
1889-2014  125 jaar01
GynaecoloGie, oncoloGie, perinatoloGie en voortplantinGsGeneeskunde

volume 128 februari 2015

2015

Doelmatigheidsonderzoek in de VPG

Placenta accreta 

Pijn na endometriumablatie

Torsie van het ovarium 

Depressies bij zwangerschap



3

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 128, februari 2015  www.ntog.nl

colofon

V. Mijatovic, hoofdredacteur (e mijatovic@ntog.nl)

W.M. Ankum, voorzitter deelredactie gynaecologie

J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie

R.M.F. van der Weiden, voorzitter deelredactie 

voortplantingsgeneeskunde

J.W. Nijkamp, namens de NVOG

J.W.M. Aarts, namens VAGO, webredacteur

S. Schoenmakers, namens VAGO, webredacteur 

A.C.M. Louwes, bureauondersteuning NVOG

DEELREDACTIES

E.A. Boss, gynaecoloog

J.J. Duvekot, perinatoloog

J.W. Ganzevoort, perinatoloog

K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus 

A.C.J. Ravelli, epidemioloog 

S.J. Tanahatoe, voortplantingsgeneeskunde 

W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog 

W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog-seksuoloog

F. Vernooij, gynaecoloog-epidemioloog 

R.P. Zweemer, gynaecologisch oncoloog

S.F.P.J. Coppus, rubrieksredacteur NOBT

M. Braakhekke, rubrieksredacteur UNO

B. Koullali, rubrieksredacteur UNO

G.H. de Wet, redigeren abstracts

J. van 't Hooft, redacteur Crown Initiative

UITGEVER & REDACTIESECRETARIAAT

GaW ontwerp+communicatie b.v.

Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen 

mw. Judica Velema (bureauredactie)

t  0317 425880  e  redactie@ntog.nl  i  www.ntog.nl

ABONNEMENTEN

Standaard €  195,- per jaar. Studenten €  86,50 per jaar. 

Buitenland €  295,- per jaar. Losse nummers €  26,-. 

Abonnementen lopen per jaar van 1 januari t/m 31 

december. Aanmelden en opzeggen van abonnementen 

en adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de uitgever.

ADVERTENTIES

Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER  Den Haag, 

t 070 3228437  i  www.brickx.nl

dhr. E.J. Velema  m 06 4629 1428  e eelcojan@brickx.nl

OPLAGE & VERSCHIJNING

1700 exemplaren, 10 x per jaar.

VOLGENDE EDITIE

NTOG 2015 # 2 verschijnt op 7 maart 2015.

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of enige wijze, digitaal noch analoog, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Redactie en uitgever verklaren dat deze uitgave op 

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; 

uitgever en auteurs kunnen evenwele op geen enkele 

wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de 

informatie. Redactie en uitgever aanvaarden dan ook 

geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 

aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde 

informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met 

nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te 

gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en 

ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Zie  i  www.ntog.nl

BEELD OMSLAG

Kerstroos - Helleborus niger

Fotografie Wim van Hof, GAW ontwerp+communicatie

ADVERTEERDERS IN DIT NUMMER

Astellas  |  Betmiga 

Ferring Pharmaceuticals  |  Menopur

Igoandpractice  |  Doelencongres

ISSN 0921-4011

14-MIR-028   Verkorte productinformatie en referenties elders in deze uitgave

De eerste ß3
-agonist voor de 

behandeling van overactieve blaas1

Een frisse start bij OAB

OVERACTIEVE BLAAS: 
HET IS TIJD OM AAN IETS

ANDERS TE DENKEN

ASBE1419.v1 Advertentie.indd   1 04-04-14   11:00

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 voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepas-

sing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en 

Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belangen 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 wetenschap-

pelijke bijeenkomsten; 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 beoefenaars van dit specialisme, en in 

het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende orga-

nen en instanties.

inhoud

 Editorial
    4 Kijken door vier vensters 
 dr. Velja Mijatovic, hoofdredacteur

 Van het bestuur
    6  Een toekomstbestendige structuur voor de NVOG 

prof. dr. S.G. Oei, voorzitter 

 Opinie
    7    Gynaecologen anno 2025...  de opleiding ter discussie!  

dr. R.L.M. Bekkers

 Koepel Kwaliteit
  10 Beleidsplan 2015-2017 en werkwijze 
 dr. G.L. Bremer, voorzitter Koepel Kwaliteit

 Kort nieuws
  12 Onderscheiding voor Frans Helmerhorst  |  IVF goedkoopst in Nederland

 Oorspronkelijke artikelen
  14   Doelmatigheidsonderzoek in de voortplantingsgeneeskunde 

dr. L.M. Moolenaar, dr. P.G.A. Hompes, prof. dr. B.W.J. Mol en prof. dr. F. van der Veen

  22   Placenta accreta 
drs. W. Mingelen, dr. F.M. van Dunné en prof. dr. P.J. Dörr †

  27   Pijn na endometriumablatie, het postablatiesyndroom? 
dr. N. Maeseele, dr. H. van Vliet en dr. B. Schoot

  32  Torsie van het ovarium als gevolg van hyperreactionele luteïnisatie na complete 
molazwangerschap 
drs. D. Zandstra, drs. T.J.J. Bonestroo, dr. E. Scheenjes en dr. J.W.M. Aarts

  35  Psychologische behandeling van depressies en angststoornissen tijdens de 
zwangerschap en postpartum 
drs. Aart Beekman en dr. M. ter Kuile

 Column Mieke Kerkhof
  40 Restwarmte 

 Meet the professor
  41   Zelfportret van Hans Evers

 Update Nederlands Onderzoek
  44 Drie studies: STRIDER, QUSUM en Stop or go?
 drs. Bouchra Koullali en drs. Miriam Braakhekke (red.)

 Boekbespreking
  46  Geschiedenis van de verloskunde en gynaecologie in Nederland 

em. prof. dr. J.M.W.M. Merkus

 PICO Bello
  47  'Usual Vin' behandelen met imiquimod bij immunosuppressivagebruik? 

K. Franken, drs. M.J.M. Monfrance en dr. M.J.A Engelen

 Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijschriften
  51  Het orakel heeft gesproken: over de begeleiding van de seksuele rehabilitatie na 

bestraling voor gynaecologische kanker  |  Overbehandeling gaat gewoon door

 Interview
  53  ‘Mijn dochter is het mooiste wat ik ooit heb gemaakt’ 

Ria Dubbeldam



4

15/01 editorial

Venster op het kwaad
Het zal u niet ontgaan zijn dat in de eerste week van 
het nieuwe jaar Europa in zijn hart werd getroffen 
door het kwaad. De impact van dit gebeuren was 
groot en mondiaal werd er met afschuw en veront-
waardiging op gereageerd. De westerse wereld werd 
meedogenloos geraakt in haar grootste goed name-
lijk de vrijheid van meningsuiting. Juist in het land 
van Voltaire, waar de Franse revolutie het religieuze 
dogma afschafte en de vrijheid van meningsuiting 
en satire mogelijk maakte, sloeg de fundamentalis-
tische intolerantie toe. Hoe hiermee om te gaan? In 
een reflex werd er om meer controle en veiligheid 
geroepen en al gauw waren militairen op patrouille 
te zien in de straten van Parijs en Brussel. Dit is sinds 
Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Maar tot 
welke prijs? Het zal u niet verbazen dat dit vooral ten 
koste kan gaan van onze persoonlijke vrijheid en pri-
vacy. Dat is iets wat ongetwijfeld huivering wekt bij 
de meesten van ons. Bovendien denk ik niet dat het 
echt veiliger gaat worden door de politie en militai-
ren meer te laten doen. Wapens en tegengeweld heb-
ben het terrorisme niet gestopt en resulteren meestal 
alleen maar in meer geweld. Dat heeft zich inmiddels 
bewezen in meer dan tien jaar war on terror. De ver-
andering zal, net als in de westerse verlichting, van 
binnen uit moeten komen. Ik denk dat een dergelijk 
proces van essentieel belang is om uit deze impasse 
te komen. Daarbij hoop ik dat de islamitische wereld 
in staat zal zijn de terroristen te ontdoen van hun 
vermeende religieuze motieven. Hiermee kan de 
islam zich vrijwaren van de medeplichtigheid aan 
het kwaad. Al dit ontneemt echter het Westen niet 
de verantwoordelijkheid om in het Midden-Oosten 
bewegingen naar democratische transitie te steunen 
in plaats van repressieve regimes. Ondertussen hoop 
ik dat we ons in het Westen niet verliezen in een 
reactief populisme dat drijft op angst, afwijzing en 
verdeeldheid. Dit zou alleen maar de jihadisten en 
extreem rechts in de kaart spelen. Bovendien onder-
graaft het de rechtsstaat en ons democratisch bestel.

Venster op de zorg
Eind 2014 zou minister Schippers ons de voltooiing 
van de marktwerking in de zorg tonen. Maar, deze 
vlieger ging niet op en het wetsvoorstel werd door 
de Eerste Kamer verworpen. Dit heeft nogal wat stof 
doen opwaaien in Den Haag en een politieke crisis 
met een val van het kabinet Rutte II werd ter nau-
wernood voorkomen. Wat wilde Schippers eigenlijk 
regelen met haar wetsvoorstel? In eerste instan-
tie zou hiermee het persoonsgebonden budget ver-
vallen en zou de zorg die hiermee gepaard gaat bij 
de gemeente komen te liggen. Ten tweede zou de 
nieuwe wet moeten voorkomen dat de zorgverze-
keraars eigenaar mogen zijn van een zorginstelling. 
Dit was vroeger goed geregeld in de Ziekenfondswet 
maar is in de huidige wet vergeten. In zekere zin zou 
Schippers dit repareren in de nieuwe wet. Tenslotte 
zou met de nieuwe zorgwet de vrije artsenkeuze ver-
vallen. Dit hoort bij het Zorgakkoord en draagt de 
consequentie dat verzekeraars ook polissen mogen 
aanbieden met geselecteerde specialisten. Op juist 
dit laatste punt, de vrije artsenkeuze, is het wets-
voorstel verworpen. Angst voor een te sterke posi-
tie van zorgverzekeraars speelde hierbij een grote 
rol. Naar mijn mening een terecht bezwaar. Hoe nu 
verder? Opnieuw indienen van het wetsvoorstel lijkt 
politiek geen haalbare kaart. Wel zou een Algemene 
Maatregel van Bestuur gebruikt kunnen worden om 
deze impasse te doorbreken. In mijn optiek een reac-
tie met weinig democratisch gevoel. Als ik de minis-
ter zou mogen adviseren dan zou ik de vrije artsen-
keuze laten voor wat het is. De geldelijke opbrengst 
uit deze maatregel is relatief klein maar de symbo-
lische waarde voor de patiënt, en dus ook voor het 
electoraat, is groot. Als alternatief zou ik me richten 
op meer transparantie in de zorgkosten. Nog steeds 
zijn ziekenhuisrekeningen ondoorgrondelijk, inconse-
quent en de prijzen onverklaarbaar hoog, constateert 
de Nationale Ombudsman (NO) in een recent onder-
zoek1. Doordat het verplichte eigen risico de laatste 
jaren fors is gestegen en de zorgverzekeraar steeds 
minder behandelingen vergoedt, raken de kosten van 
medische behandelingen de burger in toenemende 

Kijken door vier vensters

dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur
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mate in zijn portemonnee, vervolgt de ombudsman. 
Ondoorzichtige declaraties en onvoldoende inzicht in 
zorgkosten vooraf, ondermijnen het vertrouwen van 
de burger in de gezondheidszorg. In 2015 moet daar 
verandering in komen !

Venster op de NVOG
2014 was voor de NVOG een jaar van transitie. Niet 
alleen kwam er een nieuwe voorzitter maar ook 
het Consortium 2.0 werd gestart. Daarmee vond de 
eerste prioriteringsronde plaats voor evaluatie van 
kennishiaten. Het was wellicht wat onwennig en de 
procedure is nog niet gesetteld maar dat geeft niet. 
Het fundament is gelegd. Nu is het zaak om het Con-
sortium 2.0 verder te professionaliseren en van een 
solide financiële basis te voorzien. Daar zal men in 
2015 druk mee bezig zijn. Echter, het echte succes 
hangt niet alleen van de infrastructuur en het geld 
af maar vooral van onze eigen inzet en commitment 
om zorgevaluatie in onze dagelijkse praktijk te inte-
greren. Op dit moment zijn wij met het Consortium 
nationaal én internationaal koploper in evaluatie-
onderzoek. We moeten deze unieke positie verder 
verstevigen voor de toekomst. Ik vraag me dan ook 
af hoe het zou zijn als we daarin niet alleen door 
ZonMW maar ook door de zorgverzekeraars worden 
gesteund? Ik mis deze laatste partij in het faciliteren 
van de kwaliteitscirkel waar we ons als NVOG sterk 
voor maken. Ik hoop dus van harte dat de zorgverze-
keraars hun verantwoordelijkheid nemen en hun bij-
drage en steun gaan leveren aan dit belangrijke werk 
wat ook hun belang raakt.

Venster op het NTOG
Tenslotte nog enkele woorden over het NTOG zelf. 
Ons tijdschrift kent een lange geschiedenis en ik ben 
blij dat we in 2014 de geboorte van het jubileum boek 
125 jaar Tijdschrift voor de Nederlandse Gynaecoloog 
hebben mogen meemaken. Dat ons tijdschrift niet 
alleen maar historie is blijkt ook uit een groeiende 
belangstelling van auteurs om manuscripten aan te 
leveren en het enthousiasme van reviewers om deze 
te beoordelen. Zo ontstaat een inspirerende wis-

selwerking die ten goede komt aan het NTOG. Wat 
kunt u in het nieuwe jaar van het NTOG verwachten? 
Allereerst een nieuwe cover. Dit jaar staat deze in het 
teken van 'kunst door de natuur' in plaats van 'kunst 
door de mens'. Als thema is gekozen voor plantaar-
dige voortplanting: stampers en meeldraden, macro-
gefotografeerd in hun bloemkelk. Prachtige kleuren 
en vormen. Organisch, maar door het macro-karak-
ter ook abstract.
In deze editie van het NTOG blikken we nog een 
keer terug naar de omslagen van 2014: in een kort 
gesprek met de maakster van de glaskunstwerken, 
Ans Bakker.
Verder kunt u in het NTOG meer bijdragen verwach-
ten over opleiding. De focus hierop is belangrijk om 
in de toekomst de kwaliteit van verloskundige en 
gynaecologische zorg te garanderen. In dat kader 
ben ik positief over de groeiende inbreng vanuit de 
VAGO in het NTOG. Het geeft me het vertrouwen 
dat de stem van de toekomstige gynaecologen ook 
gehoord wordt in deze discussie. Op wetenschap-
pelijk vlak wil het NTOG een poging wagen om het 
translationeel onderzoek in Nederland beter in kaart 
te brengen. In tegenstelling tot het evaluatieonder-
zoek is het translationeel onderzoek een nog weinig 
besproken onderdeel van wetenschapsbeoefening 
binnen de NVOG en verdient deze meer aandacht. In 
2015 hoopt de redactie u meer inzicht te verschaffen 
in wat er gaande is op dit vlak in Nederland. 
Last-but-not-least wil het NTOG in het nieuwe jaar 
weer niet alleen de actualiteit maar ook de contro-
verse in ons vak tot u brengen. Daarbij is uw mening 
van belang en ik hoop dat u deze met ons wil delen.
Ik nodig ik u daarom van harte uit om te participeren 
in de discussies op het NTOG forum: www.ntog.nl/
lezersreacties/forum. 
Laat het een goed en vooral vreedzaam jaar voor ons 
allen worden! 

1) De Nationale Ombudsman. Ziekenhuisrekeningen, op weg 
naar transparantie? Een onderzoek naar inzicht in kosten 
van medische behandelingen. Rapportnr. 2015/009, 23 
januari 2015.  

Pablo Picasso, Circle of Friendship (1959). 
Harte International Galleries.
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15/01 van het bestuur

Het leven wordt steeds sneller en interactiever. 
Waren we in de vorige eeuw al tevreden als een 
brief binnen tien dagen werd beantwoord, tegen-
woordig worden we ongeduldig als de vinkjes van 
een Whatsapp niet binnen tien minuten blauw kleu-
ren. Informatie verspreidt zich met de snelheid van 
het licht en is ook niet meer uni-directioneel. Ieder-
een kan via Twitter of Facebook een nieuwe bron 
van informatie vormen met een potentieel domino-
effect. Berichtgeving uit de media, politiek, van zorg-
verzekeraars, overheid, ziekenhuizen, beroepsver-
enigingen, brancheorganisaties, leden, patiënten of 
patiëntenverenigingen komt voortdurend op ons af. 
Overdosering dreigt. Voor de NVOG heeft het als con-
sequentie dat veel meer dan vroeger alleen wordt 
gereageerd. Als bestuur vinden wij dat een onwense-
lijke situatie. Wij willen proactief richting geven aan 
onze missie en visie en niet alleen brandjes blussen. 
Meer aandacht voor onze missie (de beste zorg voor 
vrouwen) en onze visie (NVOG bevordert de best 

mogelijke gynaecologische zorg voor alle vrouwen 
in alle levensfasen) met als gevolg hoge patiënttevre-
denheid.
Doelstellingen die alleen worden gehaald als alle 
NVOG-leden er aan bijdragen. Daarvoor moeten de  
NVOG-leden zichtbaarder worden voor elkaar én de 
buitenwereld. Dan kan die nieuwe snelle informatie 
bij de juiste personen terechtkomen. 
De NVOG heeft enkele jaren geleden een structuur 
van koepels en pijlers opgezet om de commissies 
en werkgroepen aan te kunnen sturen. De koepels 
gaan over niet-vakgebonden beleidsorganisatorische 
aspecten. De pijlers behartigen en vertegenwoordi-
gen het inhoudelijke domein. De structuur van de 
vereniging werd weergegeven als een klassieke tem-
pel, waarvan de pijlers de verticale structuur in de 
vereniging vormen en de koepels daar overheen de 
horizontale structuur. In deze starre structuur was er 
te weinig interactie tussen de pijlers en de koepels 
en was het voor de buitenwereld onduidelijk hoe je 
de inhoudelijk deskundige personen kunt bereiken. 

Om pro-actiever in de samenleving te acteren, moet 
de NVOG sneller signalen oppikken en analyseren. 
De NVOG moet leden ondersteunen om met elkaar, 
in de werkgroepen en commissies bedreigingen in 
een vroeg stadium om te buigen tot kansen. 
De klassieke tempelstructuur voldoet niet meer 
omdat de pijlers met de inhoudelijke kennis niet 
zichtbaar zijn voor de buitenwereld.  
Het bestuur heeft gezocht naar een nieuwe bouw-
vorm die recht doet aan de nieuwe opdracht en is 
uitgekomen op de ingenieuze structuur die door 
architect Richard Rogers is gebruikt om een heden-
daagse tempel te bouwen: de Millenium Dome in 
Londen. Bij deze moderne koepel bevinden zich de 
pijlers aan de buitenkant. De pijlers zijn hierdoor 
goed zichtbaar en kunnen, als antennes signalen van 
buiten opvangen. De koepel vormt als het ware het 
fundament onder pijlers. 
Dit moderne, interactieve gebouw past bij de wijze 
waarop de NVOG zich aan de wereld wil presente-
ren. Het bureau en de koepels vormen de basis en de 
pijlers zijn het gezicht naar buiten.

Een toekomstbestendige structuur 
voor de NVOG 

prof. dr. S.G. Oei   voorzitter

Van een starre klassieke tempel met pijlers...

...naar een moderne koepel met pijlers aan de buitenkant die 
als antennes signalen van buiten opvangen. 



7

15/01 opinie

Internet en multimedia
De opkomst van internet in de jaren 90 van de 
vorige eeuw en multimedia begin deze eeuw hebben 
gemaakt dat de patiënt veel beter geïnformeerd de 
spreekkamer betreedt. Op sommige vlakken (zeld-
zame ziektes) is de expertise van patiënt soms zelfs 
groter dan die van de medisch specialist, door het 
vrij beschikbaar zijn van informatie op het web en 
eventuele uitwisseling daarvan in patiëntenfora. 
Voor de medisch specialist (in opleiding) is internet 
eveneens een belangrijke bron van informatie, met 
toegang tot wetenschappelijke tijdschriften, informa-
tie van de beroepsvereniging (richtlijnen) en het bij-
houden van een online-portfolio tijdens de opleiding 
en na de opleiding ten behoeve van (her)registratie. 
Op grond hiervan wordt van de medisch specialist 
(in opleiding) verwacht dat deze up to date is met 
de huidige wetenschappelijke inzichten en dat hij/zij 
aantoonbaar bekwaam is via het digitale portfolio.

Infrastructuur
Niet alleen de digitale infrastructuur, maar ook de 
fysieke infrastructuur verbetert voortdurend. Voor-
heen koos de patiënt meestal voor het dichtstbij-
zijnde ziekenhuis, echter met steeds betere bereik-
baarheid kiezen patiënten vaker voor veronderstelde 
betere zorg, ook al is dat op grotere afstand.

Centralisatie en concentratie van zorg
In de laatste twintig jaar heeft er een duidelijke 
centralisatie en concentratie van curatieve zorg 
plaatsgevonden. Van ruim 107 locaties waar twee-
delijnsverloskunde plaatsvond naar nu nog 92! 
De derdelijnsverloskunde was al geconcentreerd 
rondom neonatologiecentra, maar met de komst van 
obstetric-high-care-faciliteiten, uitgebreide mogelijk-
heden van prenatale diagnostiek en therapie hebben 
tot verdere centralisatie geleid. Daarnaast is centrali-
satie van specifieke behandeling van bepaalde aan-
doeningen toegenomen. In de oncologie werden eind 
vorige eeuw vulva- en cervixcarcinomen in tien cen-
tra behandeld, en op dit moment, evenals het ova-
riumcarcinoom en hoogstadium endometriumcarci-
noom, in acht centra. 

Wat voor gynaecoloog heeft de maatschappij 
nodig in 2025? In mijn opinie een obstetricus die 
24 uur in het ziekenhuis beschikbaar is voor alle 
zwangerschapgerelateerde problemen. Daarnaast 
een gynaecoloog die verantwoordelijk is voor alle 
problematiek binnen de VPG, urogynaecologie 
en oncologie en over de benodigde chirurgische 
expertise zowel bij open buik als laparoscopisch 
beschikt. Zijn al deze kwaliteiten anno 2025 nog 
wel in een en dezelfde persoon te realiseren? De 
maatschappij wordt steeds veeleisender en ook 
zorgverzekeraars gaan steeds meer eisen stel-
len, waarbij specialisten aantoonbaar ervaren en 
bekwaam moeten zijn. Als U-opleider ben ik ver-
antwoordelijk om zo’n gynaecoloog/obstetricus 
aan het einde van de opleiding af te leveren. Na 
drie jaar als opleider, tijd voor reflectie op de hui-
dige opleiding volgens BOEG, en speculaties over 
de nabije toekomst.

Tijdens een recente sollicitatieronde voor de oplei-
ding tot gynaecoloog vroegen wij alle kandidaten in 
een vijfminutenpresentatie te schetsen hoe ons vak 
er over twintg jaar uit ziet, en welke positie zij daarin 
innemen. Vier van de zes kandidaten verwachten dat 
het vak in 2035 gesplitst is in tenminste twee vak-
ken, en dat zij zelf in één deelgebied werkzaam zou-
den zijn. Tegelijkertijd stelden deze kandidaten dat 
ons vak geweldig is vanwege de breedte en de com-
binatie van beschouwende en snijdende werkzaam-
heden, naast het zelfstandig verzorgen van diagnos-
tiek en therapie. Ratio en emotie lopen dus nogal 
uiteen. Om voor de toekomst een voorspelling te 
doen is het goed om de ontwikkelingen van de laat-
ste pakweg twintig jaar nader te beschouwen. Het 
betreft dan ontwikkelingen als internet en multime-
dia, infrastructuur, centralisatie en concentratie van 
zorg, toegenomen diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden, subspecialisaties, arbeidstijdenwet 
voor artsen in opleiding, CANMEDs en BOEG, verkor-
ting opleiding door VWS, en waarschijnlijk nog meer. 
Een voor een zal ik de invloed van deze ontwikkelin-
gen op ons vak toelichten. 

Gynaecologen anno 2025... 
de opleiding ter discussie! 

dr. R.L.M. Bekkers   gynaecoloog-oncoloog, universitair opleider, Radboudumc, Nijmegen
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Met betrekking tot fertiliteit zijn de mogelijkheden 
verder toegenomen, en dat is met toenemende leef-
tijd van de primigravida ook noodzakelijk. Behande-
ling vindt hoofdzakelijk plaats in dertien IVF-centra, 
waarin subdifferentiatie plaatsvindt voor wat betreft 
TESE en PESA. 
De urogynaecologie en benigne gynaecologie verto-
nen de minste concentratie en centralisatie op dit 
moment, ook al zijn binnen die subdiscipline wel 
expertisecentra voor bepaalde behandelingen aan te 
wijzen.

Toegenomen diagnostische en therapeuti-
sche mogelijkheden
In de laatste twintig jaar hebben de diagnostische 
en therapeutische mogelijkheden een enorme vlucht 
genomen. In de obstetrie (PND, OHC, neonatologie) 
heeft dit geleid tot het vroeger levensvatbaar zijn 
van een foetus, meerdere therapeutische opties bij 
afwijkingen, langer uitstel van de partus bij mater-
nale problematiek, en meer hoogrisico-zwangeren. 
Hetzelfde geldt voor de benigne gynaecologie: endo-
metriumablatie, sterilisatie (Essure), hysterecto-
mie (TLH, LAVH), myoombehandeling (embolisatie, 
radiofrequente ablatie, ultrasone ablatie), prolapsbe-
handeling, incontinentiebehandeling etc. Binnen de 
endocrinologie is het aantal technieken toegenomen 
voor IVF (ICSI, met TESE, PESA) en voor fertiliteit-
preservatie (invriezen oöcyten of ovariumweefsel). 
In de oncologie wordt de chirurgie steeds aggres-
siever door betere ondersteuning van anesthesie en 
IC, is de radiotherapie steeds meer verfijnd, en zijn 
er medisch-oncologisch vele nieuwe middelen op de 
markt gekomen.

Subspecialisatie
De toename van diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden heeft er toe geleid dat er subspecialis-
ten zijn ontstaan, allereerst in de academische cen-
tra, leidend tot erkende subspecialisaties in diverse 
disciplines (oncologie, perinatologie, urogynaecolo-
gie). Deze subspecialisten delen nog wel in de alge-
mene diensten van de afdeling, maar in kantooruren 
worden nog uitsluitend patiënten van de eigen sub-
discipline behandeld. Deze trend heeft zich inmid-
dels verplaatst naar de grotere niet-academische 
centra. Ook daar beperken veel gynaecologen zich 
tijdens kantooruren tot patiënten binnen hun exper-
tisegebied (soms meerdere subdisciplines), maar 
doet ieder nog 'gewoon' dienst. Vaak is er naast de 
dienstdoende gynaecoloog nog een achterwacht 
paraat indien de pathologie de expertise van de 
dienstdoende te boven gaat (denk aan endoscopie-
achterwacht, of obstetrische achterwacht). Dit bete-
kent in feite dat een deel van de breed opgeleide 
gynaecologen van nu, expertise verliezen in een 
aantal deelgebieden en daar niet meer aantoonbaar 
bekwaam in zijn (bijvoorbeeld een perinatoloog die 

al drie jaar geen laparoscopie heeft gedaan, of een 
bekkenbodemspecialist die al jaren geen tweeling 
bevalling heeft gedaan). In 2013 is het eerste aca-
demisch centrum (Nijmegen) over gegaan tot volle-
dig gescheiden diensten. ‘Obstetrici en jonge klaren’ 
voor de obstetrie, en gynaecologen voor de gynaeco-
logische pathologie, waarbij compensatie voor dienst 
zeer verschillend is om de totale werkbelasting min 
of meer gelijk te houden. In diverse ander centra zijn 
gesprekken gaande over dit onderwerp.

Arbeidstijdenwet voor artsen in opleiding
Deze wet heeft een einde gemaakt aan de exorbi-
tant lange (dienst) werkuren uit het verleden. Als 
direct resultaat hiervan is de netto opleidingstijd 
echter drastisch verkort. Door het onderscheid van 
leermomenten en productiemomenten hebben wij 
geprobeerd hiervoor te corrigeren. Ook zijn er veel 
simulatie-oefeningen ontwikkeld zoals voor obstetri-
sche spoed en voor endoscopie. Dit om de drastische 
afname van vlieguren in het vak te compenseren. 
Maar de afname kan door simulatie natuurlijk nooit 
geheel worden ondervangen. Een echte patiëntenpo-
pulatie is veel meer divers voor wat betreft karak-
teristieken, risico’s en complicaties en zal nooit vol-
ledig met simulatie kunnen worden nagebootst. Het 
maken van voldoende vlieguren in het vak blijft naar 
mijn idee noodzakelijk en heeft (te) veel onder de 
ontwikkelingen geleden. Tenslotte is het effect van 
deze wet dat de jonge klaren en aankomend medisch 
specialisten geen langdurige diensten als gynaeco-
loog wensen te doen, daarnaast adequate compensa-
tie voor en/of na een dienst willen, en part time wil-
len werken. Resultaat hiervan is minder netto uren 
tijdens kantoortijd in de kliniek, waardoor het bij-
houden van het aangeleerde brede vakgebied onmo-
gelijk lijkt.

CANMEDSs en BOEG
Met de invoering van CANMEDS, rond de eeuwwis-
seling, is duidelijk geworden dat in de steeds com-
plexer wordende ziekenhuiszorg, andere competen-
ties als medisch specialist, net zo belangrijk zijn als 
de medisch inhoudelijke. Het verkrijgen van deze 
competenties moet plaatsvinden tijdens de oplei-
dingstijd en heeft de expositie aan patiënten en 
pathologie verder verminderd. De recente invoe-
ring van BOEG, waarbij we ons realiseerden dat een 
breed capabele gynaecoloog opleiden binnen de 
opleidingstijd niet meer kan, en in de huidige tijd 
ook niet meer wenselijk is, is niet meer dan een aan-
passing aan de huidige situatie. Naar mijn mening is 
deze aanpassing onvoldoende om na 2025 goed toe-
geruste specialisten uit de opleiding te laten komen. 

Verkorting opleiding door VWS
Recent doorgevoerde bezuinigingen hebben als effect 
dat we in 2022 bij tenminste 80% van de AIOS zes 
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Wat betekent dit voor de opleiding?
Aangezien het onmogelijk is om het hele vak nog 
te leren in 5,5 jaar (naast alle andere eisen), en het 
tevens voor de dienst niet meer noodzakelijk is om 
alles te kunnen (door de schaalgrootte van de obste-
trie) kan de opleiding het beste gesplitst worden. 
Momenteel wordt ongeveer 60% van de opleidings-
tijd besteed aan obstetrie en 40% aan de rest. We 
leiden dus in 2,25 jaar een chirurgisch gynaecoloog 
op en in 3,25 jaar tijd een obstetrisch gynaecoloog 
(met de VWS-korting wordt dit twee en drie jaar). 
Met BOEG wordt dit maximaal drie jaar voor de 
chirurgisch gynaecoloog (0,4 x 4 jaar basis + 0,6 x 
2 jaar differentiatie) en maximaal 4,5 jaar voor de 
obstetrisch gynaecoloog (0,6 x 4 jaar basis + 2 jaar 
differentiatie). Naar mijn idee nog steeds te kort om 
alle competenties op gewenst niveau te beheersen.

Toekomst visie
Hoe moet de opleiding eruit zien om vanaf 2025 in 
de behoefte te voorzien?
Splits de opleiding vanaf het begin, maar blijf één 
vereniging.
In vijf jaar kan een gynaecoloog (benigne gynaecolo-
gie/oncologie/VPG) prima worden opgeleid. Dit geeft 
voldoende tijd voor een gedegen chirurgische oplei-
ding (naast een relatief korte stage obstetrie). De 
opleiding tot obstetricus/perinatoloog kan ook prima 
in vijf jaar met een stage in de gynaecologie. 
Hoe ziet de dienst eruit na 2025? Er is in verloskunde-
centra altijd een perinatoloog in huis, en daarnaast 
heeft er altijd een gynaecoloog dienst. De perina-
toloog is druk in de dienst en krijgt compensatie in 
tijd voor de dienst. De gynaecoloog wordt alleen op 
afroep ingezet en krijgt naar rato compensatie (in 
tijd of financieel). Dit betekent dat er waarschijnlijk 
tweemaal zoveel perinatologen nodig zijn als gynae-
cologen. Analyse van de huidige werkbelasting laat 
zien dat reeds nu ongeveer twee derden van het 
werk bestaat uit obstetrie en één derde uit gynaeco-
logie. De NVOG zou dus straks uit ongeveer 700 peri-
natologen en ruim 300 gynaecologen bestaan. 
Naar mijn idee is het vijf voor twaalf voor wat betreft 
een principebesluit over deze kwestie. Discussie 
over dit onderwerp moet hoog op de agenda van de 
NVOG worden geplaatst, om met een goede onder-
bouwing te komen tot een oplossing voor de spagaat 
waarin de opleiding tot gynaecoloog zich momenteel 
bevindt.

maanden korting op de opleidingsduur verleend 
moeten hebben, boven op het niveau van huidige 
verkorting (gemiddeld 56 dagen). De netto oplei-
dingstijd wordt dus korter en moet volgens het 
ministerie van VWS, vanwege Europese normen, ten-
minste vier jaar zijn.

Conclusie huidige situatie
De laatste twintig jaar is de netto opleidingstijd dras-
tisch verkort, is het diagnostisch en therapeutisch 
arsenaal drastisch toegenomen, is de ziekenhuiszorg 
veel complexer geworden, en is de vraag vanuit de 
patiënt naar een competente subspecialist sterk toe-
genomen. 
Naar mijn mening moet dit leiden tot meer drasti-
sche veranderingen.

Het vak in 2025
Hoe ziet ons vak er mogelijk in 2025 uit?
1.  Vijftig tot zestig verloskundecentra met ieder 2500-

3000 bevallingen per jaar, tien perinatologie centra
2. Vijf oncologie centra?
3.  Een x-aantal endoscopiecentra voor wat betreft de 

gynaecologie, mogelijk samen met andere specia-
lismen? 

4. Eén tot drie endometriosecentra?
5.  Tien IVF-centra, waarvan drie met uitgebreid arse-

naal voor fertiliteitspreservatie en TESE, PESA etc?
6.  Vier bekkenbodemcentra voor alle recidiefbehan-

delingen?

Wat betekent dit voor ons werk als 
gynaecoloog?
De steeds beter geïnformeerde patiënt zoekt de beste 
zorg voor zichzelf, ook als dat een grotere afstand 
tot het ziekenhuis betekent. De grotendeels partti-
mewerkende gynaecoloog kan onmogelijk alle vaar-
digheden en kennis van het hele vakgebied bijhou-
den, zeker gezien compensatie voor de dienst, en 
de verwachte expertise van de patiënt. De verlos-
kundige centra zijn zodanig groot dat er altijd een 
obstetricus in huis zal (moeten) zijn. Door de schaal-
grootte van de obstetrie is het mogelijk om alleen 
met obstetrisch subspecialisten deze dienst en de 
werkzaamheden overdag in te vullen, met chirurgi-
sche (gynaecoloog) expertise als dienstdoende voor 
gynaecologische pathologie.

NTOG online-forum

  De redactie van het NTOG nodigt u uit uw mening te geven over deze stelling. 
Ga naar www.ntog.nl en doe mee!

Splitsing van het vak en dus de opleiding is onvermijdelijk.
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Beleidsplan 2015-2017 en werkwijze

dr. G.L. Bremer   voorzitter Koepel Kwaliteit

Werkwijze
Het ideaal is een integraal kwaliteitsbeleid dat 
ondersteund wordt door een professioneel kwali-
teitssysteem. De verschillende kwaliteitsinstrumen-
ten worden in samenhang ontwikkeld, toegepast, 
geëvalueerd en verbeterd, ook wel de kwaliteitscir-
kel genoemd. De kwaliteitscirkel wordt opgedeeld in 
drie fasen: de ontwikkeling van kwaliteitsdocumen-
ten, de implementatie van kwaliteitsinstrumenten en 
de evaluatie van de implementatie. De resultaten van 
het wetenschappelijk onderzoek, zoals onder andere 
verricht binnen het landelijk onderzoeksconsortium, 
vormen een belangrijke bron van kennis voor de ont-
wikkeling van kwaliteitsdocumenten. Daarnaast zul-
len bij de totstandkoming van kwaliteitsdocumenten 
lacunes in de huidige kennis aan het licht komen die 
richtinggevend kunnen zijn voor de prioritering van 
wetenschappelijk onderzoek. De commissie Kwali-
teitsdocumenten wordt feitelijk de opdrachtgever van 
richtlijnen, indicatoren, veiligheidsnormen en imple-
mentatieplannen. De ontwikkeling van kwaliteits-
documenten wordt primair de verantwoordelijkheid 
van specifieke taakgroepen die onderdeel zijn van de 
inhouddeskundige pijlers. Naast het bevorderen en 
bijhouden van hun expertise op het gebied van richt-
lijnontwikkeling zullen de leden van de taakgroepen 
zich bekwamen in het ontwikkelen van indicatoren, 
veiligheidsnormen en implementatieplannen. Bij 
het ontwikkelen van kwaliteitsdocumenten wordt 
de participatie van patiëntvertegenwoordigers een 
voorwaarde. Ook wordt geprobeerd om AIOS in het 
kader van hun opleiding tot gynaecoloog, hierbij een 
substantiële rol te geven. De door de taakgroepen 
opgeleverde kwaliteitsdocumenten worden uitein-
delijk beoordeeld en vastgesteld door de Commissie 
Kwaliteitsdocumenten.  

De implementatie van de kwaliteitsdocumenten in 
de dagelijkse praktijk is een essentiële stap in het 
kwaliteitsbeleid. Bij iedere nieuwe richtlijn wordt 
een implementatieplan toegevoegd dat handvatten 
biedt voor de lokale implementatie. Feitelijk is imple-
mentatie de verantwoordelijkheid van de profes-

De Koepel Kwaliteit staat voor het systematisch 
en continu streven naar het verbeteren van de 
kwaliteit van de patiëntenzorg. Zij heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid in de coördina-
tie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

Een instrument hiervoor is de kwaliteitscyclus. De 
patiënt moet de beste zorg krijgen en de professional 
een professionele standaard voor deze zorg.
In 2013 werd de Koepel Kwaliteit hervormd. De vele 
commissies van destijds zijn samengevoegd tot twee 
grote commissies: de Commissie Kwaliteitsdocumen-
ten en de Commissie Kwaliteitsbewaking & -bevorde-
ring. Recent is de Commissie Patiëntencommunicatie 
toegevoegd aan de Koepel Kwaliteit. De Koepel wordt 
bestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit 
een voorzitter, afgevaardigden van de drie commis-
sies en een afgevaardigde uit het NVOG-bestuur. Het 
dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de integra-
tie van het kwaliteitsbeleid op strategisch niveau, te 
weten beleidsontwikkeling en evaluatie, kaderstel-
ling en prioritering. 

De Commissie Kwaliteitsdocumenten heeft als taak 
de beoordeling en vaststelling van de kwaliteitsdocu-
menten zoals richtlijnen, indicatoren, veiligheidsnor-
men en implementatieplannen. 
De Commissie Kwaliteitsbewaking & -bevordering 
evalueert de implementatie van kwaliteitsdocumen-
ten. Dit gebeurt door middel van kwaliteitsvisitaties, 
complicatieregistraties, accreditatie en audits. 
De Commissie Patiëntencommunicatie verzorgt de 
middelen voor de communicatie met de patiënt.

De leden van de drie commissies hebben een spe-
cifieke deskundigheid in één of meerdere onder-
delen van kwaliteitszorg en op een vakinhoudelijk 
deelgebied. De commissieleden vormen een verte-
genwoordiging van elke wetenschappelijke pijler. In 
de commissies zijn ook VAGO-leden vertegenwoor-
digd. De Koepel Kwaliteit wordt ondersteund door 
een beleidsondersteuner vanuit het bureau van de 
NVOG.

koepel kwaliteit
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sionals en bestuurders in de ziekenhuizen. De regie 
over de implementatie zal regionaal gevoerd moeten 
worden waarbij hoogleraren en onderzoekmede-
werkers van het landelijk onderzoekconsortium een 
belangrijke rol kunnen vervullen. 

Het toetsen van de implementatie van kwaliteitsin-
strumenten is de verantwoordelijkheid van de Com-
missie Kwaliteitsbewaking & -bevordering. Zij zal 
op grond van haar evaluaties aanbevelingen kunnen 
doen voor de aanpassing van bestaande en ontwik-
keling van nieuwe kwaliteitsinstrumenten. Indica-
toren en veiligheidsnormen zijn hierbij belangrijke 
bronnen van informatie. Daarnaast zullen ook gege-
vens uit kwaliteitsvisitaties, complicatieregistraties, 
accreditatie en audits gebruikt worden. Hiermee 
wordt de kwaliteitscirkel gesloten.

Visie op 2017
In de afgelopen jaren is de samenhang tussen de 
verschillende onderdelen van de Koepel Kwaliteit 
duidelijk verbeterd. Zowel binnen de Commissie 
Kwaliteitsdocumenten als de Commissie Kwaliteits-
bewaking & -bevordering zijn grote stappen gezet 
in de verbetering van het kwaliteitsbeleid. Enkele 
voorbeelden zijn het opstarten van de landelijke 
richtlijnendatabase, het vervaardigen van kwaliteits-
indicatoren en een visie op implementatie van kwa-
liteitsdocumenten in de praktijk. Tevens is de opzet 
van de kwaliteitsvisitaties grondig veranderd met de 
inzet van het ADAS systeem (webbased applicatie). 
Hiermee wordt in het voorjaar 2015 gestart.

Deze veranderingen laten onverlet dat er de komende 
jaren nog veel werk verzet zal moeten worden om 
het kwaliteitsbeleid gelijke tred te laten houden met 
de veranderende inzichten en eisen van patiënten, 
professionals en stakeholders.

Waar wil de Koepel Kwaliteit staan in 2017?
Naast alle zaken die op de Koepel Kwaliteit afkomen 
en waarop gereageerd moet worden, zijn er een aan-
tal belangrijke zaken die in de komende twee jaren 
gerealiseerd moeten zijn. In 2017 zijn alle richtlijnen 
up-to-date, modulair van opbouw, goed bereikbaar, 
worden deze door kennisgroepen bijgehouden en 
NVOG-leden voelen zich erbij betrokken. De richtlij-
nen bevatten indicatoren die de kwaliteit van zorg 
meten en tonen kennishiaten die tot wetenschappe-
lijk onderzoek leiden. Het visitatiesysteem is geauto-
matiseerd en kwaliteitsbewaking vindt plaats door 
goede complicatieregistratie en audits.  

Patiënten worden betrokken bij de ontwikkeling van 
instrumenten voor kwaliteitszorg en kunnen hier-
mee de kwaliteit van zorg beoordelen. Tevens zullen 
moderne communicatiemiddelen beschikbaar zijn 
voor de communicatie tussen arts en patiënt. Dit is 

een belangrijke taak voor de Commissie Patiënten-
communicatie. De artsen hebben een professionele 
standaard voor de zorg en de stakeholders hebben 
door de eigen normering door de beroepsgroep een 
transparant inzicht in de kwaliteit van zorg. Zowel 
voor interne als externe partijen zal de Koepel Kwa-
liteit het aanspreekpunt zijn wanneer het om kwa-
liteitsissues gaat. Het is belangrijk dat het integrale 
kwaliteitsbeleid gedragen wordt door alle NVOG-
leden en dat aspirant-leden en (potentiële) patiënten 
in een vroeg stadium hierbij betrokken worden. De 
inhoud van dit beleidsplan is ambitieus maar met de 
inzet en steun van vele (aspirant-) leden zal de NVOG 
voorop blijven lopen in het verbeteren van de kwali-
teit van zorg.

e  kwaliteit@nvog.nl
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IVF goedkoopst in 
Nederland

dr. J.M.J. Smeenk   Afgev. European IVF-Monitoring

kort nieuws

Annemijn blogt
NTOG-redacteur Annemijn Aarts is AIOS. Als onder-
zoeker is ze zeer geïnteresseerd in shared decision-
making. Dat is één van de redenen dat ze zes maanden 
werkt aan het Dartmouth College (VS) dat wereldwijd 
naam heeft gemaakt met onderzoek 
op het gebied van 'gedeelde besluit-
vorming'. Op www.ntog.nl blogt ze 
voor ons haar belevenissen.

Met een workshop gevolgd door een symposium 
‘You must look at the facts because they look at 
you’ (naar Winston Churchill) vierde het European 
IVF Monitoring (EIM) Consortium van de ESHRE zijn 
15-jarig bestaan onlangs in Leuven. De EIM verzamelt 
sinds 1999 gegevens over geassisteerde voortplan-
ting (ART) in Europa. Nederland is vanaf het begin 
betrokken geweest bij het aanleveren van data, 
waarbij aangetekend dat door de manier van regis-
treren in Nederland tot op heden alleen het aanleve-
ren van IVF-data mogelijk was. In heel Europa geldt 
overigens, net als in Nederland dat een verplichte 
registratie wèl en een vrijwillige registratie niet tot 
een adequate registratie leidt.
Alhoewel er zeker kanttekeningen te plaatsen zijn bij 
de huidige Europese datacollectie, verschaft de data-
base wel inzicht in de (trends in) kwantiteit van ART. 
Jaarlijks worden deze, voor zover beschikbaar, voor 
alle deelnemende landen (n=38) gepubliceerd.1

Het koppelen van uitkomstmaten van ART aan 
demografische gegevens in verschillende landen 
(o.a. bevolkingsopbouw, inkomen) maakt voorts 
enige vorm van benchmarking mogelijk. Uiteraard 
moeten hierbij landspecifieke kenmerken als de 
wijze waarop geassisteerde voortplanting verzekerd 
wordt,  wetgeving en richtlijnen m.b.t. ART meege-

Het afscheidscollege van hoogleraar 
Frans Helmerhorst op 21 novem-
ber jl. aan de LUMC Leiden was 
een hartstochtelijk pleidooi voor 
evidence based medicine, de op 
wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
gezondheidszorg. "Het vertrouwen 
van het publiek in de wetenschap 
zal hersteld moeten worden". Hel-

merhorst ging na hoe het mogelijk is – en hoe moei-
lijk vaak - om wetenschappelijk onderbouwd te wer-
ken in patiëntenzorg, in onderwijs & opleiding en bij 
medisch wetenschappelijk onderzoek. “Alleen al de 
acht Nederlandse universitaire medische centra pro-
duceren tienduizend publicaties per jaar.” En over 
onderwijs en opleiding merkt hij op: “De onderwijs-
gemeenschap doet wel pogingen om het medisch 
onderwijs evidence based te maken, maar het is 
te weinig en te laat, want de volgende vernieuwing 
staat al voor de deur.”
De volledige tekst van zijn afscheidscollege (https://
www.lumc.nl/over-het-lumc/hoo/oraties-redes/2014/
Helmerhorst-Prof-dr-F-M-(Afscheidscollege)/) is te 
lezen op de site van het LUMC.
Frans Helmerhorst (1949) promoveerde in 1981 aan 
de Universiteit van Amsterdam. Na zijn opleiding tot 
gynaecoloog aan de Universiteit van Leiden werd hij 
hoofd van de sectie Reproductieve geneeskunde van 
de afdeling Gynaecologie van het LUMC. Sinds 2005 
is hij hoogleraar met als leeropdracht ‘Klinische epi-
demiologie van fertiliteit’.
Hoogleraar Helmerhorst was niet alleen binnen het 
LUMC werkzaam en een invloedrijk pleitbezorger 
van evidence based medicine. Met zijn meer dan 
tweehonderd publicaties in vaktijdschriften heeft hij 
invloed uitgeoefend op het werk van medisch specia-
listen en onderzoekers over de hele wereld.
Voor zijn "jarenlange tomeloze inzet voor de gezond-
heidszorg in Nederland" ontving Helmerhorst een 
koninklijke onderscheiding uit handen van burge-
meester Carla Breuer van de gemeente Teylingen. 
"Het is niet meer zoals vroeger dat een lintje vanzelf-
sprekend is bij het afscheid van hoogleraren", aldus 
de burgemeester. Zij maakt een vergelijking met de 
zorgvuldigheid en objectiviteit die Helmerhorst in 
zijn werk betracht. "Er is gewikt en gewogen, er is 
geplust en gemind. En het zijn dan ook uw specifieke 
verdiensten waardoor het de Koning heeft behaagd u 
een evidence based decoration te overhandigen: offi-
cier in de Orde van Oranje-Nassau".

Onderscheiding voor
Frans Helmerhorst
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Fig. 1. Percentage meerlinggeboorten na IVF, in de USA en 
Europa. In dezelfde periode waren er in Nederland 14,3% 
meerlingen na IVF.

Fig. 2. De netto kosten van een verse IVF- 
cyclus als percentage van het netto beschikbaar jaarinko-
men.2 Hierbij worden de ‘eigen kosten’ voor een gebruiker 
geschat, met inachtneming van nationale verzekeringen en 
gedeeld door het inkomen in dat land. Dit verklaart het 
verschil in betaalbaarheid in de VS; er zijn staten waarbij 
de tegemoetkoming voor ART centraal is geregeld (‘with 
mandate’), maar ook waar dit niet zo is (‘without 
mandate’).
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wogen worden. Desalniettemin is er zo iets te zeggen 
over verschillen in ‘kwaliteit’ (behandelresultaten, 
beschikbaarheid, complicaties, kosten, etc). 
Om meer inzicht te verschaffen in de verschillen 
tussen Europa en de USA op het gebied van IVF is 
de EIM intensiever gaan samenwerken met de CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention, division 
reproductive health) die de (verplichte) IVF-registra-
tie in de USA coördineert. 
Tijdens de meeting werden de analyses uitgebreid 
bediscussieerd. Veel Europese voortplantingsge-
neeskundigen zijn namelijk de steevast lagere IVF-
resultaten in Europa versus die in de USA in trials 
een doorn in het oog. Een discussie over verschil-
len in zwangerschapspercentages, maar zeker ook 
over meerlingpercentages en kosten. Ten dele een 
appels-en-perendiscussie, want de heterogeniteit van 
de Europese landen, maar ook van de verschillende 
staten in Amerika is groot. Voorts is een gegeven dat 
de data waarmee de analyses worden uitgevoerd, op 
zijn zachtst gezegd niet ‘heel actueel’ zijn, als gevolg 
van de moeizame dataverzameling. Toch vormen 
de eerste bevindingen een goed uitgangspunt voor 
reflectie en follow up. 
De relatieve kosten van een verse IVF poging zou-
den niet alleen de toegankelijkheid bepalen, maar 
er bestaat ook een statistisch significant evenredig 
verband met het aantal embryos dat getransfereerd 
wordt. 

‘Why don't you do more IVF in the Nether-
lands? It is so cheap in your country.’

De economische wetten van p*q zijn gelukkig niet 
zomaar van toepassing op de Nederlandse IVF-zorg. 
De situatie in Nederland is in internationaal perspec-
tief uitzonderlijk en gelet op de gestage daling van het 
percentage meerlingen in combinatie met een stabili-
satie en thans afname van het aantal verse IVF cycli 
(versterkt door de eerder in het NTOG benoemde 
‘pakketmaatregelen’) kunnen we toekomstige verge-
lijkingen met vertrouwen tegemoet zien. Een eerste 
aanzet hiertoe zal gegeven worden tijdens een geza-
menlijke meeting van de wetenschappelijke vereni-
gingen in Europa en Amerika in 2015 (The best of 
ESHRE & ASRM): ‘Are ART results in the US better 
than in Europe?’ 

Referenties
1. Kupka M.S., A.P. Ferraretti, J. de Mouzon, et.al. Consortium 

for the European Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) Assisted reproductive technology in 
Europe, 2010: results generated from European registers 
by ESHRE Human Reproduction, Vol.29, No.10 pp. 
2099–2113, 2014

2. Chambers G.M., V.P. Hoang, E. A. Sullivan et.al. The impact 
of consumer affordability on access to assisted 
reproductive technologies and embryo transfer practices: 
an international analysis. Fertil Steril;101:191–8, 2014
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Doelmatigheidsonderzoek in de 
voortplantingsgeneeskunde

dr. L.M. Moolenaar   AIOS gynaecologie/obstetrie Erasmus MC, Rotterdam
dr. P.G.A. Hompes   gynaecoloog n.p., VU Medisch centrum, Amsterdam
prof. dr. B.W.J. Mol   gynaecoloog, University of Adelaide
prof. dr. F. van der Veen   gynaecoloog AMC, Amsterdam

Wanneer de kosten van gezondheidszorg sneller 
groeien dan het bruto nationaal product, gaat op 
termijn de betaalbaarheid van de zorg en daar-
mee het kostenaspect een rol spelen. Dan wordt 
onvermijdelijk ook gekeken naar de noodzaak 
van bepaalde zorg. Voortplantingsgeneeskunde is 
op dat moment een van de eerste medische disci-
plines die als minder noodzakelijk wordt gekwali-
ficeerd. Om deze reden is het van groot belang de 
kosten en de opbrengsten in de voortplantingsge-
neeskunde in beeld te brengen. Gezondheids-eco-
nomische analyses zijn daarbij essentieel.

Er zijn vier soorten kostenanalyses te onderscheiden: 
kostenminimalisatieanalyse, kostenbatenanalyse, 
kosteneffectiviteitsanalyse en kostenutiliteitsanalyse. 
Hiervan wordt, in de geneeskunde, de kosteneffecti-
viteitsanalyse het meest toegepast.
In een kostenminimalisatieanalyse zijn de effecten 
equivalent, waarna vervolgens de nettokosten van 
interventies worden vergeleken. In een kostenbaten-
analyse worden de effecten van interventies gemeten 
in monetaire termen, waardoor de vergelijking een  
financiële wordt. In een kosteneffectiviteitsanalyse 
zijn de effecten eendimensionale gezondheidsuit-
komsten (bijv. overleving, aantal genezen personen) 
gecombineerd met kosten. De resultaten worden 
vaak gepresenteerd als een ratio: de incrementele 
kosteneffectiviteitsratio. In een kostenutiliteitsana-
lyse tenslotte, worden de effecten van interventies 
uitgedrukt in utiliteit, bijvoorbeeld een quality adjus-
ted live year (QALY). De resultaten worden weerge-
geven in termen van incrementele kosten per QALY.

In dit artikel richten wij ons vooral op de kostenef-
fectiviteitsanalyse en kostenutiliteitsanalyse, waarbij 
we voor het gemak de kostenutiliteitsanalyse scha-
ren onder de kosteneffectiviteitsanalyse.
In kosteneffectiviteitsanalyses worden kosten en 
effecten met elkaar vergeleken (figuur 1). Om de kos-
teneffectiviteit te beoordelen wordt gebruik gemaakt 
van een kosteneffectiviteitsratio. Dit is een breuk 
waarbij het verschil tussen de kosten van bijvoor-
beeld twee interventies wordt gedeeld door het ver-
schil in effecten tussen de twee interventies. 
De kosteneffectiviteitsratio is dus

Kosten alternatief A -/- kosten alternatief B
Effectiviteit alternatief A -/- effectiviteit alternatief B

Vaak wordt een nieuwe interventie vergeleken met 
de gangbare praktijk of met niet-ingrijpen. Voor de 
interpretatie van de uitkomst is het belangrijk om te 
weten wat voor analyses zijn gedaan en waar de aan-
names op zijn gebaseerd. Welke kosten zijn meege-
nomen? Is er rekening gehouden met langetermijn-
effecten? Is er rekening gehouden met het feit dat 
gezondheidswinst nu behaald meer wordt gewaar-
deerd dan gezondheidswinst die we verder in de 
toekomst behalen? En waar zijn de effectmaten op 
gebaseerd?
Kosteneffectiviteitsanalyses kunnen gebaseerd zijn 
op een gerandomiseerde studie, een historisch 
cohort of op een hypothetisch cohort. In het laatste 
geval wordt op basis van de bekende literatuur een 
beslisanalyse verricht.

Uitkomstmaten
Kosteneffectiviteitsanalyses kunnen verschillende 
uitkomstmaten hebben. Het effect kan een klinische 
uitkomstmaat zijn, in de voortplantingsgeneeskunde 
is dit bijvoorbeeld zwangerschap of levend gebo-
ren kind. Ook kan de uitkomstmaat een 'QALY' of 
een 'DALY' zijn. QALY staat voor quality-adjusted life 
year en is het aantal jaren dat iemand leeft in goede Fig. 1. Beslisboom

effecten a

effecten bkosten b

kosten a

keuze

alternatief b

alternatief a

#ARTICLESTART: Doelmatigheidsonderzoek in de voortplantingsgeneeskunde | 2015-01 | 14--20 | Moolenaar, Hompes, Mol, van der Veen
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-  probabilistische sensitiviteitsanalyse: aannames 
worden aan de hand van distributies in een grote 
groep fictieve patiënten getest.

Zo kan dus onderzocht worden of variatie van een 
bepaalde variabele een grote invloed heeft op uit-
komsten en conclusies van de analyse of niet.

Incrementele kosteneffecitiviteitsratio
In kosteneffectiviteitsanalyses is de belangrijkste 
uitkomst de incrementele kosteneffectiviteitsratio. 
De uitkomst wordt vaak weergegeven in een figuur 
waarbij de incrementele kosten worden uitgezet 
tegen de incrementele effecten (figuur 2). 

gezondheid. DALY staat voor disability-adjusted life 
year en is het aantal jaren dat iemand verliest door 
vroegtijdige sterfte of ziekte. 
Bij de beoordeling van een kosteneffectiviteitsana-
lyse is het belangrijk te weten waarop de schatting 
van de effectiviteit is gebaseerd. Is dit op basis van 
één studie of zijn meerdere studies samengenomen? 
Welke effecten zijn meegenomen? De kortetermijn- 
of langetermijneffecten? 

Perspectief
Bij de beoordeling van kosteneffectiviteitsanalyses 
is het belangrijk te weten vanuit welk perspectief 
de analyse is verricht. Afhankelijk van het perspec-
tief wordt bepaald welke kosten moeten te worden 
meegenomen in de analyse. Als kosten vanuit een 
gezondheidszorgperspectief zijn meegenomen, zijn 
alle gezondheidszorgkosten meegenomen. Als de 
kosten uit een verzekeringsperspectief zijn meegeno-
men, dan zijn alle kosten meegenomen die gedecla-
reerd worden aan de zorgverzekeraar. Als de kosten 
worden meegenomen vanuit een patiëntperspectief, 
worden alle door de patiënt gebruikte bronnen mee-
genomen. Denk hierbij aan taxikosten van en naar 
het ziekenhuis. Als de kosten vanuit een sociaal pers-
pectief worden meegenomen, worden alle kosten van 
een interventie meegenomen en de kosten die door 
iedereen die bij deze interventie betrokken is worden 
gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van verlo-
ren productiviteit of zorgverlof van de partner.

Disconteren
Bij kosteneffectiviteitsanalyses is ook het zoge-
naamde disconteren van belang. De achtergrond van 
disconteren is dat kosten en effecten die op de lange 
termijn worden gemaakt minder gewaardeerd wor-
den dan kosten en effecten die nu worden gemaakt. 
Bij kortetermijnstudies speelt dit geen rol, maar bij 
de kosteneffectiviteit van interventies die een effect 
over vele jaren hebben is dit wel van belang. De 
effecten die over jaren optreden zijn minder waard. 
In de voortplantingsgeneeskunde hebben paren hun 
kind liever morgen dan over twee jaar. Het verschil 
in waardering daartussen wordt uitgedrukt via dis-
contering.

Sensitiviteitsanalyse
In kosteneffectiviteitsanalyses wordt vaak met aan-
names gewerkt als variabelen onzeker zijn. Het 
is belangrijk om de invloed van verandering in die 
aannames te testen in sensitiviteitsanalyses. De vier 
belangrijkste sensitiviteitsanalyses zijn: 
-  eenzijdige sensitiviteitsanalyse: per keer wordt één 

aanname gewijzigd
-  meerzijdige sensitiviteitsanalyse: meerdere aanna-

mes worden tegelijk gewijzigd.
-  drempelanalyse: gekeken wordt hoeveel een aan-

name moet wijzigen, voor de uitkomst verandert.

Als een nieuwe interventie, vergeleken met de gang-
bare praktijk, duurder is en minder effectief, is de 
nieuwe interventie niet kosteneffectief. Als de kosten 
afnemen en de effectiviteit toeneemt, is de discus-
sie ook simpel: de nieuwe interventie is per definitie 
kosteneffectief. 
Vaak komt voor dat de kosten toenemen maar ook 
de effectiviteit, of de kosten nemen af maar ook de 
effectiviteit. Dan is de kosteneffectiviteit afhankelijk 
van de incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER). 
De ICER geeft het bedrag weer wat kosten zijn om 
één eenheid extra gezondheidswinst te behalen. Bij-
voorbeeld de kosten per QALY of kosten per levend 
geboren kind. Of de nieuwe interventie als kostenef-
fectief wordt beschouwd is dan afhankelijk van hoe-
veel we bereid zijn te betalen voor de gezondheids-
winst, ook wel de willingness to pay genoemd.

Willingness to pay
De willingness to pay betekent hoeveel een indi-
vidu of de samenleving bereid is te betalen voor een 
bepaalde gezondheidswinst (QALY, levend geboren 
kind). In Groot-Brittannië is er een duidelijk afkap-
punt bepaald waarboven en waaronder een behan-

Hogere
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minder
effectief

lagere
kosten,
minder
effectief

Hogere
kosten,

effectiever

lagere
 kosten,

effectiever

incrementele
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Patiënt(en) Uitkomsten Scenario’s (Sc) / Model (M) Absolute kosten Absolute effecten Kosten per levend geborene Incrementele kosteneffectiviteitsratio Referentie

Kosteneffectiviteit 
van invasieve testen 
voor tubapatholgie

30 jaar oude vrouwen 
met een regulaire 
menstruele cyclus, die 
een het OFO hebben 
doorlopen behoudens 
de evaluatie van de 
doorgankelijkheid van 
de tuba, tevens hebben 
zij een partner met een 
normale semen 
analyse.

Aantal levend geborenen 
na drie jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1. Geen tests en geen behandeling Sc 1. € 0 Sc 1. 51.8% Sc 1. € 0 Sc 1. Referentie scenario Moolenaar LM, Verhoeve HR, 
Hompes PGA, van der Veen F, 
Mol BWJ. Cost-effectiveness of 
Tubal Patency Tests. BJOG 2013; 
120, 583-593.

Sc 2.  Directe behandeling zonder het testen van de 
doorgankelijkheid van de tubae

Sc 2. € 6.968 Sc 2. 78.1% Sc 2. € 8.927 Sc 2. € 26.541

Sc 3.  Uitgestelde behandeling (1 jaar) zonder het testen van 
doorgankelijkheid van de tubae

Sc 3. € 5.063 Sc 3. 78.4% Sc 3. € 6.459 Sc 3. € 19.046

Sc 4.  Hysterosalpingogram (HSG), gevolgd door directe of 
uitgestelde behandeling, afhankelijke van diagnose

Sc 4. € 5.410 Sc 4. 78.4% Sc 4. € 6.904 (SC4) € 20.372

Sc 5.  HSG en een diagnostische laparoscopie (FL in het 
geval van tubapathologie op het HSG, gevolgd door 
behandeling afhankelijk van diagnose

Sc 5. € 5.405 Sc 5. 78.6% Sc 5. € 6.874 Sc 5. € 20.150

Sc 6.  DL gevolgd door behandeling afhankelijke van diagno-
se

Sc 6. € 6.163 Sc 6. 78.4% Sc 6. € 7.862 Sc 6. € 23.184

Kosteneffectiviteit 
van ovariële reserve 
testen in IVF

Cohort van subfertiele 
vrouwen in de leeftijd 
van 20 tot 45 jaar die 
in aanmerking komen 
voor IVF.

Aantal levend geborenen 
na één jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1. Geen behandeling Sc 1. € 0 Sc 1. 9.0% Sc 1. € 0 Sc 1. Referentie scenario Moolenaar LM, Broekmans FJ, 
van Disseldorp J, Fauser BCJM, 
Eijkemans MJ, Hompes PGA, van 
der Veen F, Mol BWJ. Cost-effecti-
veness of Ovarian Reserve Testing 
in In Vitro Fertilization: a Markov 
Decision-analytic Model. Fertil 
Steril. 2011; 96, 889-894.

Sc 2.  Tot drie cycli IVF voor vrouwen tot de leeftijd van 41 
jaar zonder het testen van de ovariele reserve

Sc 2. € 6.917 Sc 2. 54.8% Sc 2. € 12.628 Sc 2. € 15.166

Sc 3.  Tot drie cycli IVF met dosis individualisering van 
gonadotropine op basis van de ovariele reserve

Sc 3. € 6.678 Sc 3. 70.6% Sc 3. € 9.454 Sc 3. € 10.837

Sc 4.  Tot drie cycli IVF met ovariële reserve testen en de 
exclusie van verwachte poor responder na 1e cyclus

Sc 4. € 5.982 Sc 4. 51.9% Sc 4. € 11,356 Sc 4. € 13.743

Kosteneffectiviteit 
van behandelstrate-
gieën voor PCOS

30 jaar oude vrouwen 
met PCOS die ovuleren 
met Clomiphene 
Citrate (CC) maar niet 
zwanger zijn na zes 
cycli.

Aantal levend geborenen 
na 1 jaar; kosten per paar; 
incrementele kosteneffecti-
viteitsratio.

Sc 1. Drie cycli IVF Sc 1. € 9.518 Sc 1. 58% Sc 1. € 16.461 Sc 1. - € 12.616 Moolenaar LM, Nahuis MJ, van 
der Veen F, Hompes PGA, Mol 
BWJ. Cost-effectiveness of 
Treatment Strategies in Women 
with PCOS and CC Failure. Reprod 
Biomed Online. 2014, 28, 
606-613.

Sc 2.  Continueren van CC met zes cycli, gevolgd door 
maximaal drie cycli IVF

Sc 2. € 7.530 Sc 2. 74% Sc 2. € 10.234 Sc 2. Referentie scenario

Sc 3.  Zes cycli met Gonadotropinen gevolgd door maximaal 
drie cycli IVF

Sc 3. € 9.711 Sc 3. 89% Sc 3. € 10.906 Sc 3. € 14.518

Sc 4.  Twaalf cycli met Gonadotropine en maximaal zes 
cycli IVF

Sc 4. € 9.764 Sc 4. 97% Sc 4. € 10.074 (SC4) € 9.571

Sc 5.  Continueren CC voor zes cycli, gevolgd door zes cycli 
met Gonadotropine en maximaal drie cycli IVF

Sc 5. € 7.651 Sc 5. 93% Sc 5. € 8.239 Sc 5. € 629

Sc 6.  Continueren CC voor zes cycli, gevolgd door twaalf 
cycli met Gonadotropine en maximaal drie cycli IVF

Sc 6. € 7.684 Sc 6. 98% Sc 6. € 7.836 Sc 6. € 630

Kosteneffectiviteit 
van de behandeling 
van paren met een 
mannelijke factor

30 jaar oude subfertile 
vrouwen met een 
partner met een 
semenanalyse van 0 
tot 10 miljoen.

Aantal levend geborenen 
na een jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

M 1. Een cyclus IUI-COH vergeleken met een cyclus IVF - - IUI-cyclus: semenanalyse van 1 miljoen € 40.203 
en semenanalyse van 10 miljoen € 5.833
IVF-cyclus: semenanalyse van 0,1 miljoen € 14.986 
en semenanalyse van 10 miljoen € 11.811

M 1. IUI cyclus:
Referentie IVF cyclus:
semenanalyse van 0,1 miljoen € 12.260
semenanalyse van 10 miljoen € 15.296

Moolenaar LM, Cissen MC, de 
Bruin JP, Repping S, van der Veen 
F, Hompes PGA, Mol BWJ. 
Cost-effectiveness of Assisted 
Conception for Male Subfertility. 
RBMonline geaccepteerd voor 
publicatie

M 2. Een cyclus IVF vergeleken met een cyclus ICSI - - IVF-cyclus: semenanalyse van 0,1 miljoen € 14.986
semenanalyse van 10 miloen € 11.811
ICSI-cyclus: onafhankelijk van semenanalyses 
€ 12.783

M 2. IVF cyclus: 
Referentie ICSI cyclus: semenanalyse van 
0,1 miljoen € 4.598 en semenanalyse van 
10 miljoen € 4.873.646

Kosteneffectiviteit 
van SET versus DET 
in IVF/ICSI (submit-
ted)

Subfertiele vrouwen in 
de leeftijd van 30 tot 
43 jaar die IVF 
ondergaan.

Aantal levend geborenen 
na één cyclus; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1.  Enkelembryotransfer met een cryo-embryoterugplaat-
sing (SET)

- - Sc 1.  30 jaar oude vrouw € 12.195 
43 jaar oude vrouw € 72.891

Bij vrouwen onder 32, is SET dominant. Moolenaar LM, van Loendersloot 
LL, Repping S, Bossuyt PM, 
Hompes PGA, van der Veen F, 
Mol BWJ. Cost-effectiveness of 
Single versus Double Embryo 
Transfer in IVF in Relation to 
Female Age. Submitted

Sc 2. Dubbele embryo-terugplaatsing (DET) - - Sc 2.  30 jaar oude vrouw € 15.528 
43 jaar oude vrouw € 31.102

Vanaf de leeftijd van 32 is de ICER van 
DET vergeleken met SET (referentie) iss 
€ 50.348 snel dalend naar € 54 op de 
leeftijd van 43.

Kosteneffectiviteit 
van het invriezen 
van eicellen

35 jaar oude vrouw die 
een zwangerschap wil 
uitstellen tot de leeftijd 
van 40 jaar.

Aantal levend geborenen 
na tien jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Ref. sc Vrouwen van 40 die proberen spontaan zwanger te 
worden, indien niet zwanger na 1 jaar starten met IVF

Ref. sc €  7.798 Ref. sc 64,6% Ref. sc € 12.071 Referentie scenario van Loendersloot LL, Moolenaar 
LM, Mol BWJ, Repping S, van der 
Veen F, Goddijn M. Expanding 
Reproductive Lifespan: a 
Cost-effectiveness Study on 
Oocyte Freezing. Hum Reprod. 
2011; 26, 3054-3060.

Sc 1. Vrouwen ondergaan drie cycli van ovariële hypersti-
mulatie op leeftijd van 35 jaar voor het invriezen van de 
eicellen, op leeftijd van 40 gebruiken zij deze voor IVF

Sc 1. € 10.419 Sc 1. 84,5% Sc 1. € 12.111 Sc 1. € 13.156

Sc 2. Vrouwen van 40 jaar die zonder behandeling 
proberen zwanger te worden

Sc 2. € 310 Sc 1. 52,3% Sc 2. € 593 Sc 2. € 60.717
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Patiënt(en) Uitkomsten Scenario’s (Sc) / Model (M) Absolute kosten Absolute effecten Kosten per levend geborene Incrementele kosteneffectiviteitsratio Referentie

Kosteneffectiviteit 
van invasieve testen 
voor tubapatholgie

30 jaar oude vrouwen 
met een regulaire 
menstruele cyclus, die 
een het OFO hebben 
doorlopen behoudens 
de evaluatie van de 
doorgankelijkheid van 
de tuba, tevens hebben 
zij een partner met een 
normale semen 
analyse.

Aantal levend geborenen 
na drie jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1. Geen tests en geen behandeling Sc 1. € 0 Sc 1. 51.8% Sc 1. € 0 Sc 1. Referentie scenario Moolenaar LM, Verhoeve HR, 
Hompes PGA, van der Veen F, 
Mol BWJ. Cost-effectiveness of 
Tubal Patency Tests. BJOG 2013; 
120, 583-593.

Sc 2.  Directe behandeling zonder het testen van de 
doorgankelijkheid van de tubae

Sc 2. € 6.968 Sc 2. 78.1% Sc 2. € 8.927 Sc 2. € 26.541

Sc 3.  Uitgestelde behandeling (1 jaar) zonder het testen van 
doorgankelijkheid van de tubae

Sc 3. € 5.063 Sc 3. 78.4% Sc 3. € 6.459 Sc 3. € 19.046

Sc 4.  Hysterosalpingogram (HSG), gevolgd door directe of 
uitgestelde behandeling, afhankelijke van diagnose

Sc 4. € 5.410 Sc 4. 78.4% Sc 4. € 6.904 (SC4) € 20.372

Sc 5.  HSG en een diagnostische laparoscopie (FL in het 
geval van tubapathologie op het HSG, gevolgd door 
behandeling afhankelijk van diagnose

Sc 5. € 5.405 Sc 5. 78.6% Sc 5. € 6.874 Sc 5. € 20.150

Sc 6.  DL gevolgd door behandeling afhankelijke van diagno-
se

Sc 6. € 6.163 Sc 6. 78.4% Sc 6. € 7.862 Sc 6. € 23.184

Kosteneffectiviteit 
van ovariële reserve 
testen in IVF

Cohort van subfertiele 
vrouwen in de leeftijd 
van 20 tot 45 jaar die 
in aanmerking komen 
voor IVF.

Aantal levend geborenen 
na één jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1. Geen behandeling Sc 1. € 0 Sc 1. 9.0% Sc 1. € 0 Sc 1. Referentie scenario Moolenaar LM, Broekmans FJ, 
van Disseldorp J, Fauser BCJM, 
Eijkemans MJ, Hompes PGA, van 
der Veen F, Mol BWJ. Cost-effecti-
veness of Ovarian Reserve Testing 
in In Vitro Fertilization: a Markov 
Decision-analytic Model. Fertil 
Steril. 2011; 96, 889-894.

Sc 2.  Tot drie cycli IVF voor vrouwen tot de leeftijd van 41 
jaar zonder het testen van de ovariele reserve

Sc 2. € 6.917 Sc 2. 54.8% Sc 2. € 12.628 Sc 2. € 15.166

Sc 3.  Tot drie cycli IVF met dosis individualisering van 
gonadotropine op basis van de ovariele reserve

Sc 3. € 6.678 Sc 3. 70.6% Sc 3. € 9.454 Sc 3. € 10.837

Sc 4.  Tot drie cycli IVF met ovariële reserve testen en de 
exclusie van verwachte poor responder na 1e cyclus

Sc 4. € 5.982 Sc 4. 51.9% Sc 4. € 11,356 Sc 4. € 13.743

Kosteneffectiviteit 
van behandelstrate-
gieën voor PCOS

30 jaar oude vrouwen 
met PCOS die ovuleren 
met Clomiphene 
Citrate (CC) maar niet 
zwanger zijn na zes 
cycli.

Aantal levend geborenen 
na 1 jaar; kosten per paar; 
incrementele kosteneffecti-
viteitsratio.

Sc 1. Drie cycli IVF Sc 1. € 9.518 Sc 1. 58% Sc 1. € 16.461 Sc 1. - € 12.616 Moolenaar LM, Nahuis MJ, van 
der Veen F, Hompes PGA, Mol 
BWJ. Cost-effectiveness of 
Treatment Strategies in Women 
with PCOS and CC Failure. Reprod 
Biomed Online. 2014, 28, 
606-613.

Sc 2.  Continueren van CC met zes cycli, gevolgd door 
maximaal drie cycli IVF

Sc 2. € 7.530 Sc 2. 74% Sc 2. € 10.234 Sc 2. Referentie scenario

Sc 3.  Zes cycli met Gonadotropinen gevolgd door maximaal 
drie cycli IVF

Sc 3. € 9.711 Sc 3. 89% Sc 3. € 10.906 Sc 3. € 14.518

Sc 4.  Twaalf cycli met Gonadotropine en maximaal zes 
cycli IVF

Sc 4. € 9.764 Sc 4. 97% Sc 4. € 10.074 (SC4) € 9.571

Sc 5.  Continueren CC voor zes cycli, gevolgd door zes cycli 
met Gonadotropine en maximaal drie cycli IVF

Sc 5. € 7.651 Sc 5. 93% Sc 5. € 8.239 Sc 5. € 629

Sc 6.  Continueren CC voor zes cycli, gevolgd door twaalf 
cycli met Gonadotropine en maximaal drie cycli IVF

Sc 6. € 7.684 Sc 6. 98% Sc 6. € 7.836 Sc 6. € 630

Kosteneffectiviteit 
van de behandeling 
van paren met een 
mannelijke factor

30 jaar oude subfertile 
vrouwen met een 
partner met een 
semenanalyse van 0 
tot 10 miljoen.

Aantal levend geborenen 
na een jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

M 1. Een cyclus IUI-COH vergeleken met een cyclus IVF - - IUI-cyclus: semenanalyse van 1 miljoen € 40.203 
en semenanalyse van 10 miljoen € 5.833
IVF-cyclus: semenanalyse van 0,1 miljoen € 14.986 
en semenanalyse van 10 miljoen € 11.811

M 1. IUI cyclus:
Referentie IVF cyclus:
semenanalyse van 0,1 miljoen € 12.260
semenanalyse van 10 miljoen € 15.296

Moolenaar LM, Cissen MC, de 
Bruin JP, Repping S, van der Veen 
F, Hompes PGA, Mol BWJ. 
Cost-effectiveness of Assisted 
Conception for Male Subfertility. 
RBMonline geaccepteerd voor 
publicatie

M 2. Een cyclus IVF vergeleken met een cyclus ICSI - - IVF-cyclus: semenanalyse van 0,1 miljoen € 14.986
semenanalyse van 10 miloen € 11.811
ICSI-cyclus: onafhankelijk van semenanalyses 
€ 12.783

M 2. IVF cyclus: 
Referentie ICSI cyclus: semenanalyse van 
0,1 miljoen € 4.598 en semenanalyse van 
10 miljoen € 4.873.646

Kosteneffectiviteit 
van SET versus DET 
in IVF/ICSI (submit-
ted)

Subfertiele vrouwen in 
de leeftijd van 30 tot 
43 jaar die IVF 
ondergaan.

Aantal levend geborenen 
na één cyclus; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Sc 1.  Enkelembryotransfer met een cryo-embryoterugplaat-
sing (SET)

- - Sc 1.  30 jaar oude vrouw € 12.195 
43 jaar oude vrouw € 72.891

Bij vrouwen onder 32, is SET dominant. Moolenaar LM, van Loendersloot 
LL, Repping S, Bossuyt PM, 
Hompes PGA, van der Veen F, 
Mol BWJ. Cost-effectiveness of 
Single versus Double Embryo 
Transfer in IVF in Relation to 
Female Age. Submitted

Sc 2. Dubbele embryo-terugplaatsing (DET) - - Sc 2.  30 jaar oude vrouw € 15.528 
43 jaar oude vrouw € 31.102

Vanaf de leeftijd van 32 is de ICER van 
DET vergeleken met SET (referentie) iss 
€ 50.348 snel dalend naar € 54 op de 
leeftijd van 43.

Kosteneffectiviteit 
van het invriezen 
van eicellen

35 jaar oude vrouw die 
een zwangerschap wil 
uitstellen tot de leeftijd 
van 40 jaar.

Aantal levend geborenen 
na tien jaar; kosten per 
paar; incrementele 
kosteneffectiviteitsratio.

Ref. sc Vrouwen van 40 die proberen spontaan zwanger te 
worden, indien niet zwanger na 1 jaar starten met IVF

Ref. sc €  7.798 Ref. sc 64,6% Ref. sc € 12.071 Referentie scenario van Loendersloot LL, Moolenaar 
LM, Mol BWJ, Repping S, van der 
Veen F, Goddijn M. Expanding 
Reproductive Lifespan: a 
Cost-effectiveness Study on 
Oocyte Freezing. Hum Reprod. 
2011; 26, 3054-3060.

Sc 1. Vrouwen ondergaan drie cycli van ovariële hypersti-
mulatie op leeftijd van 35 jaar voor het invriezen van de 
eicellen, op leeftijd van 40 gebruiken zij deze voor IVF

Sc 1. € 10.419 Sc 1. 84,5% Sc 1. € 12.111 Sc 1. € 13.156

Sc 2. Vrouwen van 40 jaar die zonder behandeling 
proberen zwanger te worden

Sc 2. € 310 Sc 1. 52,3% Sc 2. € 593 Sc 2. € 60.717
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€ 38.434 (figuur 3). Tubatesten zijn dus niet kosten-
effectief in het kader van het oriënterend fertiliteits-
onderzoek tenzij er verdenking bestaat op endome-
triose.
Daarnaast bekeken we de kosteneffectiviteit van ver-
schillende behandelstrategieën voor vrouwen met 
het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) die niet 
zwanger zijn na zes ovulatoire cycli met Clomifeen 
Citraat (CC). (Moolenaar et al, 2014) 
We evalueerden de verschillende scenario’s met CC, 
gonadotropines en IVF en varieerden daarbij het aan-
tal cycli (figuur 4).
De absolute kosten per koppel varieerden tus-
sen € 7.651 en € 9.711. Het cumulatief aantal levend 
geboren varieerde tussen 58% en 98% na twee jaar. 
Onze studie toonde aan dat continueren van CC 
met zes cycli, gevolgd door drie cycli IVF, het goed-
koopste behandelscenario was. Voortzetting van CC 
met zes cycli, gevolgd door zes of twaalf cycli met 
gonadotrofinen en drie cycli IVF (scenario 5 en 6), 
was duurder, maar leidde ook tot een hogere kans 
op zwangerschap met een cumulatief aantal levend 
geborenen van 93% versus 98%. De kosten per extra 
levend geboren kind waren € 629 voor scenario 5 en 
€ 630 voor scenario 6. Of deze scenario’s worden 
beschouwd als kosteneffectief is afhankelijk van de 
willingness to pay per extra levend geborene. 
Aangezien niet alleen het krijgen van een levend 
geborene, maar ook de tijd tot zwangerschap een 
belangrijke factor is, hebben we ook dit effect onder-
zocht. De tijd tot zwangerschap had geen effect op 
onze conclusies vanuit het oogpunt van kosteneffec-
tiviteit. De belangrijkste beperking van dit onderzoek 

deling kosteneffectief of doelmatig wordt gevonden. 
Het National Institute of Clinical Excellence hanteert 
een waarde van 30.000 pond per gewonnen levens-
jaar (QALY). Zorg die duurder is, wordt niet vergoed 
door de publieke zorgverzekering. 
In Nederland is tot op heden geen duidelijke grens 
bepaald. In 2006 heeft de Raad voor de Volksge-
zondheid en Zorg in een rapport over zinnige en 
duurzame zorg een uitspraak gedaan over de drem-
pelwaarde die geschikt zou zijn voor Nederland. 
(RVZ, 2006) Hier werd een bedrag tot 80.000 euro 
per QALY genoemd. In de praktijk wordt hier in 
Nederland niets mee gedaan.

Kosteneffectiviteit in de VPG
Wij hebben recentelijk een aantal studies verricht 
die de kosteneffectiviteit in de voortplantingsgenees-
kunde onder de loep te nemen (tabel pagina 18-19). 
Enkele daarvan zullen we hier kort bespreken. Zo 
hebben we gekeken naar de kosteneffectiviteit van 
invasieve testen voor de detectie van tubapathologie. 
(Verhoeve et al., 2013) Uit deze studie bleek dat voor 
vrouwen van 38 jaar of jonger een strategie waarbij 
de doorgankelijkheid van de tuba niet getest werd 
en na een jaar extra wachten gestart werd met IVF, 
de laagste kosten per extra levend geboren kind 
hadden. Voor vrouwen van 39 jaar of ouder waren 
de kosten per extra levend geboren kind het laagst 
indien direct gestart werd met IVF, zonder te testen 
op tubapathologie. De kosten per extra levend gebo-
ren kind voor een vrouw van 30 waren € 19.046. 
De kosten per extra levend geboren kind voor een 
39-jarige vrouw bij direct starten van IVF waren 
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de drie miljoen lag, IVF lagere kosten per levend 
geborene had en onder de drie miljoen ICSI lagere 
kosten per levend geborene had. ICSI was altijd 
duurder en effectiever, de extra kosten per levend 
geborene varieerden van € 4.598 tot € 4.873.646. 
Of ICSI wordt beschouwd als kosteneffectief is ook 
weer afhankelijk van de willingness to pay voor een 
extra levend geborene. Sensitiviteitsanalyse veran-
derde onze conclusies niet. Ook het vergelijken van 
zes cycli van IUI-COH met drie cycli van IVF had geen 
invloed op onze conclusies. Daarom is de keuze voor 
IVF in plaats van IUI en tevens de keuze voor ICSI in 
plaats van IVF afhankelijk van de willingness to pay 
per extra levend geborene. Als alleen de kosten per 
levend geborene in beschouwing worden genomen, 
is boven een VCM van drie miljoen IUI minder kost-
baar dan IVF en onder een VCM van drie miljoen is 
ICSI minder kostbaar dan IVF (figuur 5). 
Ook voor deze kosteneffectiviteitsstudie geldt dat 
het van belang is dat onze aannames in een geran-
domiseerde gecontroleerde studie worden gekwan-
tificeerd. Momenteel wordt de MASTER trial (NTR 
3820-3822-3823) verricht, waarbij bij paren met 
mannelijke subfertiliteit een afwachtend beleid, IUI, 
IVF en ICSI met elkaar worden vergeleken.

Willingness to pay bij de voortplanting
Wat wij als Nederlandse samenleving willen beta-
len per extra levend geboren kind is niet bekend. In 
de Verenigde Staten is een pilotstudie verricht naar 
de vraag wat de willingness to pay is voor een extra 
levend geboren kind. (Neuman et al, 1994) 
Uitkomst was dat als de deelnemers bekend zijn met 

is dat er geen gegevens over langdurige behandeling 
beschikbaar zijn voor paren die niet zwanger zijn na 
behandeling met zes cycli Clomifeen Citraat. Daarom 
is het essentieel dat onze aannames in een gerandomi-
seerde gecontroleerde studie worden gekwantificeerd. 
Momenteel wordt de M-OVIN studie (NTR1449) ver-
richt, waarbij het effect van Clomifeen Citraat en 
gonadotropinen op lange termijn worden vergeleken. 

We evalueerden tevens de kosteneffectiviteit van 
vruchtbaarheidsbehandelingen voor paren met 
man nelijke subfertiliteit: IUI met en zonder gecon-
troleerde ovariële stimulatie (COH), IVF en ICSI. We 
vergeleken een cyclus IUI-COH met een cyclus IVF, 
een cyclus IUI zonder COH met een cyclus IVF en 
een cyclus IVF met een cyclus ICSI. (Moolenaar et al, 
2014) 
Het model dat een cyclus IUI-COH vergeleek met een 
cyclus IVF, liet zien dat de kosten per levend gebo-
rene lager waren voor IUI-COH in vergelijking met 
IVF als de VCM (volume x concentratie x het percen-
tage motiele spermatozoa) boven de drie miljoen 
was. IVF was altijd effectiever en duurder dan IUI-
COH. De extra kosten per levend geborene (ICER) 
varieerden van € 12.260 voor een VCM van 0,1 mil-
joen tot € 15.296 voor een VCM van 10 miljoen. Of 
IVF kosteneffectief is in vergelijking tot IUI-COH 
is afhankelijk van de willingness to pay per extra 
levend geborene. 
Door gebrek aan betrouwbare studies was het niet 
mogelijk om IUI zonder stimulatie te vergelijken met 
IVF. Het model dat een cyclus IVF vergeleek met 
een cyclus ICSI, liet zien dat indien de VCM boven 
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Samenvatting
Het aantal economische evaluaties dat jaarlijks in 
de wetenschappelijke literatuur wordt gepubliceerd 
neemt toe. Kostenanalyses spelen een steeds grotere 
rol bij beslissingen over vergoeding of invoering van 
behandelingen en preventieprogramma’s. Kennis van 
kostenanalyses is essentieel voor de clinicus anno 
nu. Voor de beoordeling van kostenanalyses is het 
van belang om te weten wat men bereid is te betalen 
voor de extra gezondheidswinst: willingness to pay. 
Wat de willingness to pay is voor een extra levend 
geboren kind in de voortplantingsgeneeskunde is in 
Nederland onbekend. Het is belangrijk om te bepa-
len wat de willingness to pay is voor vruchtbaar-
heidsbehandelingen zodat gegronde keuzes gemaakt 
kunnen worden over de toe te passen zorg. Het 
kritisch bekijken van de kosten draagt bij aan de 
beschikbaarheid van geassisteerde voortplanting.

Trefwoorden
Kosteneffectiviteit, kwaliteit van leven, willingness 
to pay, voortplantingsgeneeskunde

Summary
The number of economic evaluations published 
annually is increasing. Cost analyses are going to 

play a bigger and bigger role in decisions about 
reimbursement or introduction of treatment and 
prevention programs. Knowledge about cost-analy-
ses is essential for the clinician nowadays. For the 
assessment of cost analysis, it is essential to know 
what one is willing to pay for the additional health 
benefits, also known as the 'willingness to pay'. 
What the willingness to pay is for an extra live birth 
in reproductive medicine is unknown in the Nether-
lands. It is important to determine the willingness 
to pay for fertility treatments, hence we can make 
reasonable choices about what care should be 
applied. The critical assessment of the costs in repro-
ductive medicine can contribute to its availability.

Keywords
Cost-effectiveness, quality of life, willingness to pay, 
reproductive medicine
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dr. L.M. Moolenaar
e  lmmoolenaar@hotmail.com
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hun vruchtbaarheidstatus (vruchtbaar of onvrucht-
baar), zij een willingness to pay hebben van 177.730 
dollar per extra levend geboren kind. Bij degenen die 
niet bekend zijn met hun vruchtbaarheidstatus steeg 
dit bedrag tot 1,8 miljoen dollar gemeenschapsgeld. 
Als we van deze willingness to pay uitgaan, zijn bijna 
alle vruchtbaarheidsinterventies kosteneffectief.
Recent is er in Nederland een willingness-to-pay-stu-
die verricht waarbij gekeken werd naar de willing-
ness to pay voor zwangerschapskansen bij subfer-
tiele paren en zorgverzekeraars. (Huppelschoten et 
al, 2014). Uit deze studie komt naar voren dat pati-
enten € 107 willen betalen voor één procent meer 
kans op zwangerschap. Zorgverzekeraars daarente-
gen willen slechts € 60 betalen. Hoeveel men bereid 
is te betalen per zwangerschap, werd in deze studie 
niet onderzocht. Extrapolatie van deze getallen en 
uitgaande van een zwangerschapspercentage van 
25% levert op dat patiënten vinden dat de kosten 
per extra levend geboren kind € 2675 mogen zijn en 
zorgverzekeraars € 1500.

Voordat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen wor-
den, dient eerst bepaald te worden hoeveel we uit de 
collectieve middelen willen betalen per extra levend 
geboren kind. Daarna kunnen conclusies getrokken 
worden over wat wel en wat niet kosteneffectief is.  
Het is belangrijk om te bepalen wat de willingness 
to pay is voor vruchtbaarheidsbehandelingen zodat 
onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden.
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centa praevia en een maternale leeftijd boven de 35 
jaar zijn onafhankelijke risicofactoren.9 Een electieve 
sectio caesarea geeft een hoger risico op een pla-
centa accreta in een volgende zwangerschap dan een 
secundaire sectio caesarea.10 

Diagnostiek
Prenatale diagnostiek van een placenta accreta is 
essentieel voor een adequate behandeling. Tijdige 
prenatale diagnostiek maakt het mogelijk multidis-
ciplinair een plan van aanpak te ontwikkelen, waar-
door onnodige maternale en foetale mortaliteit en 
morbiditeit voorkomen kan worden. De diagnostiek 
van een placenta accreta vindt plaats door middel 
van echoscopie, zo nodig aangevuld door magnetic 
resonance imaging (MRI). De definitieve diagnose 
kan alleen tijdens een manuele placentaverwijdering 
of een sectio caesarea worden gesteld.11

Transvaginale en transabdominale echoscopie zijn de 
belangrijkste middelen van diagnostiek. Ten eerste 
wat betreft de lokalisatie van de placenta, eventueel 
ten opzichte van een uteruslitteken. Ten tweede bij 
het opsporen van de echoscopische kenmerken van 
een placenta accreta. Deze zijn: de afwezigheid van 
de retroplacentaire echolucente zone (figuur 1), retro-
placentair myometrium dunner dan één millime-
ter, multipele irregulaire placentaire lacunae (figuur 
2) en focale exofytische groei van de placenta in de 
blaas. Ook kan gebruik gemaakt worden van kleu-
ren-dopplerechoscopie. Met deze vorm van echosco-
pie kunnen een diffuse of focale lacunaire flow, een 
verhoogde mate van vasculariteit ter plaatste van de 
overgang van de uterus naar de blaas (figuur 3) en 
gedilateerde vaten in de perifere subplacentaire zone 
als kenmerken van een placenta accreta zichtbaar 
gemaakt worden.12,13 
Echoscopisch onderzoek heeft bij de diagnostiek 
van placenta accreta een sensitiviteit van 91% en 
een specificiteit van 97%.14 Het gebruik van kleuren-
dopplerechoscopie en driedimensionale (3D) power-
dopplerechoscopie voegen als alleenstaand diag-
nosticum niets toe, maar kunnen in combinatie met 
conventionele echoscopie wel bijdragen aan de diag-

Een placenta accreta is een placenta die zich 
geheel of gedeeltelijk abnormaal hecht in de 
wand van de uterus. Ter plaatse ontbreekt de 
decidua waardoor de placenta direct in het myo-
metrium inserreert (placenta accreta), invadeert 
in het myometrium (placenta increta) of door het 
myometrium heen groeit in omringende structu-
ren en organen (placenta percreta).1 De mater-
nale mortaliteit en morbiditeit zijn aanzienlijk en 
voornamelijk het gevolg van massaal bloedverlies 
post partum.2 De incidentie van placenta accreta 
is in de afgelopen decennia gestegen en zal naar 
verwachting verder stijgen. Deze stijging is onder 
andere gerelateerd aan de toenemende incidentie 
van sectio caesarea.3 

Incidentie 
De incidentie van placenta accreta is de afgelopen 
jaren ruim vertienvoudigd. In de jaren 70 werd een 
incidentie van één op de 4.027 zwangerschappen 
beschreven. Deze incidentie staat in schril contrast 
met de huidige cijfers, variërend van een incidentie 
van één op de 2.500 tot één op de 530 zwanger-
schappen.3,4 Deze stijging loopt nagenoeg parallel 
met de stijging van het aantal sectio caesarea. 

Risicofactoren
Risicofactoren voor een placenta accreta zijn een 
maternale leeftijd boven de 35 jaar, een placenta 
praevia, een eerdere sectio caesarea en andere ingre-
pen die kunnen leiden tot schade aan het endome-
trium of myometrium, zoals een eerdere myoomenu-
cleatie, curettage, endometriumablatie, embolisatie 
van de arteria uterina of een submuceus myoom.5,6,7 
Het risico is het hoogst onder vrouwen met een 
placenta praevia die deels op de voorwand van de 
uterus ligt en met een sectio caesarea in de voorge-
schiedenis. Het beschreven risico loopt op van 3%, 
11%, 40%, 61% tot 67% nadat er respectievelijk één, 
twee, drie, vier of vijf sectio caesarea in de voorge-
schiedenis zijn verricht, waarbij de placenta op de 
voorwand gelokaliseerd is over het oude litteken.8 
Zowel de sectio in de voorgeschiedenis als een pla-
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nose. Want patiënten met een fout-positieve diag-
nose zijn over het algemeen de patiënten met één 
geïsoleerd echoscopisch kenmerk van een placenta 
accreta (tabel 1).15 Van de geïsoleerde echoscopi-
sche kenmerken zijn kleuren-dopplerafwijkingen het 
meest sensitief.14 
Bij het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) 
dient de placentalokalisatie ten opzichte van de 
cervix en een eventueel uteruslitteken bekeken te 
worden. Transvaginale echoscopie verbetert de 
nauwkeurigheid ten opzichte van transabdominale 
echoscopie.16 Bij de verdenking op een placenta 
praevia of een placenta over een sectiolitteken 
dient echoscopie herhaald te worden in het eerste 
deel van het derde trimester. Zo is er voldoende tijd 
beschikbaar om multidisciplinair het beleid voor het 
derde trimester van de zwangerschap te bepalen.11 
Recent werd de hypothese beschreven dat transva-
ginale echoscopie voor een amenorroeduur van tien 
weken zou kunnen bijdragen aan het nog vroeger 
diagnosticeren van een placenta accreta bij vrouwen 
met een eerdere sectio caesarea. Indien de vrucht-
zak laag in utero implanteert, nabij het oude sectio-
litteken, bestaat er een verhoogde kans op abnor-
male placentatie en is verdere analyse later in de 
zwangerschap vereist. Indien de vruchtzak in fundo 
implanteert zou dit de mogelijkheid op het ontstaan 
van een placenta accreta uitsluiten. Bovenstaande 
betreft slechts een theorie.17

MRI in het tweede en derde trimester heeft in ver-
gelijking met conventionele echoscopie vergelijkbare 
resultaten behaald.18,19 MRI biedt mogelijkheden tot 
diagnostiek als de echoscopische bevindingen niet 
conclusief zijn. MRI is ook van toegevoegde waarde 
bij het bepalen van de infiltratiediepte in omrin-
gende structuren (het parametrium) en bij de ver-
denking op een placenta accreta van de achterwand 
van de uterus (tabel 1).19 

Beleid
Vrouwen met de verdenking op een placenta accreta 
dienen voorgelicht te worden over de risico’s en 
eventuele complicaties van een placenta accreta. De 
belangrijkste risico’s zijn massaal bloedverlies en de 
noodzaak tot een uterusextirpatie. Met het oog op 
het bloedverlies dient prenataal een anemie voorko-
men of indien nodig behandeld te worden.20 
De aangewezen manier van bevallen bij de verden-
king op een placenta accreta is een geplande sectio 
casearea. Als er geen verdere kinderwens bestaat, 
is de eerste keus van behandeling bij een placenta 
accreta een uterusextirpatie, aansluitend aan de sec-
tio caesarea, met het in situ laten van de placenta.21 
Een gepland tijdstip verdient de voorkeur boven een 
spoed sectio caesarea. Een spoedprocedure leidt in 
de regel tot meer complicaties en bloedverlies dan 
een geplande sectio caesarea. Als de zwangerschap 
ongecompliceerd verloopt, wordt aangeraden de 

Fig. 1. De afwezigheid van de retroplacentaire 
echolucente zone. Gebruikt met toestemming van 
Amirsys Inc. 

Fig. 2. Multipele irregulaire placentaire lacunae. 
Gebruikt met toestemming van Amirsys Inc.

Fig. 3. Een verhoogde mate van vasculariteit ter 
plaatste van de overgang van de uterus naar de 
blaas. Gebruikt met toestemming van Amirsys Inc.
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sectio caesarea uit te voeren bij een amenorroeduur 
van 37 weken. Over het toedienen van corticostero-
iden voor bevordering van de foetale longrijping bij 
deze termijn bestaat discussie. Toediening van ante-
natale corticosteroïden bij een electieve sectio cae-
sarea na een amenorroeduur van 36 weken, lijkt het 
risico op een RDS te verlagen, maar het is onduide-
lijk of antenatale corticosteroïden bij deze termijn 
negatieve effecten hebben op de neonaat.22,23 Als 
er sprake is van bloedverlies in de tweede helft van 
de zwangerschap of bij een verhoogd risico op een 
vroeggeboorte dient overwogen te worden de sec-
tio caesarea bij een amenorroeduur van 34 weken 
te verrichten, na het toedienen van corticosteroïden 
voor de foetale longrijping.24 
Om de maternale en foetale uitkomsten te optimali-
seren, dient bij het plannen van de sectio multidisci-
plinair overleg plaats te vinden, niet alleen met een 
anesthesioloog, een perinatoloog, een gynaecoloog 
met uitgebreide operatieve vaardigheden en een 
neonatoloog, maar ook met de intensivist, uroloog, 
hematoloog, interventieradioloog en een algemeen 
chirurg. Als het vermoeden bestaat op een placenta 
percreta met ingroei in de blaas dient pre operatief 
een cystoscopie te worden verricht.25

Operatieve behandeling
Zoals eerder aangegeven is de aangewezen behan-
deling bij de verdenking op een placenta accreta 
een geplande sectio caesarea met aansluitend een 
uterusextirpatie waarbij de placenta in situ wordt 
gelaten. Er zijn enkele adviezen te geven ten aan-
zien van het uitvoeren van de ingreep. De plaats van 
de incisie in de huid en in de uterus is afhankelijk 
van de lokalisatie van de placenta. De uterus dient 
op afstand van de placenta te worden geopend. Een 
incisie dwars door de placenta gaat gepaard met veel 
bloedverlies en dient daarom vermeden te worden. 
Nadat het kind geboren is, wordt gekeken of de pla-
centa spontaan loslaat, de positief voorspellende 
waarde van de prenatale diagnostiek naar een pla-
centa accreta is immers geen 100%. Wordt de pla-
centa niet spontaan geboren, dan wordt deze in situ 
gelaten en wordt direct in aansluiting op de sectio 
caesarea een uterusextirpatie verricht. Het proberen 
een placenta accreta manueel te verwijderen wordt 
afgeraden omdat dit gepaard gaat met een hoge 

maternale morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan 
massaal bloedverlies.20 Bij het vermoeden van een 
placenta percreta met ingroei in de blaas moet dat 
gedeelte van de blaas samen met de uterus verwij-
derd worden.26 
Algehele anesthesie wordt aangeraden in verband 
met de verlengde operatietijd, maar een combinatie 
van spinale en algehele anesthesie maakt het moge-
lijk dat patiënte wakker is bij de geboorte van haar 
kind, waarna een uterusextirpatie wordt verricht 
onder algehele anesthesie.27 Het profylactische toe-
dienen van antibiotica is uiteraard geïndiceerd, met 
een herhaalde dosis na een operatietijd van twee tot 
drie uur en na 1500 milliliter bloedverlies.1 Het trans-
fusielaboratorium dient op de hoogte te zijn van deze 
risicovolle ingreep. Hedendaagse Nederlandse trans-
fusierichtlijnen geven aan dat bij massaal bloedver-
lies multicomponenttransfusies met vaste verhou-
dingen tussen erytrocyten, plasma en tromboycten 
(3:3:1) de overlevingskans verhoogt door het voor-
komen of corrigeren van een verdunningscoagulo-
pathie. De optimale verhoudingen zijn echter nog 
onduidelijk.28

Conservatieve behandeling
In de literatuur wordt ook een conservatieve behan-
deling beschreven bij vrouwen met een placenta 
accreta, met als doel het behoud van de uterus. Hier-
bij wordt na de geboorte van het kind de placenta 
in situ gelaten en de uterus gesloten. Deze mogelijk-
heid moet alleen worden overwogen als er sprake 
is van een uitgesproken toekomstige kinderwens en 
van een hemodynamisch stabiele patiënte met een 
normale stollingsstatus. Risico’s van deze conserva-
tieve behandeling zijn bloedverlies, infectie, diffuse 
intravasale stolling en het alsnog verrichten van een 
uterusextirpatie in tweede instantie. De beschikbare 
data laten in een groep van 253 conservatief behan-
delde patiënten een succespercentage (het behoud 
van de uterus) van 80% zien.29,30,31 De meerder-
heid van deze conservatief behandelde patiënten 
werd aanvullend behandeld met arteriële embolisa-
tie, bilaterale ligatie van de hypogastrische vaten of 
methotrexaat. De plaats van de genoemde aanvul-
lende behandelingen is, vanwege het beperkt aantal 
patiëntengroepen waarin ze beschreven zijn, ondui-
delijk.29,30 

Tabel 1. Waarde van verschillende diagnostische mogelijkheden.14,11,18

Sensitiviteit (%) Specificiteit (%)

echoscopie ('overall')  91  97

- Placentaire lacunae  77  95

- Verlies retroplacentaire echolucente zone  66  96

- Exofytische groei placenta/blaas  50 100

- Kleuren-dopplerafwijkingen  91  88

3d-powerdopplerechoscopie 100  85

mri  80  65
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Methotrexaat is een veelbeschreven aanvullende 
behandelmogelijkheid. Er zijn aanwijzingen dat 
methotrexaat de vasculariteit van de placenta doet 
afnemen en zo leidt tot necrose en snelle involutie 
van de placenta.32 Anderzijds is methotrexaat alleen 
bij snel delende cellen zoals bij trofoblastproliferatie, 
werkzaam gebleken en kent het een aanzienlijk bij-
werkingenprofiel; reden waarom in recente studies 
vraagtekens geplaatst worden bij het nut van metho-
trexaat.29,33,34

Een meer controversiële conservatieve benadering is 
de ‘Triple-P-procedure’, beschreven bij vier patiënten 
met een placenta percreta. Bij deze techniek wordt 
de bloedtoevoer naar de uterus gereduceerd door 
middel van ballonocclusie, waarna de uteruswand 
met het placentabed wordt verwijderd en het defect 
wordt gesloten.35 
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over een suc-
cesvolle zwangerschap na een conservatief behan-
delde placenta accreta. De resultaten van de groot-
ste beschikbare studie lijken positief. Van de 96 met 
succes conservatief behandelde patiënten hadden 
uiteindelijk slechts 27 patiënten een kinderwens. 
24 van de 27 vrouwen werden zwanger.36 Het risico 
op hernieuwde abnormale placentatie in een vol-
gende zwangerschap is aanzienlijk; getallen lopen 
uiteen van 29% tot 100% van de zwangerschap-
pen.29,30,36,37
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Samenvatting
De incidentie van placenta accreta is in de afgelo-
pen decennia spectaculair gestegen en zal naar 
verwachting blijven stijgen. Deze stijging lijkt gere-
lateerd aan de toenemende incidentie van sectio 
caesarea. Prenatale opsporing geeft tijd een multi-
disciplinair plan van aanpak te ontwikkelen. Bij het 
vermoeden op een placenta accreta moet de par-
tus gepland worden in een centrum met voldoende 
expertise en faciliteiten. In het algemeen is de aan-
gewezen behandeling een geplande sectio caesarea 
waarbij achtereenvolgens een uterusextirpatie wordt 
verricht met de placenta in situ. Een poging de pla-
centa manueel te verwijderen gaat gepaard met een 
significante toename van het optreden van massaal 
bloedverlies. Alleen bij het bestaan van een uitge-
sproken toekomstige kinderwens en na counseling 
van patiënte met betrekking tot de risico’s, kan wor-
den overwogen na de geboorte van het kind door 
middel van een geplande sectio caesarea, de uterus 
te sluiten met de  placenta in situ, in een poging de 
uterus te behouden.  

Trefwoorden
Placenta accreta, massaal bloedverlies, uterusextir-
patie

Summary
The incidence of placenta accreta has significantly 
increased in recent decades and seems to paral-

lel the increasing cesarean delivery rate. Prena-
tal detection allows for multidisciplinary planning 
of the delivery. On suspicion of placenta accreta, 
birth in a center with appropriate expertise and 
facilities is strongly advised. Generally, the recom-
mended management is a planned cesarean section 
with subsequent hysterectomy leaving the placenta 
in the uterus. An attempt for manual removal of 
the placenta is associated with significant hemorr-
hagic morbidity. Leaving the placenta in the uterus 
without hysterectomy should only be considered if 
there is a strong desire for future fertility and after 
counseling the patient for the risks involved.

Keywords
Placenta accreta, massive hemorrhage, cesarean 
hysterectomy
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Endometriumablatie is een frequent toegepaste 
behandeling voor essentieel hevig menstrueel 
bloedverlies. Het biedt een volwaardig behande-
lingsalternatief voor de meer invasieve hysterec-
tomie. Naast de algemeen bekende periopera-
tieve complicaties is er minder duidelijkheid over 
de langetermijngevolgen na endometriumablatie. 
Pijn onder in de buik is een veel voorkomende 
klacht na endometriumablatie (20,8%, Thomas-
see 2013) en één van de belangrijke redenen tot 
re-interventie. Een mogelijke oorzaak van pijn 
onder in de buik is het postablatiesyndroom. Aan 
de hand van een casus volgt een overzicht van de 
in de literatuur beschreven incidentie, diagnose-
stelling, behandeling en preventieve maatregelen 
van het postablatiesyndroom.

Inleiding
Endometriumablatie krijgt een steeds grotere plaats 
in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies. 
Het biedt na falen van de medicamenteuze therapie 
een minimaal invasief alternatief voor een hysterec-
tomie. Endometriumablatie is het vernietigen van 
de basale membraam van het endometrium om zo 
de cyclische opbouw van het baarmoederslijmvlies 
te verhinderen en hypo- of amenorroe te bereiken. 
Het is een behandelingsoptie voor de premenopau-
zale patiënte met hevig menstrueel bloedverlies bij 
vervulde kinderwens, uitgesloten intracavitaire afwij-
kingen en afwezigheid van atypische hyperplasie of 
maligniteit van het endometrium. 
Sinds de introductie van endometriumablatie (Gol-
drath 1981) kent deze techniek een snelle evolutie 
met de ontwikkeling van veel verschillende ablatie-
methodes. Tot de eerste generatie ablatietechnie-
ken behoort de laserablatie, transcervicale resectie 
van het endometrium (TCRE) en de rollerbal-ablatie. 
Voorbeelden van de tweedegeneratietechnieken zijn 
de bipolaire- radiofrequentie-ablatie (NovaSure®), 
de thermischeballonablatie (ThermaChoice®), 
thermische ablatie met vrije vloeistof (HTA®) en 
microgolf ablatie (MEA®). In Nederland worden voor-
namelijk de tweedegeneratietechnieken bipolaire-

radiofrequentie-ablatie en de thermische ballon 
ablatie gebruikt. Het is bekend dat patiënten na 
een endometriumablatie frequent een re-interventie 
ondergaan. Binnen één jaar na endometrium ablatie 
ondergaat 12% van de patiënten een re-interventie, 
19% ondergaat een re-interventie binnen de eer-
ste twee jaar na ablatie. (Fergusson, 2013) Pijn is 
een veel voorkomende klacht na endometriuma-
blatie (20,8%, Thomassee 2013) en een belangrijke 
reden tot re-interventie. Een mogelijke oorzaak van 
pijn onder in de buik is het postablatiesyndroom. 
Het postablatiesyndroom treedt op bij persisterend 
actief endometrium en intracavitaire adhesies na 
de ablatie. De adhesies vormen een obstructie voor 
de menses en er kunnen problemen ontstaan zoals 
een cornuaal of centraal hematometrum, hemato-
salpingen en retrograde cyclische bloedingen. Deze 
langetermijncomplicatie is minder goed bekend en 
om deze reden wordt ze niet in een differentiaaldiag-
nose opgenomen. Ter illustratie van de verwarrende 
symptomatologie en het laat op het spoor komen 
van de diagnose, stellen we een casus voor van het 
postablatiesyndroom.

Casus
Een 44-jarige patiënte meldde zich voor een second 
opinion vanwege uitgesproken pijnklachten in de 
onderbuik. Patiënte, met een voorgeschiedenis van 
subfertiliteit, is bekend. In 2000 onderging zij een 
diagnostische hystero- en laparoscopie. Diagnos-
tische hysteroscopie toonde een normaal cavum 
uteri. Diagnostische laparoscopie toonde uitgebreide 
tuba-ovariële adhesies bilateraal. De rechter tuba 
vulde zich niet bij chromopertubatie, de linker tuba 
toonde een distale stop. In 2012, op 42-jarige leef-
tijd, meldde zij zich met de klacht van hevig men-
strueel bloedverlies en dysmenorroe. Vanwege hevig 
menstrueel bloedverlies zonder gynaecologisch ana-
tomische afwijkingen werd een Novasure® proce-
dure uitgevoerd. De procedure verliep probleem-
loos. Het hevig menstrueel bloedverlies verminderde, 
amenorroe werd niet bereikt. Patiënte meldde zich 
anderhalf jaar na de ablatie met de klacht van toe-

Pijn na endometriumablatie, 
het postablatiesyndroom?

dr. N. Maeseele   AIOS Universiteit Gent, Catharina ziekenhuis Eindhoven 
dr. H.A.A.M. van Vliet   gynaecoloog Catharina ziekenhuis Eindhoven
dr. B.C. Schoot    gynaecoloog Catharina ziekenhuis Eindhoven

#ARTICLESTART: Pijn na endometriumablatie, het postablatiesyndroom? | 2015-01 | 27-31 | Maeseele, van Vliet, Schoot



28

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 128, februari 2015  www.ntog.nl

nemende pijn onder in de buik. De pijn met initieel 
een cyclisch patroon, evolueerde naar een continue 
pijn. Bij onderzoek door gynaecoloog, maagdarmle-
verspecialist en uroloog elders kon geen oorsprong 
van de pijn worden gevonden. Naar aanleiding van 
haar klachten werd in onze kliniek een transvaginale 
echografie uitgevoerd. Hierbij werd bilateraal een 
hydrosalpinx en intracavitaire opstapeling van vocht 
(hematosalpinx/ centraal hematometrum) vastge-
steld. Ter verduidelijking van het echografisch beeld 
werd bijkomend een MRI verricht. De mogelijke diag-
nose postablatiesyndroom werd gesteld. Patiënte 
onderging een totaal laparoscopische hysterectomie 
met bilaterale tubectomie. Het PA-onderzoek toonde 
bij macroscopie een bloederig aspect van het cavum 
uteri en bilaterale hematosalpingen. Microscopie 
toonde verklevingen tussen de beide zijden van het 
endometrium, mogelijks secundair aan de ablatie 
procedure. Er werd een wat denser en celarmer hya-
lien stroma aangetroffen met ingevangen klierbuizen, 
maar geen mooi afzonderlijk afgrensbaar endome-
trium. In de sneden van het cavum uteri werd op 
sommige plaatsen endometrium, op sommige plaat-
sen geen endometrium meer aangetroffen. Er waren 
geen aanwijzingen voor premaligniteit of maligniteit. 
Bij follow up na drie maanden vertoonde patiënte 
duidelijke verbetering van de pijn, ze was tevreden 
over de beslissing tot hysterectomie.

Postablatiesyndroom
Het doel van endometriumablatie is volledige des-
tructie van het endometrium. Persisterend actief 
endometrium na een ablatie is echter frequent. Het 
wordt beschreven in klinische, beeldvormende en 
histologische studies. Endometriumablatie leidt in 
32 tot 48% van de gevallen tot amenorroe (Kleijn, 
2008), 50 tot 70% van de patiënten vertoont vijf jaar 
postablatie dus nog resterend actief endometrium. 
Turnbull et al. (1997) verrichtte bij 59 vrouwen een 
MRI-scan na endometriumablatie (klassieke endome-
triumresectie gecombineerd met rollerbal-ablatie van 
de cornua) om de activiteit van het endometrium na 
ablatie te beoordelen. Bij 56 vrouwen stelde hij per-
sisterend actief endometrium vast, 18% vertoonde 
cornuale hematometra. Onoglu et al. (2007) voerde 
een second look hysteroscopie met endometriumbi-
opsie uit, gemiddeld 2,5 jaar na ablatie. In alle biop-
sies werden endometriumklieren aangetoond. 
Ten gevolge van een endometriumablatie kan in het 
cavum uteri adhesievorming optreden. Deze intra-
cavitaire adhesies kunnen bij patiënten met per-
sisterend actief endometrium, het afvloeien van de 
menses verhinderen. Intra-uteriene adhesievorming 
werd hysteroscopisch (Leung, 2003) en middels 
hysterosalpingografie (Sinclair, 2006) aangetoond. 
Leung voerde een hysteroscopie uit bij 22 patiënten 
zes maanden na ablatie. Bij acht van de 22 patiën-

Figuur links: transvaginale echografie, longitudinale doorsnede uterus: centraal hematometrum (gele pijl) 
Figuur rechts: transvaginale echografie, transversaal linker adnex: hematosalpinx (rode pijl)

Figuur links : MRI beeld transversaal : met hematometra (gele pijl) 
Figuur rechts: MRI beeld longitudinaal : bilaterale (hemato)hydrosalpinx (rode pijl), hematometra (gele pijl)
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ten (36%) werden intra-uteriene adhesies aangetrof-
fen, twee van de 22 patiënten vertoonden volledige 
obstructie van het cavum uteri. Sinclair voerde bij 30 
patiënten een hysterosalpingografie uit 3 maanden 
na ballonendometriumablatie. Bij 1 op 3 patiënten 
werden intra-uteriene adhesies bij hysterosalpingo-
grafie beschreven. 
Intracavitaire adhesies na endometriumablatie zijn 
klinisch relevant indien zij de menses bij patiënten 
met persisterend actief endometrium obstrueren. 
Hierdoor kunnen problemen ontstaan zoals een cen-
traal hematometrum, cornuale hematometra, hema-
tosalpingen en retrograde menstruatie. Deze vormen 
van geobstrueerde menses na endometriumablatie 
kunnen de oorzaak zijn van cyclische of chronische 
pijn onder in de buik; het postablatie syndroom. Een 
specifieke vorm van het postablatie syndroom is het 
‘postablation tubal sterilisation syndrome’ (PATSS), 
in 1993 door Townsend en McCausland beschreven. 
Het ‘postablation tubal sterilisation syndrome’ treedt 
op bij patiënten met een tubaire sterilisatie en een 
endometriumablatie in de voorgeschiedenis. Retro-
grade menstruatie bij deze patiënten met afgesloten 
tubae leidt tot distensie van het proximale tubaseg-
ment en/of cornuale hematometra. (Townsend, 1993) 
De casus hierboven beschreven, toont aan dat bij 
patiënten met tubae ondoorgankelijk ten gevolge van 
een infectie, een gelijkaardig beeld kan optreden. 

De incidentie van het postablatiesyndroom is onbe-
kend. Symptomatische cornuale hematometra of het 
PATSS wordt slechts in een beperkt aantal onder-
zoeken beschreven. McCausland (2002) onderzocht 
retrospectief vijftig patiënten met een follow up van 
tien jaar na rollerbal-ablatie. Hij stelde bij 10% van 
de vrouwen een postablatiesyndroom vast. Mall et 
al. (2002) volgde 174 patiënten na rollerbal-ablatie, 
90 patiënten met sterilisatie en 84 patiënten zonder 
een sterilisatie in de voorgeschiedenis. Van deze 174 
patiënten vertoonde 23 vrouwen (13%) nieuwe of 
toegenomen pijn onder in de buik. Hiervan waren 
er 19 in hun verleden gesteriliseerd. Hij stelde op 
basis van laparoscopie of anatomisch pathologisch 
onderzoek bij vijf van de negentig patiënten (6%) 
een PATSS vast. Dit komt ongeveer overeen met 
de incidentie van 8,4% die Bae (1996) beschrijft in 
zijn retrospectief cohort van 305 vrouwen die een 
rollerbal-ablatie of endometriumresectie ondergin-
gen. Zowel McCausland als Bae beschrijven dat de 
incidentie van 6-10% waarschijnlijk een onderschat-
ting is van de werkelijke incidentie vanwege onder 
rapportering. Carey et al (2011) keek retrospectief 
naar het histopathologisch verslag van 19 patiënten 
die een hysterectomie ondergingen vanwege pijn na 
ablatie (bipolaire radiofrequentie of ballonablatie). 
Het verslag beschreef in vijf van de 19 gevallen een 
centraal of cornuaal hematometrum. Indirect werd 
vanwege het voorkomen van het postablation tubal 

sterilisation syndrome veel onderzoek verricht naar 
het verband tussen sterilisatie in de voorgeschiedenis 
en hysterectomie na een endometriumablatie. Vol-
gens Mall et al. (2002) zouden afgesloten tubae het 
risico op een hysterectomie vergroten (hazard ratio 
3,2, p=0,3) Ook Dutton et al. (2001) toonde een signi-
ficant verband aan tussen hysterectomie, postablatie 
en sterilisatie in de voorgeschiedenis (HR 2,20, 95% 
CI 1,18 – 4,09). 

De obstructie van menses na ablatie kan de oor-
zaak zijn van cyclische of chronische pijn onder in 
de buik. De klacht hoeft niet noodzakelijk gepaard 
te gaan met amenorroe, patiënten met spotting of 
reguliere menses na endometriumablatie kunnen 
ten gevolge van onvolledige obstructie ook klachten 
vertonen. Patiënten melden zich gemiddeld twee tot 
drie jaar na de ablatie met pijn onder in buik, uni of 
bilateraal (Sharp , 2012). De diagnose van het posta-
blatiesyndroom kan gesteld worden met behulp van 
echografie. Bij 80% van de patiënten wordt bij echo-
grafisch onderzoek postablatie een niet tot moeilijk 
te differentiëren endometrium waargenomen. Echo-
grafische kenmerken van het postablatie syndroom 
zijn gedilateerde proximale tubae en/of cornua met 
anechogene of hypoechogene vochtcollecties (Alhilli, 
2012). Het PATSS en/of cornuale hematometra wordt 
vermoedelijk ondergerapporteerd vanwege de moei-
lijke diagnosestelling. In tegenstelling tot een cen-
traal hematometrum is de vochtcollectie in de cor-
nua of salpingen veelal minder uitgesproken en dus 
echografisch minder goed waarneembaar. MRI kan 
in deze gevallen meerwaarde bieden (McCausland 
2002). Beperkte distentie van de cornua of proximale 
tubae kan klachten geven en zou met echografie 
gemist kunnen worden. Het is van belang de beeld-
vorming uit te voeren als de patiënte symptomatisch 
is omdat de hematometra en hematosalpingen fluc-
tueren met de cyclus.
De behandeling van cornuale hematometra of PATSS 
is een hysterectomie. Hysteroscopie voor lysis van de 
synechieën is een minder invasief alternatief maar 
vereist veel chirurgische deskundigheid. Wortman 
et al. (2014) beschrijft echogeleide hysteroscopische 
synechiolysis als een volwaardig alternatief voor de 
hysterectomie bij klachten van geobstrueerde men-
ses na endometriumablatie, verder onderzoek zal dit 
moeten bevestigen. Laparoscopische salping ectomie 
wordt in de eerste artikelen van McCausland et al. 
(2002) als mogelijke behandelingsoptie beschreven. 
Na het verwijderen van de tubae kan echter nog 
steeds het cornuaal hematometrum blijven bestaan 
waardoor de pijnklachten aanhouden. Hysterecto-
mie biedt daarentegen een definitieve behandeling. 
Behandeling van patiënten met een centraal hema-
tometrum is relatief gemakkelijk en bestaat uit drai-
nage na dilatatie van het cervicaal kanaal. Soms is 
hysteroscopische synechiolysis noodzakelijk. 
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De invloed van preventieve maatregelen, zoals 
GnRH-analogen of progesteron voorafgaand aan de 
ablatie, timing van de ablatie in de tweede week 
van de cyclus of partiële ablatie, op deze lange ter-
mijn complicatie zijn onvoldoende onderzocht. Bij 
partiële ablatie wordt alleen het endometrium van 
de voor- of achterwand gedestrueert met als ach-
terliggende gedachte intracavitaire adhesievorming 
te voorkomen. Goede preoperatieve counseling is 
noodzakelijk. Stel de patiënte op de hoogte van het 
voorkomen van pijn na ablatie ten gevolge van geob-
strueerde menses en het verhoogd risico van dit syn-
droom bij tubaire sterilisatie of geobstrueerde salpin-
gen in de voorgeschiedenis. 

Conclusie
Endometriumablatie krijgt een steeds grotere plaats 
in de behandeling van hevig menstrueel bloedver-
lies. Het biedt een volwaardig behandelingsalterna-
tief voor de meer invasieve hysterectomie, met een 
hoog succespercentage en een laag complicatierisico. 
Naast de perioperatieve complicaties zoals perfora-
tie van de uterus, bloeding, post-operatieve infectie 
en waterintoxicatie indien ablatie of resectie onder 
hysteroscopisch zicht, is er weinig bekend over de 
langetermijncomplicaties. Eén van deze langetermijn-
complicaties is de obstructie van menses bij patiën-
ten met persisterend actief endometrium en intra-
uteriene adhesies na ablatie. Patiënten melden zich 
met cyclische of continue pijn in de onderbuik ten 
gevolge van een centraal hematometrum, cornuale 
hematometra en/of hematosalpingen, onder één noe-
mer: het postablatiesyndroom. Het steeds frequen-
ter gebruik van endometriumablaties vereist meer 
onderzoek naar deze langetermijncomplicatie. Wat 
is de incidentie? Is er een verschil in incidentie tus-
sen de verschillende ablatietechnieken? Zijn er risi-
cofactoren die men moet achterhalen bij het counse-
len van de patiënt? Hebben preventieve maatregelen 
zoals partiële ablatie, progesterongebruik pre-ablatie 
en timing van de ablatie in de tweede week van de 
cyclus, invloed? Verder onderzoek zal meer duide-
lijkheid moeten geven over deze complicatie om ons 
zo te brengen tot correcte diagnosestelling en behan-
deling. 
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Samenvatting
Pijn is een veel voorkomende klacht na endome-
triumablatie en een belangrijke reden tot re-inter-
ventie. Een mogelijke oorzaak van pijn onder in de 
buik is de obstructie van menses ten gevolge van 
intracavitaire adhesies en persisterend actief endo-
metrium na een ablatie. Er kunnen op lange termijn 
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problemen ontstaan als een conuaal of centraal 
hematometrum, hematosalpingen en retrograde 
cyclische bloeding, het zogenaamde postablatie-
syndroom. Ondanks het steeds frequenter toepas-
sen van endometriumablatie bij patiënten met hevig 
menstrueel bloedverlies is er weinig bekend over 
deze langetermijngevolgen. De incidentie van deze 
gevolgen op lange termijn is onbekend en wordt 
geschat op 6-8%. Diagnose wordt gesteld op basis 
van echografie en zo nodig MRI. Definitieve behan-
deling vereist een hysterectomie. Goede preopera-
tieve counseling en nader onderzoek naar het posta-
blatiesyndroom is van belang om deze gevolgen op 
lange termijn te voorkomen en het aantal re-inter-
venties na endometriumablatie te doen dalen.

Trefwoorden
Endometrium ablatie, postablatiesyndroom, hema-
tometra, PATSS

Summary
Pain after endometrial ablation is a frequently 
observed complaint and an important reason for 
retreatment. A possible cause of pelvic pain is the 
obstruction of menses in patients with uterine syne-
chiae and persistent active endometrium after an 
endometrial ablation. The obstruction can lead to 

long-term problems such as a central hematome-
tra, cornual hematometra, hematosalpinges and 
retrograde menstruation, the so called postablation 
syndrome. Although endometrial ablation is a fre-
quently used treatment for patients with heavy men-
strual bleeding, there is still only little known about 
these long-term complications. The incidence of 
these problems is estimated to be 6-8%. Diagnosis 
is based on ultrasound examination and MRI. Defi-
nite treatment requires a hysterectomy. Good coun-
seling and further investigation on this post ablation 
syndrome will help to prevent these long term com-
plications and lower the number of retreatments 
after an endometrial ablation. 

Keywords
endometrial ablation, postablation syndrome, hema-
tometra, postablation tubal sterilisation sydrome
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De gepresenteerde casus beschrijft een 35-jarige 
multipara met een complete molazwangerschap. 
Drie weken na curettage werd het beloop gecom-
pliceerd door fors cysteus vergrote ovaria, met  
een torsie van één van de ovaria tot gevolg. Deze 
casus illustreert dat hyperreactionele luteïnisatie, 
een klinisch beeld dat gelijkenissen vertoont met 
het ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS),  
incidenteel kan voorkomen na een molazwanger-
schap. In dit case report gaan we verder in op de 
pathofysiologische achtergrond en de klinische 
relevantie ervan. 

Casus beschrijving
Een 35-jarige gravida 3 para 2 werd verwezen naar 
de polikliniek gynaecologie vanwege vaginaal bloed-
verlies. De klachten bestonden sinds een maand met 
daarbij krampende pijn in de onderbuik. De datum 
van haar laatste menstruatie was onbekend. Patiënte 
gebruikte condooms ter anticonceptie. Ze had geen 
bekende allergieën en gebruikte geen medicatie. Bij 
lichamelijk onderzoek werd een weke uterus tot twee 
centimeter onder de navel gepalpeerd. Transvaginaal 
echo-onderzoek toonde een uterus in anteversieflexie 
met een wisselend echodens-echogeen beeld met een 
grillig aspect. Het serum humaan choriongonadotro-
fine (hCG) was > 100.000IU/L. Het echobeeld in com-
binatie met het hCG was suspect voor een molazwan-
gerschap. Röntgenonderzoek van de thorax liet geen 
aanwijzingen voor trofoblastmetastasen zien. Hierna 
werd een ongecompliceerde curettage verricht met een 
totaal bloedverlies van 800ml. Pathologisch onderzoek 
toonde een complete hydatidiforme molazwanger-
schap. Patiënte werd na de curettage in goede conditie 
uit het ziekenhuis ontslagen. Drie weken later werd zij 
opnieuw verwezen vanwege klachten van misselijk-
heid en buikpijn in epigastrio en onderbuik. Er was 
geen vaginaal bloedverlies meer. De laatste week had 
zij opgemerkt dat haar buikomvang was toegenomen. 
Transvaginaal echo-onderzoek liet een uterus in ante-
versieflexie zien met een klein stolsel in het cavum,  

Torsie van het ovarium als gevolg
van hyperreactionele luteïnisatie na
complete molazwangerschap
drs. D. Zandstra   ANIOS gynaecologie
drs. T.J.J. Bonestroo   AIOS gynaecologie
dr. E. Scheenjes   gynaecoloog 
dr. J.W.M. Aarts   AIOS gynaecologie 
Allen Obstetrie en gynaecologie, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

bilateraal multicysteus vergrote adnexa en een spoor 
vrij vocht in het cavum Douglasi (zie figuren 1a en 
1b). Bij longauscultatie waren er geen crepitaties. De 
serum-hCG-spiegel was inmiddels gedaald naar 3381 
IU/L. Het klinisch beeld leek op een milde OHSS. Pati-
ente werd behandeld met pijnstilling en het bijhouden 
van een strikte vochtbalans. Ondanks de pijnstilling 
nam de pijn in de uren na opname fors toe en ontwik-
kelde patiënte een geprikkelde buik. Er werd een lapa-
roscopie uitgevoerd waarbij bilateraal fors vergrote en 
cysteuze ovaria werden gezien. Het linker adnex was 
getordeerd en necrotisch. Vanwege gebrek aan ruimte 
door de vergrote adnexa was het niet mogelijk het lin-
keradnex laparoscopisch te verwijderen, waarvoor 
werd geconverteerd naar een laparotomie. Een ovari-
ectomie links werd uitgevoerd (zie figuur 2). De cys-
ten in het rechteradnex werd gepuncteerd om torsie te 
voorkomen. Het pathologisch onderzoek liet ovarium-
resectieweefsel met multipele luteïnecysten zien, pas-
send bij hyperstimulatie. Het postoperatieve beloop 
was ongecompliceerd, na drie dagen kon patiënte 
worden ontslagen. Het hCG bedroeg 1830 IU/L. Gead-
viseerd werd minstens zes maanden adequate anticon-
ceptie te gebruiken. Het hCG werd aanvankelijk weke-
lijks en later maandelijks gecontroleerd, gedurende 
abusievelijk vier maanden. Zes maanden postoperatief 
was het drie maanden opeenvolgend < 1 IU/L . Volgens 
de Nederlandse richtlijn is zes maanden follow-up ver-
eist na normalisatie van het hCG.
Deze casus deed ons vermoeden dat er mogelijk een 
relatie bestaat tussen een molazwangerschap en een 
klinisch beeld dat gelijkenissen vertoont met OHSS. 
Wat is deze relatie en hoe kan deze verklaard worden?

Discussie
Een complete molazwangerschap treedt bij circa 
1 op de 2000 zwangerschappen in Nederland op 
en is het gevolg van abnormale fertilisatie en trofo-
blastproliferatie. Er is sprake van een diploïd, uitslui-
tend paternaal, karyotype. Macroscopisch wordt een 
hydropische zwelling van alle vlokken gezien zonder 

focus
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embryonale structuren. Complete molazwangerschap-
pen gaan vaak gepaard met extreem hoge β-hCG-
waarden, geproduceerd door het prolifererende tro-
foblastweefsel. Het wordt gekarakteriseerd door een 
typisch echobeeld met intracavitair druiventrosach-
tige structuren en bilateraal vergrote ovaria2. Bij een 
normale zwangerschap zorgt de stijging van het hCG 
voor folliculaire luteïnisatie. Dit kan leiden tot cysteus 
vergrote ovaria. Normaal verdwijnen deze cysten na 
de luteoplacentaire shift bij circa negen weken ame-
norroeduur. Echter, bij een (langer bestaande) com-
plete molazwangerschap kunnen er zodanig hoge hCG 
waarden persisteren, dat deze cysten blijven bestaan. 
Dit verschijnsel staat bekend als hyperreactionele 
luteïnisatie. Een schatting van de incidentie is moei-
lijk en zou rond de 25% liggen4. Dit percentage zou 
tegenwoordig echter lager kunnen liggen, omdat er 
meer vroege zwangerschapsecho’s worden gemaakt6. 
Molazwangerschappen worden daardoor eerder 
herkend en geëvacueerd. Patiënten met hyperreac-
tionele luteïnisatie en persisterend cysteus vergrote 
ovaria hebben een verhoogde kans op een torsie van 
het ovarium of ruptuur van een cyste. Dit is uiteraard 
afhankelijk van de grootte van de ovaria. Bovenal is 
belangrijk dat deze vrouwen een verhoogde kans heb-
ben op persisterende trofoblastziekte4. 
Hyperreactionele luteïnisatie lijkt dus zowel klinisch 
als pathofysiologisch op OHSS. Toch bestaat er een 
duidelijk definitieverschil. OHSS treedt per definitie 
op als complicatie na farmacologische ovariële sti-
mulatie bij geassisteerde voortplanting3. Bij geassis-
teerde voortplanting wordt door middel van GnRH-
agonisten de hypofysaire productie van FSH en LH 
geremd om gecontroleerde ovariële hyperstimulatie 
mogelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat er meerdere 
follikels ontwikkelen en er geen vervroegde ovula-
tie optreedt. Na terugplaatsing moet de luteale fase 
kunstmatig ondersteund worden vanwege onvol-
doende progesteronproductie. Dit gebeurt door mid-
del van progesteron of hCG (Pregnyl). Uit de litera-
tuur is gebleken dat ondersteuning door middel van 
Pregnyl leidt tot een groter risico op OHSS3.
Zowel OHSS als hyperreactionele luteïnisatie is een 
potentieel levensbedreigend beeld, maar self-limiting. 
Hierbij is er sprake van toename van de buikomvang, 
buikpijn, forse vergroting van de ovaria, verschuiving 
van intravasculair vocht naar het extravasulaire com-
partiment, stijging van het hematocriet en eventu-
eel stollingsstoornissen3,4. Pathofysiologisch wordt 
gedacht dat deze reactie wordt veroorzaakt door een 
plotselinge toename van vasculaire permeabiliteit. 
Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren die 
vrijkomen bij (gonadotropine-)gestimuleerde ovaria, 
zoals oestradiol, interleukines en andere inflamma-
toire mediatoren. Deze factoren induceren angiogene-
sis en vergroten de vasculaire permeabiliteit van het 
ovarium1,2,4. 

Een fors verhoogd hCG, zoals bij een molazwanger-
schap, kan dus een hyperreactionele luteïnisatie 
uitlokken die lijkt op OHSS na geassisteerde voort-
plantingstechnieken. Logischerwijs dient het klinisch 
beleid bij een verdenking op hyperreactionele lute-
inisatie die van OHSS te volgen. Dit bestaat uit ade-
quate pijnstilling, bloedonderzoek (zoals electrolyten, 
hemoglobine, hematocriet) en het bijhouden van een 
vochtbalans. Na ontslag zal de patiënt strikte instruc-
ties krijgen retour te komen bij plotselinge buikpijn-
klachten of een toename van de buikomvang. 

Figuur 1a: Cysteus vergroot ovarium rechts (12x7cm).

Figuur 1b. Cysteus vergroot ovarium links (9x15cm).

Figuur 2: Peroperatief cysteus vergroot en necrotisch 
ovarium links.
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Conclusie
Deze casus illustreert dat, hoewel het een zeldzame 
complicatie is, men bij een molazwangerschap alert 
moet zijn op hyperreactionele luteïnisatie. Dit is een 
beeld dat zowel pathofysiologisch als klinisch lijkt 
op OHSS. Dit onderstreept het belang van adequate 
instructies aan patiënten over mogelijke sympto-
men, passend bij deze reactie. Op deze manier kan 
er geanticipeerd worden op bijvoorbeeld een torsie, 
zoals deze casus illustreert. Daarnaast is het van 
belang bij de eerste presentatie, maar vooral ook bij 
de follow-up, een goed beeld te krijgen van beide 
ovaria. Bij fors vergrote ovaria dient de diagnose 
hyperreactionele luteinisatie overwogen te worden.
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Samenvatting
Dit case report beschrijft een 35-jarige multipara 
met een complete molazwangerschap. Drie weken 
na curettage werd het beloop gecompliceerd door 
fors cysteus vergrote ovaria beiderzijds, met een 
torsie van het ovarium tot gevolg. De casus illus-
treert dat hyperreactionele luteïnisatie incidenteel 
kan voorkomen bij een molazwangerschap. Kli-
nisch en pathofysiologisch lijkt dit beeld op OHSS. 
Echter, hyperreactionele luteïnisatie treedt inci-
denteel op na een molazwangerschap of meerling-
zwangerschap, terwijl OHSS per definitie alleen 
optreedt na geassisteerde voortplanting. Bij pati-
enten met een molazwangerschap is het belang-
rijk de ovaria bij de eerste presentatie goed in 
beeld te brengen en bij vergrote ovaria dient de 
diagnose hyperreactionele luteïnisatie overwogen 
te worden. Vervolgens dient de patiënt adequate 
instructies te krijgen over mogelijke symptomen 
passend bij dit beeld. 

Trefwoorden
molazwangerschap, hyperreactionele luteïnisatie, 
ovarieel hyperstimulatiesyndroom
Summary
This casereport describes a 35-year old multiparous 
woman with a complete molar pregnancy, which was 
complicated by cystic enlarged ovaries three weeks 
after curettage and torsion of the ovary. This case 
illustrates that hyperreactio luteinalis can occur after 
a molar pregnancy. Clinically and pathophysiologi-
cally it resembles ovarian hyperstimulation syndrome 
(OHSS). However, hyperreactio lunteinalis occurs 
(rarely) after molar- or multiple pregnancies, whereas 
OHSS occurs only after assisted reproduction. This 
can potentially be harmful for patients. Clinicians 
need thus to be aware of the diagnosis hyperreactio 
luteinalis after molar pregnancy. At first presentation 
and in the follow up patients need to be instructed 
for symptoms and a full gynaecological examination 
should be performed. 

Keywords
molar pregnancy, hyperreactio luteinalis, ovarian 
hyperstimulation syndrome
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Angstig of somber in de zwangerschap? Praten helpt

Psychologische behandeling van depressies
en angststoornissen tijdens de zwangerschap 
en postpartum: state of the art

drs. A. Beekman   
dr. M. ter Kuile 
Beiden klinisch psycholoog, LUMC, Leiden

angst voor de bevalling, angst voor medische behan-
deling, eerder als traumatisch ervaren behandeling of 
bevalling, onzekerheid rond het aanstaande ouder-
schap en moeder-kindhechtingsproblemen. Naast 
het behandelen van een psychische stoornis kan van 
een psychologische behandeling ook een preventieve 
werking uitgaan.5 

Hieronder worden psychologische behandelingen 
van depressie en angststoornis besproken, waarvan 
de effectiviteit voldoende is aangetoond in gerando-
miseerde en gecontroleerde studies. De multidiscipli-
naire richtlijnen angststoornissen 6 en depressie 7 en 
de door het ‘National Institute for Health and Clinical 
Excellence’ (NICE) ontwikkelde richtlijnen voor ante-
nale en postnatale geestelijke gezondheid zijn daarbij 
leidend.8,9

Behandeling van depressieve stoornis 
tijdens zwangerschap en postpartum
Sombere gevoelens rond de bevalling zijn geen uit-
zonderlijk fenomeen (‘kraambed tranen’) en dienen 
goed onderscheiden te worden van een depressieve 
stoornis. Deze sombere gevoelens verdwijnen na 
enkele weken, waarbij geruststelling geven meestal 
volstaat.
Om een goede indruk van de ernst van de problema-
tiek tijdens de zwangerschap te krijgen, kunnen vra-
genlijsten behulpzaam zijn. Er zijn voor zwangeren 
specifieke screeningslijsten die daar inzicht in kun-
nen geven. Een veel gebruikte vragenlijst is de tien-
item Edinburgh Postnatal Depression Scale’ (EPDS). 
Op een schaal van 0 tot 30, betekent een score van 
10 punten of hoger dat er een grote kans is dat de 
vrouw een depressieve stoornis heeft (www.lkpz.nl).

Bij de behandeling van een depressie wordt rekening 
gehouden met de duur en de ernst van de proble-
matiek en is het zogenaamde stepped-care model uit-
gangspunt (van Balkom e.a., 2013).
Na het stellen van de diagnose is een eerste stap 

Gevoelens van angst en depressie kunnen een 
negatief effect hebben op de zwangerschap, het 
(ongeboren) kind en soms ook postpartum. Medi-
camenteuze behandeling van deze problemen is 
in verband met mogelijke toxiciteit niet automa-
tisch eerste keuze. We bespreken psychologische 
interventies, die in deze periode qua duur goed 
toepasbaar en effectief zijn.

Inleiding
Ernstige psychische problematiek tijdens de zwan-
gerschap en postpartum is geassocieerd met een 
breed scala aan negatieve gevolgen, zowel voor de 
(aanstaande) moeder als voor de ontwikkeling van 
het (ongeboren) kind.1 Gedurende de zwangerschap 
krijgt naar schatting 6,5 tot 12,9% van de vrouwen 
te maken met gevoelens van angst en depressie.2,3 
Hoewel de prevalentie van psychische problematiek 
pre- en postpartum niet veel verschilt van de peri-
ode daarbuiten, is er speciale aandacht nodig voor 
de zwangere vrouw met psychische problemen.4

In de multidisciplinaire richtlijnen voor de behande-
ling van angst- en depressieve stoornissen worden 
psychologische behandelingen, medicamenteuze 
begeleiding of een combinatie hiervan aanbevolen. 
Toch zijn deze richtlijnen niet vanzelfsprekend toe-
pasbaar bij psychische stoornissen tijdens en na de 
zwangerschap. Zo zal bij het voorschrijven van medi-
catie afgewogen moeten worden of de voordelen 
van het verminderen van de symptomen, opwegen 
tegen de mogelijke toxiciteit van psychofarmaca voor 
de foetus. Daarnaast zijn veel vrouwen zelf terug-
houdend om tijdens de zwangerschap te beginnen 
met medicatie of hun medicatie voort te zetten, uit 
bezorgdheid voor negatieve effecten op het (ongebo-
ren) kind.
De psychologische behandeling van depressieve 
stoornis en angststoornissen tijdens een zwanger-
schap verschilt niet veel van de behandelingen bui-
ten deze periode. Wel zijn er voor de zwangerschap 
of de begeleiding hiervan relevante thema’s, zoals 
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het geven van psychoeducatie, waarbij voorlichting 
wordt gegeven over de symptomen van een depres-
sie, het beloop, mogelijke risicofactoren voor moe-
der en kind en behandelopties.
Bij licht depressieve gevoelens krijgt de patiënt het 
advies een goed dagritme te houden, voldoende te 
bewegen en geen middelen als alcohol of drugs te 
gebruiken. Ook kan de patiënt gewezen worden op 
zelfhulpboeken (zoals ‘Perfecte moeders bestaan 
niet’ van Diana Koster) of de vaak (gedeeltelijk) gra-
tis e-health zelfhulpprogramma’s (‘Kleur je leven’). 
Verder zijn er in GGZ-instellingen preventiecursus-
sen, zoals ‘In de put, uit de put’. Het verdient de 
voorkeur om de sociale omgeving (partner, familie) 
in deze fase te betrekken bij de behandeling. Onge-
veer 50% van de patiënten herstelt binnen drie 
maanden. Als de klachten niet verbeterd zijn na drie 
maanden, of bij milde depressies of bij een reci-
dief is het advies te starten met psychotherapeuti-
sche begeleiding. De werkzaamheid van Cognitieve 
gedragstherapie (CGT) en Interpersoonlijke psycho-
therapie (IPT) is goed aangetoond in gerandomiseerd 
onderzoek, waarbij antidepressie- of placebomedi-
catie als controle conditie waren opgenomen. Pati-
enten met een matig tot ernstige depressie reageren 
even goed op psychotherapie als op anti depressiva 
en deze zijn dikwijls kortdurend dus geschikt voor 
de begeleiding tijdens en na de zwangerschap.6

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT (12-20 sessies) bij depressie bestaat uit gedrags-
matige en cognitieve interventies. Bij een depres-
sieve stoornis wordt het gedrag gekenmerkt door 
onvoldoende positieve activiteiten. Het activiteiten-
niveau is laag of neemt af. Voldoening blijft hier-
door uit of patiënten voelen zich ten opzichte van de 
sociale omgeving tekort schieten, wat schuldgevoel 
induceert. De gedragsinterventies richten zich op het 
verhogen van het activiteitenniveau door het inven-
tariseren van het eigen activiteitenpatroon en het 
plannen van bekrachtende (plezierige) activiteiten. 
Bij het plannen van de activiteiten wordt rekening 
gehouden met het soort activiteit (plezierig, nuttig) 
en de haalbaarheid. Dit laatste is om een averechts 
effect (gevoel van falen/mislukken) te voorkomen.
Disfunctionele cognities worden beschouwd als een 
belangrijke in stand houdende en mogelijk ook oor-
zakelijke factor bij het ontwikkelen van een depres-
sie. Cognities kunnen opgevat worden als gedachten 
of overtuigingen die betrekking kunnen hebben op 
zowel de persoon zelf als de omgeving (‘Ik word 
nooit een goede moeder’ of ‘anderen zijn een veel 
betere moeder dan ik’). Deze cognities kunnen ont-
staan uit bijvoorbeeld opvoeding of eerdere (jeugd-) 
ervaringen en kunnen mensen kwetsbaar maken 
voor een depressie. Stressvolle gebeurtenissen roe-
pen deze negatieve opvattingen op en kunnen dan 

tot een depressieve stoornis leiden. De cognitieve 
interventies richten zich in eerste instantie op het 
identificeren van (automatische) negatieve gedach-
ten en onderliggende kernovertuigingen, door mid-
del van registratie. De negatieve of niet-helpende 
gedachten worden uitgedaagd en vervangen door 
alternatieve, meer helpende gedachten. Een meer 
helpende gedachte kan bijvoorbeeld zijn ‘ik doe 
mijn best om een goede moeder te zijn, meer dan 
mijn best kan ik niet doen’. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van zogenaamde gedragsexperimenten. Dit 
is een methode waarbij patiënten uitgedaagd wor-
den om te experimenteren met nieuw gedrag, waar-
bij alternatieve, meer helpende gedachten getoetst 
kunnen worden. Zo kan de net bevallen vrouw die 
vermijdt haar kind te voeden en van zichzelf denkt 
‘ik ben een slechte moeder, want ik ben niet eens 
in staat om voor mijn kind te zorgen’ worden geïn-
strueerd om zelf haar baby te voeden en de nega-
tieve gedachte om te zetten in ‘goede moeders voe-
den hun kind’. CGT wordt zowel individueel als in 
groepsverband aangeboden. Beide behandelvormen 
zijn effectief voor de behandeling van een depres-
sieve stoornis, tijdens de zwangerschap en post-
partum (Bledsoe & Grote, 2006; Dennis & Hodnett, 
2007; Dennis, Ross, & Grigoriadis, 2007; Goodman & 
Santangelo, 2011).10-13

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Uitgangspunt bij IPT is dat een depressieve stoor-
nis te begrijpen is vanuit stressvolle sociale en inter-
persoonlijke relaties. Veranderingen in belangrijke 
relaties kunnen een depressie uitlokken bij mensen 
die daar gevoelig voor zijn. In de behandeling, door-
gaans twintig wekelijkse zittingen, wordt onderzocht 
hoe die contacten met belangrijke anderen verlo-
pen en hoe deze bijdragen aan het ontstaan, of in 
stand houden van depressieve gevoelens. IPT richt 
zich vooral op het verbeteren van interpersoonlijke 
coping-vaardigheden. Verbetering van sociaal func-
tioneren leidt tot afname van depressieve klachten. 
De begeleiding richt zich op een of meer van de vol-
gende vier centrale thema’s die gemeenschappelijk 
zijn voor het ontstaan van depressie: rouw, interper-
soonlijke conflicten of geschillen, interpersoonlijke 
roltransities en interpersoonlijke tekorten; dit zijn 
factoren die ook relevant zijn voor vrouwen tijdens 
de zwangerschap en het vroege ouderschap. Soms 
wordt voor deze doelgroep nog een vijfde probleem-
gebied toegevoegd aan de behandeling: zwanger-
schapscomplicaties. De effectiviteit van IPT voor de 
behandeling van een depressieve stoornis tijdens de 
zwangerschap en postpartum is voldoende aange-
toond.10-14
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Behandeling van angststoornissen tijdens 
de zwangerschap en postpartum
Veel zwangere vrouwen piekeren over het verloop 
van de bevalling en/of de gezondheid van het kind. 
Er hoeft dan ook niet direct sprake te zijn van een 
angststoornis. Bij een angststoornis is de angst-
reactie intenser of langduriger en dikwijls buiten 
proportie. De angstreactie gaat vaak gepaard met 
lichamelijke symptomen als benauwdheid, ver-
hoogde hartslag, duizeligheid. Dikwijls worden situ-
aties of omstandigheden vermeden die geassocieerd 
zijn met de angstreactie, in de verwachting dat de 
angst anders zal toenemen. Dit leidt tot piekeren en 
veiligheidsgedrag, wat eveneens de angst doet toe-
nemen. Veiligheidsgedrag (safety behavior) zijn alle 
acties die mensen uitvoeren om een gevreesde uit-
komst te detecteren, te voorkomen, te vermijden of 
te neutraliseren.

Onderzoek naar de effectiviteit van psychologische 
behandelingen bij angststoornissen toont aan dat 
voor alle angststoornissen een vorm van (cogni-
tieve) gedragstherapie de behandeling van eerste 
keus is.6 Angststoornissen kenmerken zich vaak 
door (fobisch) vermijdingsgedrag en wanneer daar 
sprake van is, wordt bij CGT gebruikt gemaakt van 
exposure. Exposure wil zeggen dat de patiënt bloot-
gesteld wordt aan de angstopwekkende situatie die 
zij juist vermijdt. De rationale is dat door de bloot-
stelling gewenning optreedt en uitdoving plaats vindt 
van de daarmee gepaard gaande angstreactie. Hier-
door verminderen de angstklachten en het fobische 
vermijdingsgedrag.
De behandelaar stelt met de patiënt vaak een angst-
hiërarchie op, waarbij in oplopende moeilijkheid 
(bijvoorbeeld een schaal van 0 – 100) angstopwek-
kende situaties beschreven worden. Bij exposure in 
vivo wordt de patiënt gevraagd om zichzelf stapsge-
wijs bloot te stellen aan datgene waar zij bang voor 
is. Exposure in vivo is uitermate geschikt voor pati-
enten met een specifieke fobie. Bij exposure in vitro 
stelt de patiënt zich de angstopwekkende stimuli 
imaginair voor.
Soms zoeken patiënten voor hun angst geruststelling 
of voeren patiënten handelingen uit om de angst te 
reduceren. In de begeleiding wordt de exposure dan 
gecombineerd met responspreventie, dat wil zeggen 
dat de patiënt dit veiligheidsgedrag leert na te laten.
Bij de meeste angststoornissen spelen catastro-
fale cognities (zoals de gedachte: ‘het zal wel weer 
misgaan bij de bevalling’) een centrale rol. In een 
cognitief-therapeutische behandeling worden deze 
automatische gedachten geïnventariseerd. De behan-
delaar zal samen met de patiënt nagaan of deze 
gedachten geherformuleerd kunnen worden in meer 
helpende gedachten. Cognitieve elementen kunnen 
als interventie alleen of ter ondersteuning van een 
exposurebehandeling worden ingezet.

Specifieke fobieën 
Bloed- en injectiefobie

Specifieke fobieën worden ingedeeld in verschil-
lende typen, o.a. diertype, natuurtype en bloed-, 
injectie- en verwondingstype. Bij dit laatste type, 
relevant bij een zwangerschap, is de persoon bang 
voor het zien van bloed en wonden of het ondergaan 
van medische ingrepen. De prevalentie van bloed-, 
injectie en verwondingsfobie in een populatie zwan-
geren is ongeveer 7%.15

Een bloed- en injectiefobie gaat bij blootstelling aan 
de angstopwekkende stimuli gepaard met paniek-
aanvallen en/of flauwvallen, met als gevolg vermij-
dingsgedrag. Patiënten kunnen zich hierom zelfs ont-
trekken aan adequate behandeling. 
Exposure is hierbij de behandeling van eerste keus. 
De effectiviteit van de behandeling van bloed- en 
injectiefobie voor zwangere vrouwen in een groep 
is beschreven. Na twee groepssessies, bestaande uit 
exposure, verminderden de fobische klachten tot ten 
minste drie maanden na de bevalling.16 Deze resul-
taten zijn vergelijkbaar met de behandeling van een 
bloed/prikfobie buiten de zwangerschap, die goed te 
behandelen is in een beperkt aantal sessies (1-3).17

Angst voor de bevalling (tocofobie)

De schattingen zijn dat tussen de 6 en 10% van alle 
zwangere vrouwen in ernstige mate angst heeft voor 
de bevalling. Soms kan de angst te maken hebben 
met een eerder als traumatisch ervaren bevalling, 
zodat traumaverwerking voor de hand ligt (zie hier-
onder). Cognitieve gedragstherapie, gericht op ang-
stige cognities en opheffen van het vermijdingsge-
drag is bij angst voor bevalling de eerste keuze van 
behandeling.6 In tegenstelling tot de niet-bevalling 
gerelateerde fobieën, is er een gebrek aan onder-
zoek naar de effectiviteit van interventies voor deze 
bevallingsfobie.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Een posttraumatische stressstoornis kenmerkt zich 
door de aanwezigheid van een traumatische gebeur-
tenis, waarbij men zich intens angstig of hulpeloos 
heeft gevoeld, meestal levensbedreigend. De trau-
matische gebeurtenis wordt via dromen of flash-
backs herbeleefd, wat dikwijls gepaard gaat met 
ernstige gevoelens van angst, waardoor de neiging 
bestaat iedere associatie met de gebeurtenis te ver-
mijden. Ook is men vaak overmatig waakzaam en 
zijn er aandachts- en concentratieproblemen. Een 
PTSS kan aan een eerdere bevalling gerelateerd zijn.
Een PTSS onderscheid zich van een acute stress-
stoornis vooral in duur. Houden de klachten en 
symptomen langer dan 4 weken aan, dan spreekt 
men van een PTSS. Een acute stressstoornis ken-
merkt zich door een spontaan herstel; na het nor-
maliseren van de symptomen is opvang en steun 
door de eigen naasten het meest geïndiceerd. Bij de 
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Conclusie
Bij de keuze van psychologische interventies voor de 
behandeling van depressieve en angststoornissen, 
zowel tijdens de zwangerschap als bij psychische 
problemen ontstaan na de bevalling, zijn de multi-
disciplinaire richtlijnen goed toepasbaar. Voor de 
behandeling van depressieve klachten is het stepped-
care-model leidend. Bij angststoornissen is cogni-
tieve gedragstherapie (CGT) met exposure de eerste 
keus. Voor een PTSS kan een keuze gemaakt worden 
tussen CGT (imaginaire exposure) en EMDR. 
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behandeling van PTSS is psychotherapie de eerste 
keus van behandeling. Twee behandelvormen zijn 
goed geëvalueerd: Cognitieve Gedragstherapie (CGT) 
en ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ 
(EMDR).
CGT bestaat uit een (imaginaire) exposure (zes tot 
tien sessies) waarbij de patiënt zich de traumatische 
gebeurtenis moet voorstellen en erover moet ver-
tellen. Dit verhaal wordt opgenomen en de patiënt 
wordt geacht hier thuis naar te luisteren. De sessies 
en het luisteren helpen om onverwerkte emoties toe 
te laten en de met de gebeurtenis verbonden angst 
te reduceren. De behandeling wordt nogal eens als 
zeer belastend ervaren. Dit geldt in mindere mate 
voor een behandeling met EMDR. EMDR is een kort-
durende behandeling (twee tot vier sessies), waarbij 
de patiënt zich de beladen herinnering heeft voor 
te stellen, gecombineerd met een afleidende prik-
kel (met de ogen volgen van de heen en weer bewe-
gende hand van de therapeut). De gebeurtenis ver-
liest hierdoor zijn emotionele lading en geeft ruimte 
tot herinterpretatie van de gebeurtenis.
In tegenstelling tot de niet-bevalling gerelateerde 
PTSS 6 is er in de literatuur een gebrek aan onder-
zoek naar interventies voor PTSS na de bevalling.18 
Wel is er casuïstiek van een EMDR-behandeling na 
een traumatisch ervaren bevalling, waarbij reductie 
werd gevonden in de PTSS-gerelateerde sympto-
men.19 

Wat te doen bij psychische problemen in 
de verloskundige praktijk
Bij de aanwezigheid of het vermoeden van psychi-
sche problematiek kan de verloskundige of gynae-
coloog contact opnemen met de huisarts. De regie 
voor de verwijzing voor behandeling van psychische 
problematiek is in handen van de huisarts. De ver-
wijzende huisarts zal een inschatting moeten maken 
van de ernst van de problematiek en verwijzen naar 
de Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ), de Basis-
GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. De behandeling 
van lichte en wat mildere problematiek zal voor 
een deel door de POH GGZ en voor een deel in de 
Basis-GGZ uitgevoerd worden. De psychotherapeuti-
sche behandeling van milde tot ernstige problema-
tiek vindt plaats in de Basis- en Gespecialiseerde 
GGZ. Voor de zeer ernstige problematiek of in het 
geval er psychofarmaca gebruikt wordt, zijn er in 
Nederland in verschillende ziekenhuizen gespeciali-
seerde poliklinieken, bestaande uit multidisciplinaire 
behandelteams met obstetristen en/of gynaecolo-
gen, psychiaters en/of psychologen, neonatologen en 
maatschappelijk werkenden. Voor een overzicht zie 
het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwanger-
schap (www.lkpz.nl).
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Samenvatting
Ernstige psychische problematiek tijdens de zwan-
gerschap  en postpartum is geassocieerd met een 
breed scala aan negatieve gevolgen, zowel voor de 
(aanstaande) moeder als voor de ontwikkeling van 
het (ongeboren) kind. Hoewel de prevalentie van 
psychische problematiek pre- en postpartum niet 
veel verschilt van de periode daarbuiten, is er speci-
ale aandacht nodig is voor de zwangere vrouw met 
psychische problemen. De psychologische behande-
ling van depressieve en angststoornissen tijdens een 
zwangerschap verschilt niet veel van de behandelin-
gen daarbuiten. Wel zijn er voor de zwangerschap 
of de begeleiding hiervan relevante thema’s. Bij 
de keuze van psychologische interventies voor de 
behandeling van depressieve- en angststoornissen 
zijn de multidisciplinaire richtlijnen goed toepas-
baar. Voor de behandeling van depressieve klachten 
is het stepped-care-model leidend. Bij angststoor-
nissen is cognitieve gedragstherapie (CGT) met 
exposure de eerste keus. Voor een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) kan een keuze gemaakt wor-
den tussen CGT (imaginaire exposure) en Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Trefwoorden
zwangerschap, post partum, angststoornis, depres-
sieve stoornis, psychiatrische problematiek, psycho-
logische behandelingen

Summary
Serious psychiatric problems during the pregnancy 
and postpartum have been associated with a 
wide range of negative consequences, both for the 
(expectant) mother and for the development of the 
(unborn) child. Although the prevalence of mental 
health problems pre- and postpartum is not very 
different from the preceding and subsequent peri-
ods, special attention is needed for the pregnant 

woman with mental health problems. The psycho-
logical treatment of depressive and anxiety disor-
ders during a pregnancy does not differ much from 
the treatments given at other times. However, there 
are a number of relevant themes for the pregnancy 
or its management. When choosing the psycho-
logical interventions for the treatment of depres-
sive and anxiety disorders, the multidisciplinary 
guidelines are very pertinent. For the treatment of 
depressive complaints, the 'stepped-care model' 
is a good guide. With anxiety disorders cognitive 
behaviour therapy (CBT) with exposure is the first 
choice. For a post traumatic stress disorder (PTSD) 
it is possible to choose between CGT (imaginary 
exposure) and Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR).  

Keywords
pregnancy, post partum; anxiety disorder, depres-
sive disorders, mental disorders psychological 
treatment
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Restwarmte

Mijn eerste column van 2015 ligt voor u. Staat u mij toe een filosofische snaar te raken. Laat ik met u van 
gedachten  wisselen over de zin van ons bestaan. Of vindt u het leven – net als Youp van ’t Hek –  een wezen-
loze klucht? Volgens één van mijn maten is het doel van het leven de voortplanting. Of hij dat echt meent, of 
zulks uitsluitend beweert vanwege zijn schoorsteen die moet roken, laat ik in het midden. Hij heeft wel de ver-
loskunde als aandachtsgebied.

Ook zo verbaasd als u op maandagmorgen constateert dat iedereen weer in de file naar zijn werk rijdt? Dat de 
vuilnisman onze zooi opruimt? Wie start aan het begin van de week wie op? Na het lezen van Dimitri Verhulsts 
roman Godverdomse dagen op een godverdomse bol kwam ik in een existentieel crisisje terecht. De mensheid 
is al, sinds zij uit het water is gekropen, bezig met akelig zijn en akelig doen. Daarom is de quote van Jozien 
Bensing één van mijn belangrijkste drijfveren. Zij zegt dat de spreekkamer van een arts 'A garden of opportuni-
ties' is. Zij breekt een lans voor affectieve communicatie. Patiënten vertellen meer en zijn trouwer in het opvol-
gen van de therapie, indien u als dokter oprecht geïnteresseerd bent en sympathiek.

Met kerst kreeg iedere medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een klassiek kerstpakket. Een doos 
met daarin de stem van Willy Spaan, de voorzitter van onze Raad van Bestuur. Hij vroeg om 'aandacht voor 
aandacht'. Mijn doos stond boven op de overloop. Toen ik 's nachts een keertje ging plassen, schrok ik me 
wezenloos. Willy Spaan vroeg alweer om aandacht. Ik hoorde dat meer ziekenhuismedewerkers Willy's stem 
bij nacht en ontij hoorden. Sommigen hadden zelfs een gewichtje op de klep gelegd, om Willy even geen aan-
dacht te hoeven schenken, maar dat was niet effectief. Willy vroeg ook om aandacht bij lucht- en lichtverande-
ringen. Het zoontje van verpleegkundige Susan van de verloskamer was ontroostbaar, toen de lege JBZ-doos in 
de papiercontainer werd gegooid. 'Wat gebeurt er nou met die aardige meneer, mama'? 

Aandacht voor aandacht is de slogan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, komend jaar. Eigenlijk bevreemdt het 
mij een beetje dat hulpverleners daarop gewezen moeten worden. In mijn optiek moet aandacht in ons beroep 
congenitaal aanwezig zijn. Laatst zag ik twee bejaarde mensen lopen in de wachtkamer van de polikliniek voor 
voortplantingsgeneeskunde. Voor mij was het niet meer dan logisch dit stel de goede weg te wijzen. Maar uit 
reacties nadien moest ik concluderen dat men mijn daad op zijn minst bijzonder vond. Daar zijn toch de vrij-
willigers voor?

Over dozen gesproken. Mijn lief en ik waakten bij de eenzame, bevriende buurman Henk (zie de column in 
het NTOG van februari 2014). Zijn lange leven van 88 jaren eindigde in het verpleeghuis. Het moment dat hij 
uit de tijd zou komen was spoedig nabij. 'Willen jullie de waakdoos'? vroeg een aardige ziekenverzorgende. 
Een waakdoos, dacht ik, ja, die wil ik wel. Wat zou daarin zitten? Puur vanwege mijn nieuwsgierigheid liet 
ik de waakdoos brengen. Ik ontdekte de inhoud: fleecedeken, geurkaars, thee, een boek met fraaie teksten. 
Buurman overleed en we brachten hem met ons tweeën naar de oven in Vlijmen. Hoe eenzaam kan een mens 
zijn? Ook hij kreeg aandacht, vanzelfsprekend, want het was mijn buurman. Maar uit de condoleances nadien 
moest ik concluderen dat men onze zorg op zijn minst bijzonder vond.

In het crematorium hadden wij Henk, conform zijn wens, tot aan de oven gebracht. Technisch afleve-
ren heet dat in begrafenisondernemersjargon. Zijn papieren werden door twee crematoriummedewerkers 
gecheckt. Toen het lichtje op groen sprong, hebben wij hem in de oven geschoven. Negentig minuten 
duurde het tot Henk tot stof was wedergekeerd, vertelden ze ons. Overleden foetussen, neonaten en kin-
deren krijgen een andere behandeling. Zij gaan nooit in het volle vuur, maar worden gecremeerd in de 
restwarmte, aan het einde van de dag. Anders blijft er te weinig as over. Dat vind ik een teder gebaar. 

Restwarmte, wat een mooi woord eigenlijk. Geef het ook eens aan iemand, als u iets van uw eigen warmte 
over hebt. U hoeft er niet eens een zonnepaneel voor te installeren.

Mieke Kerkhof 

c o l u m n
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15/01 meet the professor

Prof. Dr Johannes Leonardus Henricus Evers, Hans 
Evers dus, is van degelijke katholieke komaf. Hij is, 
als oudste zoon en stamhouder – zoals dat hoort – 
vernoemd naar zijn vader (Johannes) en zijn beide 
grootvaders. Het geslacht Evers stamt uit de heerlijk-
heid Swalmen in Midden-Limburg, bekend om niet 
veel meer dan haar landelijk karakter. De Eversen 
dreven daar eeuwenlang een bloeiend Rent-a-Post-
koets bedrijf annex herberg. Postkoetsen, op weg 
over de oude Romeinse heirbaan van Trier naar 
Xanten, werden van verse paarden voorzien, en hun 
passagiers van leeftocht en onderdak. In Swalmen is 
geen enkele bekende Nederlander geboren.

Hans Evers bracht zijn jeugd door in ‘de stad’, in 
Venlo. Hij doorliep daar met succes de Sint Martinus 
lagere school van de Broeders van het Heilig Hart, 
en daarna het gymnasium aan het Sint Thomas-
college van de Paters Augustijnen. Beide waren in 
die tijd nog gescheiden naar kunne, zodat hij pas 
laat met het andere geslacht in aanraking kwam. In 
het, eveneens strikt gescheiden, plaatselijke natuur-
zwembad probeerde hij op zevenjarige leeftijd eens 
over de schutting naar het damesbad te klimmen. De 
poging slaagde maar, eenmaal aan de andere kant 
aangekomen, werd hij prompt door een meedogen-
loze badmeesteres in de kraag gevat en, met een 
badlaken over zijn hoofd, aan de autoriteiten over-
gedragen. Hem werd de toegang tot het aquatische 
lustoord (voor de duur van de vakantie) ontzegd. 
Daarop werd hij lid van de gemengde wedstrijd-
zwemvereniging Mosa, die trainde in het plaatselijke, 
niet-Roomse sportfondsenbad. Met een tijd van 25,5 
seconden op de 25 meter vrije slag won hij voor 
deze club een bronzen medaille, plus oorkonde, op 
het Nederlands kampioenschap voor 6- tot 8-jarigen 

te Emmen in 1956. Deze prestatie werd vermeld op 
de tweede pagina van het sportkatern van de Ven-
loosche Courant.

Geneeskunde studeerde Hans Evers in Nijmegen aan 
de Rooms Katholieke Universiteit. Na het behalen 
van het artsexamen en een fellowship Fysiologie (in 
Milaan) kreeg Evers een oproep voor militaire dienst 
(we schrijven 1975). Hij werd, na een korte, weinig 
succesvolle cursus schuttersputjesgraven, gelegerd, 
als Luitenant der Eerste Klasse, bij de 834ste HHKR 
(her-herkeuringsraad) te Nijmegen. Het hoge num-
mer van deze her-herkeuringsraad is niet goed 
verklaarbaar, immers er was in ons land slechts één 
her-herkeuringsraad. Zijn taak bestond uit het her-
herkeuren van dienstplichtigen die het om de een 
of andere reden met de uitkomst van een eerdere 
herkeuring oneens waren. Indien de her-herkeuring 
vóór de lunch werd afgerond dienden de dienstplich-
tigen zich wederom te vervoegen bij hun regiment 
te velde, vond de afronding van de keuring daaren-
tegen ná twaalf uur plaats dan mochten zij voor de 
rest van de dag terug naar de kazerne. Dit leidde 
tot vele ochtenden vrij-van-dienst voor de jonge 
officier-1Lnt-arts, die zich daarop vervoegde bij de 
plaatselijke professor Tom Eskes, met het verzoek te 
mogen participeren in wetenschappelijk onderzoek. 
Daarop ging het snel. Met de talentvolle Friese lector 
Jelte de Haan deed hij onderzoek bij het chronisch 
geïnstrumenteerde foetale lam naar de pre-ejectie 
periode (PEP) van het foetale hart, een ook in 2015 
nog immer niet op waarde geschatte superieure 
parameter voor de conditie van de ongeborene. Hij 
kwam in opleiding bij de hooggeleerden Mastboom 
en Eskes, promoveerde op de PEP in 1978, en zou 
volgens de plannen vervolgens toetreden tot de staf 
Verloskunde van de Radboud.

Op dat moment echter startte de achtste medische 
faculteit in Maastricht. Men zocht iemand voor de 
VPG. Daarin bekwaamde Hans Evers zich gedurende 
een klinisch fellowship bij de hoogleraren Brosens 
en Boeckx in Leuven. Hij had de reproductieve 
microchirurgie snel onder de knie (na 83 rubberen 
handschoenen, 14 muizen, 43 ratten, 24 konijnen, 
58 vrouwen en 9 mannen geopereerd te hebben). 

Het zelfportret van Hans Evers

Een zelfportret naar Marcel Proust
Voor de rubriek 'Meet the professor' is uitgegaan 
van de door de schrijver Marcel Proust (1871-1922) 
ontworpen vragenlijst ten be hoe ve van zijn 
'zelfportret', aangevuld met vragen die voor ons 
vakgebied van belang kunnen zijn. 
De desbetreffende hoogleraar heeft de vrijheid 
vragen toe te voegen of over te slaan.
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Toen kwam de IVF en kon de inmiddels bestelde 
fonkelnieuwe Zeiss Duplex N23 operatiemicroscoop 
in Maastricht worden uitgepakt en meteen weer 
opgeborgen.

Hans Evers werd in 1990 hoogleraar Obstetrie & 
Gynaecologie in Maastricht, in 2001 voorzitter van de 
ESHRE, en in 2008 voorzitter van de World Endome-
triosis Society. In 2013 werd hij hoofdredacteur van 
Human Reproduction, het op-één-na meest invloed-
rijke wetenschappelijke tijdschrift op ons vakgebied 
(na Human Reproduction Update, maar vóór Obste-
trics & Gynecology). Die laatste functie oefent hij 
thans, sinds zijn emeritaat in 2014, voltijds en met 
zéér veel genoegen uit.

Wat is mijn grootste verdienste?
Goede medewerkers uitzoeken en deze zich laten 
ontwikkelen.

Wat is mijn favoriete bezigheid?
Reizen, schrijven, en eten in driesterrenrestaurants 
die nog geen ster bezitten. Mijn geheime tip:
‘Paccheri di setaro con pesce spada’, bij Da Luigi ai 
Faraglioni op Capri. Met daarbij een strogele Greco 
di Tufo van de naburige Loggia della Serra… 
Het kon minder.

Wie wil ik het liefst zijn behalve mezelf?
Mijn kleinzoon Jesper van vier. Hij gelooft in sprook-
jes, gaat later trouwen met Pippi Langkous, maakt 
van iedere dagelijkse gebeurtenis een avontuur, en 
heeft altijd goede zin. Soms maakt hij een dansje.

Wat is mijn belangrijkste tekortkoming?
Dat ik mijn bureau maar niet leeg krijg. Gelukkig 
stond er onlangs in de New England Journal een arti-
kel over ‘hoarding’. Nu begrijp ik mezelf iets beter.

Wat is mijn favoriete film? 
Manhattan, van Woody Allen, uit 1979.

Wie is mijn favoriete auteur?
Karel van het Reve, voor zijn essays. Met name zijn 
laatste bundel, ‘Achteraf’ (1999).

Wat is mijn favoriete muziek?
De Goldberg-variaties van Bach gespeeld door Glenn 
Gould; zijn tweede opname, uit 1981; die van 1955 
gaat mij te snel. Kijk voor een prachtige registratie 
van dit complete, eenmalige concert op YouTube 
('Glenn Gould: Bach Goldberg Variations 1981 Studio 
Video'; adembenemend mooi).

Wat is mijn motto?
It’s not the critic who counts, but the man in the 
arena (Theodore Roosevelt).

Wie is mijn grootste inspirator in het vak?
Robert Edwards. Zijn monografie Conception in the 
Human Female uit 1982 (1087 bladzijden) opende 
mijn ogen voor de voortplantingsgeneeskunde, wat 
een ongelofelijke rijkdom aan kennis. Hij begon in 
1960 met de ontwikkeling van IVF. Dit leidde acht-
tien jaar later, in 1978, na eindeloos veel mislukkin-
gen, en ondanks enorm veel tegenwerking van kerk, 
politiek en collega’s, tot de geboorte van Louise 
Brown. In 2010 ontving hij de Nobelprijs; ik was uit-
genodigd voor de uitreiking.

Wie is mijn grootste inspirator buiten het vak?
Theodore Roosevelt. Een doener, pakte alles aan 
wat op zijn pad kwam. Hij was commissaris van 
politie in de stad New York, werd gouverneur van 
de staat New York en werd op zijn 42ste de 26ste 
president van de Verenigde Staten. Als kind leed hij 
aan ernstig astma, maar kwam dat met veel inspan-
ning te boven. Hij verloor op zijn 27ste zijn echtge-
note, die stierf in het kraambed, en op diezelfde 
dag ook zijn moeder. In hetzelfde huis in New York, 
één etage lager. In zijn dagboek staat een blanco 
pagina met een kruis en 'The light has gone out 
of my life'. Daarop verdween hij als cowboy naar 
het Wilde Westen. Na twee jaar kwam hij gelou-
terd terug, werd onderminister van marine, maar 
nam ontslag om zelf mee te kunnen vechten in de 
Spaans-Amerikaanse oorlog. Hij streed zijn hele car-
rière tegen corruptie en zakelijke monopolies, liet 
het Panamakanaal graven en bestemde een record 
aantal gebieden tot ‘National Park’; de Teddybeer is 
naar hem genoemd. Na zijn presidentschap ging hij 
jagen in Afrika en ontdekte hij de Rio da Duvida diep 
in het Amazoneregenwoud (thans Rio Roosevelt). Hij 
verloor daarbij bijna het leven. In 1912 overleefde 
hij een moordaanslag. De kogel ging dwars door de 
dubbelgevouwen tekst van zijn vijftig pagina’s dikke 
redevoering en zijn stalen brillenkoker heen en ein-
digde in zijn ribbenkast. Hij maakte de rede wel af. 
In 1919 overleed hij aan de late gevolgen van enkele 
tropische ziektes. Hij was pas 60 jaar, maar hij had 
gelééfd. 

Wat zijn mijn belangrijkste prestatie(s)?
Het opzetten, vanuit het niets, van een internationaal 
erkend centrum voor voortplantingsgeneeskunde 
in Maastricht. Wij wijdden in 32 jaar, met een klein 
clubje, 147 assistenten en 6 fellows in, in de gehei-
men van de VPG, publiceerden 348 wetenschappe-
lijke wi-1 artikelen in vooraanstaande tijdschriften, 
en lieten 37 jonge wetenschappers promoveren, op 
endometriose, op vroege embryo-ontwikkeling, op 
chlamydia, op PGD en op klinische infertiliteit.

Wat vormt mijn grootste teleurstelling?
Dat wij in dit vak voortdurend nieuwe diagnostiek en 
therapieën introduceren (en declareren) zonder dat 
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die goed zijn onderzocht. Het is toch treurig dat je 
een IVF-patiënt extra laat betalen voor een diagnos-
tiek (PGS, Pre-implantatie Genetische Screening) die 
haar zwangerschapskansen vermindert! En hetzelfde 
geldt voor bijvoorbeeld time-lapse monitoring van 
embryo-ontwikkeling, DHEA voor eicel-verjonging, 
blastocyste-transfer, scratching van het endome-
trium. Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen 
dat wij dankzij het consortium-onderzoek niet blind 
achter al die buitenlandse malligheid aanhollen 
maar eerst uitzoeken of iets werkt.

Op welke samenwerking kijk ik met de 
meeste voldoening terug?
Op de samenwerking met Jelte de Haan, Henk de 
Koning Gans, Frans Smits, Gerard Essed en Henk 
Hoogland. Wij begonnen met twee niet-helemaal-
roestvrijstalen specula en een oude tang van Nae-
gele in een uitgewoonde container in de tuin van het 
ingedutte Sint Annadalziekenhuis in Maastricht. We 
bouwden die uit tot een moderne universiteitskliniek 
voor verloskunde, gynaecologie en voortplantingsge-
neeskunde. Het waren pioniersjaren in de allerbeste 
betekenis van het woord.

Hoe kijk ik terug op opleiden, het overdragen 
van kennis en ervaring?
Ik ben zelf opgeleid in de tijd dat men nog zelfrij-
zend bakmeel zocht. Je had het voorrecht vijf jaar 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee te 
mogen doen in een hecht team, en samen klaarde 
je de klus. Hoe meer je erin stopte hoe meer je eruit 
haalde: de kolpocleisis volgens Lefort-Neugebauer, 
de rotatieforceps, de stuitextractie, de omgekeerde 
Praagse handgreep, het ultrageluidsonderzoek (de 
eerste die een herkenbaar plaatje kon maken met 
de toen gloednieuwe compound-B-scan was vanaf 
dat moment de lokale echokoning). Oude kennis en 
vaardigheden werden je al doende bijgebracht, de 
vele nieuwe verworvenheden mocht je jezelf eigen 
maken. En Eskes stuurde je al tijdens je tweede jaar 
in zijn plaats als keynote speaker naar een groot 
buitenlands congres. Hoe inspirerend de omgeving 
in de Radboud toen was, blijkt uit het feit dat uit de 
assistentengroep van destijds een hele trits hooglera-
ren is voortgekomen: Rolland, Kenemans, Van Geijn, 
Vemer, Heineman, Essed, Fauser, Verheijen, Stee-
gers, Nijhuis, om er maar enkele te noemen.

Hoe ervaar ik de recente veranderingen in het 
opleiden?
Een goed werkklimaat is een voorwaarde voor een 
goed opleidingsklimaat. Je moet de klus samen kla-
ren. Protocollen, time-outs, lean trajecten en check-
lists zijn slechts hulpmiddelen. Met het steeds maar 
uitdijende aantal CanMeds-competenties dreigen 
wij één ding uit het oog te verliezen: AIOS moeten 
speurders zijn en geen sponzen. Passie, interesse, 

leergierigheid, alertheid, ambitie, volharding, vuur, 
dat zijn eigenschappen die iedere opleider graag ziet 
en volop zal reciproceren. Het is uiteraard niet ‘voor 
wat hoort wat’, maar het louter passief opslobberen 
van kennis en deze desgevraagd, als antwoord op 
een multiple-choice vraag, een tijd later weer (frag-
mentair) kunnen reproduceren, dat is niet de richting 
die we op moeten willen gaan in dit vak. 
Moet iedere AIOS midden in de nacht het verschil 
tussen cortisol en cortison kunnen uitleggen? 
Moet zij weten wat volgens de derde herziene FIGO-
definitie het minimum aantal blaasjes is om van een 
mola te mogen spreken? Driekwart van wat wij onze 
AIOS nu bijbrengen zal over tien jaar achterhaald 
zijn. 
Eén van mijn opleiders deed nooit langer dan 18 
minuten over een vaginale hysterectomie. Bij aan-
vang zei hij telkenmale: “Leg maar 13 catgutjes 
klaar, zuster”, en daar deed hij het mee. Een andere 
opleider handelde bij iedere operatie naar bevinden. 
Hij opereerde creatief en paste zijn techniek zonder 
noemenswaarde moeite aan aan de situatie. Ik heb 
van beiden geleerd. Het is in deze kolommen al eer-
der gezegd, de opleiding O&G moet geen middelbare 
beroepsopleiding worden. Zij moet een academische 
intellectuele uitdaging blijven die een brede ontwik-
keling van kennis en vaardigheden stimuleert en 
creatieve en innovatieve geesten aantrekt. Doe daar 
maar eens een intention-to-treat-analyse op!
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Drie studies

STRIDER, QUSUM en 
Stop or go?
In deze editie bespreken we drie lopende studies. 
In de STRIDER studie wordt het effect van Sil-
denafil, toegediend bij ernstige foetale groeires-
trictie, onderzocht. 
De QUSUM studie gaat over de validatie en evalu-
atie van de QUSUM applicatie; een web-based 
kwaliteitsinstrument dat is ontwikkeld voor de 
laparoscopische hysterectomie. 
Als laatste bespreken we de Stop or Go studie 
waarin wordt onderzocht of begeleid stoppen van 
SSRI’s in de zwangerschap een veilige optie is.

Vergeet u niet contact op te nemen als u een studie 
heeft die voor de UNO in aanmerking komt!

Met vriendelijke groeten,
drs. Bouchra Koullali (b.koullali@amc.nl)
drs. Miriam Braakhekke  
(m.w.braakhekke@amc.nl)

STRIDER
Volledige titel
Sildenafil TheRapy In Dismal prognosis Early-onset 
fetal growth Restriction

Achtergrond
Vroege, ernstige foetale groeirestrictie als gevolg van 
placentaire insufficiëntie is geassocieerd met een 
hoog risico op perinatale morbiditeit met langeter-
mijngevolgen en mortaliteit. Placentaire insufficiëntie 
is het gevolg van abnormale vorming en functie van 
de placenta met inadequate remodelling van de 
maternale spiraalarteriën. Momenteel is er geen the-
rapie beschikbaar die een duidelijk effect laat zien. 
In kleine studies wordt gesuggereerd dat Sildenafil 
de uteroplacentaire bloedtoevoer verbetert, waar-
mee groei bevorderd kan worden evenals belangrijke 
perinatale uitkomsten. 

Vraagstelling
Verhoogt Sildenafil bij vrouwen met vroege, ernstige 
foetale groeirestrictie, vergeleken met placebo de kans 
op intacte perinatale overleving tot terme leeftijd?

Studieopzet en -populatie
Multicenter RCT. Tevens internationale samenwer-
king met Canada, Australië/Nieuw Zeeland en UK/
Ierland.
354 vrouwen, tussen de 20 en 30 weken zwanger-
schapsduur met ernstige foetale groeirestrictie. Dit is 
gedefinieerd als buikomtrek <p3 of geschat foetaal 
gewicht <p5 (20+0 – 27+6) of geschat foetaal gewicht 
<700 gram (28+0 – 29+6) met de waarschijnlijkheid 
van een placentaire oorzaak.

Interventie
Sildenafil 25 mg 3dd of placebo 3dd tot aan bevalling 
of tot aan 32 weken zwangerschapsduur.

Uitkomstmaten
Primair: intacte neonatale overleving tot terme leef-
tijd. Secundair: foetale groei (abdominale omvang), 
ontwikkeling van het kind op tweejarige leeftijd, inci-
dentie en ernst van preeclampsie/HELLP, evaluatie 
foetale en placentaire Dopplers tijdens de studie.

Stand van zaken
De studie is in december 2014 gestart met includeren 
in het AMC en zal spoedig starten in de andere negen 
perinatologische centra.

Artikel
Ganzevoort, W., Z. Alfirevic, P. von Dadelszen, L. 
Kenny, A. Papageorghiou, A. van Wassenaer-Leem-
huis, C. Gluud, B.W. Mol, P.N. Baker Sildenafil Therapy 
In Dismal prognosis Early-onset intrauterine growth 
Restriction - a protocol for a systematic review with 
individual participant data and aggregate data meta-
analysis and trial sequential analysis. Syst Rev. 2014 
Mar 11;3:23. doi: 10.1186/ 2046-4053-3-23.

QUSUM

Volledige titel
QUality indicator for SUrgical performance in Mini-
mally invasive surgery

Achtergrond: 
Kwaliteitsbewaking en -beoordeling is onmisbaar 
geworden in de chirurgische zorg. Een groot pro-
bleem is echter dat er niet gecorrigeerd wordt voor 
casemix (verschillen in patiëntkarakteristieken die de 
uitkomst kunnen beïnvloeden). Daarnaast is het ver-
schaffen van feedback een steeds meer gebruikte 
strategie om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De 
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QUSUM is een uniek web-based kwaliteitsinstrument 
dat is ontwikkeld voor de laparoscopische hysterec-
tomie (LH), die individuele chirurgische prestaties 
meet met een correctie voor casemix, feedback geeft 
op drie klinische uitkomsten (bloedverlies, operatie 
tijd en complicaties) en een signaal afgeeft wanneer 
de operateur uit de pas loopt. Daarnaast worden ver-
schillende risicofactoren die kunnen optreden tijdens 
de ingreep, in kaart gebracht.

Doel, vraagstelling
Validatie en evaluatie van de QUSUM-applicatie, de 
aangegeven risicofactoren en de types feedback die 
gegeven worden.

Studieopzet en -populatie
Multicenter observationele studie.
Alle gynaecologen die de LH uitvoeren. Registratie 
kan direct via www.qusum.org.

Interventie
Eén jaar registratie van alle opeenvolgende LH’s door 
de deelnemende gynaecologen.

Uitkomstmaten
-  Nieuwe landelijke benchmark voor klinische uit-
komstmaten van de LH;

-  Evaluatie en beschrijving van de aangegeven risico-
factoren;

- Evaluatie van verschillende soorten feedback.

Stand van zaken
Start studie april 2014, momenteel ruim 90 geregis-
treerde gynaecologen. Wij roepen alle laparosco-
pisch opererende collega’s op om alle opeenvol-
gende LH’s te registreren in de QUSUM-applicatie. 

Website
www.QUSUM.org

SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers) tij-
dens de zwangerschap vanwege depressie en/of 
angstklachten. Dat zijn circa 4000 vrouwen per jaar.
Op dit moment schrijft de richtlijn voor om SSRI’s tij-
dens de zwangerschap te blijven gebruiken. Het 
gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap is con-
troversieel. Enerzijds zijn er aanwijzingen voor moge-
lijke schadelijke effecten voor het ongeboren kind, 
anderzijds kan terugkeer van depressieve klachten 
door het stoppen van de medicatie tijdens de zwan-
gerschap ook schadelijk zijn voor moeder en kind.
De Stop-or-Go-studie onderzoekt of met behulp van 
een terugvalpreventietraining antidepressiva veilig 
kunnen worden afgebouwd tijdens de zwangerschap. 
Hiervoor worden deelneemsters in twee groepen 
gerandomiseerd: terugvalpreventietraining in combi-
natie met medisch begeleid afbouwen van SSRI’s en 
bij continueren van SSRI’s.

Vraagstelling
Is een terugvalpreventie training in combinatie met 
het begeleid afbouwen van antidepressiva tijdens de 
zwangerschap niet minder veilig dan het continueren 
van antidepressiva voor zowel moeder als kind?

Studie opzet
Een pragmatische, landelijke, gerandomiseerde, non-
inferiority trial (RCT).

Studie populatie
200 zwangere vrouwen met een zwangerschapsduur 
korter dan 16 weken en SSRI gebruik.

Interventie
Terugvalpreventie training bij het medisch begeleid 
afbouwen van SSRI’s versus continuatie van SSRI’s.

Uitkomstmaten
Primaire uitkomst is het risico (cumulatieve inciden-
tie) op terugval van depressie van de moeder tijdens 
de zwangerschap of in de eerste 3 maanden na de 
bevalling (op basis van een gestructureerd psychia-
trisch interview (SCID)). Secundaire uitkomsten zijn 
de conditie van het kind bij de geboorte (standaard 
gegevens), neurologische ontwikkeling van het kind 
bij drie maanden (General Movements), gedrag van 
het kind bij achttien maanden (Child Behaviour 
Checklist) en de kosteneffectiviteit.

Stand van zaken
Gepland, studie gaat naar verwachting per februari 
2015 van start.

Website en social media
Web: www.stoporgostudie.nl
E-mail: stoporgo@erasmusmc.nl
Twitter: @stoporgostudie
Facebook:https://www.facebook.com/stoporgostudie

Stop or go?

Volledige titel
Stop or Go? Terugvalpreventietraining bij het bege-
leid afbouwen van antidepressiva in de zwanger-
schap.

Achtergrond
Ongeveer 2% van de Nederlandse vrouwen gebruikt 
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Eponiemen en Capita Selecta

Geschiedenis van de verloskunde en
gynaecologie in Nederland

em. prof. dr. J.M.W.M. Merkus   tot 1999 hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie Radboudumc, Nijmegen 

het Haagse Westeinde ziekenhuis werkzame gynae-
coloog Jan Seelen was fel tegen en streed voor voort-
bestaan van de perifere A-opleidingen.
In deze tijd waarin het uiteenvallen van ons vakge-
bied soms ook dreigt, is het boeiend om het hoofd-
stuk van Hans Houtzager over Hector Treub's plei-
dooi voor het behoud van het specialisme verloskunde 
samen met de gynaecologie te lezen.
Met de titel van het boek doen de redacteurs zichzelf 
enigszins te kort: veel hoofdstukken handelen niet of 
nauwelijks over de geschiedenis van ons vak maar 
zijn niettemin het lezen zeker waard. Zo is er een 
zeer goed gedocumenteerde bijdrage van Matthe Bur-
ger over het hottentottenschort. Ook de bijdrage van 
Hannie Bennebroek Gravenhorst-Pleysier getiteld 'Met 
de ijzers gehaald' is zeer informatief. De opzet van 
het boek leidt wel tot doublures, want het Roonhuy-
siaanse geheim wordt zowel in bovengenoemde bij-
drage als in die van Hans Houtzager toegelicht. Van de 
hand van Houtzager zijn er trouwens veel belangrijke 
hoofdstukken. Het boek bevat voorts veel mooie histo-
rische foto’s en tekeningen.
Juist omdat het geen algemeen geschiedenisboek 
van ons vak betreft kan ieder hoofdstuk afzon-
derlijk gelezen worden. De aandacht voor publi-
caties uit het verleden heeft er dus helaas toe 
geleid dat de recente geschiedenis niet aan bod 
komt. Zo is wel opgenomen een publicatie 'Chlo-
rose, een verdwenen ziekte van kwijnende jonge 
meisjes' (Pieter Treffers) maar missen we 'Bek-
keninstabiliteit een verdwenen modeziekte'. Dit 
nadeel biedt de werkgroep de kans om, bij haar 25 
jarig bestaan in 2017, in deze lacune te voorzien.                                                                                                
Het boek bevat zeer veel wetenswaardigheden over 
ons vak, waardoor een goed inzicht wordt gegeven 
in het rijke verleden ervan en de belangrijke interna-
tionale rol die de Nederlandse voortplantingsgenees-
kunde heeft gespeeld. Een prachtig initiatief van de 
Werkgroep Historie van de NVOG. 
Zeer aanbevolen literatuur voor elke gynaecoloog.

Geschiedenis van de Verloskunde en Gynaecologie
Redactie r.W. bakker en a.t.m. verhoeven
Uitgever dcHG medische communicatie, Haarlem
Gebonden, 398 pagina’s, ISBN 978 94 90826 31 4
Het boek is verkrijgbaar door overmaking van € 9,00
verzendkosten op NL88 ABNA 0603668291 t.n.v. 
Werkgroep Historie NVOG o.v.v uw adres.

Het boek Geschiedenis van de 
verloskunde en gynaecologie in 
Nederland is uitgegeven onder 
auspiciën van de Werkgroep His-
torie van de NVOG en is, zoals de 
auteurs vermelden, bedoeld voor 
alle (aanstaande) gynaecologen 
van Nederland omdat de opleiding 
niet voorziet in geschiedenisonder-
wijs.

Het fraai uitgevoerde boek wordt 
ingedeeld in Gynaecologie en Ver-
loskunde. Bij deze terminologie is de 
redactie kennelijk geïnspireerd door 
het verleden waarin al vroeg de term 
gynaecologie voor vrouwenziekten 
werd gebezigd maar voor verloskunde 

obstetrie niet werd gebruikt. De NVOG heet ook pas 
sinds 1965 vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.
Bij de titel 'Geschiedenis van de verloskunde en 
gynaecologie in Nederland' moet worden aangete-
kend dat het merendeels geschiedenis vòòr 1900 
betreft: de jongste gynaecologen die in het boek-
werk besproken worden zijn de in 1886 geboren Van 
Bouwdijk Bastiaanse en de in 1890 geboren Tholen. 
Alleen in de inleiding komen meer recente namen 
voor. Zowel het deel gynaecologie als het deel ver-
loskunde bestaat grotendeels uit eerdere publicaties 
in het NTOG van veel verschillende auteurs en han-
delt over beroemdheden uit het verleden zoals Fre-
derik Ruysch, Reinier de Graaf, Herman Boerhaave, 
Anthonie van Leeuwenhoek, Petrus Camper, Mau-
rice Mendes de Leon en Marius van Bouwdijk Basti-
aanse en hun betekenis voor ons vakgebied. Ook 
zijn er besprekingen van technieken en handgrepen 
waaraan de naam van een gerenommeerd gynaeco-
loog verbonden is. Tevens zijn er, als trait d’union 
van deze artikelenbundel, twee algemene inleidin-
gen over de geschiedenis van de gynaecologie (Rob 
Bakker) en de verloskunde (Arno Verhoeven), die in 
vogelvlucht een chronologisch overzicht geven van 
de belangrijkste ontwikkelingen. In het kort wordt, 
aan de hand van een publicatie uit 2006, stilgestaan 
bij de geschiedenis van de NVOG en van het NTOG. 
Hoewel hier een aanvulling over de meer recente tijd 
is toegevoegd, mis ik in de passage over de opleiding 
de polemiek bij de vorming van clusters met aan de 
leiding alleen universitaire klinieken. Met name de in 
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geconcludeerd dat imiquimod significant effectief is 
gebleken in de reductie van grootte van de laesies 
en verbetering van histologische gradering na vijf-zes 
maanden (Mathiesen et al.5, Sterling et al.6, Seters 
et al.7) en na twaalf maanden (Seters et al.) in ver-
gelijking met een placebo. Wel is er ten opzichte van 
behandeling met placebo significant meer kans op 
lokale bijwerkingen waaronder pijn, oedeem, ery-
theem en erosies. De conclusie van het review is dat 
imiquimod effectief is bij high grade VIN en dat het 
geen bijwerkingen heeft, behoudens de lokale huid-
reacties.
De vraag of imiquimod ook veilig kan worden 
gebruikt en effectief is bij patiënten met VIN die 
immunosuppressiva gebruiken, kan met dit review 
niet worden beantwoord.
Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij 
het ontstaan van usual VIN vanwege de deels HPV-
gerelateerde oorsprong. Het gebruik van immuno-
suppressiva is een van de risicofactoren voor het 
ontstaan van VIN.1 Gynaecologen zullen als gevolg 
hiervan vaak te maken krijgen met VIN bij patiënten 
die tevens immunosuppressiva gebruiken. Doelstel-
ling van dit onderzoek was dan ook om de effecti-
viteit en veiligheid van de immunomodulator imiqui-
mod bij patiënten met VIN die immunosuppressiva 
gebruiken te evalueren.

Vraagstelling
Wat is de effectiviteit en veiligheid van de immuno-
modulator imiquimod (merknaam Aldara) bij patiën-
ten met VIN die tevens immunosuppressiva gebrui-
ken?
P:  Vrouwelijke patiënten met VIN, die ook immuno-

suppressiva gebruiken
I: Imiquimod (Aldara)
C: Placebo
O: Effectiviteit en veiligheid van Imiquimod (Aldara)

Zoekstrategie en methoden
Er werd een search verricht op 29/4/2014 met 
gebruik van de volgende zoektermen: ´Vulvar Intrae-
pithelial Neoplasia ,́ ´Immunosuppression ,́ ´Imiqui-

Introductie
Vulvaire intraepitheliale neoplasie (VIN) is een voor-
stadium van het plaveiselcarcinoom van de vulva. 
Belangrijk is dat de International Society for the 
Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD) sinds 2004 
een nieuwe nomenclatuur voor VIN gebruikt. De 
klassieke indeling in VIN 1-2-3 werd aangepast. VIN 
1 wordt niet meer als een premaligniteit beschouwd 
en bestaat niet meer, en het verschil tussen VIN 2 
en 3 bleek niet betrouwbaar, reden waarom deze 
twee entiteiten zijn samengevoegd tot één catego-
rie, namelijk usual VIN. De term 'well differentia-
ted VIN 3 / VIN simplex’ leek verwarrend en is ver-
anderd in de term differentiated VIN (zie tabel 1).1 
Veel toegepaste behandelvormen voor VIN zijn chi-
rurgische behandelmethoden zoals excisie of vul-
vectomie, en laserevaporisatie Chirurgie kan echter 
mutilerend zijn en grote psychische gevolgen heb-
ben voor vrouwen die nog seksueel actief zijn.2 Ook 
laserevaporisatie kan de nodige bijwerkingen heb-
ben zoals vertraagde wondgenezing, pijn of litteken-
vorming.3 In dit kader is het belangrijk alternatieve 
therapieën aan te kunnen bieden. Een behandelings-
mogelijkheid is de lokale toepassing van imiquimod-
crème (merknaam Aldara), een immunomodulator. 
Imiquimod heeft antitumorale effecten doordat het 
de productie stimuleert van verschillende cytokinen, 
waaronder interferon alpha, TNF-alpha en de inter-
leukines 1, 6, en 8. Bovendien heeft imiquimod anti-
virale effecten doordat het de celgemedieerde cyto-
lytische antivirale activiteit verhoogt.4 In een grote 
systematische review naar de effectiviteit en veilig-
heid van imiquimod bij high grade VIN (HPV-gerela-
teerde VIN; oftwel usual VIN) van Pepas L. et al. uit 
20112, waarin drie RCT’s werden meegenomen, werd 

Oude > nieuwe nomenclatuur
• VIN I > Geen premaligniteit
• (Classic) VIN 2/3 > Usual VIN (uVIN)
•  (Well-) differentiated VIN 3 / VIN simplex >  

Differentiated VIN (dVIN)

Tabel 1: Oude en nieuwe nomenclatuur VIN
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toepassing van imiquimod op de beschadigde huid, 
of bij koorts niet wordt aanbevolen omdat dit zorgt 
voor een toegenomen systemische absorptie en 
(mogelijk) leidt tot toegenomen interactie met immu-
nosuppressiva en/of bijwerkingen.4,8

Research
Uit de voorheen beschreven search kwamen twee 
artikelen naar voren waaronder een multicentre RCT 
van C. Ulrich et al. uit 2007.9 Hier wordt de effec-
tiviteit en veiligheid van imiquimod bekeken in de 
behandeling van actinische keratosen bij patiënten 
met een nier-, hart- of levertransplantatie. Er wer-
den 43 patiënten die immunosuppressiva gebruikten, 
uit zes verschillende Europese transplantatiecentra 
geïncludeerd. Inclusiecriteria waren onder andere: 
het hebben van vier tot tien histologisch bevestigde 
actinische keratose (AK) laesies op het gezicht, voor-
hoofd of het behaarde hoofd; transplantatie minstens 
drie jaar voor inclusie; en een stabiele status van het 
transplantaat in de twaalf maanden voorafgaand aan 
inclusie. Bovendien moest er sprake zijn van stabiele 
doseringen immunosuppressiva minstens zes maan-
den voorafgaand aan inclusie. De 29 patiënten in de 
imiquimodgroep brachten zestien weken lang drie 
keer per week 25 mg aan op een huidoppervlak van 
ongeveer 100 cm2 (10,7 mg/dag). Dit gebeurde op een 
vast moment op de dag en moest acht uur intrekken. 
De veertien patiënten in de placebogroep gebruik-
ten op eenzelfde wijze een placebocrème voor zes-
tien weken.  Er waren elf follow-up momenten gedu-
rende de behandeling. Een laatste evaluatie vond 
acht weken na het staken van de therapie plaats (T = 
24 weken). Effectiviteit van de therapie werd beoor-
deeld aan de hand van het aantal klinisch zichtbare 
actinische keratosen en er werd een histologisch 
biopt afgenomen. Op basis van de bevindingen werd 
er een onderverdeling gemaakt in complete remis-
sie (100% histologisch en klinisch) en partiële remis-
sie (minstens 75% reductie in het aantal laesies). De 
overall complete en partiële remissie was hoog in 
de imiquimodgroep (62,1% respectievelijk 79,3%). 
Deze remissies verschilden wel duidelijk onder de 
verschillende transplantatieorgaangroepen. De com-
plete, respectievelijk partiële remissie was 100% en 
100% in de levertransplantatiegroep, 65% en 80% 
in de niertransplantatiegroep en 42,9% en 71,4% in 
de harttransplantatiegroep. De overall clearance voor 
individuele AK-laesies in de imiquimodgroep was 
73,7%, versus -99,1% (toename van laesies) in de pla-
cebogroep. Geen enkele patiënt in de placebogroep 
ontwikkelde een partiële of complete remissie. 
Met betrekking tot de veiligheid werd gekeken 
naar algemene bijwerkingen, lokale huidreacties, 
labwaarden, vitale parameters, dosering immuno-
suppressiva en afstotingsreacties van het transplan-
taat. Geen enkele patiënt in de imiquimod- dan wel 
placebogroep ontwikkelde afstotingsreacties tegen 

mod ,́ ´Imiquimod´ [Mesh]. Deze search leverde geen 
resultaten op, waarop werd besloten de search te 
verbreden, namelijk: (((imiquimod) OR "imiquimod" 
[Supplementary Concept])) AND ((immunosuppres-
sion) OR "Immunosuppression"[Mesh]). Deze zoek-
opdracht leverde 55 artikelen op. Op basis van titel 
en abstract werden twee artikelen geschikt bevon-
den die voldoende aansloten bij de vraagstelling. 
Uit het bovenstaande blijkt dat er geen onderzoek is 
verricht naar de effectiviteit en veiligheid van imiqui-
mod bij patiënten met VIN die immunosuppressiva 
gebruiken. Uit de search komen alleen studies naar 
voren die de effectiviteit en veiligheid van imiquimod 
bij huiddysplasieën in het algemeen onderzoeken, 
zoals actinische keratose. 
Naast de search op Pubmed is er telefonisch en 
per  e-mail contact geweest met drie apothekers: de 
lokale ziekenhuisapotheker, een apotheker van het 
LAREB en een particuliere apotheker. Deze perso-
nen werden benaderd voor algemene informatie en 
voor verdere literatuur omtrent de bovengenoemde 
vraagstelling. Dit leverde geen nieuwe artikelen op, 
alleen de officiële productinformatie van imiquimod 
en informatie over de interactie met immunosup-
pressiva. 

Bespreking
Officiële productinformatie
In de officiële productinformatie van imiquimod 
werd beschreven dat de interactie met systemische 
immunosuppressiva beperkt is dankzij de minimale 
absorptie van imiquimod door de huid (<0,9%) 
waardoor er nooit aantoonbare concentraties (>5ng/
ml) in het serum aanwezig zijn. Dit is onder andere 
gebaseerd op een onderzoek bij 58 patiënten met 
actinische keratose die drie keer per week 12,5 tot 
75 mg  imiquimod (5,4 tot 32 mg/dag) moesten aan-
brengen gedurende zestien weken. Op basis van 
deze bevindingen wordt verwacht dat imiquimod 
geen systemische effecten zal hebben en dus veilig 
is te gebruiken. Tevens is er besloten geen onder-
zoek te verrichten naar interactie tussen Imiquimod 
en immunosuppressiva.7 Gevolg hiervan is echter 
dat het onduidelijk blijft of het omgekeerd ook geen 
gevolgen heeft, namelijk kunnen immunosuppressiva 
het effect van imiquimod verminderen? 

Farmacotherapeutisch Kompas
In het Farmacotherapeutisch Kompas wordt gead-
viseerd om imiquimod met ‘voorzichtigheid’ toe te 
passen bij immuungecompromitteerde patiënten, 
bij gebruik van immunosuppressieve medicatie, bij 
auto-immuunziekten en na orgaantransplantatie. Het 
voordeel van de behandeling moet worden afgewo-
gen tegen het risico van potentiële verergering van de 
auto-immuunziekte, of het ontstaan van afstotingsre-
acties.3 
Daarnaast wordt er in het Kompas vermeldt dat de 
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Wel dient opgemerkt te worden dat de studiepopu-
latie van Ulrich et al. erg klein is (n=43 patiënten), 
vergeleken bij de studiepopulatie uit het cochrane 
review (n=3087). De bevindingen m.b.t. het vergelij-
ken van de review en het onderzoek van Ulrich et 
al. dient dus met voorzichtigheid te worden geïnter-
preteerd. 

De lage respons, 36%, in de reductie van het aan-
tal laesies in de niertransplantatiegroep van Brown, 
vergeleken met de partiële en complete respons van 
80% respectievelijk 65% in de niertransplantatie-
groep bij Ulrich, kan wellicht deels verklaard worden 
uit het feit dat Brown et al. lagere doseringen imi-
quimod hebben gebruikt (drie keer per week 12,5 mg 
versus drie keer per week 25 mg). De gebruikelijke 
maximale dosering imiquimod bij actinische kera-
tose in Nederland is echter maximaal 12,5 mg drie 
keer per week, voor maximaal acht weken. Wellicht 
is de effectiviteit van Imiquimod bij patiënten met 
immunosuppressiva onder andere afhankelijk van de 
dosering imiquimod die gegeven wordt. Ook kan dit 
effect afhankelijk zijn van de hoeveelheid immuno-
suppressiva die patiënten gebruiken. Het verschil in 
de dosering en aantal immunosuppressiva over de 
verschillende transplantatieorgaangroepen bij Ulrich 
et al. kan namelijk een verklaring zijn voor het ver-
schil in effectiviteit van Imiquimod over deze groe-
pen. Levertransplantatiepatienten hebben bijvoor-
beeld minder immunosuppressie nodig en zouden 
daarom wellicht een betere respons kunnen hebben 
op Imiquimod dan de transplantatieorgaangroepen 
die hogere doseringen immunosuppressiva gebrui-
ken.11 Een andere verklaring voor dit verschil in res-
ponspercentage kan liggen in de termijn waarna 
effectiviteitscontrole plaatsvindt. Brown et al. heb-
ben gekozen voor een effectiviteitscontrole na zes-
tien weken, terwijl Ulrich et al. deze controle uitvoer-
den op 24 weken. 

Volgens farmacokinetische studies lijkt imiquimod 
geen systemische interactie aan te gaan met immu-
nosuppressiva. Op basis van de bevindingen in de 
studies van Ulrich en Brown lijken er inderdaad geen 
grote systemische bijwerkingen te ontstaan wan-
neer imiquimod gebruikt wordt bij immunosuppres-
siva. Het is vooralsnog onduidelijk of er mogelijk een 
interactiemechanisme is in de andere richting, moge-
lijk beïnvloed het gebruik van immunosuppressiva 
de werking van imiquimod. 

Conclusie
Er zijn alleen effectiviteits- en veiligheidsstudies van 
imiquimod in combinatie met immunosuppressiva 
beschikbaar van patiënten die actinische keratosen 
of andere huiddysplasieën hebben, en niet specifiek 
bij VIN. Op basis van de studies die er beschikbaar 
zijn, lijkt imiquimod geen negatieve invloed te heb-

het transplantaat of had uiteindelijk meer immuno-
suppressiva nodig. De meest voorkomende bijwer-
kingen waren milde tot matige lokale huidreacties 
rondom de applicatie zoals erytheem en erosies.

In de tweede studie, een RCT van Victoria L. Brown 
et al. uit 200510, werden 21 niertransplantatiepatiën-
ten met in het verleden Non Melanoma Skin Cancer 
(NMSC), waaronder actinische keratose, basaalcel-
carcinoom of plaveiselcelcarcinoom, en met nu kli-
nisch vergelijkbare laesies zichtbaar op onder andere 
de dorsale handrug of de onderarm gerandomiseerd 
in een 2:1 ratio (veertien versus zeven patiënten) tot 
respectievelijk imiquimod- dan wel placebobehande-
ling voor zestien weken. Hierbij werd er een lagere 
dosering toegepast dan in de studie van Ulrich et al, 
namelijk 12,5 mg drie keer per week (5,4 mg/dag). 
Per patiënt werden er twee klinisch gelijke zones van 
huiddysplasie gekozen: één voor behandeling met 
imiquimod of placebo, en één als een niet-behandeld 
controlegebied. Hier werd de effectiviteit en veilig-
heid van imiquimod na acht en zestien weken geëva-
lueerd. De effectiviteit werd beoordeeld door middel 
van zorgvuldige ‘klinische mapping’ van het aantal 
en het type laesie (actinische keratose, plaveiselcel-
carcinoom enz.) bij de behandelde versus de niet-
behandelde zones op de huid. Tevens werden er na 
zestien weken histologische biopten genomen. Er 
trad bij vijf (36%) van de 14 patiënten in de imiqui-
modgroep na zestien weken een reductie op in het 
aantal atypische laesies. Eventuele bijwerkingen wer-
den op vijf follow-up-momenten vastgelegd. Daarbij 
werd gekeken naar de mate van lokale huidreacties 
d.m.v. een vierpuntsschaal (niet, mild, matig en ern-
stig). Het kreatininegehalte in het bloed (als maat 
voor de veiligheid voor het transplantaat) werd de 
eerste vier weken wekelijks gemeten, en erna elke 
twee tot vier weken tot het einde van de behande-
ling. Er traden behalve enkele lokale ontstekings-
reacties, waaronder erytheem en oedemen, geen 
systemische bijwerkingen op. Imiquimod is dus rede-
lijkerwijs veilig in deze gebruikte dosering. 

Discussie
In een systematische Cochrane Review uit 201112, 
wordt de effectiviteit van topicale, orale, mechani-
sche en chemische interventies voor actinische kera-
tose onderzocht. Dit review beschrijft een gemid-
delde effectiviteit van 37,1% (complete clearance) van 
5% Imiquimod na 24 weken (16 weken behandeling), 
waarbij Imiquimod gemiddeld over alle RCT’s drie 
keer per week aangebracht werd. De complete clea-
rance bij Ulrich et al. bleek na 24 weken 62,1% over 
de verschillende orgaantransplantatiegroepen. Dit 
laat dus juist een hogere effectiviteit zien bij gebruik 
van immunosuppressiva. Dit betekent dat immuno-
suppressiva bij deze vergelijking van resultaten de 
effectiviteit van imiquimod niet lijken te verlagen. 
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ben op de aandoening waarvoor immunosuppressiva 
gebruikt worden en kan het dus veilig worden toe-
gepast bij deze middelen. Het effect van imiquimod 
lijkt bij patiënten met actinische keratose niet nega-
tief beïnvloedt te worden door immunosuppressiva. 
De grootte van het effect echter, hangt wellicht af van 
de dosering imiquimod. Helaas zijn deze aannames 
niet geheel te vertalen naar patiënten met VIN omdat 
studies naar de effectiviteit van imiquimod bij speci-
fiek VIN bij patiënten die immunosuppressiva gebrui-
ken, tot nog toe ontbreken. 

Aanbevelingen
Toepassing van imiquimod bij patiënten die immuno-
suppressiva gebruiken lijkt verantwoord en veilig. De 
effectiviteit van imiquimod bij patiënten met VIN die 
immunosuppressiva gebruiken, is niet duidelijk. Bij 
huidaandoeningen zoals actinische keratose bij pati-
enten die immunosuppressiva gebruiken, is Imiqui-
mod wel werkzaam. Op basis hiervan is een proef-
behandeling goed te verdedigen. Een observationele 
studie, waarin de soort en de dosering van de immu-
nosuppressiva worden genoteerd, alsook de aandoe-
ning waarvoor imiquimod wordt gebruikt, zou zeer 
welkom zijn. Een gerandomiseerde studie naar de 
behandeling van VIN met imiquimod bij patienten 
die immunosuppressive gebruiken, in analogie aan 
de studie van Brown bij actinische keratose, is waar-
schijnlijk lastiger te realiseren gezien de lage inci-
dentie van VIN. Wanneer men HPV-gerelateerde aan-
doeningen bij gebruik van immunosuppressiva als 
uitgangspunt neemt, en patiënten met condylomata 
dus ook geïncludeerd kunnen worden, is een geran-
domiseerde studie misschien wel haalbaar. 

Samenvatting
Imiquimod, een immunomodulator, is een relatief 
nieuwe behandelvorm van intraepitheliale neoplasie 
(VIN). Aangezien het immuunsysteem een belang-
rijke rol speelt bij de meest voorkomende vorm van 
VIN, namelijk usual (HPV-gerelateerde) VIN, komen 
gynaecologen relatief vaak in aanraking met de 
behandeling van VIN bij patiënten die immunosup-
pressiva gebruiken. In dit artikel wordt de effecti-
viteit en veiligheid van imiquimod bij patiënten die 
immunosuppressiva gebruiken, onderzocht.

Trefwoorden
Vulvaire Intraepitheliale Neoplasie, imiquimod, 
immunosuppressiva

Summary
Imiquimod, an immunomodulator, is a relatively 
new and minimally invasive treatment option in 
Vulvar Intraepithelial Neoplasia (VIN). The immune 

system plays an important role in the most com-
mon form of VIN, usual VIN (HPV-related VIN), while 
gynaecologists often have to treat VIN with imiqui-
mod in patients that use immunosuppressive medi-
cation. In this article, the efficacy and safety of Imi-
quimod for patients that use immunosuppressive 
medication will be explored.

Keywords
Vulvair Intraepithelial Neoplasia, Imiquimod, immu-
nosuppression
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Het orakel heeft gesproken: over de begeleiding 
van de seksuele rehabilitatie na bestraling voor 
gynaecologische kanker

Een zogeheten 'Delphistudie' werd uitgevoerd om onder professionele deskun-
digen consensus te bereiken over de informatie voorziening voor en onder-
steuning van gynaecologische kankerpatiënten met betrekking tot de seksuele 
revalidatie en het gebruik van vaginale dilatators na radiotherapie daarbij.
Met behulp van vragen op een website werd de studie in drie rondes uitge-
voerd onder tien radiotherapeut-oncologen, tien gynaecologisch oncologen en 
tien gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen uit twaalf gynaecologische 
kankercentra in Nederland. 
Deze ‘Delphi-methode’, genoemd naar het orakel van Delphi, is een onder-
zoeksmethode waarbij de mening van een groot aantal experts wordt gevraagd 
ten aanzien van een onderwerp waarover geen consensus bestaat. Door de 
antwoorden van de andere experts terug te koppelen wordt in meerdere rondes 
getracht om tot consensus te komen.
De reacties van de deelnemers werden gemeten op een zeven-puntsschaal vari-
erend van 'helemaal oneens' naar 'helemaal mee eens'. Consensus werd bereikt 
wanneer 70% van de antwoorden van de deelnemers viel binnen twee schaal-
categorieën met een interkwartielbereik van minder dan of gelijk aan één.
De belangrijkste, op consensus gebaseerde, aanbevelingen die uit dit onderzoek 
naar voren kwamen: informatie over de (mogelijke) gevolgen van radiothera-
pie op seksueel gebied, over seksuele revalidatie en het gebruik van vaginale 
dilatatoren moet al voor de behandeling aan de patiënten worden aangereikt 
door radiotherapeut-oncologen. De informatie moet in ieder geval worden aan-
geboden aan seksueel actieve patiënten met een cervix- of vaginacarcinoom. 
Zorg op maat is gewenst bij patiënten met vulvacarcinoom en endometrium-
carcinoom, patiënten die ouder zijn dan 70 jaar en patiënten die seksueel niet 
actief zijn. Psychologische en praktische ondersteuning zal bij voorkeur gegeven 
moeten worden door daartoe specifiek opgeleide oncologie-verpleegkundigen. 
Vaginale dilatatie wordt aanbevolen om vaginale verklevingen, vernauwing 
en verkorting van de vagina te voorkomen. Het panel adviseert met vaginale 
dilatatie te beginnen ongeveer vier weken na de behandeling en dat twee tot 
drie maal per week gedurende één tot drie minuten gedurende in totaal negen 
tot twaalf maanden te continueren. Kunststof vaginale dilatatiesets worden 
hiervoor het meest geschikt geacht. Gemeenschap is weer toegestaan twee tot 
vier weken na de bestraling.

Overbehandeling gaat gewoon door
Het prognostische model volgens Hunault kan helpen om paren met onver-
klaarde subfertiliteit met een goede kans op natuurlijke conceptie binnen één 
jaar te identificeren, waarna een expectatief beleid van zes tot twaalf maanden 
ingezet dient te worden conform internationale richtlijnen. Dit voorkomt on-
nodige infertiliteitsbehandeling. Ter evaluatie van de richtlijn wordt in dit artikel 
onderzoek gedaan naar overbehandeling bij paren met onverklaarde subfertili-
teit die in principe in aanmerking zouden komen voor een expectatief beleid.
Het onderzoek betreft een retrospectieve cohortstudie. Alle paren die gezien 
werden vanwege subfertiliteit in de periode 2011-2012 in 25 Nederlandse klinie-
ken en waarvan follow up bekend was, werden geïncludeerd voor analyse.
In totaal werden 9.818 paren gezien voor subfertiliteit. Paren kwamen in aan-
merking om deel te nemen als ze werden gediagnosticeerd met onverklaarde 
subfertiliteit en als er sprake was van een goede prognose op natuurlijke 
conceptie (> 30%) binnen één jaar op basis van het prognostisch model volgens 
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Hunault. Data werden verzameld uit medische dossiers. Multilevel-regressie-
analyses werd uitgevoerd om associaties van overbehandeling met patiënten- 
en kliniekkarakteristieken te onderzoeken.
In totaal werden 544 paren geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een 
expectatief beleid. Overbehandeling, het starten van infertiliteitsbehandeling 
binnen zes maanden, deed zich voor bij 36%. De onderliggende kwaliteitsindi-
catoren toonde aan dat bij 34% geen prognose werd berekend en dat bij 42% 
een expectatief beleid niet werd geadviseerd. Bij 16% van de paren voor wie 
een correcte aanbeveling van een expectatief beleid voor ten minste zes maan-
den werd gemaakt, begon de behandeling toch binnen zes maanden. Overbe-
handeling werd geassocieerd met primaire subfertiliteit, hogere leeftijd van 
de vrouw en een langere duur van de kinderwens. Er werden geen associaties 
gezien tussen overbehandeling en kliniekkenmerken.
Deze studie toont aan dat het ontwikkelen en publiceren van een richtlijn met 
aanbevelingen voor een expectatief beleid niet voldoende is en dat overbehan-
deling nog veelvuldig voorkomt. Toekomstig onderzoek moet zich richten op 
implementatie van richtlijnen en de toepassing van expectatief beleid.
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15/01
De kunstenares achter de coverbeelden van jaargang 2014

‘Mijn dochter is het mooiste wat ik 
ooit heb gemaakt’

Nesten
Voor haar galerij hangt in de winterkou een ‘nest’ 
van snoeiafval; een relict uit de periode dat ze decor-
stukken ontwierp voor evenementen en feesten, 
waaronder de nodige bar mitswa’s. Ook verkocht ze 
nesten aan restaurants en particulieren. Ze verwierf 
er bekendheid mee, ook internationaal. 

De serie Hemelse Nesten komt voort uit de fascina-
tie voor Griekse mythologie die ze opdeed tijdens 
de lessen theatervormgeving op de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht. De nesten waren ooit bedoeld 
als decor voor het Griekse drama Lysistrata van Ari-
stophanes, met een nog altijd tot de verbeelding 
sprekend thema. De Griekse vrouwen zijn de ein-
deloos durende oorlog zo beu, dat zij besluiten hun 
mannen tot het tekenen van de vrede te dwingen. 
Hun machtsmiddel is afdoende: zolang er wordt 
gevochten, wordt er niet aan seks gedaan. Dit leidt 
tot benarde spanningen bij de mannelijke bevolking, 
maar uiteindelijk ook tot de zo felbegeerde vrede. 
Geïnspireerd door dit stuk ontwierp Bakker nesten, 
de vrouwen deden in haar ogen niets anders dan 
hun ‘nest’ beschermen.

Vervulling
Meer zocht ze er destijds niet achter. Maar tijdens 
het tv-programma Eigen Huis en Interieur kreeg 
ze de vraag: ‘Het nest is leeg, gaat er nog wat in 
komen?’ Waarop ze spontaan antwoordde: ‘Daar 
hoort een kind in.’ Natuurlijk, die nesten hadden ook 
betrekking op haar eigen leven. Alleen was ze zich er 
niet zo van bewust. Ze wilde een partner, een kind. 
Beide wensen gingen in vervulling. De partner wel-
licht makkelijker dan het kind. Zwanger worden was 
een punt. Ze ging ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Na 
vijf, zes jaar werd dochter Lieve geboren. Als wiegje 
deed een van haar nesten dienst. Twee jaar lang 
kwam er geen enkel kunstwerk uit haar handen. Ze 
had immers iets volmaakts tot stand gebracht. ‘Mijn 
dochter is het mooiste wat ik ooit heb gemaakt.’

Een jaar lang sierden glasobjecten van kunstena-
res Ans Bakker de covers van het NTOG. Organi-
sche, speelse vormen, maar wat moesten ze voor-
stellen? Vrouwenborsten, vagina’s, erlenmeyers? 
‘Iedereen kan en mag er het zijne of hare in zien’, 
zegt ze over haar werken uit de serie 'Eeuwige 
vruchtbaarheid / Sharing Abundance'.

Met vruchtbaarheid bedoelt ze niet alleen fertili-
teit. Het is breder, grootser. De serie glasobjecten 
is ontstaan vanuit haar gevoel, haar verbinding met 
Moeder Aarde. Toen ze eraan begon, was ze gefas-
cineerd door hoe knollen groeien: onder de grond, 
half boven de grond. Hoe zou ze deze cadeautjes van 
Moeder Aarde in glas vorm kunnen geven? Al asso-
ciërend gaf ze er een geheel eigen interpretatie aan.

Weckflessen
Ans Bakker is alweer bezig met een volgende serie, 
een voortzetting op het thema vruchtbaarheid. Weck-
potten zijn nu haar uitgangspunt. Potten, waarin 
mensen de oogst van hun eigen tuintje of landje, de 
oogst van hun eigen arbeid conserveren. Ze vormt de 
potten om tot glazen borsten. Tientallen, misschien 
wel honderden wil ze er maken, om daarmee ook 
uitdrukking te geven aan de overvloed in onze wes-
terse maatschappij; een overdaad die leidt tot uitput-
ting van de aarde en klimaatverandering en bergen 
afval veroorzaakt. 

De aantasting van de aarde door de mens maakte bij 
haar eens de gedachte los of ze niet moest stoppen 
met kunst maken. Daarmee droeg ze immers bij aan 
nog meer voorwerpen waarmee we ons omringen? 
Stoppen bleek geen optie. Ze heeft haar talent toch 
niet voor niets gekregen! Wel probeert ze bewust om 
te gaan met materialen: spaarzaam nieuw glas bla-
zen en gieten, en als het kan recyclen. De weckfles-
sen, maar ook ijscoupes, wijnglazen, fruitschalen en 
dergelijke vinden in haar handen een nieuw leven.

Ria Dubbeldam   GAW ontwerp+communicatie, Wageningen

interview
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‘Ik ben geboeid door ‘levens’: de oorsprong, 
de ontwikkeling, de verlangens, dromen en waarheden’
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Dat ze de draad toch weer oppakte, kwam door 
de groeiende fascinatie voor glas. Naast nesten op 
poten had ze hangende nesten gemaakt, waaraan 
ze glaskristallen monteerde. ‘Die kristallen, zoals je 
ze kent van kroonluchters, kocht ik in en had ik ook 
gekregen. Ik wilde liever zelf de glasvormen gaan 
bepalen.’ Het was het begin van een zoektocht van 
de mogelijkheden van het materiaal. Ze volgde cur-
sussen en begon zelfs aan een vijf jaar durende hbo-
opleiding glasgieten en -blazen in Mechelen aan het 
Instituut voor Kunst en Ambacht. 

Meegroeien
Momenteel zit ze in het eindexamenjaar en heeft ze 
geleerd met de beperkingen van het materiaal om 
te gaan. De glasobjecten die ze maakt weerspiege-
len haar persoonlijkheid en groeien mee met haar 
eigen leven en kunstenaarschap. Soms rustig voort-
schrijdend, soms met een sprong of omslag. Wan-
neer ze zich een paar jaar lang in een thema heeft 
verdiept en het in objecten heeft proberen te vangen, 
vloeit een thema vanzelf af en komt er een volgend 
thema dat dicht bij haar eigen leven of andere levens 
ligt. Neem haar glazen kruisen. Waarom ze daaraan 
begon, wist ze niet zo goed. Totdat in dat jaar haar 
vader overleed en kort daarvoor zijn vrouw. Ken-
nelijk voorvoelde ze dat deze gebeurtenissen eraan 
zaten te komen.

Verlichting
In haar eindwerk voor de opleiding in Mechelen, 
komen herinneringen aan haar vader, haar jeugd 
naar boven. Ze vindt het niet zo vreemd. Met het 
ouder worden, ga je meer terugblikken. Het afstu-
deerwerk wordt een glazen aureool wat ‘verlichting’ 
symboliseert. ‘Mijn ouders hadden in Zwartsluis een 
winkel met muziek, wasmachines maar ook kroon-
luchters en andere verlichting. Die ging vaak pas aan 
als een klant belangstelling toonde.’ Haar vader was 
(ook) elektricien, had een werkplaats vol materialen 
en gereedschap. Ze is ermee opgegroeid. Het ver-
klaart haar handigheid, haar voorliefde om met de 
handen te willen werken. 
Terwijl ze vertelt, spelen haar handen met vormen 
die op de werktafel liggen. Ze pakt af en toe wat op 
en laat het zien, waaronder een grillige bloemvorm, 
die ze nog op de aureool van verlichting zal monte-
ren. Bloemen houden haar de laatste tijd sterk bezig. 
‘Dat komt misschien omdat ik langzamerhand in 
een andere levensfase belandt, in de overgang kom. 
Ik ben in de bloei van mijn leven, de tijd van mijn 
leven. Dit is de laag die ik weer aan mijn kunst kan 
toevoegen.’

www.ansbakker.nl




