, lUMC, lEidEN

2 GyNaECOlOOG-ONCOlOOG, afd. GyNaECOlOGisCHE ONCOlOGiE, UMC GRONiNGEN

3 iNTERNisT-ONCOlOOG, afd. MEdisCHE ONCOlOGiE, UMC RadBOUd, NiJMEGEN

4 GyNaECOlOOG-ONCOlOOG, afd GyNaECOlOGiE, TwEEsTEdEN ZiEKENHUis, TilBURG EN 

   UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN

Tabel 1. Risicogroepen van endometriumcarcinoom.

Risicogroep Kenmerken

Laag risico Stadium I, graad 1 of 2, geen of oppervlakkige (< 50%) 
 myometriuminvasie, endometroïd type 

Intermediair risico Stadium I, graad 3, oppervlakkige (< 50%) myometriuminvasie
Stadium I, graad 1 of 2, diepe (> 50%) myometriuminvasie
Stadium IIA graad 1 of 2

Hoog risico Stadium I, graad 3, diepe myometriuminvasie
Stadium IIA graad 3 
Stadium IIB
Stadium III en IV 
Sereus of clear cell type adenocarcinoom
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in de leeftijd zestig jaar of ouder, 
graad 3, of diepe invasie (>50%), 
die in de studie ongeveer 20% kans 
op locoregionaal recidief hadden, 
bleef de radiotherapie-indicatie 
gehandhaafd. 
Voor deze patiënten werd vervol-
gens de PORTEC-2-studie opgezet. 
Uit diverse retrospectieve studies 
3-5 was gebleken dat voor patiënten 
met een laag tot intermediair risico 
de kans op locoregionaal recidief 
even effectief kon worden vermin-
derd met vaginale brachytherapie, 
terwijl brachytherapie minder 
bijwerkingen heeft dan uitwen-
dige RT. In de PORTEC-2-studie 
(2002–2006) werd gerandomiseerd 
tussen standaard postoperatieve 
uitwendige RT en vaginale bra-

de vagina, en bleken alsnog met 
succes met radiotherapie te kunnen 
worden behandeld, waardoor de 
vijfjaarsoverleving na vaginaal re-
cidief 70% was. Uitwendige RT gaf 
meer gastro-intestinale morbiditeit: 
20% milde darmklachten, en 3% 
graad 3 darmcomplicaties waar-
voor chirurgie nodig was. 
Door de resultaten van de POR-
TEC-1-studie is voor de patiënten 
met laag risico op locoregionaal 
recidief (< 15%) de indicatie voor 
postoperatieve radiotherapie in 
Nederland komen te vervallen. 
Dit betrof ongeveer de helft van 
de patiënten die voor start van 
PORTEC-1 een indicatie voor RT 
hadden. Voor de overige patiënten 
met twee van de drie risicofactoren, 

gerandomiseerde en prospectieve 
studies zijn gevonden, wordt voor 
patiënten met endometriumcar-
cinoom het risicoprofiel bepaald 
(tabel 1). Voor de patiënten met 
laagrisico endometriumcarcinoom 
is de vijfjaars recidiefvrije overle-
ving met alleen TAH-BSO meer dan 
95%. Meer uitgebreide chirurgische 
stadiëringsprocedures, zoals lymf-
klierdissectie, en postoperatieve 
behandelingen, zoals radiotherapie 
zijn voor deze groep dan ook niet 
geïndiceerd.  
Gezien de gunstige prognose van 
de grote meerderheid van de pati-
enten met endometriumcarcinoom 
blijft het van groot belang overbe-
handeling en onnodige morbiditeit 
voor deze patiënten te vermijden. 
Echter, dit maakt het identificeren 
en in trialverband behandelen 
van de kleine groep zogenaamde 
hoogrisicopatiënten, die een veel 
minder gunstige prognose hebben, 
essentieel. 

DE pORTEC-TRIALS

De PORTEC-1-trial was de eerste 
Nederlandse gerandomiseerde 
multicenterstudie voor endome-
triumcarcinoom; hieraan werd 
door vrijwel alle Nederlandse 
centra meegedaan. Het is aan het 
enthousiasme, de grote inzet en 
bereidheid tot samenwerking van 
de Nederlandse gynaecologen en 
radio therapeuten te danken dat 
deze trial zo succesvol verlopen is, 
en dat de landelijke samenwerking 
werd bestendigd in volgende trials. 
In de PORTEC-1-trial (1990–1997) 
werden 715 patiënten met stadium 
IC graad 1 of 2, of stadium IB graad 
2 of 3 endometriumcarcinoom 
gerandomiseerd tussen postopera-
tieve uitwendige RT of geen ver-
dere behandeling.1 Recent zijn de 
tienjaarsresultaten gepubliceerd,2 
zie tabel 2. De tienjaars locoregio-
nale recidiefkans was 5% in de RT-
groep en 14% in the controle groep 
(p < 0.0001). De tienjaars actuariële 
overlevingskans was 66% in de RT-
groep en 73% in de controlegroep 
(p=0.07), waarbij de grote meerder-
heid van de patiënten aan intercur-
rente ziekten was overleden. De 
tienjaars endometriumcarcinoom-
gerelateerde sterfte was 11% (RT) 
versus 9% (controlegroep), p=0.17. 
De meeste recidieven in de con-
trolegroep waren gelokaliseerd in 

Alle patiënten
(n=714)

10-jaars
locoregionaal 

recidief

10-jaars
overleving

10-jaars
endom.carc.

sterfte

RT 5% 66% 11%

geen RT 14% 73% 9%

p<0.0001 p=0.09 p=0.17

Na exclusie van IB graad 1 bij revisie (n=134):

RT 5% 65% 12%

geen RT 17% 70% 11%

p<0.0001 p=0.23 p=0.25

Tabel 2. Resultaten van de PORTEC-1-studie. 

Tabel 3. Samenvatting van de PORTEC-3-studie (CKTO 2006-04).

Titel PORTEC-3, fase III gerandomiseerd multicenter onderzoek naar 
chemotherapie tijdens en na uitwendige radiotherapie bij patiënten 
met hoogrisico- of gevorderd stadium endometriumcarcinoom.

Primaire 
doelstellingen:

Vaststellen of behandeling met chemoradiatie en adjuvant chemo-
therapie de overleving en recidiefvrije overleving verbetert in 
 vergelijking met postoperatieve radiotherapie alleen. 

Primair eindpunt 
en statistiek:

5-jaars actuariële overleving (OS) 
Power >80% om verschil van 12.5% in 5-jaars overleving aan te 
tonen (HR voor CMT 0.68); bij 800 patiënten power >80% voor 10% 
verschil 

Secundaire 
doelstellingen:

Onderzoeken en vergelijken van de kwaliteit van leven en behande-
lingsgerelateerde morbiditeit. 

Inclusie Criteria: Histologisch bevestigd endometriumcarcinoom, FIGO-stadium en 
graad:
1. stadium IB graad 3 met lymfangio-invasieve groei
2. stadium IC of IIA graad 3
3. stadium IIB 
4. stadium IIIA of IIIC (cytologisch st IIIA alleen indien graad 3)
5. stadium IB, IC, II, IIIA of IIIC indien sereus of clear cell histologie 
WHO-performance status 0-2

Randomisatie: Uitwendige radiotherapie van het bekkengebied versus radiothera-
pie gecombineerd met 2 kuren cisplatin 50 mg/m2 op dag 1 en 22, 
gevolgd door 4 kuren carboplatin AUC5 en paclitaxel 175 mg/m2. 

Aantal patienten: 500 (800 indien in internationaal verband haalbaar binnen 5 jaar)
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en waarbij de dosis onvoldoende is 
om effectief te zijn voor macroscopi-
sche restziekte). Van belang is dat in 
deze trial 20% patiënten met sereus 
carcinoom waren geïncludeerd, 
die een slechtere prognose hebben 
dan andere histologische types. In 
multivariate analyse was de hazard 
ratio voor overlijden voor patiënten 
met sereus carcinoom ten opzichte 
van andere types 1.6 (p<0.05). In 
subgroep-analyse naar histologisch 
type bleek er echter geen significan-
te overlevingswinst door chemo-
therapie aantoonbaar voor sereus 
carcinoom: de hazard ratio voor 
overlijden na chemotherapie ten 
opzichte van totale buikbestraling 
was voor endometrioïdcarcinoom 
(n=198) 0.48 (p<0.05), doch voor 
sereus carcinoom (n=83) 1.02 (niet 
significant). 
Twee andere trials die CAP 
(cyclo  fosfamide, adriamycine en 
cisplatine)-chemotherapie met bek-
kenbestraling vergeleken bij patiën-
ten met hoogrisico stadium I en II en 
stadium III-endometriumcarcinoom 
toonden geen verschil in overleving 
of recidiefkans. 9,10 In de Italiaanse 
trial (345 patiënten) waren overall 
en progressievrije overleving na vijf 
en zeven jaar identiek. Er was uitstel 
van optreden van bekkenrecidief 
door radiotherapie en van metasta-
sen op afstand door chemotherapie, 
doch het uiteindelijke resultaat was 
gelijk.9 

GECOMBINEERDE 
 CHEMOTHERApIE EN 
 RADIOTHERApIE 

Een volgende logische stap om de 
effectiviteit van de behandeling 
te verbeteren is het gecombineerd 
geven van chemotherapie en radio-
therapie, bij vele andere tumorsoor-
ten (hoofdhalstumoren, cervixcar-
cinoom, longtumoren) inmiddels 
standaardbehandeling. 
Een fase II-studie van de RTOG 
bij 46 patiënten met hoogrisico 
stadium I of II en stadium III- en-
dometriumcarcinoom waarbij twee 
kuren cisplatine tijdens de radio-
therapie werden gegeven, en vier 
kuren cisplatine en paclitaxel na 
de radiotherapie, toonde dat deze 
combinatietherapie zeer effec-
tief was.11 De vierjaars overall en 
ziektevrije overleving waren 85% 
en 81%. In stadium I en II waren er 
geen bekkenrecidieven. Het behan-

overlijden aan endometriumcarci-
noom van 5.5 (p=0.0004). Stadium 
IC graad 3-endometriumcarcinoom 
wordt daarom als hoogrisicotype 
beschouwd. 
Deze bevindingen werden beves-
tigd in andere studies. Stadium I 
en II graad 3-tumoren, tumoren 
met ongunstige histologie (sereus 
en clear cell-carcinoom) en sta-
dium III-tumoren hebben een sterk 
verhoogde kans op recidief en een 
ongunstige prognose (50% vijfjaars-
overleving). Ook patiënten met 
stadium IB graad 3-tumoren met 
lymfangio-invasieve groei kunnen 
tot de hoogrisicogroep worden 
gerekend gezien de verhoogde kans 
op metastasen op afstand en tumor-
gerelateerde sterfte. 7 

ADJuVANTE CHEMO-
THERApIE 

De rol van adjuvante chemothe-
rapie bij hoogrisicopatiënten om 
de kans op metastasen op afstand 
te verkleinen is tot nu toe in een 
beperkt aantal studies onderzocht. 
Er zijn drie gerandomiseerde studies 
gepubliceerd waarin adjuvante 
chemotherapie werd vergeleken met 
radiotherapie. In de Amerikaanse 
GOG-122-trial 8 voor stadium III- en 
IV-endometriumcarcinoom (macro-
scopische restziekte tot 2 cm) was er 
een significant overlevingsvoordeel 
van adriamycine en cisplatine (AP) 
chemotherapie ten opzichte van to-
tale buikbestraling (een techniek die 
in Nederland niet gebruikt wordt 

chytherapie. Ook aan deze studie 
is door gynaecologen en radio-
therapeuten in geheel Nederland 
enthousiast meegedaan, waardoor 
de instroom van patiënten in de 
studie zeer voorspoedig en binnen 
de verwachte termijn verliep. De 
PORTEC-2-studie is in oktober 2006 
gesloten bij voltooide instroom (427 
patiënten), en de resultaten worden 
in 2008 verwacht.

HOOGRISICO-ENDOMETRIuM-
CARCINOOM

In de PORTEC-1-studie werden 
patiënten met slecht gedifferenti-
eerd en diep in het myometrium in-
filtrerend endometriumcarcinoom 
(stadium IC graad 3) niet gerando-
miseerd, maar geregistreerd. Alle 
patiënten kregen postoperatieve 
radiotherapie. In een vergelijking 
met de patiënten die in PORTEC-1 
gerandomiseerd waren voor radio-
therapie, bleken patiënten met IC 
graad 3-endometriumcarcinoom 
een veel slechtere prognose te heb-
ben: vijfjaarsoverleving 58%, versus 
83–85% voor stadium IC graad 1- 
en 2-tumoren en 74% voor IB graad 
3 (p<0.001). 6 In de IC graad 3-groep 
was de sterfte door endometrium-
carcinoom 30%, vooral veroorzaakt 
doordat er veel meer metastasen 
op afstand voorkwamen (23% als 
eerste recidief en 31% totaal), maar 
ook waren er meer bekkenrecidie-
ven (12% t.o.v. 3%). Graad 3 bleek 
de belangrijkste prognostische 
factor met een relatief risico voor 
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Radiotherapie bekken (48.6 Gy

Radiotherapie gecombineerd met cisplatin,

gevolgd door 4 kuren carboplatin/paclitaxel

PORTEC-3

Informatie: www.clinicalresearch.nl/portec3

Randomisatie: https://www.admlumc.hovon.nl

Figuur 1. 
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het belang is van PORTEC 3 en wat 
de twee behandelingsarmen van 
de studie zijn, zodat de patiënt een 
weloverwogen besluit kan nemen. 
Ook door direct aanvragen van de 
centrale PA-revisie, en de patiënte 
vroegtijdig en goed geïnformeerd 
verwijzen naar het radiotherapie-
centrum speelt de behandelend 
gynaecoloog een cruciale rol bij 
PORTEC-3. Het protocol en verdere 
informatie betreffende PORTEC-3 
zijn te vinden op de trial website: 
www.clinicalresearch.nl/portec3.
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2006-04) en is recent in Nederland 
gestart (zie tabel 3 en figuur 1). Pati-
enten met hoogrisico- of gevorderd 
stadium endometriumcarcinoom 
(stadium IB graad 3 met lymfangio-
invasie, stadium IC of IIA graad 3, 
stadium IIB, IIIA of IIIC, en 
patiënten met sereus of clear cell-
carcinoom in stadium IB of hoger) 
komen in aanmerking voor deze 
studie. Na operatie wordt gerando-
miseerd tussen postoperatieve uit-
wendige RT van het bekkengebied 
alleen (standaardarm) of dezelfde 
RT gecombineerd met twee kuren 
cisplatine, gevolgd door vier kuren 
carboplatine en paclitaxel (experi-
mentele arm). 
De PORTEC-3-studie heeft als doel 
een overlevingsvoordeel door com-
binatiebehandeling aan te tonen, 
maar zal ook essentiële informatie 
over de toxiciteit van de behande-
ling en de kwaliteit van leven bij 
deze oudere patiënten geven. Het 
kwaliteit-van-levenonderzoek, de 
centrale PA-revisie vóór randomi-
satie en aan de studie gekoppeld 
translationeel onderzoek maken 
dat PORTEC-3 veel meer vragen 
zal beantwoorden dan de primaire 
vraagstelling alleen. 
De PORTEC-3-studie zal als 
Intergroup-studie met de NCRI in 
het Verenigd Koninkrijk worden 
uitgevoerd. In de UK is de centrale 
goedkeuringsprocedure vrijwel af-
gerond, en verwacht men de studie 
eind 2007 te kunnen starten. Ook 
in andere landen (Canada, Italië en 
Australië) is recent tot deelname 
besloten. 
In Nederland betekent deze studie 
dat voor het eerst gecombineerde 
chemotherapie en radiotherapie bij 
patiënten met endometriumcarci-
noom wordt toegepast, waarvoor 
uitgebreide multidisciplinaire 
samenwerking van gynaecologen, 
medisch oncologen en radiothera-
peuten gestart is. In alle regio’s is 
positief op de studie gereageerd. 

Het zal voor een voorspoedig 
verloop van PORTEC 3 van groot 
belang zijn dat de patiënt vanaf 
het eerste moment na de diagnose 
‘hoogrisico’-endometriumcarci-
noom op de hoogte is van deze 
studie. Hier ligt een uitermate 
belangrijke taak voor de behande-
lend gynaecoloog. De gynaecoloog 
zal in het eerste gesprek na de 
operatie al moeten aangeven wat 

delingsschema leidde tot 16% graad 
3- en 5% graad 4-toxiciteit. 
Gezien de veelbelovende resultaten 
vormt deze fase 2-studie de basis 
van de huidige PORTEC-3-studie. 
In PORTEC-3 is de cisplatine 
na afloop van de radiotherapie 
vervangen door carboplatine, wat 
minder bijwerkingen heeft en in 
combinatie met paclitaxel als zeker 
zo effectief beschouwd wordt. De 
combinatie van paclitaxel, doxoru-
bicine en cisplatine (TAP) toonde in 
een gerandomiseerde fase 3-studie 
voor het eerst een significante 
overlevingswinst bij de behande-
ling van gemetastaseerd endo-
metriumcarcinoom. De toxiciteit 
van deze tripletherapie was echter 
aanzienlijk, terwijl de waarde van 
doxorubicine in deze combinatie 
betwijfeld wordt.12 Carboplatin en 
paclitaxel worden daarom bij en-
dometriumcarcinoom steeds meer 
gebruikt. Het bijwerkingenprofiel is 
veel milder dan dat van TAP of AP, 
en in fase 2-studies is een minstens 
even grote effectiviteit gezien. 13,14 
Carboplatin en paclitaxel wordt nu 
in een fase 3-studie van de GOG 
vergeleken met TAP. 
Op de recente ASCO meeting in 
Chicago (juni 2007) zijn de eerste 
resultaten van de NSGO/EORTC-
studie gepresenteerd.15 In deze 
studie werd voor patiënten met 
hoogrisico-endometriumcarcinoom 
gerandomiseerd tussen RT alleen 
en RT plus chemotherapie (vier 
kuren platinumbevattende thera-
pie, meest AP). Er was een signi-
ficant voordeel van 7% in vijfjaars 
progressievrije overleving voor de 
groep die RT plus chemotherapie 
kreeg (79 vs. 72%, p=0.03), doch 
(nog) geen verschil in totale over-
leving (p=0.08). Deze resultaten 
versterken de onderbouwing van 
de PORTEC-3-studie. 
PORTEC 3 zal het antwoord geven 
op de vraag of de combinatie van 
radiotherapie met cisplatin, ge-
volgd door vier kuren carboplatin/
paclitaxel meerwaarde heeft boven 
radiotherapie alleen. PORTEC-3 
heeft een eenduidig, veel minder 
toxisch chemotherapieschema (i.t.t. 
de NSGO/EORTC-studie), waarbij 
de hoopgevende resultaten van 
meerdere studies in één gerando-
miseerde studie worden gecombi-
neerd. 
De PORTEC-3-studie is door 
KWF-CKTO goedgekeurd (CKTO 
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sUMMaRy
Indications for postoperative adjuvant 
treatment for endometrial carcinoma 
are risk-based. The randomized POR-
TEC-1 trial has shown that pelvic ra-
diotherapy significantly increases loco 
regional control, but without survival 
benefit. The PORTEC-2 trial compares 
the efficacy of pelvic radiotherapy 
and vaginal brachytherapy for high-
intermediate risk tumours; results are 
expected mid 2008.
For the small group of patients with 
high risk and advanced stage endome-
trial carcinoma who are at increased 
risk of distant metastases, it should be 
investigated whether the addition of 
chemotherapy to radiotherapy im-
proves survival. A RTOG phase II study 

and the randomized NSGO/EORTC 
trial suggest efficacy of a combined 
therapy. The international collaborative 
randomized PORTEC3 trial investigates 
survival benefit and ‘cost’ in terms of 
toxicity and quality of life of chemo-
therapy during and after radiotherapy 
for patients with high-risk endometrial 
carcinoma. Gynaecologists have an es-
sential role in informing their high-risk 
patients about this trial and the poten-
tial benefit of combined therapy.
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zijn in de verschillende doelgroe-
pen te bestuderen.

MATERIAAL EN METHODE

In 2005 en 2006 werd de kennis 
over baarmoederhalskanker, HPV, 
de causale relatie hiertussen en de 
HPV-vaccinatiebereidheid onder-
zocht in drie verschillende doel-
groepen.
De eerste groep, groep A, bestond 
uit ouders van kinderen van tien tot 
twaalf jaar in de regio Nijmegen. In 
totaal werden via zeventien basis-
scholen, 1150 ouders van kinderen 
in groep 7 en 8, per brief uitgeno-
digd voor deelname aan een tele-
fonische enquête. Dit resulteerde 
in een uiteindelijke deelname van 
356 ouders (31%). De telefonische 
enquête vond plaats voordat het 
nieuws over het HPV-vaccin de 
voorpagina’s van de landelijke 
dagbladen haalde.
De tweede groep, groep B, bestond 
uit studenten van 18 en 25 jaar 
in de regio Nijmegen. In totaal 
werden 659 studenten persoonlijk 
benaderd, wat resulteerde in een 
deelname van 91% (n= 600). Deze 
groep bestond uit 150 medische stu-
denten, 250 studenten van de let-
teren faculteit en 200 leerlingen van 
het Regionaal Opleiding Centrum 
(ROC, Middelbaar Beroepsonder-
wijs). De studenten werd verzocht 
een schriftelijke vragenlijst in te 

delijk voor meer dan 70% van alle 
gevallen van baarmoederhals-
kanker. Als het immuunsysteem 
van een vrouw faalt, ontstaat een 
persisterende infectie met een hr-
HPV-type, leidend tot een cervicale 
intra-epitheliale neoplasie (CIN) 
van de cervix.5-7

Gerandomiseerde dubbelblind pla-
cebogecontroleerde studies met een 
profylactisch HPV-16/18-vaccin 
tonen tot 90–100% afname van per-
sisterende HPV-16 en 18-infecties, 
als ook HPV-16 en 18-gerelateerde 
CIN-laesies.8-10 Op basis van boven-
staande studies is geconcludeerd 
dat er een afname van 60–70% van 
baarmoederhalskanker mogelijk is 
bij vaccinatie van alle vrouwen. De 
doelgroep voor de profylactische 
HPV-vaccinatie bestaat uit (nog) 
niet seksueel actieve meisjes van 
negen tot twaalf jaar. Om sneller 
tot een daling in de incidentie van 
baarmoederhalskanker te komen, 
kan er een eventuele ‘catch-up’ 
vaccinatie tot 26 jaar plaatsvinden.
In Nederland zijn weinig gege-
vens bekend over de kennis van 
baarmoederhalskanker, HPV en 
HPV-vaccinatiebereidheid bij de 
bevolking. Met deze studie wordt 
hier een eerste inventarisatie 
van gemaakt, want voor HPV-
vaccinatie succesvol toegepast kan 
worden, is het belangrijk om de 
kennis, de vaccinatiebereidheid en 
de factoren die hierop van invloed 

INTRO

In Nederland zijn weinig gegevens 
bekend over de kennis van de 
bevolking ten aanzien van baar-
moederhalskanker, HPV en HPV-
vaccinatiebereidheid. Met deze 
dwarsdoorsnede vragenlijststudie 
wordt hier een eerste inventarisatie 
van gemaakt. Voor HPV-vaccinatie 
namelijk succesvol toegepast kan 
worden in de preventie van baar-
moederhalskanker, is het belangrijk 
om niet alleen de kennis en de 
vaccinatiebereidheid, maar ook de 
factoren die hierop van invloed zijn 
in kaart te brengen.

INTRODuCTIE

Baarmoederhalskanker is wereld-
wijd de op één na meest voor-
komende kanker bij vrouwen. 
Genitale infecties met het humaan 
papillomavirus (HPV) worden 
gezien als een noodzakelijke stap 
in het ontstaan van baarmoe-
derhalskanker.1 Het levenslange 
risico voor een seksueel actieve 
vrouw om besmet te raken met een 
genitale HPV-infectie is meer dan 
80%.2 Van de meer dan 35 HPV-
genotypen die het anogenitale 
gebied kunnen infecteren, worden 
er minstens 13 als hoog risico (hr) 
voor het ontstaan van baarmoeder-
halskanker beschouwd.1,3,4 HPV-
genotype 16 en 18 zijn verantwoor-

Vaccinatie tegen het humaan 
 papillomavirus; hoe staat de 
 Nederlandse bevolking ertegenover?
C.H. lENsEliNK1, l.f.a.G. MassUGER2, w.J.G. MElCHERs3, J.C.M. HENdRiKs4, d. VaN HaMONT2,5 EN R.l.M. BEKKERs2

1 aRTs-ONdERZOEKER OBsTETRiE & GyNaECOlOGiE, afdEliNG VERlOsKUNdE EN GyNaECOlOGiE, 

 UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN

2 GyNaECOlOOG, afdEliNG VERlOsKUNdE EN GyNaECOlOGiE, UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN

3 MEdisCH MiCROBiOlOOG, afdEliNG MEdisCHE MiCROBiOlOGiE, UNiVERsiTaiR CENTRUM VOOR  

iNfECTiEZiEKTEN UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN

4 sTaTisTiCUs, afdEliNG EPidEMiOlOGiE & BiOsTaTisTiEK, UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN

5 GyNaECOlOOG, afdEliNG MEdisCHE MiCROBiOlOGiE, UNiVERsiTaiR CENTRUM VOOR iNfECTiEZiEKTEN  

UMC sT RadBOUd, NiJMEGEN
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91% was vrouw (zie tabel 1). Van de 
356 ouders had 29.5% ooit eerder 
gehoord van HPV en 14.3 % wist 
van de causale relatie met baar-
moederhalskanker. Vrouwelijke 
deelnemers hadden een significant 
hogere kennisscore betreffende het 
BVO en baarmoederhalskanker.
Gemiddeld had 98% van de kinde-
ren alle vaccinaties van het Rijks-
vaccinatieprogramma (RVP) gehad. 
Na een korte uitleg over HPV en de 
relatie met baarmoederhalskanker 
was 88% van de ouders bereid hun 
kinderen tegen HPV te laten vacci-
neren. Van hen vond 91% dat zowel 
meisjes als jongens gevaccineerd 
moeten worden. Vaccinatie binnen 
het RVP op de leeftijd van tien tot 
twaalf jaar werd door 58.6% van 
alle ouders geprefereerd.
Ouders waren significant vaker 
bereid hun kinderen tegen HPV te 
laten vaccineren wanneer hun kin-
deren alle vaccinaties van het RVP 

tot profylactische vaccinatie tegen 
HPV ter preventie van baarmoe-
derhalskanker. Om de kennis over 
de verschillende onderwerpen 
in kaart te brengen en te kunnen 
analyseren, werd gebruik gemaakt 
van een samengestelde score. Er 
kon een minimale score van 0 wor-
den gehaald wanneer geen enkel 
goed antwoord gegeven werd en 
een maximale score van 8 als alle 
vragen juist beantwoord werden. 
Uit deze samengestelde score kon 
de mediane kennisscore van de 
verschillende groepen worden 
berekend. 
Voor de statistische analyse werd 
gebruikgemaakt van SPSS 12.01 
(Chigago, IL.) en SAS 8.0.

RESuLTATEN

Groep A
De gemiddelde leeftijd van de geïn-
terviewde ouders was 42.2 jaar en 

vullen onder toezicht van de on-
derzoeker. Ook dit onderzoek vond 
plaats voordat het nieuws over het 
HPV-vaccin de voorpagina’s van de 
landelijke dagbladen haalde.
De derde groep, groep C, bestond 
uit 904 vrouwen met een leeftijd 
van dertig tot zestigjaar, de doel-
groep voor het BVO, uit de regio 
Nijmegen, Apeldoorn, Utrecht en 
Arnhem. Alle vrouwen bezochten 
tussen november 2005 en septem-
ber 2006 om een willekeurige reden 
de huisarts in een van de 42 deel-
nemende huisartspraktijken. Hun 
werd gevraagd in de wachtkamer 
een schriftelijke vragenlijst in te 
vullen. Dit onderzoek vond plaats 
vóór de Europese goedkeuring van 
het HPV-vaccin. 
De vragenlijsten bestonden uit 
 vragen over demografische ken-
merken, kennis van het BVO, baar-
moederhalskanker, HPV, de causale 
relatie hiertussen en de bereidheid 

 HPV Vaccinatiebereidheid

Totaal
(n=356)

Ja
(n=313)

Nee
(n=43) p

Geslacht n.s.
Vrouw 324 (91.0%) 282 (90.1%) 42 (97.7%)
Man 32 (9.0) 32 (9.9%) 1 (2.3%)
Gemiddelde leeftijd 42.2 (4.4)* 42.1 (4.4) 43 (3.7) n.s.

Burgerlijke staat
Getrouwd/partner 327 (91.9%) 287 (91.7%) 40 (93.0%) n.s.
Single/gescheiden/weduwe 29 (8.1%) 26 (8.3%) 3 (7.0%) n.s.

Opleiding
Lagere school/LBO/MAVO/
MBO 174 (48.9%) 156 (49.8%) 18 (41.9%) n.s.
HAVO/VWO/HBO/WO 182 (51.1%) 157 (50.2%) 25 (58.1%) n.s.

Beroep
(Para) medisch 57 (16.0%) 48 (15.3%) 9 (20.9%) n.s.
Non (para) medisch 299 (84.0%) 244 (78.0%) 31 (72.1%) n.s.

Geboorteland
Nederland 340 (95.5%) 300 (95.9%) 40 (93.0%) n.s.
Anders 16 (4.5%) 13 (14.1%) 3 (7.0%) n.s.

Religie 202 (56.7%) 180 (57.5%) 22 (51.5%) n.s.

Geslacht van eigen kind
Jongen(s) 68 (19.1%) 58 (18.5%) 10 (23.3%) n.s.
Meisje(s) 76 (21.3%) 65 (20.8%) 11 (25.6%) n.s.
Jongen(s) en meisje(s) 212 (59.6%) 190 (60.7%) 22 (51.2%) n.s.

Kinderen hebben alle vaccinaties van RVP ontvangen
Ja 350 (98.3%) 310 (99.0%) 40 (93.0%) <0.01
Nee 6 (1.7%) 3 (1.0%) 3 (7.0%)

Meisjes en jongens vaccineren 313 (87.9%) 285 (91.1%) 28 (65.1%) <0.01

Tabel 1. Demografische kenmerken en vaccinatiebereidheid in Groep A. 
p, p-waarde, n.s., niet significant, *Standaard Deviatie
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minderheid van de ouders uit 
groep A ooit had gehoord van HPV, 
waren zij in hoge mate bereid hun 
kind te laten vaccineren. Dit komt 
zowel overeen met de resultaten 
uit de Nederlandse studie die door 
TNS-NIPO in 2006 werd verricht, 
als met gegevens uit studies in 
andere landen.11-13 Het merendeel 
van de ouders was bereid beide 
geslachten te laten vaccineren. De 
vaccinatiebereidheid lijkt in deze 
groep meer af te hangen van de 
algemene vaccinatiebereidheid dan 
van kennis van de desbetreffende 
aandoening. Dit in tegenstelling tot 
de Nederlandse studie van Hak et 
al., onder ouders van kinderen tot 
vijf jaar, waarin de acceptatie van 
een nieuw vaccin in het RVP sterk 
afhankelijk bleek te zijn van de 
ziekte waartegen het vaccin gericht 
was.14 Blijkbaar is een 60–70% ef-
fectiviteit van vaccinatie tegen een 
ziekte als baarmoederhalskanker 
voldoende om ouders in te laten 
stemmen met vaccinatie van hun 
kind. In het onderzoek van Hak et 
al. werd ook gevonden dat van de 
ouders 11% tegen opname van een 
nieuw vaccin in het RVP was.14 Dit 
komt wel overeen met de 12% uit 
deze studie. Aangezien slechts 31% 
van de benaderde ouders deelnam 
en zij voldoende Nederlands moes-
ten spreken, zijn deze resultaten 
mogelijk niet representatief voor de 
gehele bevolking. 
Ook onder de groep studenten van 
groep B was de kennis over de rela-
tie tussen HPV-infecties en baar-
moederhalskanker laag. Dit komt 
overeen met een Britse en Canadese 
studie onder 18–24 jarige studenten 
en 15–20 jarige scholieren.15,16

Groep C
De mediane leeftijd in deze groep 
vrouwen was 42 jaar (zie tabel 3). 
Van de 904 vrouwen had 20.3% 
(n=182) ooit eerder gehoord van 
HPV en 13.1% (n=118) was op de 
hoogte van de causale relatie met 
baarmoederhalskanker.
In totaal was 68.7% (n=621) bereid 
een HPV-vaccin voor zichzelf te 
accepteren.
Een lagere leeftijd, roken, de regio 
waar de vrouwen woonden en de 
Nederlandse nationaliteit waren 
factoren die van invloed waren op 
de vaccinatiebereidheid. Kennis, 
religie, burgerlijke staat en het heb-
ben van kinderen waren niet signi-
ficant van invloed op de acceptatie 
van een HPV-vaccin.

DISCuSSIE

In alle drie de onderzoeksgroepen 
was er een beperkte kennis met 
betrekking tot HPV en baarmoeder-
halskanker. Minder dan 15% van 
alle deelnemers was op de hoogte 
van de causale relatie tussen HPV-
infecties en baarmoederhalskanker. 
Het is opvallend dat kennis van 
HPV en baarmoederhalskanker 
als ook het opleidingsniveau niet 
significant van invloed bleken op 
de acceptatie van een HPV-vaccin. 
Vaccinatiebereidheid was hoog 
ondanks het gebrek aan kennis. 
Groep A en C bestonden voor het 
merendeel uit vrouwen die al eens 
een uitstrijkje hadden laten maken. 
Men zou kunnen verwachten dat 
de informatievoorziening rondom 
het BVO resulteert in een hoger 
kennisniveau.
Ondanks het feit dat slechts een 

hadden gehad. Kennis van HPV 
en baarmoederhalskanker, religie, 
leeftijd, een medische opleiding en 
burgerlijke staat waren niet signifi-
cant van invloed op de vaccinatie-
bereidheid (zie tabel 1).

Groep B
De gemiddelde leeftijd van de 
studenten was 19.8 jaar (SD 1.9 
jaar), 63% was vrouw, 91% was 
in Nederland geboren, 73% was 
seksueel actief en daarvan had 1% 
een of meerdere keren een seksueel 
overdraagbare aandoening (SOA) 
gehad.
Van de 600 studenten had 17.7% 
ooit eerder gehoord van HPV en 
14.1% was op de hoogte van de 
causale relatie met baarmoeder-
halskanker. Medische studenten 
hadden met 62% (n=93) significant 
vaker van HPV gehoord dan niet-
medische studenten (2.9%, n=13). 
De kennisscore van risicofactoren 
was significant hoger bij vrouwen. 
Echter het misverstand dat erfelijk-
heid een risicofactor was voor het 
ontwikkelen voor baarmoeder-
halskanker bestond bij 72% van de 
deelnemers. 
In totaal was 48% (n=106) van 
de mannelijke studenten, en 
61% (n=230) van de vrouwelijke 
studenten bereid een ‘catch-up’-
HPV- vaccinatie voor zichzelf te 
accepteren. Een hogere leeftijd en 
mannelijk geslacht hadden een 
significant negatieve invloed op de 
vaccinatiebereidheid. Kennis van 
het onderwerp of het volgen van 
een medische opleiding had geen 
invloed op de vaccinatiebereidheid 
(zie tabel 2).
 

Totaal
(n=600) n OR (95% B.I.) P

Geslacht 373

Vrouw 377 (62.8%) 1.00 (ref) <0.01*
Man 223 (37.2%) 0.31 (0.16; 0.63)

Leeftijd (jaar) - - 371 0.84 (0.71; 0.99) 0.04*

Opleiding 373

Medische faculteit 150 (25.0%) 0.65 (0.28; 1.49) 0.31*
Talen faculteit 250 (41.7%) 1.01 (0.44; 2.33) 0.99*
ROC 200 (33.3%) 1.00 (ref)

Ooit gehoord van HPV 373

Ja 106 (17.7%) 1.93 (0.92; 4.03) 0.08*
Nee 494 (82.3%) 1.00 (ref)

Tabel 2. De Odds Ratio’s voor de acceptatie van het HPV vaccin in Groep B.
B.I., betrouwbaarheidsinterval, p, p-waarde, *multivariatie analyse, ref, referentie, - niet toegepast
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jaar uit Groep C ooit een oproep 
voor het BVO, met begeleidende 
informatiefolder, gehad had, was 
het kennisniveau laag. Vrouwen 
die rookten, waren vaker bereid tot 
vaccinatie. Wellicht zijn zij eerder 
geneigd tot een preventieve maatre-
gel tegen kanker dan tot stoppen 
met hun verslaving. De vrouwen 
bezochten reeds de huisarts, wat 
zou kunnen duiden op een grotere 
zorgbehoefte van deze vrouwen 
ten opzichte van de Nederlandse 
populatie en daardoor mogelijk een 
vertekening van de resultaten.

doordat de studenten in deze Ame-
rikaanse studie meenden dat zij op 
dat moment at risk waren voor een 
genitale HPV-infectie.18

Een opvallende bevinding in groep 
B was het ook hier ontbreken van 
de relatie tussen kennis en vaccina-
tiebereidheid. In onze onderzoeks-
groep waren alle studenten relatief 
hoog opgeleid. Dit zou kunnen 
verklaren waarom wij geen verschil 
in vaccinatiebereidheid vonden in 
relatie met het opleidingsniveau.

Ondanks dat het merendeel van 
de vrouwen tussen de 30 en 60 

Daarnaast werd in deze groep abu-
sievelijk erfelijkheid in hoge mate 
als een risicofactor voor het ontwik-
kelen van baarmoederhalskanker 
geïdentificeerd. Dit komt overeen 
met gegevens uit de kleinere TNS-
NIPO-studie.13

De vaccinatiebereidheid voor de 
‘catch-up-HPV-vaccinatie’ onder 
de vrouwelijke studenten komt 
overeen met een IJslandse studie.17 
Echter, in een Amerikaanse studie 
werd bij een hypothetisch vaccin 
tegen HPV een veel hogere vacci-
natiebereidheid gezien. Dit verschil 
zou verklaard kunnen worden 

 HPV Vaccinatiebereidheid

Totaal
(n=904)

Ja
(n=621)

Nee + weet niet
(n=283)

p

Mediane leeftijd 42.0 (30-60)* 41.0 (30-60)* 45.0 (30-60)* <0.01**

Burgerlijke status (n=902) 0.94***

Getrouwd/partner 698 (77,4%) 479 (68.6%) 219 (31.4%)

Single 134 (14.9%) 94 (70.2%) 40 (29.8%)
Gescheiden/weduwe 70 (7.8%) 48 (90.6%) 5 (9.4%)

Opleiding (n=901) 0.16***
Lagere school 34 (3.8%) 24 (70.6%) 10 (29.4%)
LBO 88 (9.8%) 65 (73.9%) 23 (26.1%)
MAVO/MBO 346 (38.4%) 244 (70.5%) 102 (29.5%)
HAVO/VWO 86 (9.5%) 64 (74.4%) 22 (25.6%)
HBO/WO 347 (38.5%) 222 (64.0%) 125 (36.0%)

Nationaliteit (n=903) 0.04****
Nederlands 867 (96.0%) 601 (69.3%) 266 (30.7%)
Anders 36 (4.0%) 19 (52.8%) 17 (47.2%)

Religie (n=853) 0.24***
Niet 549 (64.4%) 388 (70.7%) 161 (29.3%)
Christelijk 255 (29.9%) 177 (69.4%) 78 (30.6%)
Anders 49 (5.7%) 29 (59.2%) 20 (40.8%)

Ooit oproep voor BVO gehad (n=902) 0.19***
Ja 770 (85.4%) 537 (69.7%) 233 (30.3%)
Nee 132 (14.7%) 84 (63.6%) 48 (36.4%)

Ooit een SOA gehad (n=896) 0.37***
Ja 107 (11.9%) 78 (72.9%) 29 (27.1%)
Nee 789 (88.1%) 539 (68.3%) 250 (31.7%)

Rookt (n=904) <0.01***
Ja 270 (29.9%) 208 (77.0%) 62 (23.0%)
Nee 634 (70.1%) 413 (65.1%) 221 (34.9%)

Regio (n=904) <0.01***
Apeldoorn 224 (24.8%) 174 (77.7%) 50 (22.3%)
Utrecht 245 (27.1%) 139 (56.7%) 106 (43.3%)
Nijmegen 40 (4.4%) 33 (82.5%) 7 (17.5%)
Arnhem 395 (43.7%) 275 (69.6%) 120 (30.4%)

Tabel 3. Demografische kenmerken en vaccinatiebereidheid in Groep C.
p, p-waarde, *range in jaren, **univariate analyse, ***Chi-kwadraat, LBO, Lager Beroepsonderwijs, MBO, Middelbaar 
Beroepsonderwijs, HBO, Hoger Beroepsonderwijs, WO, Wetenschappelijk Onderwijs, ****Fisher exact test, SOA, seksueel 
overdraagbare aandoening, UMC, Universitair Medisch Centrum
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adolescents. Obstet Gynecol 2000; 
96: 653-6.
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745-53.

17. Gudmundsdottir T, Tryggvadottir 
L, Allende M, Mast TC, Briem H, 
Sigurdsson K. Eligibility and will-
ingness of young Icelandic women 
to participate in a HPV vaccina-
tion trial. Acta Obstet Gynecol 
Scand 2003; 82: 345-50.

18. Boehner CW, Howe SR, Bernstein 
DI, Rosenthal SL. Viral sexually 
transmitted disease vaccine accept-
ability among college students. Sex 
Transm Dis 2003; 30: 774-8.

19. Holcomb B, Bailey JM, Crawford 
K, Ruffin MT. Adults’ knowledge 
and behaviors related to human 
papillomavirus infection. J Am 
Board Fam Pract 2004; 17: 26-31.

20. Kahn JA, Chiou V, Allen JD, Good-
man E, Perlman SE, Emans SJ. 
Beliefs about Papanicolaou smears 
and compliance with Papanicolaou 
smear follow-up in adolescents. 
Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 
153: 1046-54.

21. Noakes K, Yarwood J, Salisbury D. 
Parental Response to the Introduc-
tion of a Vaccine Against Human 
Papilloma Virus. Hum Vaccin 
2006; 2.

22. Tjalma WA, Van DP. Is the public 
enough aware to accept a vac-
cination program against human 
papillomavirus? Vaccine 2005; 23: 
3231.

23. Yacobi E, Tennant C, Ferrante J, 
Pal N, Roetzheim R. University 
students’ knowledge and aware-
ness of HPV. Prev Med 1999; 28: 
535-41.

24. Zimet GD, Perkins SM, Sturm 
LA, Bair RM, Juliar BE, Mays 
RM. Predictors of STI vaccine 
acceptability among parents and 
their adolescent children. J Adolesc 
Health 2005; 37: 179-86.

Ondanks de beperkingen in deze 
studie, zoals de periode van data-
verzameling, tonen de resultaten 
een goede overeenkomst zowel 
met eerder verrichte studies, als 
met de later verrichte TNS-NIPO-
studie.11,13,15,16,19-24

Conclusie Uit deze drie onderzoe-
ken blijkt dat de algemene kennis 
over HPV en baarmoederhalskan-
ker beperkt is, maar dat het ken-
nisniveau niet direct samenhangt 
met de vaccinatiebereidheid. Dit 
wijst erop dat er een educatieve 
interventie plaats zou moet vinden 
die zich niet alleen richt op het 
verbeteren van de kennis over HPV 
en baarmoederhalskanker, maar 
ook op de houding ten opzichte 
van het vaccin en factoren die op de 
acceptatie van een HPV-vaccin van 
invloed zijn.
Uitbreiding van de informatievoor-
ziening is dus van belang om een 
weloverwogen beslissing te kunnen 
nemen over HPV-vaccinatie. Alleen 
dan kan HPV-vaccinatie succesvol 
toegepast kan worden ter preventie 
van baarmoederhalskanker.
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saMENVaTTiNG
Er zijn weinig gegevens bekend over 
de kennis van baarmoederhalskanker, 
HPV en HPV-vaccinatiebereidheid 
onder de Nederlandse bevolking.
Met deze dwarsdoorsnede vragenlijst-
studie werd een eerste inventarisatie 
gemaakt onder ouders van kinderen 
tussen de tien en twaalf jaar, studenten 
en vrouwen tussen de dertig en zestig 
jaar.
Het bleek dat minder dan 15% van 
ondervraagden op de hoogte was van 
de causale relatie tussen HPV en baar-
moederhalskanker. Ondanks het gebrek 
aan kennis was de vaccinatiebereid-
heid hoog. Kennis en opleidingsniveau 
bleken niet significant van invloed op 
de acceptatie van een HPV-vaccin. In 
deze drie groepen bleken verschillende 
factoren van invloed op de vaccinatie-
bereidheid.
Om HPV-vaccinatie succesvol toe te 

passen ter preventie van baarmoeder-
halskanker zullen meer factoren die 
van invloed zijn op de vaccinatiebereid-
heid, geïdentificeerd en geëvalueerd 
moeten worden.

sUMMaRy
We conducted a cross sectional survey 
study among Dutch parents, students, 
and women aged 30 to 60 years, to 
study knowledge and attitudes about 
Human Papillomavirus (HPV), cervical 
cancer, and HPV vaccine acceptability.
Less than 15% of the participants had 
heard of the causal relationship of HPV 
and cervical cancer and 48-88% would 
accept a vaccine against HPV.
Education and knowledge of HPV and 
cervical cancer did not show a signifi-
cant relation with HPV vaccine accep-
tance. In these three groups, different 
factors affect HPV vaccine acceptance.
Despite the lack of knowledge, vaccine 

acceptance was high. Among diffe-
rent groups, different factors seem to 
influence vaccine acceptability. There-
fore, before vaccination is considered 
as a successful strategy against cervical 
cancer, additional factors that influence 
vaccine acceptability need to be identi-
fied and evaluated.
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INTRODuCTIE

De associatie van braken en 
zwangerschap werd voor het eerst 
in 2000 vóór Christus op papyrus 
beschreven door Soranus.1 Bij 
50–90%  van alle zwangeren komt 
misselijkheid en/of braken voor, en 
dan meestal in het eerste trimester 
van de zwangerschap.2-4 Misselijk-
heid en braken zijn symptomen 
die doorgaans niet ernstig zijn, 
maar onbehandeld en/of langdu-
rig braken kan leiden tot ernstige 
complicaties in de zwangerschap. 
In dit artikel worden de verschil-
lende theorieën over de etiologie en 
de behandeling van hyperemesis 
gravidarum besproken. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de 
diagnostiek, differentiaaldiagnose 
en complicaties van hyperemesis 
gravidarum.

HYpEREMESIS GRAVIDARuM 

De incidentie van braken in de 
zwangerschap is het hoogst in de 
2e en 3e zwangerschapsmaand. Bij 
een amenorroe van 17–20 weken 
is de incidentie gedaald tot 20% en 
tot slechts 9%  na een amenorroe 
van 20 weken.2,5 Het spectrum van 
misselijkheid en/of braken varieert 
van mild incidenteel tot zeer ern-
stig persisterend braken, mogelijk 
gepaard gaand met gewichtsver-
lies, ketonurie en elektrolytenver-
storing. Hyperemesis gravidarum 
wordt in deze context gedefinieerd 
als een syndroom waarbij sprake is 
van persisterende misselijkheid en 
braken in de zwangerschap resul-
terend in een afwijkende vocht- en 
elektrolytenhuishouding, ketonu-
rie, een verstoorde voedingsstatus 
en het verlies van meer dan 5% van 
het lichaamsgewicht gemeten vóór 
de zwangerschap.1 Het komt voor 
bij 0.3–2% van alle zwangeren. 3

 

Hyperemesis gravidarum 
M.l.H. wassEN1 EN H.J.M.M. MERTENs2 

1 aiOs, aTRiUM MEdisCH CENTRUM, HEERlEN

2 GyNaECOlOOG, afdEliNG GyNaECOlOGiE, MaaslaNdZiEKENHUis siTTaRd 

ETIOLOGIE 

De oorzaak van hyperemesis gravi-
darum lijkt multifactorieel en is nog 
steeds niet geheel opgehelderd. Het 
ontstaan van hyperemesis gravida-
rum is gerelateerd aan hormonale 
en gastro-intestinale factoren.  
Ook niet-somatische factoren 
spelen mogelijk een rol. Er lijkt een 
psy  chische en mogelijk etnische 
component van belang.2 Verder zijn 
psychiatrische factoren betrokken 
bij minstens een deel van de pati-
enten. De kans op zwangerschaps-
braken blijkt het laagst bij blanke 
vrouwen, vrouwen die roken, bij 
alcoholgebruik, subfertiliteit of 
bij een eerdere graviditeit zonder 
voorkomen van misselijkheid en/of 
braken in de anamnese. Bij coffeï-
negebruik en bij huisvrouwen blijkt 
de kans juist verhoogd.2,6

Over de multifactoriële oorzaak 
zijn zeer veel verschillende hypo-
thesen. De belangrijkste in de 
literatuur terugkerende hypothesen 
zullen nu achtereenvolgens be-
sproken worden. 

Hormonale hypothese 
Het feit dat hyperemesis gravi-
darum het meest wordt vermeld 
op het moment in de zwanger-
schap waarin het humaan Chorion 
Gonadotropine (hCG) het hoogste 
niveau in het serum bereikt, steunt 
de veronderstelling dat hCG een 
belangrijke rol speelt bij hypere-
mesis gravidarum.7 Een rol voor 
hCG in de etiologie volgt ook uit de 
hogere incidentie van hyperemesis 
gravidarum in situaties geassoci-
eerd met hogere hCG- concentra ties 
zoals bij meerling- en mola hydati-
dosa-zwangerschappen, bij zwan-
gerschappen van een vrouwe lijke 
foetus en bij congenitale af wijkingen 
zoals het syndroom van Down.8,9 

Er is echter ook een grote groep 
zwangeren zonder klachten, on-
danks een bovengemiddeld hoog 
hCG-gehalte. Zo hebben patiënten 

met een chorioncarcinoom zelden 
klachten van overmatig braken. 
Deze laatste argumenten spreken 
de hypothese tegen dat hCG als 
enige oorzakelijke factor betrokken 
is in de etiologie van hyperemesis 
gravidarum.
De ernst van misselijkheid en bra-
ken in de zwangerschap is mogelijk 
direct gerelateerd aan de mate van 
schildklierstimulatie. Ook hierbij 
speelt hCG, dat een thyreotrope 
werking heeft een belangrijke rol.10 
Tijdens de normale zwangerschap 
is er sprake van een biochemische 
hyperthyreoïdie.11 In het eerste tri-
mester nemen plasmaconcentraties 
van totaal thyroxine (T4) en trijo-
dothyronine (T3) toe als gevolg van 
een stijging van het thyroxinebin-
dend globuline. De voorbijgaande 
daling van de concentratie thyroïd-
stimulerend hormoon (TSH) in het 
plasma ontstaat door binding van 
het hCG aan de TSH-receptor.10,12  
Er bestaat een significante correlatie  
tussen serum hCG-niveaus enerzijds 
en de mate van schildklierstimulatie 
en het optreden van hyperemesis 
gravidarum anderzijds.13 Bij 2–3% 
van alle zwangeren ontstaat als 
gevolg van een stijging van het 
hCG in het eerste trimester een 
vorm van passagère zwanger-
schapsthyreotoxicose.12 Gesugge-
reerd wordt dat de associatie tussen 
het optreden van deze vorm van 
voorbijgaande hyperthyreoïdie en 
hyperemesis gravidarum wordt 
verklaard door het effect van be-
paalde hCG-isovormen die zowel de 
schildklier als de ovaria stimuleren.11 
Bij patiënten met hyperemesis gra-
vidarum worden in verschillen de 
studies immers verhoogde oes tra-
diolconcentraties aangetoond, die 
mogelijk kunnen worden toe  ge-
schreven aan de effecten van hCG 
op de steroïdgenese.10,11 Over de rol  
van oestrogeen, progesteron, bijnier- 
en hypofysehormonen bij het ont-
staan van hyperemesis gravidarum 
bestaat nog veel onduidelijkheid.7,9 
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Gastro-intestinale hypothese 
Gastro-intestinale disfunctie speelt 
een rol bij de ontwikkeling van 
misselijkheid en braken in de 
zwangerschap. In de literatuur 
worden verstoringen in de maag-
propulsie (gedetecteerd middels 
een elektrogastrogram) beschreven. 
Een verandering in het hormonale 
milieu is hier mede verantwoorde-
lijk voor.14,15 Een verandering van 
de pH, als resultaat van een veran-
dering in de volumehuishouding 
in de vroege fase van de zwanger-
schap veronderstelt mogelijk een 
rol van Helicobacter pylori bij het 
optreden van hyperemesis gravida-
rum.16,17

Psychologische hypothese 
Volgens de psychologische hy-
pothese kunnen patiënten met 
hyperemesis gravidarum onderver-
deeld worden in drie groepen. De 
eerste groep bestaat uit mensen met 
een conversie- of somatisatiestoor-
nis.18,19 De tweede groep bestaat uit 
patiënten die niet kunnen omgaan 
met stress. De derde groep zijn 
patiënten met een overgevoeligheid 
voor bepaalde sensaties, hetgeen 
resulteert in braken als een gecon-
ditioneerde respons volgens het 
klassieke conditioneringsmodel.20,21 

pATHOFYSIOLOGIE

Overmatig braken resulteert in het 
verlies van maagsap en hiermee 
gepaard gaande een gastro-intesti-
naal verlies van H+. Het leidt 
aanvankelijk hierdoor tot het 
ontstaan van een metabole alka-
lose. Hypovolemie, malnutritie en 
lactaatacidose leiden in 15–25%  
tot tijdelijke leverfunctiestoornis-
sen.22 Als gevolg van het excessief 
braken en verhongering treedt er 
daarnaast een versterkte afbraak 
van lichaamsvet op (lipolyse). De 
overproductie van vrije vetzuren 
leidt tot vorming van ketonlicha-
men, uiteindelijk resulterend in een 
metabole acidose.23

DIFFERENTIAALDIAGNOSE 

In de zwangerschap kunnen ook 
niet-zwangerschapsgerelateerde 
oorzaken van braken voorkomen. 
Hyperemesis gravidarum is een 
diagnose per exclusionem, dus alle 
andere oorzaken van braken (tabel 
1) moeten overwogen worden. Bij 

ernstige braakklachten in de zwan-
gerschap moet bijvoorbeeld ook 
altijd rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid van infectieuze 
oorzaken. Zo ontwikkelt 30%  van 
de zwangeren met een asympto-
matische bacteriurie (prevalentie 
4–7% ) een pyelonefritis.24 Pijn in 
de rechteronderbuik, misselijkheid 
en braken kunnen symptomen zijn 
van een appendicitis. De incidentie 
van appendicitis tijdens de zwan-
gerschap is 0.05–0.07% .25 Bij ver-
denking op een acute pancreatitis 
dient het amylase- en lipasegehalte 
in het serum te worden bepaald. 
Echter in 24% van de patiënten met 
hyperemesis gravidarum wordt een 
verhoogd serum-amylaseniveau 
(twee- tot driemaal de bovengrens 
van normaal) gevonden, hetgeen 
wordt toegeschreven aan een 
overmatige speekselproductie.26 
Van een (acute) pancreatitis is 
sprake als de amylase- en lipase-
concentraties meer dan vijfmaal 
de normale waarde bedragen.27 De 
incidentie van acute pancreatitis 
is 1 per 3333 zwangerschappen.28 

A. Niet-zwangerschaps gerelateerde oorzaken

Gastro-intestinaal Urogenitaal  Metabool

Gastro-oesofageale reflux Pyelitis Porfyrie

Ulcus ventriculi, duodeni Pyelonefritis Hyperthyreïdie

Hernia diaphragmatica Uremie Diabetische ketoacidose

Pancreatitis Urolithiasis M. Addison

Hepatitis Torsie ovarii

Cholelithiasis 

Appendicitis

Gastroenteritis

Inflammatoire darmziekten

(M. Crohn, colitis ulcerosa)  

Obstructieve darmziekten (ileus, volvulus)

Neurologisch Psychiatrisch Overig

Migraine Boulimia Alcohol-, drugs-, 
geneesmiddelen-

M. Menière Anorexia nervosa intoxicatie

CVA Voedselintolerantie

Intracranieel ruimte-innemend proces

B. Zwangerschaps gerelateerde oorzaken

Hyperemesis gravidarum

Meerling zwangerschap

Mola Hydatidosa

Pre-eclampsie/ HELLP-syndroom

Tabel 1. Differentiaaldiagnose bij braken in de zwangerschap.28 

Verder dienen metabole oorzaken, 
voedselintolerantie, alcohol- en/of 
druggebruik en geneesmiddelenintoxi-
catie uitgesloten te worden. Als het 
braken geassocieerd is met buikpijn 
en constipatie staat een intestinale 
obstructie bijvoorbeeld als gevolg 
van een ileus of volvulus bovenaan 
in de differentiaaldiagnose.24 Voor 
het aantonen van een intestinale 
obstructie tijdens de zwangerschap 
gaat de voorkeur uit naar echo-
grafisch onderzoek.29 Er kan ook 
sprake zijn van een neurovestibulaire 
of onderliggende psychiatrische oor-
zaak van het braken in de zwanger-
schap.  
Indien het braken gepaard gaat met 
andere neurologische symptomen 
dienen cerebrovasculaire acciden-
ten en intracraniële tumoren in de 
differentiaaldiagnose te worden 
opgenomen. Gezien de endocriene 
en hemodynamische veranderingen 
is het risico op cerebrovasculaire 
accident (CVA) in de zwanger-
schap verhoogd. Het risico op een 
CVA in de zwangerschap is 1 per 
10.000 zwangeren30, met name 
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indien de zwangerschap gecom-
pliceerd wordt door hypertensieve 
aandoeningen.31 Als gevolg van 
fysiologische veranderingen in de 
zwangerschap kunnen intracraniële 
aneurysma’s in grootte toenemen 
en is de kans op een ruptuur van 
het aneurysma verhoogd.32 De 
diagnose wordt gesteld met behulp 
van een CT-scan en/of cerebraal 
angiogram. Misselijkheid en 
braken kunnen ook symptomen 
zijn van een intracranieel proces, 
bijvoorbeeld een meningeoom. De 
groei van meningeomen kan in de 
zwangerschap excessief zijn als 
gevolg van het mitogene effect van 
steroïden.33 Meningeomen hebben 
immers progesteron- en andro-
geenreceptoren en een aantal heeft 
receptoren voor oestrogeen.33-35 De 
incidentie van overige hersentumo-
ren is lager bij zwangere in verge-
lijking met niet-zwangere vrouwen 
(incidentieratio is 0.38), behoudens 
voor de incidentie van meningeo-
men.34 De incidentie van menin-
geomen in de zwangerschap neemt 
toe met de zwangerschapstermijn 
en neemt af met het aantal gravidi-
teiten. Ook de symptomen nemen 
meestal toe met het vorderen van 
de zwangerschap en kunnen in de 
postpartum periode verminderen. 36

COMpLICATIES 

Maternale complicaties 
Hyperemesis gravidarum is de 
derde meest voorkomende oorzaak 
van ziekenhuisopname tijdens de 
zwangerschap.36 Tot vijftig jaar 
geleden was hyperemesis gravi-
darum zelfs nog een belangrijke 
oorzaak van maternale mortaliteit.1 
Een beter begrip van de behande-
ling, voornamelijk de correctie van 
de vloeistof- en elektrolytenbalans, 
heeft echter geresulteerd in elimina-
tie van deze maternale doodsoor-
zaak. 
Een onvoldoende behandelde hy-
peremesis gravidarum kan echter 
wel leiden tot ernstige complicaties 
zoals dehydratie, elektrolyten- en 
metabole verstoringen. Wernicke’s 
encefalopathie is een van de meest 
gerapporteerde ernstige com-
plicaties, soms geassocieerd met 
centrale pontiene myelinolyse.37 
Wernicke’s encefalopathie wordt 
gekenmerkt door de klassieke tri-
ade van oftalmoplegie, gangataxie 
en verwarring, symptomen waarop 

de clinicus bedacht moet zijn. Uit 
een review van 49 cases bleek de 
gemiddelde leeftijd van zwangeren 
met deze encefalopathie rond de 
27 jaar. De gemiddelde amenorroe 
bij het optreden ervan bedroeg 14 
3/7 week, na een duur van circa 
acht weken braken.38 Helaas bleek 
slechts een complete remissie, ook 
maanden of jaren na de zwanger-
schap, van 61%.38 In de helft van 
het aantal zwangeren met een 
Wernicke’s encefalopathie ontstaat 
tevens een beeld gepaard gaande 
met ernstige geheugenstoornissen, 
dan wel het syndroom van Korsa-
kov. De directe oorzaak van beide is 
een ernstig gebrek aan vitamine B1 
(thiamine).38,39 
Andere zeldzaam voorkomende 
complicaties zijn oesofagusruptu-
ren en Mallory-Weiss-laesies als 
gevolg van excessief braken en een 
perifere neuropathie veroorzaakt 
door vitamine B6- en vitamine B12-
deficiëntie.40  

Foetale complicaties 
In zwangerschappen waarin hyper-
emesis gravidarum optreedt, is 
mogelijk sprake van een verlaagde 
kans op abortus, vroeggeboorte, 
intra-uteriene groeivertraging, pre-
eclampsie en antepartum bloedin-
gen.2,3 Braken in de zwangerschap 
zou de intake van toxinen met 
teratogene effecten voorkomen en 
beschermen tegen de ontwikkeling 
van pre-eclampsie en intra-uteriene 
groeiretardatie aangezien de pla-
centaontwikkeling en foetomater-
nale transfusie het meest optimaal 
wordt aangelegd bij een hypogly-
kemische gravida.2 De afname van 
de eetlust zorgt voor een verminde-
ring van de maternale insulinecon-
centratie, die de productie van hCG 
verder doet toenemen.2,41 

DIAGNOSTIEK 

Met behulp van een zorgvuldige 
tractus- en speciële anamnese kan 
men zich een eerste indruk vormen 
van de ernst, de onderliggende 
oorzaak en de differentiaaldiagnose 
van hyperemesis gravidarum. Het 
lichamelijk onderzoek bestaat uit 
het beoordelen van de algehele con-
ditie, de hydratietoestand (huidtur-
gor) en het meten van de bloed-
druk. Er dient speciale aandacht te 
zijn voor een compleet abdominaal 
onderzoek. De reflexen zijn veelal 

verlaagd als gevolg van hypoka-
liëmie.23 Aanvullend onderzoek 
toont met behulp van transvaginale 
echografie de precieze aard van de 
zwangerschap. Het laboratorium 
onderzoek bestaat uit het bepalen 
van ketonlichamen in de urine 
en het bepalen van elektrolyten, 
leverenzymen en nierfuncties in het 
serum.
 
BEHANDELING 

De behandeling is voornamelijk 
gericht op correctie van de volu-
mehuishouding. Uiteraard moet bij 
een andere onderliggende oor-
zaak deze laatste primair worden 
behandeld. Als maat voor de ernst 
van het braken en de reactie op de 
ingestelde therapie wordt de ke-
tonurie bepaald. Bij iedere patiënt 
dienen eventuele hypovolemie, 
ketoacidose en stoornissen in de 
elektrolythuishouding gecorrigeerd 
te worden door middel van het 
toedienen van intraveneus vocht 
(NaCl 0.9%) en zonodig kaliumsup-
pletie. NaCl bevordert de excretie 
van HCO3 door de nieren. Het 
bijhouden van een vochtbalans 
en het gewicht geeft inzicht in de 
volumehuishouding. Er wordt 
geadviseerd om niets per os te 
nemen totdat de dehydratie gecor-
rigeerd is en het braken is afgeno-
men. Daarna kan de orale intake 
geleidelijk worden uitgebreid.7, 42 In 
zeer ernstige gevallen van braken 
kan soms parenterale voeding 
geïndiceerd zijn.3,9,43 De bijdrage 
van een voedingsdeskundige of 
diëtiste kan zinvol zijn.44 Informa-
tievoorziening, begrip, steun en een 
positieve attitude van de hulpver-
lener dragen bij aan het herstel en 
de tevredenheid van de patiënt.45 Er 
ontbreken gerandomiseerde studies 
over het effect en de bijdrage van 
rust in de behandeling. Het wordt 
daarentegen standaard in vrijwel 
elke kliniek gepropageerd.
Als anti-emeticum bij hyperemesis 
gravidarum kan een middel uit de 
groep van antihistaminica worden 
voorgeschreven. Deze zijn effectief 
en veilig gebleken voor moeder en 
kind. Dit geldt niet, of in mindere 
mate, voor anti-emetica uit de 
fenothiazinegroep, serotonine-
receptorantagonisten, corticoste-
roïden, benzamide- en butyrofen-
onderivaten en de middelen met 
antidopaminerge werking. Tot de 
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antihistaminica die als anti-emeti-
cum gebruikt worden behoren 
chloor cyclizine, cyclizine, dimenhy-
drinaat en meclozine.46,47 Het effect 
berust op inhibitie van de parasym-
pathische invloed op het braak-
centrum vanuit de vestibulaire 
kernen en andere plaatsen van het 
lichaam en mogelijk op blokkade 
van histaminerge receptoren in het 
centrale zenuwstelsel. 
Vele andere middelen zijn be-
proefd in de behandeling van 
misselijkheid en/of braken in de 
zwangerschap. Zo liet het gebruik 
van gember bij de behandeling 
van hyperemesis gravidarum 
een significante reductie zien van 
het optreden van misselijkheid 
en braken ten opzichte van een 
placebo.48 Vitamine B6 (pyridoxine) 
lijkt voornamelijk effectief te zijn 
in het reduceren van de ernst van 
de klachten van misselijkheid.49 De 
combinatie van een verminderde 
intake en een verhoogde vraag tij-
dens de zwangerschap leidt tot een 
relatieve deficiëntie van vitamine 
B6, vitamine B1 en vitamine K.38 
 
Literatuur 

1. Fairweather DVI. Nausea and 
 vomitting in pregnancy. Am J 
Obstet Gynecol 1968;102:135-175. 

2. Furneaux EC, Langley-Evans AJ, 
Langley-Evans SC. Nausea and 
vomiting of pregnancy: endocrine 
basis and contribution to preg-
nancy outcome. Obstet Gynecol 
Survey 2001;56:775-782. 

3. Binu P. Hyperemesis gravidarum: 
literature review. Wisconsin Medi-
cal Journal 2003;102:46-51. 

4. Broussard C, Richter J. Nau-
sea and vomiting of pregnancy. 
Gastroenterol Clin North Am 
1998;27:123-151. 

5. Klebanoff MA, Koslowe PA, 
Kaslow R, et al. Epidemiology 
of vomitting in early pregnancy. 
Obstet Gynecol 1985;66:612-616. 

6. Weigel MM, Weigel RM. The 
association of reproductive history, 
demographic factors, and alcohol 
and tobacco consumption with 
the risk of developing nausea and 
vomiting in early pregnancy. Am J 
Epidem1988;127:562-570. 

7. Hod M, Orvieto R, Kaplan B, 
Friedman S, Ovadia J. Hypereme-
sis gravidarum A Review. J Reprod 
Med 1994;39:605-612. 

8. James WH. The associated off-

spring sex ratios and cause(s) of 
hyperemesis gravidarum. Acta 
Obstet Gynecol Scand 2001; 
80:378-379. 

9. Verberg MFG, Gillot DJ, Al-
Fardan N, Grudzinskas JG. 
Hyperemesis gravidarum, a litera-
ture review. Hum Reprod Update 
2005;11:527-539. 

10. Goodwin TM, Montoro M, Mest-
man JH, Pekary AE, Hershman 
JM. The role of chorionic gona-
dotropin in transient hyperthy-
roidism of hyperemesis gravida-
rum. J Clin Endocrinol Metabol 
1992;75:1333-1337. 

11. Goodwin TM. Hyperemesis 
gravi darum. Clin Obstet Gynecol 
1998;41:597-605. 

12. Corssmit EPM, Wiersinga 
WM, Boer K, Prummel MF. 
Zwangerschap(swens) bij hy-
per- en hypothyreoïdie. NTVG 
2001;14:427-731

13. Yoshimura M, Hershman JM. 
Thyrotropic action of human 
chorionic gonadotropin. Thyroid 
1995;5:425-434.

14. Kock KL, Stern RM, Vasey M, 
et al. Gastric dysrhythmias and 
nausea of pregnancy. Dig Dis Sci 
1990;35:961-968. 

15. Walsh JW, Hasler WL, Nugent CE, 
et al. Progesterone and estrogen 
are potential mediators of gas-
tric slow- wave dysrhythmias in 
nausea of pregnancy. Am J Physiol 
1996;270:G506-514. 

16. Frigo P. Hyperemesis Gravidarum 
Associated with Helicobacter plori 
seropositivity. Obstet Gynecol 
1998;91:615-617. 

17. Kocak I, Akcan y, Ustun C, 
Demirel C, Cengiz L, Yanik FF. 
Helicobacter pylori seropositi-
vity in patients with hyperemesis 
gravidarum. Int J Gynaecol Obstet 
1999;66:251-254. 

18. Deuchar N. Nausea and vomi-
ting in pregnancy: a review of the 
problem with particular regard to 
psychological and social aspects. Br 
J Obstet Gynaecol 1995;102:6-8. 

19. El-Mallakh R, Liebowitz N, Hale 
M. Hyperemesis gravidarum as 
conversion disorder. J Nervous 
Mental Dis 1990;178:655-659. 

20. Buckwalter JG, Simpson SW. Psy-
chological factors in the etiology 
and treatment of severe nausea and 
vomiting in pregnancy. Am J Ob-
stet Gynecol 2002;186:s210-s214. 

21. Matteson S, Roscoe J, Hickok J, 
Morrow GR. The role of behavioral 

conditioning in the development 
of nausea. Am J Obstet Gynecol 
2002;186: s241. 

22. Wolf JL. Liver disease in pregnan-
cy. Med Clin North Am 1996;80: 
1167-1187. 

23. Wildschut HIJ, Wladimiroff. Aan 
de zwangerschap verbonden afwij-
kingen. In: Heineman MJ, Bleker 
OP, Evers JLH, Heintz APM, 
red. Obstetrie en gynaecologie: de 
voortplanting van de mens, 4e ed. 
Maarssen: Elsevier gezondheids-
zorg, 2001:252-254. 

24. Braam RL, Seinen H, Blom VM, 
Reenalda PE, Niekel RAM. Braken 
na het eerste trimester van de 
zwangerschap: een alarmsymp-
toom. NTvG 1998;142:753-757. 

25. Tracey M, Fletcher HS. Appen-
dicitis in pregnancy. Am surg. 
2000;66(6):555-559.

26. Robertson C, Miller H. Hyperamy-
lasemia in bulimina nervosa and 
hyperemesis gravidarum. Int J Eat 
Disord 1999;26:223-227. 

27. Van Berge Henegouwen GP, 
Smout AJPM. In: Van der Meer 
J, Stehouwer CDA, red. Interne 
Geneeskunde, 12e ed. Houten/Die-
gem, Bohn Stafleu Van Loghum, 
2001:611-612.

28. Ramin KD, Ramin SM, Richey 
SD, Cunningham FG. Acute pan-
creatitis in pregnancy. Am J Obstet 
Gynecol. 1995;173(1):187-191.

29. Meyerson S, Holtz T, Ehrinpreis 
M, Dhar R. Small bowel obstruc-
tion in pregnancy. Am J Gastroen-
terol 1995;90:299-302. 

30. Bashiri A, Lazer T, Burstein E, 
Smolin A, Lazer S, Perr ZH, 
Mazor A. maternal and neonatal 
outcome following cerebrovascu-
lar accidents during pregnancy. 
J Matern Fetal neonatal Med 
2007;20(3):241-247. 

31. Shah AK. Non-aneurysmal 
primary subarachnoid hemorrhage 
in pregnancy-induced hyperten-
sion and eclampsia. Neurology 
2003;61:117-120. 

32. Stoodley MA, MacDonald RL, 
Weir BK. Pregnancy and intracra-
nial aneurysms. Neurosurg Clin N 
Am 1998;9:549-556.

33. Carroll RS, Zhang J, Black PM. 
Expression of estrogen recep-
tors alpha and beta in human 
meningiomas. J Neurooncol 
1999;42:109-116. 

34. Blankenstein MA, Blaauw G, 
Lamberts SWJ, Mulder E. Pres-
ence of progesterone receptors and 



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 120, december 2007   31

absence of oestrogen receptors in 
human intracranial meningioma 
cytosols. Eur J Cancer Clin Oncol 
1983;19:365-370.

35. Roelvink NC, Kamphorst W, 
Alphen van HA, Rao BR. 
Pregnancy-related primary brain 
and spinal tumors. Arch Neurol 
1987;44:209-215. 

36. Bennett TA, Kotelchuck M, Cox 
CE, Tucker MJ, Nadeau DA. 
Pregnancy-associated hospitaliza-
tions in the United States in 1991 
and 1992: a comprehensive view of 
maternal morbidity. Am J Obstet 
Gynecol 1998;178:346-354. 

37. Peeters A, Van de Wyngaert F, Van 
Lierde M, Sindic CJ, Laterre EC. 
Wernicke’s encephalopathy and 
central pontine myelinolysis indu-
ced by hyperemesis gravidarum. 
Acta Neurol Belg 1993;93:276-282. 

38. Chiossi G, Neri I, Cavazzuti M, 
Basso G, Facchinetti F. Hypere-
mesis gravidarum complicated by 
Wernicke encephalopathy: back-
ground, case report, and review of 
literature. Obstet Gynecol Surv 
2006;61:255-268.

39. Spruill SC, Kuller JA. Hypere-
mesis gravidarum complicated by 
wernicke’s encephalopathy. Obstet 
Gynecol 2002;99:875-877. 

40. Henry RJ, Vadas RA. Sponta-
neous rupture of the oesophagus 
following severe vomiting in early 
pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 
1986; 93: 392-394.

41. Barnea ER, Neubrun D, Shurtz-
Swirski R. The effect of insulin on 
human chorionic gonadotrophin 
secretion by placental explants. 
Hum Reprod 1993;8:858-862. 

42. Biggs JSG, Vessey EJ.Treatment 
of gastrointestinal disorders in 
pregnancy. Drugs 1980;19:70-76. 

43. Folk JJ, Heather FM, Leslie-Brown 
HF, Nosovitch JT, Silverman RK, 
Aubry RH. Hyperemesis gravida-
rum: outcomes and complications 
with and without total parenteral 
nutrition. J Reprod Med 2004; 
49:497-502. 

44. Field J. Hyperemesis gravidarum: 
a short case study. Nurs Times 
2001;97:55 

45. Munch S. A qualitative analysis of 
physician humanism: women’s ex-

perience with hyperemesis gravida-
rum. J Perinatol 2000;20:540-547. 

46. Buren HCS. Geneesmiddelen, 
zwangerschap en borstvoeding, 3e 
ed. Stichting Health Base en Tera-
tologie Informatie Centrum RIVM. 
Bilthoven, 2003. 

47. Magee LA, Mazotta P, Koren G. 
Evidence based view of safety and 
effectiveness of pharmacologic 
therapy for nausea and vomiting of 
pregnancy. Am J Obstet Gynecol 
2002;186:s256-261. 

48. Vutyavanich T, Kraiserin T, 
Ruangsri R. Ginger for nausea and 
vomiting in pregnancy: random-
ized, double masked, placebo 
controlled trial. Obstet Gynecol 
2001;97:577-588. 

49. Sahakian V, Rouse D, Sipes S, Rose 
N, Niebyl J. Vitamin B6 is effective 
therapy for nausea and vomiting of 
pregnancy: a randomized, double-
blind placebo controlled study. 
Obstet Gynecol 1991;78:33-36. 

saMENVaTTiNG 
Misselijkheid en braken komt voor bij 
50–90% van alle zwangeren. Hypere-
mesis gravidarum, de meest ernstige 
vorm van misselijkheid en braken, 
treedt op bij 0.3–2% van de zwangeren. 
Het gaat gepaard met gewichtsverlies, 
ketonurie en elektrolytenverstoring. Er 
bestaat veel controverse over de defini-
tie, de etiologie en de behandeling van 
hyperemesis gravidarum. De oorzaak is 
multifactorieel waarbij zowel hormona-
le, gastro-intestinale als psychologische 
factoren een belangrijke rol spelen. 
Hyperemesis gravidarum is een diag-
nose per exclusionem met een uitge-
breide differentiaaldiagnose. Adequate 
diagnostiek dient de overige oorzaken 
van braken in de zwangerschap uit te 
sluiten. 
De behandeling van hyperemesis 
gravidarum behoort bij voorkeur multi-
disciplinair van aanpak te zijn. In de 
acute fase staan hospitalisatie en een 
correctie van de volumehuishouding 
voorop. Als anti-emeticum wordt de 
voorkeur gegeven aan een antihistami-
nicum. 

Er is voorzichtigheid geboden bij 
persisterende of recidiverende klachten 
van braken in de zwangerschap gezien 
de (geringe) kans op ernstige complica-
ties bijvoorbeeld Wernicke’s encefalo-
pathie of het syndroom van Korsakov.
 
aBsTRaCT 
Nausea and vomiting occurs in 50-90 
% of all pregnancies. Hyperemesis 
gravidarum however, which is the most 
severe form of nausea and vomiting 
associated with weight loss, ketonemia 
and electrolyte imbalance, is diagnosed 
in 0.3-2 % of pregnant women. 
There is still a lot of confusion about 
the definition, the aetiology and treat-
ment of this hyperemesis gravidarum, 
as causes are multifactorial, and hormo-
nal, gastro-intestinal and psychological 
factors play an important role as well. 
Hyperemesis gravidarum has a broad 
differential diagnosis, consequentially, 
appropriate diagnostics are necessary 
to exclude other causes of vomiting in 
pregnancy. 
The management of hyperemesis gravi-
darum has to be of a multidisciplinary 

approach. Expeditious hospitalization 
and correction of the fluid balance are 
important at the early stage. If medica-
tion is found to be necessary then anti-
histamines should preferably be used. 
In case of sustained or recurring severe 
vomiting, the possibility of serious 
complications like Wernicke’s encepha-
lopathy and Korsakov’s syndrome 
should be considered.

TREfwOORdEN
Hyperemesis gravidarum; braken; 
etiologie; complicaties 
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INTRODuCTIE

Een casus wordt gepresenteerd 
van een zwangere patiënte met 
een intra-uteriene vruchtdood bij 
wie bij postmortaal onderzoek 
vena-umbilicalistrombose werd 
geconstateerd. Vanuit klinisch 
perspectief rees de vraag of er een 
causaal verband bestond tussen de 
vena-umbilicalistrombose en de 
intra-uteriene vruchtdood. In eerste 
instantie leek de trombotische 
occlusie de voor de hand liggende 
oorzaak van het opgetreden over-
lijden in utero. Om een gefundeer-
de uitspraak over oorzaak-gevolg-
relatie en aanbevelingen voor een 
volgende zwangerschap te kunnen 
doen, werd systematisch de litera-
tuur doorzocht met de volgende 
vraagstelling: is er een causaal 
ver band tussen het optreden van 
vena-umbilicalistrombose, histolo-
gisch bevestigd, en het vóórkomen 
van een intra-uteriene vruchtdood 
in de tweede helft van de zwan-
gerschap? Na selectie bleven er 
slechts drie artikelen over om de 
onderzoeksvraag te beantwoor-
den.1-3 De artikelen die afvielen, 
betroffen allen een trombose die 
niet was gelokaliseerd in de vena 
umbilicalis of beschreven slechts 
het  pathofysiologische mecha-
nisme van trombose. Na  kritische 
beoordeling van de be schik bare 
literatuur bleek het antwoord op de 
vraag uit de titel minder duidelijk 
dan aanvankelijk werd veronder-
steld. 

Vena-umbilicalistrombose bij  
intra-uteriene vruchtdood.  
Oorzaak of co-incident?
E. lEUsHUis1 EN J.P. liPs2

1 aRTs-assisTENT, afdEliNG OBsTETRiE EN GyNaECOlOGiE, KENNEMER GasTHUis, HaaRlEM. 

 (THaNs: aRTs-ONdERZOEKER, afdEliNG OBsTETRiE EN GyNaECOlOGiE, VU MEdisCH CENTRUM / aMC,  

 aMsTERdaM)

2 GyNaECOlOOG, afdEliNG OBsTETRiE EN GyNaECOlOGiE, KENNEMER GasTHUis, HaaRlEM.

CASuS

Een gezonde, niet rokende, 36-ja-
rige gravida 2, para 1, werd bij een 
amenorroe van 36 6/7 weken en 
een tot dan toe ongecompliceerde 
graviditeit verwezen vanwege 
intra-uteriene vruchtdood. Prena-
taal onderzoek (inclusief combi-
test en structureel echoscopisch 
onderzoek) in deze graviditeit liet 
geen afwijkingen zien. Bij de vorige 
partus werd à terme spontaan 
een gezonde zoon van 3030 gram 

geboren. Twee dagen na diagnose 
werd, na eenmalige toediening van 
misoprostol, een levenloze zoon 
van 2750 gram (P25–P50) geboren. 
Het nageboortetijdperk verliep 
ongecompliceerd. Peri- en postpar-
tum werd uitgebreid aanvullend 
onderzoek ingezet.

Maternaal aanvullend onderzoek
Oriënterend laboratorium-, 
serologisch en urineonderzoek 
lieten, evenals de vaginakweek, 
geen afwijkingen zien. Bij trom-

Tabel 1. Uitslagen trombofilieonderzoek naar de oorzaak van intra-uteriene vruchtdood.
1 Lupus anticoagulans n.v.t..
2 Uitslag van aanvullend onderzoek, afgenomen twee dagen vóór de partus.

Bepaling Afname
durante partu

Afname
10 weken post partum

Referentie-
waarden

Eenheid

Factor I 3.9 - 2.0 – 4.0 g/l

Anti-nuclaire 
nactor

niet aantoonbaar - niet aantoonbaar

Antistoffen 
cardiolipine IgG

11.04 36.0 < 10 GPL

Antistoffen 
cardiolipine IgM

< 4.262 10.1 < 10 MPL

Antitrombine III - 100 80 – 120 %

Proteïne C - 105 60 – 140 %

Proteïne S - 97 60 – 140 %

Factor VIII (act.) - 94 70 – 150 %

APTT1 27.2 28.9 sec

D-Dimeer 9162 127 0 – 500 ug/l

Factor V (Leiden) - geen Leiden mutatie 
(arg506gln) aanwezig

geen mutatie 
aanwezig

Factor II - geen mutatie
(20210G-A) aanwezig 

geen mutatie 
aanwezig
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bofilie-onderzoek, afgenomen 
durante partu, werd alleen een 
licht verhoogd anticardiolipine IgG 
gevonden. Herhaald onderzoek 
tien weken post partum bevestigde 
het verhoogd anticardiolipine IgG 
(tabel 1). Met het constateren van 
een verhoogd anticardiolipine IgG 
en het optreden van een intra-ute-
riene vruchtdood kon de diagnose 
primair antifosfolipidesyndroom 
(APS) worden gesteld.4

Foetaal aanvullend onderzoek 
Babygram, obductie en oor- en 
orofarynxkweken lieten geen af-
wijkingen zien. Opvallend was de 
bevinding van een trombotische 
occlusie van de vena umbilicalis 
bij de insertie van de navelstreng 
bij microscopisch onderzoek van 
de umbilicale vaten (figuur 1). De 
navelstreng, met een centrale inser-
tie, bestond slechts uit twee vaten, 
respectievelijk één vena umbilica-
lis en één arterie umbilicalis. De 
verhouding van het aantal win-
dingen tot de totale lengte van de 
navelstreng (umbilical cord index) 
was 0.21 (niet afwijkend).5 Micro-
scopisch onderzoek van de placenta 
liet tekenen van chronische foetale 
hypoxie en ischemie zien, pas-
send bij placentaire pathologie, en 
een beginnende chorioamnionitis. 
De placenta was te klein voor de 
amenorroeduur (347 gram, < P10). 
Karyotypering uit afgenomen na-
velstrengbloed, vruchtwater en een 
deel van de navelstreng mislukte. 

EVALuATIE VAN DE 
 LITERATuuR OVER 
VENA-uMBILICALIS-
TROMBOSE

Een gestructureerde zoekactie 
werd uitgevoerd in Pubmed (1950 
– september 2006). Door middel 
van preview/index werd in alle 
velden (All Fields) gezocht met de 
gedefinieerde determinant ((‘umbi-
lical vein’ or ‘umbilical vein blood’ 
or ‘umbilical vein thrombosis’ or 
 ‘umbilical vein thrombus’) and 
(‘thrombosis’)) en uitkomst (‘fetal 
death’ or ‘fetal death etiology’ 
or ‘fetal death in utero’ or ‘fetal 
deaths’ or ‘fetal demise’). Artike-
len zonder abstract en betreffende 
proefdieren werden uitgesloten. 
Er werd geen taalrestrictie toege-
past. Combineren van deze twee 
zoekacties met de Booleaanse ope-

rator ‘AND’ resulteerde in zestien 
artikelen met abstract. Selectie van 
artikelen en de kruisverwijzingen 
leverde op basis van relevantie, 
toepasbaarheid en validiteit ten 
aanzien van de onderzoeksvraag 
zes artikelen op. Na kritische be-
oordeling van de full-tekstartikelen 
bleven er drie artikelen over om 
de onderzoeksvraag te beantwoor-
den.1-3 De artikelen die afvielen, 
betroffen trombose die niet was 
gelokaliseerd in de vena umbilicalis 
of het pathofysiologische mecha-
nisme van trombose.
De incidentie van umbilicale trom-
bose wordt geschat op ongeveer 
1:1300 partus, 1:1000 perinatale au-
topsies en 1:250 hoog-risicozwan-
gerschappen.1 Vena-umbilicalis-
trombose treedt vaker op dan 
arteria umbilicalis trombose. Deze 
laatste is echter geassocieerd met 
een slechtere foetale uitkomst. 
Heifetz et al. hebben 52 casus van 
umbilicale trombose geanalyseerd 
en vergeleken met 68 casus uit de 
literatuur.1 De umbilicalistrombose 
trad in 85% van de gevallen op in 
de vena umbilicalis. De voor de 
hand liggende associatie tussen 
umbilicalistrombose en foetale 
morbiditeit en mortaliteit berustte 
volgens deze auteurs op een case-
selectiebias door onderrapportage 
van casus met een gunstige afloop 
en de aard van de bestudeerde 
populatie. Het bleek, ondanks het 
grote aantal casus, niet mogelijk om 
de bijdrage van de umbilicale trom-
bose aan perinatale complicaties te 
scheiden van de overige oorzaken 
van perinatale morbiditeit en mor-
taliteit. Umbilicale trombose werd 
wel gezien als aanwijzing voor 
zowel de ernst van de perinatale 
morbiditeit (en mortaliteit) als 
een associatie met een ongunstige 
foetale uitkomst. 
Vena-umbilicalistrombose in de 
tweede helft van de zwangerschap 
werd ook door Minakami et al. 
gerapporteerd.2 Zij rapporteer-
den slechts twee casus waarbij 
vena-umbilicalistrombose was 
geconstateerd bij een onverklaard 
intra-uterien overlijden. Tevens 
stelden zij het pre- of postmor-
taal ontstaan van een trombus ter 
discussie. Alhoewel zij geen bewijs 
leverden voor hun hypothese con-
cludeerden zij dat vena-umbilicalis-
trombose foetale nood of overlijden 
tot gevolg kan hebben.

In het artikel van Kristiansen et al. 
werd eveneens getracht antwoord 
te geven op de door ons gefor-
muleerde vraagstelling, wederom 
met een zeer gelimiteerde bewijs-
kracht (n = 3).3 Het optreden van 
vena-umbilicalistrombose werd 
omschreven als uiting van een com-
plex geheel van secundaire factoren 
die kunnen leiden tot intra-uterien 
overlijden. Vena-umbilicalis-
trombose als primaire oorzaak van 
overlijden werd niet aangetoond.
In de gepresenteerde casus werd 
de diagnose primair APS gesteld. 
Over de prevalentie van het APS bij 
zwangeren zijn geen cijfers bekend; 
het syndroom is nog niet zo lang 
bekend en de definities wisselen. 
Hoge concentraties van anticardio-
lipine antistoffen worden vaak in 
verband gebracht met miskraam 
en vruchtdood laat in het eerste, 
tweede en derde trimester. Daar-
naast wordt het vaak geassocieerd 
met pre-eclampsie, foetale groei-
vertraging en trombo-embolische 
complicaties.4,6 Laatstgenoemde 
is de meest frequent optredende 
complicatie.7 Een lokalisatie van 
de trombose in de vena umbilicalis 
in relatie tot het APS wordt slechts 
zeer sporadisch beschreven.8 Voor 
de neonaat worden ook zeldzame, 

Figuur 1. Doorsnijding van de trombotische occlusie 
van de vena umbilicalis. 
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doch zeer ernstige, implicaties 
van het APS beschreven.9 Tussen 
1987 en 2002 zijn dertien gevallen 
gepubliceerd van zowel arteriële 
als veneuze neonatale trombose 
gerelateerd aan het APS.10 In geen 
van deze dertien casus waren de 
umbilicale vaten getromboseerd. 
De oorzaak-gevolgrelatie van de 
umbilicale trombus blijft ondui-
delijk. In de bestudeerde litera-
tuur blijkt geen wetenschappelijk 
bewijs of diagnosticum te bestaan 
voor de differentiatie tussen een 
pre- of postmortem origine van een 
umbilicale trombus.2 Zodoende is 
differentiatie tussen trombose als 
oorzaak van het overlijden of het 
postmortaal tromboseren van de 
vena umbilicalis niet mogelijk.

CONCLuSIE

Literatuuronderzoek kon ons on-
voldoende antwoord geven op de 
vraag of een histologisch beves-
tigde vena-umbilicalistrombose de 
oorzaak zou kunnen zijn van een 
intra-uteriene vruchtdood in de 
tweede helft van de zwangerschap. 
Het minimale beschikbare bewijs 
in de literatuur suggereert slechts 
een multifactoriële associatie van 
vena-umbilicalistrombose met in-
tra-uterien overlijden. Daarbij is de 
literatuur over het pre- of postmor-
taal ontstaan van de trombus niet 
conclusief. Een atypische lokalisatie 
van een trombo-embolische com-
plicatie secundair aan de diagnose 
primair APS lijkt de meest voor de 
hand liggende associatie. 
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sUMMaRy
A healthy 36-year old pregnant patient is pre-
sented with an unexplained intra uterine foetal 
death in late gestation. Investigation for the 
cause of death revealed the prominent finding 
of thrombosis of the umbilical vein as well 
as the antiphospholipid syndrome. To clarify 
the causal relation or co-incidental occurrence 
for histological confirmed thrombosis of the 
umbilical vein and intra uterine foetal death 
in late gestation, a structured literature search 
was undertaken. In conclusion, the evidence 
was not sufficient to determine if thrombosis of 
the umbilical vein was pre or post mortal and 
if it could be the primary cause for intra uterine 
foetal death. However, an atypical location of 
a thrombotic complication secondary to the 
antiphospholipid syndrome seems most likely.
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overplaatsingen in verband met 
gynaecologische (oncologische) 
problematiek. Ernstige verloskun-
dige pathologie, zoals eclamptische 
insulten, problematiek waarbij een 
IC-opname plaatsvindt, of waarbij 
andere zeer ernstige problematiek 
is opgetreden, vinden eveneens 
hun weg naar deze database. 
Als bij een ochtend-, avond-, of 
weekeindoverdracht blijkt dat een 
complicatie is opgetreden, volgt 
vrijwel altijd de vraag of deze in 
de database is genoteerd. Zo nodig 
gebeurt dit alsnog.
De database biedt daarmee goede 
mogelijkheden om op simpele wijze 
het aantal operaties bij te houden 
voor het jaarverslag. AIOS kun-
nen ‘met één druk op de knop’ ten 
behoeve van voortgangsgesprekken 
of hun portfolio inventariseren hoe 
vaak en bij welke verrichtingen zij 
hebben geopereerd of geassisteerd. 
Voor complicatiebesprekingen kan 
eenvoudig een uitdraai gemaakt 
worden van opgetreden complica-
ties sinds de vorige complicatiebe-
spreking. Deze gegevens worden 
uiteraard ook gebruikt voor het 
jaarverslag. Daarnaast is het moge-
lijk te bezien hoeveel overplaatsin-
gen hebben plaatsgevonden. In het 
Flevoziekenhuis, dat genoodzaakt 
werkt met een kraptemodel op de 
verloskunde- en neonatologieafde-
ling, is dit een belangrijke bouw-
steen voor bijsturing van het beleid.

BEpERKINGEN

In het verleden was een eerste 
beperking de onduidelijkheid over 
de definitie van een complicatie: 
wanneer moet een afwijkend 
beloop als een complicatie bestem-
peld worden? Met de toelichting 

bijvoorbeeld de soort adnexoperatie 
(laparoscopie dan wel laparotomie, 
aard van de ingreep, enzovoort), 
curettage (apla, missed abortion, 
abortus in gang, curettage wegens 
rest enzovoort) of prolapsoperatie 
(met of zonder graft, benadering, 
enzovoort). Ook is het mogelijk op-
names zonder operatieve verrich-
ting te noteren, zoals een opname 
wegens salpingitis of hyperstimula-
tie. In een memoveld kan een korte 
toelichting worden gegeven.Tevens 
kunnen zwangerschaps opnames 
waarbij zich bijzonderheden voor-
doen, worden ingevoerd. De twee 
laatste velden betreffen de vragen 
of er al dan niet sprake is geweest 
van een complicatie of een over-
plaatsing. 

GEBRuIK DATABASE

De database is aanwezig op alle 
computers die door de gynaeco-
logen, assistenten en verloskun-
digen onder hun naam opgestart 
worden in de operatiekamers, de 
overdachtsruimte en de werk-
kamer van de verloskundigen en 
assistenten. Tevens is de database 
op alle kamers van de polikliniek 
toegankelijk.
Na elke operatie worden op de 
operatiekamer de gegevens over de 
operatie ingevoerd, evenals eventu-
ele tijdens de operatie opgetreden 
complicaties. Als zich tijdens een 
opname complicaties voordoen, 
kunnen deze gemakkelijk worden 
ingevuld. Complicaties die na 
ontslag uit het ziekenhuis optreden, 
kunnen bij een poliklinisch consult 
moeiteloos alsnog worden geregis-
treerd. Ook worden alle intra-ute-
riene of postpartum-overplaatsin-
gen ingevoerd, evenals zeldzame 

INLEIDING

‘Het geeft niet dat je een compli-
catie hebt, als je deze maar in de 
 database noteert’, is een gevleu-
gelde uitspraak in het kader van 
de complicatieregistratie op de 
afdeling verloskunde en gynae-
cologie van het Flevoziekenhuis. 
De database kreeg bij de recente 
kwaliteitsvisitatie het predikaat: 
‘de moeite waard om aan andere 
NVOG-leden te tonen’.
Nadat in het verleden zowel opera-
ties als complicaties in een simpele 
database werden ingevoerd, wordt 
sinds 2004 een database gebruikt 
die voor de vakgroep is ontworpen. 
Deze database heeft als doel op 
toegankelijke wijze operaties en 
opgetreden complicaties te regis-
treren. 
Een goede complicatieregistratie 
is een belangrijke bouwsteen voor 
het initiëren en implementeren van 
een goed kwaliteits- en patiëntvei-
ligheidsbeleid. Pas bij een optimale 
registratie kunnen complicaties 
systematisch worden geïnventa-
riseerd en geanalyseerd, waarna 
het reguliere beleid zo nodig kan 
worden bijgesteld. 

OpBOuw DATABASE

In de database zijn allereerst velden 
beschikbaar voor de naam van pa-
tiënte, haar geboortedatum, de da-
tum van behandeling, de operateur 
of behandelend arts en de eventu-
ele assistent-operateur. Een volgend 
veld betreft de soort behandeling. 
Operaties worden eerst uitgesplitst 
naar globale soort, bijvoorbeeld ad-
nexoperaties, curettages en prolaps-
operaties, enzovoort. Vervolgens 
wordt dit verder gespecificeerd, 
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van het werken met het formulier 
de nodige logistieke problemen met 
zich mee te brengen. Niet alleen 
het standaard in het (dag)klinische 
dossier opnemen van het formulier, 
maar ook het daadwerkelijk invul-
len en de logistiek rond het weer uit 
de status halen van de formulieren 
is een exercitie die ook een aantal 
maanden na invoering nog verre 
van honderd procent ‘complicatie-
vrij’ is. 
Ook blijkt er een relatief groot 
aantal complicaties te zijn, die in 
de categorie ‘overige’ vallen, zoals 
zich spontaan ontlastende of con-
servatief behandelde hematomen, 
hypergranulatie, zwangerschap na 
sterilisatie, naar buiten eroderende 
grafts, re-operaties voor andere 
ingrepen dan nabloedingen, hyper-
stimulatie of immatuur gebroken 
vliezen na een (elders verrichte) 
vruchtwaterpunctie. 

BESCHOuwING

Het gebruik van de database erva-
ren wij in het Flevoziekenhuis als 
een waardevolle aanvulling op het 
gebruik van het complicatieformu-
lier van de NVOG. De meerwaarde 
van het complicatieformulier is 
gelegen in de grotendeels heldere 
definiëring van complicaties, waar-
bij het de mogelijkheid biedt zowel 
operatieve als postoperatieve com-
plicaties duidelijk te herkennen en 
te rubriceren. Daarnaast geeft het 
formulier de mogelijkheid eventu-
ele complicaties direct aan het bed 
van de patiënt te noteren. Dit kan 
in de toekomst verder worden on-
dervangen, zodra een klinisch EPD 
beschikbaar is, met de mogelijkheid 
van complicatieregistratie aan de 
bedzijde.  
Alleen-gebruik van het formulier 
kent het gevaar van in de status 
blijven zitten, zeker bij de patiënte 
die met een complicatie naar de 
intensive care, een andere afdeling 
of een ander ziekenhuis ‘verdwijnt’. 
Daarnaast is de logistiek rond 
het poliklinisch of tijdens avond/
weekeinddienst na ontslag invullen 
van het formulier moeizaam als de 
status en/of het formulier zich dan 
op een weinig toegankelijke plek 
bevindt. 
De in dit opzicht veel meer toe-
gankelijke database geeft hier een 
welkome aanvulling. Bovendien 
biedt deze de mogelijkheid om 

gecommuniceerd. Dit geldt naast 
de conversie van laparoscopie naar 
laparotomie en van vaginale naar 
abdominale uterusextirpatie, ook 
voor de incomplete hysteroscopi-
sche (grote) myoomresectie en voor 
het beleid van vervroegd de CAD 
verwijderen na prolapsoperaties. 
Hierbij is immers bekend dat de 
kans op een retentie verhoogd is. In 
de verloskunde kan gediscussieerd 
worden wanneer de afschietende 
vacuümcup, bij de hierover al dan 
niet geïnformeerde patiënte, bij de 
al dan niet van tevoren als moei-
zaam ingeschatte procedure, en bij 
de al dan niet gevolgde herplaat-
sing, forcipale extractie of sectio, 
een complicatie is. 
Tot slot is de definitie ‘een onbe-
doelde of ongewenste gebeurtenis 
of toestand na een behandeling, 
die zodanig nadelig is dat aanpas-
sing van het medische (be)han-
delen noodzakelijk is’, soms voor 
meerdere uitleg vatbaar. Een vrouw 
die postoperatief in verband met 
pijnklachten extra de polikliniek be-
zoekt, zonder evidente afwijkende 
bevindingen, maar die wel een 
recept voor extra pijnstillers krijgt 
voorgeschreven:  is dit nu al dan 
niet een complicatie?
Goede definiëring c.q. afspraken 
zijn noodzakelijk. Nogal eens 
worden de registratie en inventari-
satie van complicaties en negatieve 
consequenties teveel geïnterpre-
teerd als falen van de behandeling 
of van de behandelend zorgverle-
ner. Het is daarbij belangrijk voor 
ogen te houden dat het doel is te 
komen tot betere kwaliteitsbe-
waking en patiëntveiligheid. Dit 
instrument faciliteert een mogelijk-
heid om te signaleren en daar waar 
mogelijk, het beleid aan te passen. 
Bij optimaal gebruik bevordert en 
verbetert dit de kwaliteit van zorg 
en patiëntveiligheid. 

HET NVOG-COMpLICATIE-
FORMuLIER

De komst van het NVOG-formulier 
met een duidelijke definitie over 
wat al dan niet een complicatie is, 
is in het Flevoziekenhuis verwel-
komd. Het formulier is aangepast 
met een vraag of een complicatie al 
dan niet in de database is ingevoerd 
en met de mogelijkheid aan te krui-
sen of er een MIP/FONA-melding 
is gedaan. Toch blijkt de invoering 

op het NVOG-complicatieformulier 
is deze onduidelijkheid sterk 
afgenomen. Inmiddels is gebleken 
dat in het verleden een aantal van 
de door de NVOG gedefinieerde 
complicaties vrijwel altijd in de 
database terechtkwam, zoals du-
rante operationem ontstane letsels, 
achtergelaten instrumentarium of 
operatieve re-interventies. Andere 
complicaties, zoals urinewegin-
fecties, anesthesieaccidenten of 
bijwerkingen van medicatie vonden 
tot nu toe zelden of nooit hun weg 
naar de database. 
Een tweede beperking was het 
invoeren in de database van post-
operatieve complicaties bij patiën-
ten die niet op de gecombineerde 
verloskunde/gynaecologieafde-
ling van het ziekenhuis lagen. Om 
toegang tot de database te krijgen, 
moest op de desbetreffende afde-
ling de computer eerst op eigen 
naam opgestart worden, een te tijd-
rovende handeling. Het alternatief, 
na het visite lopen een complicatie 
op een andere afdeling invoeren, 
vergde veelal discipline, zeker bij 
drukke werkzaamheden. Inmiddels 
is dit probleem opgelost doordat op 
de afdeling waar ook relatief veel 
gynaecologische patiënten liggen, 
de database is geïnstalleerd op de 
‘afdelingscomputer’. 
Een derde beperking is het verschil 
in alertheid tussen verschillende 
hulpverleners om poliklinische 
complicaties te herkennen. Zo heeft 
een vrouw, bij wie de huisarts post-
operatief een cystitis heeft behan-
deld, een post-operatieve complica-
tie gehad. In de praktijk blijken niet 
alle hulpverleners bij nacontrole de 
alertheid te hebben bij een dergelij-
ke anamnese, ‘geen complicatie’ in 
de database te veranderen in ‘wel 
een complicatie’. 
Een discussiepunt blijft de ‘calcula-
ted risk’. De commissie complica-
tieregistratie concludeert hierover 
dat een conversie geen complicatie 
hoeft te zijn, maar dat dit afhangt 
van de reden voor de conversie. 
Het probleem van calculated risk 
speelt overigens ook in andere 
situaties, waarbij de kennis dat een 
bepaalde gebeurtenis nu eenmaal 
af en toe voorkomt bij een be-
paalde soort behandeling, ertoe 
bijdraagt dat deze gebeurtenis niet 
als complicatie wordt beschouwd, 
zeker als deze ‘calculated risk’ 
tevoren duidelijk met patiënte is 
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wording tot gevolg wat leidt tot 
een minder snel plannen van een 
re-curettage en het aannemen van 
een meer expectatieve houding. Dit 
voorbeeld onderstreept het belang 
van de openingszin van dit artikel 
om niet te aarzelen complicaties 
te registeren. Pas na (overmatige) 
registratie kan evaluatie plaatsvin-
den, waarbij het uiteindelijke doel 
natuurlijk blijft zo min mogelijk 
complicaties te veroorzaken. 

gemakkelijk te categoriseren. Dit 
kan niet alleen naar soort compli-
catie, maar ook per soort operatie, 
per tijdseenheid, of desgewenst per 
operateur. Zo kunnen complicaties 
daadwerkelijk gemonitord worden. 
Als voorbeeld zijn recent de curet-
tages vanwege een vermeend niet 
leeg cavum uteri geëvalueerd. Deze 
evaluatie toonde aan dat er vaker 
dan verwacht geen trofoblast werd 
gevonden bij PA-onderzoek. Deze 
constatering heeft een bewust-

veelvuldig bij overdrachten te 
bediscussiëren of een bepaalde 
gebeurtenis een complicatie is. Het 
‘complicatieregistratiebewustzijn’ 
van alle verloskundigen, assisten-
ten en gynaecologen wordt hiermee 
verhoogd. Ook is het mogelijk 
complicaties die langere tijd na 
ontslag worden waargenomen, op 
een eenvoudige manier alsnog te 
registreren, hetgeen de compleet-
heid van de registratie ten goede 
komt. Tot slot zijn complicaties 

saMENVaTTiNG
Een zorgvuldige en volledige com-
plicatieregistratie is een belangrijke 
bouwsteen voor een goed patiëntveilig-
heidsbeleid. Naast het NVOG-compli-
catieregistratieformulier biedt een data-
base aanvullende mogelijkheden om tot 
een zo compleet mogelijke registratie te 
komen. Hiermee kunnen ook postope-
ratieve complicaties die na ontslag op-

treden, gemakkelijk ingevoerd worden. 
Tevens is het mogelijk per soort ope-
ratie, per tijdsvak of per operateur het 
aantal complicaties te inventariseren. 
Bovendien draagt frequente discussie 
tijdens de overdracht of een bepaalde 
gebeurtenis een complicatie is, die in de 
database hoort te worden ingevoerd, bij 
aan een groter ‘complicatiebewustzijn’ 
van alle betrokken hulpverleners.
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aan zijn bedoelingen: het beoogde 
veiligheidseffect wordt niet bereikt 
en het is alleen nog maar onveiliger 
geworden door alle aandacht af 
te leiden. Toegegeven, het is een 
gevaarlijke bocht maar met al deze 
waarschuwingen is hij levensge-
vaarlijk geworden. Het middel is 
hier erger dan de kwaal.
Hetzelfde dreigt op dit moment 
op grote schaal te gebeuren in de 
gezondheidszorg. De veiligheids-
gekte heeft een geheel eigen maffia 
gemobiliseerd, kantoren vol met 
bureaucraten als meeuwen rond 
een vuilnisbelt. Deze maffia houdt 
de illusie van een 100% veilige 
zorg, en daarmee zichzelf, behen-
dig in stand. Het eerste hulpmiddel 
hierbij is de mythe dat veiligheids-
streven en kwaliteit synoniemen 
zijn. Niemand zal kunnen ontken-
nen dat een onveilige zorg kwali-
teitsarm is maar wat er nu gebeurt, 
speelt zich af aan de andere kant 
van het spectrum. De curve van de 
veiligheidswinst is daar exponenti-
eel geworden en zal de asymptoot 
van 100% nooit raken, wat we ook 
doen. En toch blijven we het pro-
beren met een weerzinwekkende 
hoeveelheid  papier, voorschriften, 
regels en richtlijnen, alles onder het 
mom van het sleetse mantra: trans-
parantie. En al dit papier werkt 
als de Italiaanse verkeersborden, 
averechts. In plaats van te werken 
aan kwaliteit en veiligheid, aan 
werkelijke communicatie met onze 
patiënten, aan verbeteringen op 
de werkvloer, zitten we zuchtend 
achter ons bureau en staren droevig 
naar de stapels papier die steeds 
hoger worden.
Het tweede hulpmiddel van de 
bureacratische controlemaffia is 
het voortdurend onder de aan-
dacht brengen van incidenten, die 
natuurlijk overal gebeuren waar 
mensen aan het werk zijn. Gehol-

lopen in de Val d’Orcia van Pienza, 
het geboortedorp van Paus Pius 
II, naar Montepulciano en lunchen 
onderweg in Montecchiello waar 
de klok in 1500 is blijven steken en 
waar een van de beste olijfoliesoor-
ten van Toscane gemaakt wordt. 
’s Nachts vriest het maar overdag 
warmt de zon de aarde op. De vel-
den hebben onwaarschijnlijk mooie 
kleuren, van roodbruin tot okergeel 
en beigegroen. Het is al lang gele-
den dat ik verloskunde deed maar 
ik geloof dat ook de kleur van oud 
meconium er tussen zit. In iedere 
miniscule bar is de cappuccino 
honderd keer beter dan waar ook in 
Nederland en in iedere onooglijke 
Toscaanse trattoria serveren ze olijf-
olie die je misschien, heel misschien 
alleen in de Librije in Zwolle kunt 
vinden. 
Maar toch vertoont dit bolwerk van 
genot ook haarscheuren. Op een 
bochtige bergweg telde ik dertien 
verkeersborden binnen een afstand 
van misschien tien meter. Op het 
eerste gezicht lijkt het of de plaatse-
lijke gemeente alle borden die over 
waren op één plaats in de grond 
heeft gezet. Maar dat is schijn, hier 
is meer aan de hand. Ik ben gestopt 
om ze te bestuderen: slipgevaar, 
haarspeldbocht, overstekende 
herten, overstekende runderen, 
vallend gesteente, verboden te 
toeteren, uitholling overdwars, 
sneeuwkettingen verplicht bij 
sneeuw, losse steenslag, maximum 
van zestig kilometer opgeheven, 
maximum van veertig kilometer in 
werking, wij zijn een voorrangsweg 
en de weg helt vijftien graden. Ook 
als je veertig kilometer zou rijden, 
beland je vrijwel zeker in het ravijn 
als je al deze waarschuwingen tot 
je wilt nemen. Een uit de hand 
gelopen veiligheidswaan is de 
Italiaan hier te machtig geworden 
en de gevolgen zijn tegengesteld 

We zijn weer in ons geliefde Italië 
en hebben een lezing en een ge-
combineerd operatieprogramma 
(endometriose in het septum 
rectovaginale voor Trudy en een 
zenuwsparend cervixcarcinoom 
voor mij) in Verona uit laten lopen 
in een extra week in Zuid-Toscane. 
Even uit de sleur van het einde-
loze papierwerk. Het zoveelste 
lijstje van hoeveel assistenten in 
opleiding er nu echt rondlopen, de 
begroting voor volgend jaar, een 
verklaring voor een stijging van 
het aantal aangevraagde MRI’s en 
een verantwoording voor het 0,2 
gedaalde topreferentiepercentage 
op de polikliniek, de wetenschap-
pelijke output van de afdeling, een 
preadvies over nieuwe leerstoelen 
in Noord- en Zuid-Nederland, een 
enquête over wie de beste gynaeco-
loog in Nederland is en een nieuwe 
enquête over de kwaliteit van het 
onderwijs aan de zusterfaculteiten. 
Hoe kan ik in godsnaam weten 
hoe de kwaliteit van het onderwijs 
in Utrecht zich verhoudt tot die 
in Rotterdam? Het zal vast allebei 
wel goed zijn. Erger nog dan deze 
zinloze lijstjes is de terreur van 
allerlei veiligheidsregels en richt-
lijnen. Als je het papier niet af en 
toe ongelezen weggooit kun je met 
gemak hele dagen bezig zijn om de 
controlebureaucratie tevreden te 
stellen in plaats van levens te red-
den op de OK.
Nee, dan Italië. Hier maakt men 
zijn eigen regels. Hier is het leven 
nog goed. Hier groeten de men-
sen elkaar nog op straat. Hier is 
de grote hufterigheid nog niet 
doorgedrongen en het gevoel van 
wellevendheid en esthetiek nog 
aanwezig. Wij zijn specialisten 
geworden van Italië in de winter: 
geen toeristen, helder licht, een 
wintersportachtige ‘crispe’ lucht 
en het oogsten van de olijven. We 

Het middel en de kwaal
J.B.M.Z. TRiMBOs

afdEliNGsHOOfd afdEliNG GyNaECOlOGiE, lUMC, lEidEN
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Naschrift: de termen ‘meeuwen rond 
de vuilnisbelt’ en een maatschappij die 
‘zijn eigen onvolkomenheid niet kan 
verdragen’ zijn ontleend aan een artikel 
van Ernst Timmer in de NRC van 24 
oktober jl. (JBT)

Toscaanse haarspeldbocht wordt 
nooit een vlakke landweg, al zet-
ten we er vijfhonderd borden bij. 
Natuurlijk moeten we de onvei-
ligheid terugdringen, maar als 
we dat doen met een hysterische 
‘Italiaanse’ overreflex, wordt ook 
hier het middel erger dan de kwaal. 
Dan zal een minimale stijging van 
de zekerheidscurve ten koste gaan 
van alle tijd die aan de eigenlijke 
zorg besteed moet worden en van 
de werkelijke aandacht voor de 
zieke medemens in alle aspecten. 
En daar was het toch allemaal om 
begonnen. 

pen door de media eisen samenle-
ving, inspectie en beleidsmakers 
een steeds strakker keurslijf van 
verantwoording, dat lijkt op het 
van een kersenboom een verkla-
ring in drievoud te eisen waarom 
hij kersen draagt en zo ja, hoeveel. 
Het lijkt erop of onze maatschap-
pij, na vijftig jaar vrede en een nog 
steeds stijgende welvaart, zijn eigen 
onvolkomenheden niet meer kan 
verdragen en een volledig maak-
bare samenleving wil afdwingen.
Incidenten zijn tragisch en vaak het 
gevolg van een sinistere samenloop 
van ongunstige omstandigheden, 
maar ze zullen er altijd blijven. De 

CORREsPONdENTiEadREs
Prof. dr. J.B.M.Z. Trimbos
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA  Leiden
Telefoon: 071 5269111
Fax: 071 5266741
E-mail:J.B.M.Z.Trimbos@lumc.nl
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gaat nooit ten koste van veiligheid) 
weer andere eisen dan de (acute) 
verloskunde (getrainde high reli-
ability organisation als verantwoord 
compromis tussen wisselende 
werkdruk en veiligheid).2 Het 
NVOG-beleid moet één geheel gaan 
vormen met de andere peilers van 
ons geïntegreerde kwaliteitsbeleid 
(Nota Kwaliteit 2007-2012). Er is 
een Commissie Patiëntveiligheid 
NVOG binnen de Koepel Kwaliteit 
in het leven geroepen (zie NVOG 
net), die u de weg wijst met een 
Nota Patiëntveiligheid NVOG en 
concrete plannen voor hulpmid-
delen die aansluiten bij de andere 
kwaliteitsinstrumenten.

U zult het echter wel zelf moeten 
doen. Vaak is dat niet meer werk, 
maar wel een beetje anders. De 
inhoud van de NVOG Nota en van 
het themanummer Patiëntveilig-
heid bieden u nu al de mogelijk-
heid zelf wat veiliger uw werk 
te doen. De bewijsvoering voor 
de effectiviteit van maatregelen 
gericht op patiëntveiligheid laat 
te wensen over. Slechts weinige 
interventies zijn evidence based in 
de ons bekende betekenis.3 Zowel 
methodologische als power-issues 
liggen daaraan ten grondslag. Deze 
moeten natuurlijk wel worden op-
gelost, maar daarop wachten duurt 
te lang. Immers, veel kan al worden 

de opleiding. We behoeven een 
lerende organisatie, waar het feil-
baarheidsbesef leeft en rekenschap 
afleggen naar andere teamleden de 
gewoonste zaak van de wereld is. 
Er heerst een medewerker-veilig 
klimaat waar alle teamleden ande-
ren kunnen en zullen aanspreken 
als de veiligheid in het geding is. 
Dat kan echter als een bedreiging 
van de professionele autonomie 
worden ervaren en zal daarom 
weerstand opleveren. De noodza-
kelijke cultuur zal niet van vandaag 
op morgen worden bereikt, maar 
stapje voor stapje kan dat wel luk-
ken. U kunt er wel direct iets aan 
doen (zie kader). De urgentie is 
hoog, wachten is niet acceptabel.

Patiëntveiligheid is een van de 
beoordelingsaspecten en vooral de 
bodem van kwaliteit (naast effec-
tiviteit, doelmatigheid, patiëntge-
richtheid en tijdigheid). De Koepel 
Kwaliteit wil de NVOG-leden 
ondersteunen bij de activiteiten die 
van hen verwacht worden. Er kan 
gebruikgemaakt worden van veel 
kwaliteitszorg- en patiëntveilig-
heidsinstrumenten die al beschik-
baar zijn. Daarnaast zijn kennis, 
hulpmiddelen en ondersteuning 
nodig, die specifiek gericht zijn op 
patiëntveiligheid in ons vakgebied. 
Zo stelt veilige voortplantingsge-
neeskunde (bijvoorbeeld: productie 

Ieder maakt in zijn omgeving met 
regelmaat gebeurtenissen mee 
waarbij het net wel, of soms net niet 
goed ging in de zorg voor onze pa-
tiënten. Waar gehakt wordt vallen 
spaanders, geen mens is onfeilbaar. 
We weten het wel, maar handelen 
we er ook al naar?
De grote belangstelling voor 
patiëntveiligheid op het gynaecon-
gres in Maastricht was aanleiding 
tot een themanummer in oktober. 
In november is de Nota Patiënt-
veiligheid NVOG in de algemene 
ledenvergadering ter discussie 
geweest. Hebt u beide al in de 
vakgroep besproken? Kunt u er 
wat mee? Veiligheid verdient onze 
voortdurende aandacht, daarom 
ook in deze Kwaliteits-column. 
Patiëntveiligheid is het voorkomen 
van onbedoelde schade. 
Onze sector is een bedrijfstak met 
grote risico’s. Uit het bedrijfsleven 
is bekend dat je daar actief antici-
perend mee om moet gaan, anders 
gebeuren er rampen. Het recente 
onderzoek naar vermijdbare onbe-
doelde schade in de ziekenhuizen 
in ons land laat zien dat het in 
onze bedrijfstak niet anders is. De 
overheid herinnert ons aan onze 
belofte primum non nocere. In juni 
is een  actieprogramma ter verbe-
tering van de patiëntveiligheid 
van alle veldpartijen gelanceerd.1 
Voor enkele onderdelen neemt het 
ziekenhuis het initiatief (Veilig-
heidsmanagement Systeem, VMS), 
voor andere moeten we zelf aan 
de slag. Dat vraagt van ons een 
andere oriëntatie, niet alleen op 
de inhoud van de zorg, maar ook 
op het proces van zorgverlening. 
Vooral de elementen samenwerken 
en communicatie met anderen zijn 
daarin achtergebleven gebieden, 
zowel in ons dagelijks werk als in 

Uit de Koepel Kwaliteit

Werken aan patiëntveiligheid.  
Wanneer bent u begonnen?
M.P. HERiNGa

lid COMMissiE PaTiëNTVEiliGHEid NVOG

•	 Aanvaard	dat	fouten	kunnen	en	zullen	optreden	en	trek	er	openlijk	lering	uit.
•	 Inventariseer	de	actuele	risico’s	alvorens	met	een	taak	te	beginnen.
•	 Heb	altijd	een	alternatief	plan	klaar,	anticipeer	op	problemen.	
•	 Wees	bereid	hulp	in	te	roepen,	dat	moet	makkelijker	zijn	dan	een	loopje	nemen	met	

de veiligheid.
•	 Laat	professionele	beleefdheid	niet	in	de	weg	staan	van	het	aanspreken	van	team

leden, vooral wanneer deze nieuw zijn.
•	 Gebruik	en	vraag	eenduidige	communicatie;	fouten	ontstaan	vaak	door	

 misverstanden en verkeerde interpretatie van boodschappen (verifieer, readback).
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in patient safety’.3 Begint u vast, 
dan is de patiënt bij u al in veiliger 
handen!

Literatuur

1. Veiligheidsprogramma Voor-
kom schade, werk veilig in 
de Nederlandse ziekenhui-
zen. http://orde.artsennet.nl/
uri/?uri=AMGATE_6059_397_

bereikt met gezond verstand. Dat is 
gebleken zowel in de luchtvaart als 
in de anesthesie.3 Die benadering 
kent wel risico’s. Daarom moeten 
we blijven nadenken over waar het 
echt om gaat.
Herkent u de uitspraak ‘many small 
things make big disaster’ na een 
incident? Het passende antwoord 
daarop is ‘doing a lot of little things 
in aggregate can make a big difference 
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De generation R studie: geboortegewicht-
verschillen tussen ethnische populaties
Deze cohortstudie had als doel te onderzoeken of verschillen in geboortegewicht tussen et-
nische groeperingen verklaard kunnen worden door determinanten van geboortegewicht. 
Gegevens van 6044 zwangere vrouwen en hun partners uit de regio Rotterdam met ver-
schillende etnische achtergrond werden bestudeerd. De invloed van socio-demografische, 
biomedische, en levensstijl gerelateerde determinanten van geboortegewicht werd bekeken.
In vergelijking met het mediane geboortegewicht van Nederlandse vrouwen (3485 gram, 
SD 555) was het mediane geboortegewicht lager bij alle niet-Nederlandse populaties (range 
88-424 gram) behalve de Marokkaanse. Voor diverse populaties werden deze verschil-
len grotendeels verklaard door amenorroe en lengte van vader en moeder. Voor andere 
populaties konden de gevonden verschillen slechts gedeeltelijk worden verklaard door de 
studiedeterminanten. De auteurs concluderen dat er significante verschillen zijn in geboor-
tegewicht tussen verschillende etnische populaties die slechts gedeeltelijk kunnen worden 
verklaard door bekende determinanten van geboortegewicht. Een aantal van deze deter-
minanten is niet makkelijk aan te passen zoals de lengte van de ouders. De auteurs pleiten 
voor vervolgstudie om te komen tot een nog beter inzicht hierin. 

Verschil in klaring hrHPV-types onderstreept 
 belang van hrHPV-genotypering bij screening 
In een screeningscohort vrouwen tussen 30 en 60 jaar (n=44102) werd de klaring be-
studeerd van 14 hrHPV-types bij hrHPV-positieve vrouwen met normale cytologie en 
geringe en matige dysplasie. Gekeken werd naar de klaring van het in eerste instantie 
aangetoonde hrHPV-type na 6 en 18 maanden. Klaring na 6 maanden bleek 43% (normale 
cytologie) en 29% (geringe/matige dysplasie). Na 18 maanden was deze klaring hoger: 
respectievelijk 65% en 41%. De laagste klaring bij vrouwen met normale cytologie werd 
gevonden voor HPV16, HPV18, HPV31 en HPV33. Significant verminderde 18-maanden-
klaring werd gevonden voor HPV16 en HPV31 (normale cytologie) en HPV16 (geringe/
matige dysplasie). Onder de vrouwen die niet hrHPV klaarden werd bij vrouwen met 
persisterende HPV16 een toegenomen incidentie van CIN3 gevonden. De typeafhankelijke 
verschillen in klaring onderstrepen volgens de auteurs het potentiële belang van hrHPV-
genotypering in screeningprogramma’s. Met name lijkt het nauwkeurig vervolgen van 
vrouwen met HPV16 van belang.   

Normale psychosociale ontwikkeling van 
ICSI-kinderen na 5 tot 8 jaar follow-up 
Onderzoek naar psychosociale ontwikkeling van kinderen geboren na ICSI is schaars.
In dit onderzoek werden alle eenlingen geboren tussen juni 1996 en december 1999 na ICSI 
vanuit het LUMC gevraagd deel te nemen. Daarnaast werden gematchte controles (IVF 
of spontane conceptie) geïncludeerd. Verschillende vragenlijsten werden door de ouders 
ingevuld (child behaviour checklist, Nijmeegse ouderlijke stress index, Dux25 en TAC-
QOL). Kinderen vulden de Dux25 kinderlijst in. Totaal werden gegevens verkregen van 87 
kinderen na ICSI, 92 na IVF en 85 na spontane conceptie. De prevalentie van gedragsstoor-
nissen zoals gerapporteerd door de ouders was vergelijkbaar in alle drie de groepen. Bij 
met name meisjes na IVF werd minder probleemgedrag gerapporteerd dan bij kinderen na 
ICSI of spontane conceptie. Scores van kwaliteit van leven waren vergelijkbaar tussen de 
drie groepen. Er werd als toevalsbevinding een hogere prevalentie gevonden van autis-
tische aandoeningen bij kinderen na ICSI. Deze bevinding dient volgens de auteurs eerst 
bevestigd te worden in vervolgonderzoek met grotere groepen. ICSI-ouders ondervonden 
wel meer stress maar hierbij speelt volgens de auteurs mogelijk selectiebias een rol. Het 
merendeel van de ICSI-eenlingen toonde een normale psychosociale ontwikkeling op 5-8 
jarige leeftijd.
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