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19/3 editorial isshp2018-themakatern pre-eclampsie

Het themagedeelte van deze editie van 
het NTOG gaat over pre-eclampsie en 
is tot stand gekomen naar aanleiding 
van het in Nederland georganiseerde 
internationale congres van de Internati-
onal Society for the Study of Hyperten-
sion in Pregnancy, oktober vorig jaar. 
De ISSHP is de internationale weten-
schappelijke organisatie die is opge-
richt in 1978 om het onderzoek naar 
hypertensieve aandoeningen van de 
zwangerschap een platform te geven. 
Binnen het onderzoeksveld is het 
Nederlandse contingent onderzoekers 
al decennia goed vertegenwoordigd. 
Het tweejaarlijkse congres is door een 
team dat langdurig actief is in onder-
zoek naar pre-eclampsie, naar Neder-
land gehaald en georganiseerd in De 
Westergasfabriek in Amsterdam. 
Hoewel velen bij de organisatie betrok-
ken waren, mogen enkelen toch wel 
speciaal genoemd en nogmaals 
bedankt worden voor het organiseren 
van dit belangrijke en goed bezochte 
congres: Marijke Faas, Marielle van 
Pampus, Arie Franx, Eric Steegers en 
Joris van der Post. Dank voor jullie 
geweldige inzet en samenwerking. 
Anne-Roos Frenay en Miriam Braak-
hekke (beide aios) geven in dit thema-
katern een overzicht van alle nieuwe 
ontwikkelingen die op dit congres 
gepresenteerd zijn. Ook hebben ze 
enkele internationaal erkende experts 
geïnterviewd voor dit overzicht.

Hoewel er evidente vooruitgang is 
geboekt in het verbeteren van mater-
nale en neonatale uitkomsten in ont-
wikkelde landen, is het percentage 
slechte uitkomsten van dit syndroom in 
veel ontwikkelingslanden nog onaan-
vaardbaar hoog. Zelf heb ik voor u 
geprobeerd de pathofysiologie van pre-
eclampsie, zoals die door Christopher 
Redman (Oxford University) wordt 
voorgesteld inzichtelijk te maken. In de 
kern van het klinische syndroom staat 

informatie te geven na uw eigen uitleg. 
Anke Schrage en Olivier van der 
Heijden schreven ook een uiting van 
waardering voor de oud-voorzitter 
Conni de Groot van de Stichting HELLP, 
die ten tijde van het congres uit 
handen van loco-burgemeester van 
Amsterdam een koninklijke onder-
scheiding mocht ontvangen voor haar 
werk. Haar betrokkenheid om een brug 
te slaan tussen de patiënten en de 
onderzoekers in Nederland werd 
enorm gewaardeerd en ik kan niet 
anders dan de waardering van de 
Koning onderschrijven.

Het congres van de ISSHP en het 
thema katern in dit NTOG zullen hope-
lijk bijdragen aan het beter begrijpen 
van een diffuus en ingewikkeld klinisch 
syndroom. Vanwege de vele uitings-
vormen van pre-eclampsie volstaan 
uniforme antwoorden niet en moeten 
we bij allerlei aspecten in ons begrip 
accepteren dat we het als eenvoudige 
clinici niet echt begrijpen. Onszelf wijs 
maken dat we het ziektebeeld hele-
maal doorhebben, leidt waarschijnlijk 
tot blinde vlekken: de werkelijkheid is 
altijd weer ingewikkelder. Dat betekent 
niet dat we niet pragmatisch kunnen 
handelen. Diverse interventiestudies, 
ook uit ons eigen land geven ons dui-
delijke handvaten over al dan niet 
(HYPITAT-1 en -2) beëindigen van de 
zwangerschap bij een bepaalde zwan-
gerschapsduur. Er is nog veel werk te 
verrichten op dit gebied (bijvoorbeeld 
de komende PRERISK-studie). 
We moeten in de kliniek en ook in het 
kader van onderzoek het individuele 
ziekteproces proberen te begrijpen om 
met/voor de individuele patiënt een zo 
rationeel mogelijke keuze te maken 
over welke interventies zinnig zijn en 
welke niet om het einddoel (gezonde 
moeder, gezond kind) te bereiken. 
Ik wens u veel leesplezier met dit leer-
zame themakatern.

endotheeldisfunctie en deze wordt ver-
oorzaakt door placentaire signaalstof-
fen. Dat is niet nieuw, maar zijn uitleg 
kan de verschillende klinische patro-
nen beter verklaren en het klassieke 
verhaal van abnormale innesteling van 
de placenta en placentaire insufficiën-
tie, met name bij de ‘late pre-eclamp-
sie’ wordt hiermee sterk genuanceerd. 
Verder zijn er in dit themakatern 
enkele bijdragen, die een kort overzicht 
geven van onderzoek van Nederlandse 
bodem: Bas van Rijn en mede-auteurs 
Brouwers, Vogelvang, Nikkels en Franx 
beschrijven het SPAR-onderzoek, waar-
bij de onderzoekers laten zien dat 
abnormale remodellering van de spi-
raalarteriën wel vaak voorkomt, maar 
dat het niet per se de invasiediepte van 
de trofoblast is die het probleem 
vormt. Ook komt aan bod dat de bij-
drage van de Nederlandse CREW-
samenwerking aan het internationale 
besef dat de onderliggende vasculaire 
gezondheid van de moeder heel 
belangrijk is in de pathofysiologie van 
dit syndroom. Luc Smits en mede-
auteurs Van Montfort, Meertens, 
Lemmens, Willemse, Röselaers, Spaan-
derman en Scheepers geven een over-
zicht van de EXPECT-studie, naar de 
implementatiestrategie van een risico-
calculator voor pre-eclampsie in de 
Limburgse regio, waarmee wordt 
geprobeerd de implementatie van 
effectieve preventieve interventies (lage 
dosis aspirine, calcium) tegen ontwik-
keling van pre-eclampsie te vergroten. 

Tot slot komt de betrokkenheid van 
patiënten bij dit relatief veel voorko-
mende en ingrijpende syndroom goed 
tot uitdrukking door de ondersteuning 
door Anke Schrage, voorzitter van de 
patiëntenorganisatie Stichting HELLP, 
bij een bijdrage van Olivier van der 
Heijden waarin het syndroom wordt 
‘uitgelegd’ aan patiënten. U zou dit 
kunnen gebruiken om patiënten extra 

Pre-eclampsie en HELLP: blijvend actueel

dr. Wessel Ganzevoort   redacteur themakatern
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Even voorstellen: de V&VN VOG

drs. Yvonne Dabekausen   secretaris bestuur NVOG

19/3 nvog-bestuur

Vraag jij je als NVOG-lid wel eens af 
wat het bestuur nu eigenlijk doet? 
Toen ik vier jaar geleden toetrad tot 
dat bestuur dacht ik er wel een idee 
van te hebben. Immers: ik zat er al 
eerder in omdat ik in de periode 1992-
1994 VAGO-voorzitter was. Maar ik was 
positief verrast en dan doel ik meer op 
het inhoudelijk gebeuren dan op de 
tijdsinvestering die ervoor nodig is. 
Natuurlijk zijn de bestuursvergaderin-
gen er nog. En bestaat de agenda - net 
als vroeger - uit onderwerpen die 
actueel zijn voor de beroepsgroep en 
items waarvan 'de buitenwacht' vindt 
dat we er ons mee bezig moeten 
houden. Maar daar houdt de overeen-
komst wel zo ongeveer op. We krijgen 
de vergaderstukken niet meer per post 
of per fax. De vergaderfrequentie is 
verdubbeld en het tijdstip is verscho-
ven van de avond naar de middag. 
Buiten deze vergadering hebben we op 
die dag twee tot vijf andere overleggen. 
Ook de rest van de week zijn bestuurs-
leden op allerlei andere vergaderingen 
en bijeenkomsten te vinden. En zo 
nodig is er binnen het bestuur telefo-
nisch en app-contact. Met name als er 
weer een hype voorbij komt kan dat 
contact heel intensief zijn. Dan sta je er 
mee op en ga je ermee naar bed...
Sommige activiteiten zijn voor de leden 
duidelijk zichtbaar: de ledenvergade-
ringen, de maatschapsbezoeken, de 
nieuwsbrieven en het persoonlijke 
contact via mail of telefoon als er pro-
blemen zijn. Maar minder zichtbaar 
gebeurt er ook veel. Zo heeft het 
bestuur op reguliere basis contact met 
veel gremia buiten de NVOG. Daarbij 
kun je denken aan de FMS, de VAGO, 
verschillende wetenschappelijke ver-
enigingen, de KNOV, CPZ, RIVM, IGJ, 
gynaecologenverenigingen in het bui-
tenland, de verschillende zorgverzeke-
raars, VWS en last but not least: de 
V&VN VOG. En hierop wil ik verder 
inzoomen.

V&VN VOG staat voor Verpleegkundi-
gen en Verzorgenden Nederland Voort-
planting Obstetrie en Gynaecologie. De 
V&VN heeft, als overkoepelende orga-
nisatie, meer dan honderdduizend 
leden. De onderafdeling VOG heeft er 
ongeveer duizend. Daarmee is de orga-
nisatiegraad van verpleegkundigen 
lager dan die van ons; zo zijn er bij-
voorbeeld al rond de drieduizend 
obstetrieverpleegkundigen (O&G-ers) in 
Nederland. Als je op hun website de 
missie en de visie leest sluit deze 
prima aan op die van ons.
Thema’s die nu spelen bij de V&VN 
VOG zijn onder andere: beroepsprofie-
len van verpleegkundigen, positione-
ring, verpleegkundig leiderschap en 
netwerken faciliteren (waardoor er 
meer contact is tussen verpleegkundi-
gen van verschillende ziekenhuizen). 
Verder hebben ook zij een commissie 
kwaliteit die zich bezighoudt met kop-
peling van evidence based onderzoek 
met de praktijk, richtlijnbeoordeling en 
-ontwikkeling. Ook een belangrijk 
onderwerp is het tekort aan gespeciali-
seerde verpleegkundigen. Zo partici-
peert de V&VN VOG ook in het project 
CZO Flex Level van het College Zorg 
Opleidingen. CZO Flex Level is een 

project van de NFU en de NVZ om 
samen met andere partijen een nieuw, 
flexibel en modulair opleidingsaanbod 
te ontwikkelen dat beter aansluit bij de 
behoeften in de zorgsector en een bij-
drage moet leveren aan het oplossen 
van de arbeidsmarktproblematiek.
In het laatste overleg met een delegatie 
van het uit negen leden bestaande 
bestuur van de V&VN VOG, voorzitter 
Tessa Möring en Suzan Jurriens, 
hebben we bovenstaande thema’s 
besproken. Ook hebben we geconsta-
teerd dat het goed is om ons contact te 
intensiveren. Waar gaan we de 
komende tijd naar kijken? Kunnen we 
leren van elkaar? Kan er iets van uit-
wisseling of contact zijn tussen onze 
tijdschriften? Is er een mogelijkheid 
voor de obstetrieverpleegkundigen om 
deel te nemen aan het Gynaecongres 
naar analogie van de oncologiever-
pleegkundigen. Ook op inhoudelijk 
niveau zou er meer contact kunnen 
zijn, bijvoorbeeld met de pijler FMG. 
Dit alles gaan we de komende tijd 
samen exploreren en hieruit gaan vast 
mooie zaken opbloeien. Het past hele-
maal bij de intensieve samenwerking 
die we op de werkvloer al hebben met 
de verpleegkundigen.

V.l.n.r. Yvonne Dabekausen, Bart Groen, Jolise Martens, Suzan Jurriens, 
Jan van Lith, Tessa Möring en Bart Hellebrekers.  
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19/3 kort nieuws

Ontwikkeling keuzekaart 
en -hulp hoogstadium- 
ovariumcarcinoom’

Vanuit de NVOG is met verschillende 
partijen een keuzekaart/consultkaart 
en een digitale keuzehulp ontwikkeld 
voor vrouwen met een hoogstadium-
ovariumcarcinoom.
De keuzekaart/consultkaart is een A4 
waarop behandelmogelijkheden 
samengevat zijn weergegeven zodat de 
patiënt en de arts deze in de spreek-
kamer met elkaar kunnen bespreken 
(zie ook www.degynaecoloog.nl)
Ook is er een digitale keuzehulp ont-
wikkeld voor vrouwen met een 
hoogstadium ovariumcarcinoom. 
Een keuzehulp is een hulpmiddel voor 
patiënten en artsen om het proces van 
gedeelde besluitvorming (‘samen 
beslissen’) te ondersteunen. Hiervoor 
wordt binnenkort een pilot-implemen-
tatieproject gestart om de ontwikkelde 
keuzehulp in pilotverband te imple-
menteren bij de eerste (centrum)-
ziekenhuizen.
Bron: NVOG

RCOG World Congress 2019:
Pas op voor frauduleuze 
sites en e-mailpromotie!
De organisatie van het RCOG World 
Congress 2019 heeft ons laten weten 
dat frauduleuze en ongeautoriseerde 
websites online-registraties aanbieden 

voor het RCOG World Congress, met 
overnachtingsmogelijkheden. Zij sturen 
hierover ook e-mails, onder het mom 
van ‘officiële’ bronnen.
Let er op dat online-registratie voor 
RCOG World Congress alleen wordt 
aangeboden via de officiële RCOG-web-
site www.rcog.org.uk/london2019.
Via deze website kunnen ook hotel-
overnachtingen worden geboekt. U 
kunt ook rechtstreeks boeken bij een 
hotel of een gerespecteerde hotelboe-
kingssite. Bron: RCOG

Informatiebijeenkomst 
integrale geboortezorg
Op woensdag 8 mei a.s. organiseert de 
BBC van 18.00-21.30 uur in Domus 
Medica Utrecht een informatiebijeen-
komst over integrale geboortezorg en 
Integrale Geboortezorg Organisaties 
(IGO’s). Tijdens deze bijeenkomst 
wordt u geïnformeerd over (het opstar-
ten van) een IGO, de integrale bekosti-
gingsregel en de huidige stand van 
zaken rondom de integrale geboorte-
zorg in Nederland. Er komen verschil-
lende sprekers aan het woord, waaron-
der CPZ, ZN en het RIVM.
Daarnaast is er een vragenpanel inge-
richt. Vragen voor het panel kunnen 
voorafgaand aan de informatiebijeen-
komst worden ingediend.
Aanmelden kan via bbc@nvog.nl, o.v.v. 
van naam en BIG-nummer.
Bron: NVOG

Jubileumsymposium
25 jaar Wim Schellekens 
Stichting

Op 13 juni 2019 wordt het jubileum van 
de Wim Schellekens Stichting gevierd 
met een symposium getiteld 'Hoe ons 
vak verander(d)t' in het Haaglanden 
MC (locatie Westeinde Ziekenhuis) te 
Den Haag. De stichting werd in 1994 
opgericht ter nagedachtenis aan dr. 
W.M.J. Schellekens, van 1926 tot 1956 
hoofd afdeling Verloskunde en Gynae-
cologie van het Westeinde Ziekenhuis 
in Den Haag. Het doel van de stichting 
is het bevorderen van wetenschappe-
lijk onderzoek en het verdiepen van 
kennis binnen elk aandachtsgebied van 
ons vak. Jonge onderzoekers worden 
uitgenodigd een abstract in te dienen 
voor een korte voordracht. De weten-
schappelijke raad zal drie abstracts 
selecteren voor een voordracht. De 
beste voordracht van een jonge onder-
zoeker zullen we belonen met een 
geldprijs van € 600. Email abstract 
(max één A4) voor 1 mei naar: jacques.
maas@mmc.nl. Inschrijving voor het 
symposium kan per email onder ver-
melding van uw naam, functie, BIG-
registratienummer, adres, postcode en 
woonplaats. Deelnamekosten bedragen 
€ 100 voor medisch specialisten en € 25 
voor arts-assistenten. Deelname voor 
co-assistenten is gratis. Inschrijven: 
gynaecologie@haaglandenmc.nl
Bron: WSS

O wee
Ow... kee

Vader langs voetbalveld: “Jij werkt toch in een ziekenhuis?” 
Ik: “Ja, dat klopt.”
“Wat doe je dan precies?”
“Als je belooft er geen grappen over te maken, vertel ik het je.”
“Haha, ben je gynaecoloog of zo?!”
“Yep.”
“Ow... kee. (...) Hoe laat moeten we zaterdag eigenlijk verzamelen?”

dr. Bertho Nieboer   gynaecoloog, twitteraar, Radboudumc, Nijmegen

Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw tekst naar m.kerkhof@jbz.nl onder vermelding van O wee. 
Beperk u tot 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.
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Dr. Wim Kaasjager (1935 - 2019) 
maakte gynaecologie groot in 
het ziekenhuis van Zwolle

Op 11 januari 2019  overleed op
83-jarige leeftijd thuis plotseling
dr. Wim Kaasjager. 
Geboren in Den Haag, studeerde hij, 
na het gymnasium, geneeskunde in 
Leiden. Tijdens zijn studie was hij 
een van de meest gedecoreerde 
roeiers van Njord.

Van 1965 tot 1970 specialiseerde hij 
zich bij prof. dr. A.Sikkel in Leiden in 
de gynaecologie en promoveerde hij bij 
prof.dr. E.L. Noach op het onderwerp 
Progesteron en hypothalamische regu-
latie van de ovulatie bij de rat.

In 1970 vestigde hij zich in het Sophia 
Ziekenhuis te Zwolle, later de Isala 
Kliniek, samen met dr. F. Engel. Tijdens 
zijn lange carrière zorgde hij er mede 
voor dat de afdeling  gynaecologie een 
zogeheten B-opleiding verkreeg en uit-
gebreid werd met specialisaties als 
perinatologie en IVF. Hij speelde 
boven dien een belangrijke rol bij het 
tot stand komen van één gynaecologi-
sche maatschap in Zwolle, aanvanke-
lijk verdeeld over twee locaties. 
Kaasjager was een uitstekend gynaeco-
loog die zeer bij zijn patiënten betrok-
ken was. Tijdens zijn werkzaamheden 
in Zwolle heeft hij zich in het AZG bij 
prof.dr. J. Aalders gespecialiseerd in de 
oncologische chirurgie. Uiteindelijk 
heeft dit geresulteerd in het huidige 
centrum voor behandeling van gynae-
cologische maligniteiten in de Isala.

Tot 1998 bleef hij verbonden aan het 
Zwolse ziekenhuis. Na zijn afscheid 
kwam er  weer ruimte voor allerlei 
interesses en hobby’s zoals muziek en 
kunst. Hij had een zeer interessante 
kunstverzameling, was zelf ook gaan 
schilderen. Ook zijn oude hobby, 
roeien, nam hij weer op. Op 83 jarige 
leeftijd werd hij af en toe nog in een 
skiff gezien op de Zwolse wateren.

Naast een uitstekend gynaecoloog  was 
hij een goede organisator en een 
scherpe maar integere onderhandelaar. 
Al in 1972 werd hij voorzitter van de 
medische staf.

Bij zijn komst naar Zwolle was het 
Sophia Ziekenhuis een typisch perifeer 
ziekenhuis. In de visie van Wim zou de 
geneeskundige zorg in Nederland ver-
beteren bij fusies van de kleinere zie-
kenhuizen en de daarmee gepaard 
gaande subspecialisaties. In de loop 
van de jaren werd met drie ziekenhui-
zen samengewerkt, die later zouden 
fuseren tot de Isala Kliniek, met een 
groot aantal supraregionale functies. 
Kaasjager heeft daar een belangrijke 
rol in gespeeld.

Hans Rethmeier

Dr. W.A. Kaasjager

Lintje voor
Philomeen Weijenborg

Gynaecologe Philomeen Weijenborg 
van het LUMC is benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijdag 
12 april 2019 speldde Henri Lenferink, 
burgemeester van Leiden haar de ver-
sierselen op na afloop van een sympo-
sium gehouden ter ere van haar 
afscheid van het ziekenhuis.
Weijenborg was ruim dertig jaar ver-
bonden aan het LUMC als gynaecoloog 
en hoofd van de polikliniek Psychoso-
matische Gynaecologie en Seksuologie. 
Haar hele werkzame leven stond in het 
teken van het bevorderen van de 
gezondheid van vrouwen en de vrou-
welijke seksualiteit. Ze werkte in een 
anticonceptie- en abortuskliniek in Den 
Haag en werd bestuurslid en later 
voorzitter van het Samenwerkingsver-
band tegen Seksueel Geweld in Leiden.
Philomeen toonde zich haar hele car-
rière zeer betrokken bij achtergestelde 
groepen binnen de gynaecologie en 
seksuologie. Als bestuurslid van het 
Hospice Issoria beheerde zij jarenlang 
de portefeuille medische zaken. In 2017 
kreeg zij de 'Zeldzame Engel Award'.
De NVOG feliciteert Philomeen Weijen-
borg van harte met de onderscheiding.
Bron: NVOG

Wielerfanaten opgelet!
Fiets mee met de ‘Strong Babies Ride 
2019’ en haal geld op voor te vroeg 
geborgen baby's. ‘Strong Babies’ heeft 
de ambitie om binnen tien jaar het per-
centage vroeggeboorte met 30% terug-
brengen. Om dat mogelijk te maken 
wordt deze charity run georganiseerd.
Op zondag 30 juni a.s. wordt gestart 
vanaf 08.00 uur met een bijzondere 
ronde van 160 km langs drie grote aca-
demische ziekenhuizen. De ronde 
wordt gestart bij het AMC in Amster-
dam, langs het UMC in Utrecht om ver-
volgens het Erasmus ziekenhuis in Rot-
terdam te bezoeken.
Daarna wordt terug gefietst naar het 
beginpunt. Geef je op via www.
strongbabies.nl/strong-babies-ride
en fiets mee!
Kom in actie tegen vroeggeboorte!
Bron: Strong babies
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In Nederland gebruikt 70-80% van 
de zwangere vrouwen voorgeschre-
ven geneesmiddelen.1 Ook worden 
er veel zelfzorgmiddelen gebruikt. 
Van de geneesmiddelen die vóór 
2000 op de markt gekomen zijn, was 
in 2002 van meer dan 90% onvol-
doende bekend over de veiligheid 
van het gebruik in de zwangerschap. 
Van slechts vier van de 172 genees-
middelen die bij FDA geregistreerd 
zijn tussen 2000 en 2010, is iets 
bekend over mogelijke effecten bij 
zwangerschap.2 

Er is dus een grote lacune in de kennis. 
Met subsidie van ZonMW is daarom 
het landelijk register pREGnant over 
geneesmiddelengebruik rond de zwan-
gerschap ontwikkeld.3 pREGnant valt 
onder de Teratologie Informatie Service 
(TIS) van Bijwerkingencentrum Lareb. 
Het doel van het register is om meer 
informatie te verzamelen over het 
gebruik en het veiligheidsprofiel van 
geneesmiddelen voor moeder en het 
(ongeboren) kind, tijdens en na de 
zwangerschap. Hiermee leiden dage-
lijkse ervaringen van zwangere vrouwen 
uiteindelijk tot toepasbare kennis.
Voor zorgverleners is er geen extra 

registratiedruk. De dataverzameling 
van pREGnant loopt namelijk via 
online-vragenlijsten die door de vrouw 
worden ingevuld. Idealiter doen alle 
zwangere vrouwen vanaf een vroeg 
stadium in de zwangerschap mee aan 
pREGnant. Hoe meer vrouwen mee-
werken, des te meer we van de erva-
ringen in de praktijk kunnen leren. Om 
zwangere vrouwen te bereiken en te 
motiveren om deel te nemen, vragen 
we de medewerking van zorgverleners 
(meer info via info@pregnant.nl).
Deelname aan pREGnant betekent dat 
een vrouw zes vragenlijsten invult. Ook 
zwangere vrouwen die (momenteel) 
geen geneesmiddelen gebruiken 
kunnen deelnemen. Op drie momenten 
tijdens de zwangerschap en drie 
momenten in het eerste levensjaar van 
het kind, worden gegevens verzameld 
over eigen gezondheid en geneesmid-
delengebruik, leefstijlfactoren, het 
verloop van de zwangerschap, obstetri-
sche geschiedenis, zwangerschapsuit-
komst, bevalling en de gezondheid van 
het (ongeboren) kind. Diverse validatie-
studies hebben aangetoond dat 
vrouwen zelf betrouwbare informatie 
geven over geneesmiddelengebruik en 
diverse uitkomsten.4-7

Kennis wordt verkregen door 
algemene conclusies te trekken 

uit waarnemingen en/of 
ervaringen (inductie)

Aristoteles (384–322 v. Chr.)

De gegevens in pREGnant worden 
geanalyseerd in (associatie)studies en 
door systematische screening van de 
database. Hierdoor krijgen we meer 
inzicht in het geneesmiddelengebruik 
en veiligheidsprofiel van specifieke 
middelen bij gebruik tijdens de zwan-
gerschap en/of borstvoedingsperiode. 
De opbrengst van pREGnant zit dus 
vooral in onderbouwde informatie over 
veiligheid en risico’s, die verstrekt zal 
worden aan zorgverleners en zwangere 
vrouwen. Hiermee wordt de individu-
ele farmacotherapie sterk verbeterd, 
onder andere door keuze voor het 
meest geschikte geneesmiddel, het niet 
onnodig afzien van behandeling van 
diverse ziektebeelden en een betere 
therapietrouw. Daarnaast geeft pREG-
nant waardevolle inzichten over de 
praktijk: welke geneesmiddelen gebrui-
ken zwangere vrouwen, welk beleid 
wordt er gevolgd en wat zijn trends in 
de tijd. 

Geneesmiddelen rond de zwangerschap

Met pREGnant wijzer door ervaring
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Nu er een solide infrastructuur ligt, die 
nodig is voor het verzamelen van kwa-
litatief goede informatie, is het van 
belang om pREGnant in te bedden in 
de geboortezorg. Daarnaast geldt dat 
zorgverleners en zwangeren toegang 
moeten hebben tot de meest recente 
kennis rond het gebruik van genees-
middelen tijdens de zwangerschap. 
Samen met WOMEN Inc., de KNOV en 
de NVOG is daarom een coalitie 
gevormd om integratie in het zorgpro-
ces te realiseren. Hiervoor is het cruci-
aal om het attenderen van zwangere 
vrouwen op pREGnant en het raadple-
gen van de kennis te integreren in de 
softwaresystemen van zorgverleners. 
Het doel is dat mede hierdoor deel-
name aan pREGnant voor zwangeren 
vanzelfsprekend wordt. Dit moet ver-
volgens resulteren in een sectorbrede 
en duurzame kennisontwikkeling en 
-implementatie van geneesmiddelen-
gebruik tijdens de zwangerschap, waar-
door geneesmiddelen veiliger en doel-
matiger ingezet worden. Zo draagt 
pREGnant bij aan verbetering van de 
perinatale en maternale gezondheid. 
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1 Bakker MK, Jentink J, Vroom F et al. Drug 

prescription patterns before, during and 
after pregnancy for chronic, occasional 
and pregnancy-related drugs in the 
Netherlands. BJOG2006 May;113(5):559-68.
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cations in human pregnancy. Am J Med 
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15;157(3):175-82.
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Auteur en contact
S. Vorstenbosch, MSc gezond heids-
wetenschappen, projectleider pREG-
nant, TIS ’s Hertogenbosch
s.vorstenbosch@lareb.nl

De TIS is het kenniscentrum op het 
gebied van de mogelijke effecten van 
geneesmiddelengebruik en andere 
blootstellingen op de zwangerschap, 
het ongeboren kind en de borstvoe-
ding. Up-to-date kennis is te raadple-
gen via zwangerenmedicijn.nl.
Verder is er een dagelijkse telefoon-
dienst voor informatie en overleg 
met zorgverleners: 073-6469702.

Karakteristieken van pREGnant
• Prospectief karakter
• Kwalitatief goede informatie
• Onderbouwing voor zowel veiligheid als risico van geneesmiddelengebruik
• Informatie geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap
• Informatie geneesmiddelengebruik tijdens borstvoedingsperiode
• Receptplichtige én vrij verkrijgbare middelen
• Gedetailleerde informatie (exacte moment, indicatie voor gebruik)
• Daadwerkelijk gebruik (therapietrouw)
• Populatiegebaseerde insteek waardoor verschillende controlegroepen beschikbaar
• Reflectie van gebruik in populatie: relevante resultaten voor volksgezondheid
• Ondervertegenwoordiging van zwangerschappen die eindigen in een miskraam
• Verschillende uitkomstmaten om te bestuderen
• Follow-up tot leeftijd kind 1 jaar waardoor goede documentatie van afwijkingen
• Mogelijkheid om extra gegevens uit andere bronnen op te vragen
• Geen langetermijnuitkomsten
• Gedetailleerde informatie verstorende factoren
• Flexibele infrastructuur:
 - Maatwerk mogelijk voor specifieke subpopulaties (bijv. EURAP)
 - Inzetbaar bij (praktijk)vragen, evt. tijdelijke uitbreiding dataverzameling

Rectificatie afbeeldingen

De Tarlovse cyste
Tot onze spijt zijn in het NTOG, volume 
132 van maart 2019, bij het artikel over 
'De Tarlovse cyste' van drs. T. Heijink 
et al. de afbeeldingen op bladzijde 88 
niet correct geplaatst. Hieronder de 
juiste afbeeldingen met de juiste bij-
schriften. Onze welgemeende excuses 
voor deze omissie bij de opmaak.  

Fig. 4 Sagittale MRI-opname van 
Tarlovse cyste.

Fig. 3. Transversale MRI-opname van 
Tarlovse cyste.

Fig. 2. Echo cysteuze afwijking rechts 
in het bekken.

Fig. 1. Echo van myoom bij 30 weken.
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Hoe beoordeelt ú het NTOG?

Lezers beoordelen NTOG met rapportcijfer 8!
  
Charlotte Jansen, Arnoud Kastelein, Janneke van ’t Hooft, Ank Louwes en Velja Mijatovic

Themanummers
Wij vroegen de lezer naar zijn/haar 
mening over de themanummers van 
het NTOG. Voor ruim 66% van de res-
pondenten zijn de themanummers van 
toegevoegde waarde, en slechts 3% 
van de respondenten vindt dat deze 
niet van toegevoegde waarde zijn. De 
verdeling tussen wetenschap, nieuws 
en artikelen is beoordeeld als goed 
(66%), neutraal (32%) en slecht (2%). 

Rubrieken
Figuur 3 laat het oordeel over rubrie-
ken zien. De vijf best-beoordeelde 
rubrieken worden weergegeven in 
figuur 4. De ruim vijftig edities geleden 
gestarte column scoort daarbij het 
beste: maar liefst 79% van de respon-
denten beoordeelt de bijdrage van 
Mieke Kerkhof als ‘goed’ of ‘zeer goed’. 

Duurzaamheid
In 2018 deed gynaecoloog Martijn 
Oudijk in het NTOG een oproep tot het 
terugdringen van plasticgebruik. Het 
NTOG maakte daarop de overstap naar 
een bio-based verpakking. We vroegen 
naar de meninen over de verpakking: 
die is eenduidig: voor 96% van de res-
pondenten mag het NTOG zelfs hele-
maal zonder verpakking. Hier is 
meteen gevolg aan gegeven: het NTOG 
wordt vanaf de volgende editie, als de 
ingekochte voorraad bio-based plastic 
op is, niet langer verpakt verstuurd.

Toekomst
In de open vragen zijn veel goede sug-
gesties gedaan voor nieuwe thema-
nummers, voor verbetering van de 
inhoud en wat nodig is om het NTOG 
op gebied van wetenschap, opleiding 
en praktijk te verbeteren. Deze sugges-
ties nemen wij in overweging voor de 
komende edities. De plastic verpakking 
verdwijnt en de mogelijkheden om de 
toegankelijkheid van een digitaal 

De mening van de lezer is essentieel 
om een tijdschrift te kunnen blijven 
ontwikkelen en verbeteren. Eind 
2018 vroegen we via een enquête 
naar uw mening over het NTOG. In 
dit artikel berichten we over de 
resultaten van deze enquête en ver-
gelijken we deze met de resultaten 
van de enquête uit 2015.1

Tussen oktober en december 2018 
werd een online enquête rondgestuurd 
naar alle leden van de NVOG (n=1685) 
onder wie 1018 gynaecologen, 425 
AIOS gynaecologie en 242 seniorleden. 
De enquête bestond uit meerkeuze-
vragen waarin we vroegen naar de 
waardering van de lezer ten aanzien 
van het leesgebruik, de vormgeving, de 
bruikbaarheid, en natuurlijk inhoud 
van het NTOG. Bij de meerkeuzevragen 
was er ook ruimte voor feedback. In 
totaal ontvingen we 578 enquêtes (res-
ponse rate 34%), ingevuld door 355 
(61%) gynaecologen, 121 (21%) aios 
gynaecologie en 100 (18%) seniorleden. 
Ten opzichte van 2015 steeg de
response rate met tien procent. 

Rapportcijfer
Het NTOG wordt door de lezers beoor-
deeld met een mediaan rapportcijfer 
8,0. Dit komt overeen met het rapport-
cijfer in 2015 (figuur 1). 

Leesgebruik
Wanneer gevraagd naar leesgebruik 
geeft de meerderheid van de respon-
denten (56%) aan alle edities van het 
NTOG te lezen. Ongeveer 36% van de 
respondenten leest driekwart tot de 
helft van de edities, en slechts 7% van 
de respondenten leest een kwart van 
de edities. Respondenten lezen het 
NTOG om verschillende redenen. Alge-
mene interesse wordt het vaakst 
genoemd (81%) en dan voornamelijk 
door seniorleden. ‘Ter verbetering van 

de klinische kennis’ wordt door 53% 
genoemd, hoofzakelijk door AIOS en 
gynaecologen. Van de respondenten 
leest 58% het NTOG om op de hoogte 
te blijven van opinies en wetenschap. 

Digitaal of gedrukt
In 2015 zijn respondenten eenduidig: 
het overgrote merendeel prefereert de 
gedrukte versie boven een digitale 
versie. Ook in 2018 lezen nog steeds 
bijna alle respondenten de gedrukte 
versie van het NTOG (99%). Wanneer 
gevraagd wordt naar de voorkeur, geeft 
38% aan ook echt alleen de gedrukte 
versie te willen ontvangen, en geeft 
slechts 14% aan liever alleen de digitale 
versie te willen lezen. Ongeveer een 
derde van de respondenten (30%) wil 
het liefst beide, en 17% maakt het niet 
uit. Met betrekking tot deze vraag 
geven de seniorleden vaker (48%) dan 
de gynaecologen (37%) aan dat zij het 
tijdschrift enkel gedrukt willen ontvan-
gen. Er is geen verschil met de aios. 

Vormgeving en opmaak
De vormgeving van het NTOG wordt 
door 61% van de respondenten als 
‘mooi’ beoordeeld. Voor 4% is de 
opmaak niet naar smaak, het overige 
deel van de respondenten heeft er 
geen mening over. De cover wordt door 
41% als mooi beoordeeld, door 10% als 
niet naar smaak, en het merendeel 
(46%) heeft hier geen mening over. Uit 
de feedback komt naar voren dat het 
merendeel van de respondenten ook 
meer interesse heeft in de inhoud, dan 
in de opmaak van het tijdschrift.

Bruikbaarheid
We vroegen naar de bruikbaarheid van 
het NTOG. Figuur 2 laat de antwoor-
den op deze vragen zien. Voor de 
meeste respondenten is het NTOG 
‘soms’ of ‘vaak’ bruikbaar, in zowel de 
praktijk als de opleiding.
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NTOG te verbeteren, worden momen-
teel geëxploreerd. 

Samenvattend
Wij willen alle respondenten namens 
de NTOG-redactie hartelijk danken 
voor de feedback. Deze feedback 
draagt bij aan de verbetering van het 
NTOG en de inrichting van het tijd-
schrift naar de wensen van de lezers. 
Wij danken u voor het mooie rapport-
cijfer die consistent is in de tijd, en we 
streven ernaar de komende jaren een 
nog beter tijdschrift bij u te bezorgen.

Referentie
1.  Van 't Hooft et al. Uw oordeel als lezer over 

het NTOG. NTOG 2016; 129: 378-379

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

≤5 6 7 8 9 10

2015 2018

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

Rapportcijfer

24%

34%

28%

35%

20%

28%

16%

41%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2015 2018

Leden Gynaecologen Aios Seniorleden

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nooit zelden soms vaak altijd

Praktijk Opleiding

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ed
ito

ria
l

NVO
G b

es
tu

ur

Ko
rt 

ni
eu

ws

Ac
tu

ee
l

Opi
ni

e
O w

ee

Uit 
ko

ep
els

 en
 p

ijl
er

s

Oor
sp

ro
nk

eli
jke

 ar
tik

ele
n

M
iek

e K
er

kh
of

Fo
cu

s o
p 

hi
sto

rie

BO
BT

NOBT
UNO

M
ar

ce
l Z

ui
jd

er
lan

d

Ca
rto

on
 M

-J.
 Ja

ns
en

PI
CO

 B
ell

o

Bo
ek

be
sp

re
kin

g

slecht tot matig voldoende goed tot zeer goed geen mening

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

Percentage respondenten die rubriek beoordelen als goed of zeer goed

Column Mieke Kerkhof

UNO (Update Nederlands onderzoek)

BOBT (Belangwekkend onderzoek
in buitenlandse tijdschriften)*

Actueel

NOBT (Nederlands onderzoek in
buitenlandse tijdschriften)*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

≤5 6 7 8 9 10

2015 2018

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

Rapportcijfer

24%

34%

28%

35%

20%

28%

16%

41%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2015 2018

Leden Gynaecologen Aios Seniorleden

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nooit zelden soms vaak altijd

Praktijk Opleiding

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ed
ito

ria
l

NVO
G b

es
tu

ur

Ko
rt 

ni
eu

ws

Ac
tu

ee
l

Opi
ni

e
O w

ee

Uit 
ko

ep
els

 en
 p

ijl
er

s

Oor
sp

ro
nk

eli
jke

 ar
tik

ele
n

M
iek

e K
er

kh
of

Fo
cu

s o
p 

hi
sto

rie

BO
BT

NOBT
UNO

M
ar

ce
l Z

ui
jd

er
lan

d

Ca
rto

on
 M

-J.
 Ja

ns
en

PI
CO

 B
ell

o

Bo
ek

be
sp

re
kin

g

slecht tot matig voldoende goed tot zeer goed geen mening

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

Percentage respondenten die rubriek beoordelen als goed of zeer goed

Column Mieke Kerkhof

UNO (Update Nederlands onderzoek)

BOBT (Belangwekkend onderzoek
in buitenlandse tijdschriften)*

Actueel

NOBT (Nederlands onderzoek in
buitenlandse tijdschriften)*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

≤5 6 7 8 9 10

2015 2018

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

Rapportcijfer

24%

34%

28%

35%

20%

28%

16%

41%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2015 2018

Leden Gynaecologen Aios Seniorleden

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nooit zelden soms vaak altijd

Praktijk Opleiding

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ed
ito

ria
l

NVO
G b

es
tu

ur

Ko
rt 

ni
eu

ws

Ac
tu

ee
l

Opi
ni

e
O w

ee

Uit 
ko

ep
els

 en
 p

ijl
er

s

Oor
sp

ro
nk

eli
jke

 ar
tik

ele
n

M
iek

e K
er

kh
of

Fo
cu

s o
p 

hi
sto

rie

BO
BT

NOBT
UNO

M
ar

ce
l Z

ui
jd

er
lan

d

Ca
rto

on
 M

-J.
 Ja

ns
en

PI
CO

 B
ell

o

Bo
ek

be
sp

re
kin

g

slecht tot matig voldoende goed tot zeer goed geen mening

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

Percentage respondenten die rubriek beoordelen als goed of zeer goed

Column Mieke Kerkhof

UNO (Update Nederlands onderzoek)

BOBT (Belangwekkend onderzoek
in buitenlandse tijdschriften)*

Actueel

NOBT (Nederlands onderzoek in
buitenlandse tijdschriften)*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

≤5 6 7 8 9 10

2015 2018

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

Rapportcijfer

24%

34%

28%

35%

20%

28%

16%

41%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2015 2018

Leden Gynaecologen Aios Seniorleden

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nooit zelden soms vaak altijd

Praktijk Opleiding

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ed
ito

ria
l

NVO
G b

es
tu

ur

Ko
rt 

ni
eu

ws

Ac
tu

ee
l

Opi
ni

e
O w

ee

Uit 
ko

ep
els

 en
 p

ijl
er

s

Oor
sp

ro
nk

eli
jke

 ar
tik

ele
n

M
iek

e K
er

kh
of

Fo
cu

s o
p 

hi
sto

rie

BO
BT

NOBT
UNO

M
ar

ce
l Z

ui
jd

er
lan

d

Ca
rto

on
 M

-J.
 Ja

ns
en

PI
CO

 B
ell

o

Bo
ek

be
sp

re
kin

g

slecht tot matig voldoende goed tot zeer goed geen mening

Pe
rc

en
ta

ge
 r

es
po

nd
en

te
n

68% 70% 72% 74% 76% 78% 80%

Percentage respondenten die rubriek beoordelen als goed of zeer goed

Column Mieke Kerkhof

UNO (Update Nederlands onderzoek)

BOBT (Belangwekkend onderzoek
in buitenlandse tijdschriften)*

Actueel

NOBT (Nederlands onderzoek in
buitenlandse tijdschriften)*

Fig. 1. Welk cijfer geeft u het NTOG op een schaal van 1-10?

Fig. 2. In hoeverre is het NTOG bruikbaar voor uw dagelijkse praktijk?

Fig. 3. Wat vindt u van de rubrieken van het NTOG?

Fig. 4. Top 5 best-beoordeelde rubrieken van het NTOG.
*) Inmiddels samengevoegd tot één rubriek.
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19/3 koepel wetenschap

Behalve veel NVOG-leden waren er 
negen patiëntenverenigingen aanwezig, 
waaronder de overkoepelende Patiën-
ten Federatie Nederland. De pijlervoor-
zitters presenteerden in afzonderlijke 
sessies de verzamelde kennis lacunes 
en door middel van discussie werden 
deze waar nodig toegelicht of verfijnd. 

De patiëntenorganisaties deden actief 
mee in deze discussies. Zij gaven heel 
nadrukkelijk aan dat zij graag onder-
zoek naar langetermijnfollow-up van 
behandelingen en interventies willen 
prioriteren. In tegenstelling tot de bij-
eenkomst in 2016 vond op deze bijeen-
komst geen prioritering plaats. 
Dit vond plaats door twee digitale 
enquêtes onder de NVOG-leden. Na de 
eerste ronde is er op basis van de 
uitslag van de stemming en na beoor-
deling van de pijlers een top 10/top 15 
per pijler ontstaan, waaruit door een 
tweede enquête een overkoepelende 
top 10 is ontstaan (tabel 2). 

Met een visiedocument per individuele 
pijler, waarin naast de pijlerspecifieke 
top 10/top 15 aan kennislacunes werd 
een behoefte ingevuld die voortkwam 
uit de vorige kennisagenda. In dit pij-
lerspecifieke visiedocument was gele-
genheid om een stap verder te gaan 
dan de kennislacunes die doorgaans 
tot doelmatigheidsonderzoeksvragen 
leiden. Hiermee is een poging gedaan 
om een podium te bieden aan pijler-
specifieke thema’s, waar gelegenheid is 
om basaal, fundamenteel, translatio-
neel en technische innovatief onder-
zoek te prioriteren. In de kennisagenda 
2020-2023 is dit door de pijlers ver-
schillend ingevuld. De koepel Weten-
schap zal de komende periode inventa-
riseren of er behoefte is om dit in de 
toekomst meer uniform te maken. 
Terugkerende thema’s bij de pijlers zijn 
hierbij de noodzaak tot langdurige fol-
low-up, de noodzaak tot een goede 

De tweede NVOG-kennisagenda is 
gereed. Essentieel verschil met de 
eerste kennisagenda is de grotere rol 
van de pijlers. De tweede NVOG ken-
nisagenda bevat per pijler een visie-
document waar gelegenheid is 
gegeven om een stap verder te gaan 
dan de kennislacunes die zich door-
gaans richten op doelmatigheids-
onderzoek. Vanzelfsprekend is ook 
deze kennisagenda tot stand 
gekomen met input van NVOG-leden 
en diverse patiëntenorganisaties.

In januari 2016 is door de NVOG beslo-
ten tot het vormen van een kennis-
agenda, als respons op de wens die 
voortkwam uit het ministerie van VWS, 
de Federatie van Medisch Specialisten 
en patiëntenorganisaties. In een ken-
nisagenda, ook wel wetenschaps-
agenda genoemd, wordt duidelijk 
welke thema’s door de beroepsgroep, 
in samenspraak met patiëntenvereni-
gingen, als meest urgent worden 
beschouwd. Deze meest urgente 
thema’s verdienen in de daaropvol-
gende drie tot vijf jaar uitwerking, en 
dus subsidiëring. De kennisagenda is 
derhalve een belangrijke bron bij de 
beoordeling van subsidieaanvragen 
voor organisaties als ZonMW.

Uitgangspunten van de kennisagenda:
1.  Inzicht verkrijgen in de wetenschap-

pelijke prestaties van de leden van 
de NVOG.

2.  Inventariseren van de belangrijkste 
onderzoeksthema’s binnen het vak-
gebied gynaecologie en verloskunde.

3.  Inventariseren van de meest urgente 
kennislacunes/onderzoeksvragen 
binnen het vakgebied gynaecologie 
en verloskunde.

4.  Opstellen van een breedgedragen 
NVOG-kennisagenda voor de jaren 
2020-2023 en het geven van een 
aanzet tot gezamenlijke uitvoering 
van de agenda.

De afgelopen jaren is hard gewerkt om 
de procedure van het tot stand komen 
van de kennnisagenda nauwkeurig te 
beschrijven in het ‘Procedureboek’.
Dit bood het raamwerk van de stappen 
die we als koepel Wetenschap hebben 
gevolgd. In het voorjaar van 2018 is 
gestart met de inventarisatie van de 
kennislacunes. Zowel de leden van de 
NVOG als diverse patiëntenorganisaties 
zijn uitgenodigd om lacunes aan te 
brengen. Aan deze oproep is ruim 
gehoor gegeven, we ontvingen 178 
lacunes (zie tabel 1). 

De tweede NVOG-kennisagenda
dr. M.C. Haak
dr. L. van der Voet
namens de Projectgroep kennisagenda van de NVOG Koepel wetenschap

Tabel 1. Aantal lacunes per pijler

Algemene Gynaecologie 58

Foeto-maternale geneeskunde 97

Voortplantingsgeneeskunde 31

Oncologie 30

totaal 178

De aangebrachte kennislacunes zijn 
aangeboden aan de pijlerbesturen. 
Zij kregen de opdracht om de aange-
brachte kennislacunes te beoordelen 
en te ordenen. Dit bestond onder 
andere uit het samenvoegen van 
dubbele lacunes en het verwijderen 
van kennislacunes die niet haalbaar 
zijn om te onderzoeken in de Neder-
landse situatie, niet binnen de termijn 
van een aantal jaren kunnen worden 
afgerond, niet tot een doelmatigheids- 
of zorgevaluatiestudie kunnen worden 
geformuleerd, reeds door wetenschap-
pelijk onderzoek geëvalueerd worden 
of al beantwoord zijn door een 
(recente) publicatie. Ook zijn de richtlij-
nen bestudeerd om na te gaan of daar 
nog kennishiaten uit geformuleerd 
konden worden, voor zover deze niet 
vertegenwoordigd zijn in de aangele-
verde kennislacunes. 

Op 20 juni 2018 vond de kennisagenda-
conferentie plaats in NBC te Nieuwgein. 
Net als in 2016 was de opkomst goed. 
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registratie en de behoefte om techni-
sche innovaties te exploreren.
De kennisagenda bevat een uitgebreid 
hoofdstuk over translationeel onder-
zoek. De NVOG onderschrijft hiermee 
het belang van translationeel onder-
zoek en het hoofdstuk geeft daar een 
onderbouwing aan. De koepel Weten-
schap vraagt met dit hoofdstuk aan-
dacht voor basaal en translationeel 
onderzoek en beoogt daarmee dit type 
onderzoek binnen ons vakgebied uit te 
bouwen. 
Tot slot bevat de kennisagenda het 
wetenschappelijk jaarverslag. Voor 
deze kennisagenda is vastgehouden 
aan de vorm van een overzicht van 
gepubliceerde artikelen en citatie-
indexen, in een moderne weergave 
zoals in de vorige kennisagenda. Het 
verzamelen van deze data is echter 
zeer tijdrovend en per definitie incom-
pleet. Ook geeft een lijst met Neder-
landse publicaties, zelfs met bijbeho-
rende CI, geen indruk van klinische 
relevantie en is er geen gelegenheid 
om bij voorbeeld basaal of technisch 
innovatief onderzoek van eigen bodem 
naar voren te brengen. Met het gereed-
komen van dit deel van de kennis-
agenda stelt de koepel Wetenschap 
zichzelf de vraag of deze vorm van een 
wetenschappelijk jaarverslag de juiste 
is. De koepel zal het komend jaar aan 
de slag gaan, om nieuwe vormen van 
een jaarverslag te exploreren. 
De komende maanden zal gebruikt 
worden voor een terugblik op de 
stappen van het ‘Procedureboek’, die 
nu voor een eerste keer doorlopen zijn. 
De kennisagenda zal in PDF-vorm aan 
alle leden worden aangeboden, 
alsmede aan alle stakeholders, inclu-
sief de patiëntenorganisaties. 

Patiëntenverenigingen die input hebben gegeven
Freya, Stichting Olijf, VOC, Endometriose stichting 
Vasa praevia foundation, Geboortebeweging Zelfbewust Zwanger 
Stichting Kind en Ziekenhuis, DES centrum, Stichting vuurvrouw  
  
Overkoepelende organisaties die input hebben gegeven 
Patiëntenfederatie Nederland   
 
NB: Er zijn meer verenigingen gevraagd om input te geven, maar die hebben 
niet gereageerd. Hierboven de verenigingen die op tenminste één verzoek gere-
ageerd hebben (dus op indienen kennislacunes (1), eerste prioritering (2) en/of 
tweede prioritering (3)).

Pijler Gynaecologie
•  Wat is de juiste handelswijze bij postmenopauzale vrouwen met verdikt endo-

metrium (EDD > 4 mm) zonder vaginaal bloedverlies?
•  Wat is het effect van oestrogeentherapie op abnormaal bloedverlies bij een 

levonorgestrel Intra Uterine Device (IUD) meer dan zes maanden na plaatsing?
•  Geeft het gebruik van een levonorgestrel IUD bij obese patiënten met postme-

nopauzaal bloedverlies een reductie van recidiverend bloedverlies en verlaagt 
dit het risico op endometriumcarcinoom?

Pijler Foeto-Maternale Geneeskunde
•  Leidt het toedienen van corticosteroïden voorafgaand aan een primaire sectio 

tussen 37 en 39 weken amenorroeduur tot betere neonatale uitkomst?
•  Leidt het electief inleiden van laagrisicovrouwen in de aterme periode tot een 

betere neonatale uitkomst? En bij welke vrouwen zou je dat eerder of later 
moeten doen? (Denk aan gevorderde leeftijd, obesitas, pre-existente ziekten).

•  Wat is het effect van antenatale corticosteroïden op neonatale mortaliteit en 
morbiditeit en het effect op de langetermijnontwikkeling bij prematuur 
geboren kinderen met intra-uteriene groeirestrictie?

Pijler Voortplantingsgeneeskunde
•  Wat is de effectiviteit van behandeling met anti-oestrogenen ten opzichte van 

behandeling met aromataseremmers, bij patiënten met polycysteus ovarium 
syndroom (PCOS) met een actieve kinderwens?

•  Leiden pre-conceptionele leefstijlprogramma’s (niet roken, geen alcohol, 
normale BMI, voeding, vitamines suppleren, sporten etc.) bij infertiele paren 
tot een verbetering van de kans op zwangerschap en verbetering van de zwan-
gerschapsuitkomst?

Pijler Oncologie
•  Wat is de toepasbaarheid en effectiviteit van imiquimod bij de behandeling 

van een recidief cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) na lisexcisie van de 
transformatiezone (LETZ)?

•  Heeft het toevoegen van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) 
aan de primaire debulking van ovariumcarcinoom een langere overleving tot 
gevolg?

Tabel 2. Overkoepelende 'Top 10' van kennislacunes.
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19/3 isshp2018-themakatern pre-eclampsie

Pre-eclampsie – het huidige paradigma
dr. W. Ganzevoort   redacteur NTOG, gynaecoloog, afdeling Verloskunde, Amsterdam UMC – AMC

Pre-eclampsie is een syndroom met vele gezichten. 
Het syndroom vereist de aanwezigheid van placentair 
materiaal en het ‘zieke orgaan’ is het endotheel. 
De klassieke beschrijving van de pathofysiologische 
gebeurtenissen richt zich vooral op inadequate placen-
tatie en daaropvolgende placentaire insufficiëntie. Deze 
theorie verklaart echter vooral de extreme en vroege pre-
eclampsie. De vroege variant van pre-eclampsie gaat vaak 
gepaard met foetale groeirestrictie en is geassoci eerd met 
de hoogste incidentie van klinisch relevante morbiditeit.1 
Latere varianten hebben door gaans een veel milder 
verloop en foetale groeirestrictie is geen belangrijk 
fenomeen.2 Op basis van het baan brekende werk van 
Christopher Redman kunnen deze discrepanties beter 
worden begrepen.3 In dit korte overzicht een poging om 
die inzichten te integreren met de recente aandacht voor 
de cardiale betrokkenheid bij het syndroom.

Pre-eclampsie: het twee fasen verhaal 
Doorgaans werden twee fasen in het ontstaan van het syn-
droom onderscheiden.4 In de eerste fase (8-18 weken zwan-
gerschapsduur) vindt de remodellering van de spiraalarteriën 
niet adequaat plaats. Dit leidt tot hypoxie, oxidatieve stress 
en ischemie-reperfusieschade van de placenta. Deze schade 
aan de placenta leidt in de tweede fase tot een placentair 
probleem dat wordt gekenmerkt door een systemische (vas-
culaire) inflammatoire respons. Endotheelactivatie vanwege 
systemische vasculaire inflammatie ligt vervolgens aan de 
basis van de maternale symptomatologie: o.a. oplopende 
bloeddruk (invloed op vasoconstrictie/-dilatatie) en meer 
oedeem en proteïnurie (barrièrefunctie van het endotheel).
Inflammatie is een generieke respons. Bij schade aan cellen 
of weefsel komen signaalmoleculen vrij, die regelmechanis-
men induceren die gericht zijn op het behouden van de 
homeostase met als doel het organisme te beschermen. Ooit 
werd nog gehoopt dat dit één uniek signaal was (en dus dé 
oorzaak van pre-eclampsie) en werd dit factor X genoemd. 
Het was slechts wachten op het moment op de ontdekking 
van wat die factor X was om deze vervolgens te kunnen 
behandelen. Steeds meer wordt duidelijk dat de etiologie 
van pre-eclampsie ligt in een complexe mix van signalen van 
onder meer angiogene en anti-angiogene factoren en inflam-
matoire en anti-inflammatoire factoren.

Late pre-eclampsie: het nieuwe verhaal 
Bij suboptimale placentatie is het te verwachten dat er ook 
placentaire insufficiëntie ontstaat, die zich ook uit in foetale 
groeirestrictie, mits er lang genoeg blootstelling is geweest 
aan de insufficiëntie. Deze uiting wordt niet of nauwelijks 
gezien bij pre-eclampsie rond de aterme datum.2 Een verkla-
ring die beter past,  is dat in deze periode suboptimale pla-
centatie geen, of slechts een beperkte rol speelt en dat de 
processen die gezien worden voor een belangrijk deel fysio-

logisch zijn. De signaalmoleculen die vrijkomen bij necrose 
en apoptose, komen ook vrij bij de normale zwangerschap. 
Net als in elk ander orgaan vindt ook in de placenta een con-
tinue afbraak en wederopbouw plaats ten einde het orgaan 
goed te laten blijven functioneren, het ‘reguliere onderhoud’. 
Met het groter worden van de placenta wordt dus ook de 
dosis ‘factor X’ groter en neemt de inflammatie en endothee-
lactivatie toe. Dit leidt ertoe dat de bloeddruk in het derde 
trimester hoger wordt. Aangezien dit effect op de bloeddruk 
vrijwel universeel gezien wordt in alle zwangerschappen 
duidt erop dat dit proces onderdeel van de fysiologische 
respons is. Evolutionair voordeel zou kunnen zijn dat de pla-
centaire functie door een iets hogere bloeddruk ook bij 
latere termijnen net iets beter is. Bij deze gedachtenlijn past 
de verhoogde incidentie van pre-eclampsie bij een meerling- 
of molazwangerschap, en ook de versnelde afbraak van tro-
foblastair weefsel in de kraamperiode kan hier goed in 
begrepen worden. 
De mate van endotheelactivatie is onderhevig aan individu-
ele variatie. Deze variatie in reactie op de placentaire stimu-
lus valt onder te verdelen in immunologische en vasculaire 
(risico-)factoren. Immunologische risicofactoren zijn onder 
andere nullipariteit en korte blootstelling aan paternale anti-
genen (gameetdonatie, jonge leeftijd, barrière-anticonceptie 
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ook wordt beïnvloed. In de komende decennia zullen we 
meer begrijpen van de onderliggende individuele patronen en 
hopelijk ook beter in staat zijn hierop in te spelen.8,10,12

Tot slot
Bij het syndroom pre-eclampsie is endotheelschade het cen-
trale fenomeen. Voorwaarde voor het ontstaan van deze 
endotheelschade is de aanwezigheid van placentair materi-
aal, danwel door placentaire insufficiëntie bij een slecht 
ingenestelde placenta bij vroege pre-eclampsie, danwel door 
(supra-) fysiologische belasting in de aterme periode. De 
maternale endotheelreactie op de aanwezigheid van toene-
mende hoeveelheden placentaire signalen, beïnvloed door 
immunologische, cardiale en vasculaire factoren, is bepalend 
voor het risico op complicaties. Zoals elk syndroom een ver-
zameling van steeds tezamen voorkomende klinische ver-
schijnselen is, geldt dit ook voor pre-eclampsie. Geen enkele 
simpele uitleg van het syndroom zal alles kunnen verklaren. 
Helaas is geïndividualiseerde behandeling nog niet mogelijk, 
en rest ons voorlopig weinig anders dan ons te gedragen als 
de timmerman-met-alleen-een-hamer. Toch is het belangrijk 
ons te realiseren dat one size does not fit all en de uniciteit 
van elke patiënt te blijven te zien en het individuele risico op 
morbiditeit op reële waarde te blijven schatten. Om verder te 
komen is het van belang patiënte te laten deelnemen aan 
gerandomiseerd onderzoek met voldoende power voor sub-
groepanalyse en dit onderzoek te koppelen aan adequaat 
translationeel onderzoek. 
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tot aan conceptie, nieuwe partner, etc.). Vasculaire risicofac-
toren hebben een relatie met vasculaire functie, zoals chroni-
sche hypertensie, obesitas, nierziekten, familieanamnese van 
cardiale ziekten, hypercholesterolemie, hogere leeftijd en 
anderen. Dezelfde risicofactoren spelen waarschijnlijk dus 
ook een rol bij placentatie.
Hoewel de late pre-eclampsie deels een generiek proces is, 
is de mate van deze respons zeker niet zonder betekenis. Het 
kan wel degelijk tot ernstige morbiditeit leiden aan het einde 
van het spectrum (en dit zorgt terecht voor medische zorg), 
hoewel de incidentie hiervan veel lager is dan bij de vroege 
pre-eclampsie.5 Daarnaast kent ook de late pre-eclampsie 
een sterke associatie met cardiovasculaire ziekten op latere 
leeftijd. Dit langetermijnrisico staat meest waarschijnlijk los 
van de gebeurtenissen in de zwangerschap, de zwanger-
schap was slechts een ‘stresstest' en de gebeurtenissen iden-
tificeren het individuele risico van de vrouw.6 Als een 
tweede zwangerschap ongecompliceerd verloopt wordt het 
langetermijnrisico iets lager dan als ook in een tweede zwan-
gerschap pre-eclampsie wordt vastgesteld.7 Hypothese hier-
achter zou kunnen zijn dat in het eerste geval de immunolo-
gische overrespons het belangrijkste is, terwijl in het tweede 
geval dit de vasculaire risicofactoren zijn, die ook in het 
verdere leven een rol spelen bij het ontstaan van cardiovas-
culaire ziekten. 

Het hart
Bovenstaande richt zich nog erg op het endotheel. In toene-
mende mate wordt duidelijk dat cardiale disfunctie ook een 
belangrijke rol speelt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat presymp-
tomatische cardiale disfunctie voorafgaat aan de placentaire 
disfunctie.8 Dat zou suggereren dat de placentaire disfunctie 
secundair is aan hartfalen. De zwangerschap is een aanzien-
lijke cardiovasculaire belasting.9 Het is goed voor te stellen 
dat bij vrouwen met cardiale disfunctie de adaptatie aan 
deze toegenomen belasting faalt. Aanwijzingen hiervoor 
worden inderdaad zowel gezien tijdens als na zwangerschap-
pen die worden gecompliceerd door pre-eclampsie.10,11 De 
bloeddruk die centraal staat in de klinische beoordeling van 
de patiënt is slechts het eindproduct van variabelen als hart-
minuutvolume, intravasculair volume en vaatweerstand.12 Bij 
individuele patiënten kan de onderliggende afwijking (hoog 
hartminuutvolume danwel hoge vaatweerstand) verschillen.

De behandeling
Enigszins ironisch zou men kunnen stellen dat de heden-
daagse gynaecoloog vaak is als een timmerman met alleen 
een hamer ter beschikking. Wat er ook maar langskomt, 
schroef of spijker, de timmerman zal er met de hamer op 
slaan. Het therapeutisch arsenaal is immers zeer beperkt: 
het nastreven van de baring is de enige causale behandeling 
en de andere interventies (bloeddrukverlaging, eclampsie-
preventie) zijn slechts gericht op het bestrijden van sympto-
men in de hoop het risico op ernstige morbiditeit te vermin-
deren. Bescheidenheid hierin is echter gepast. Antihyperten-
siva zijn bijvoorbeeld effectief in het verlagen van de bloed-
druk, maar omdat het endotheelprobleem niet wordt 
behandeld, is niet zeker of hiermee het onderliggende risico 
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niseren van dit 21e internationale congres lag in handen van 
een aantal bevlogen Nederlandse onderzoekers op dit 
gebied: dr. Marijke Faas, prof.dr. Arie Franx, dr. Marielle van 
Pampus, prof.dr. Joris van der Post en prof.dr. Eric Steegers. 
De congreslocatie, het Westergasterrein, bestaand sinds 
1885, werd door hen gekozen vanwege de creatieve, brui-
sende, energieke sfeer die er heerst. Voorheen geleverd door 
steenkoolgaswinning, vandaag de dag door internationale, 
inspirerende evenementen.

Nog altijd maternale sterftes door pre-eclampsie
Zoals recent fraai uiteengezet door collega Lind in het NTOG 
(sept 2018) kreeg het ziektebeeld eclampsie voor het eerst 
gestalte in de 18e eeuw toen Mauriceau zijn licht liet schijnen 
op het vóórkomen van convulsies tijdens de zwangerschap.1 
Pas aan het eind van de 19e eeuw werd duidelijk dat hyper-
tensie en proteïnurie symptomen zijn van (pre-)eclampsie. 
Sindsdien zijn we veel te weten gekomen over de etiologie 
en de klinische implicaties van dit ziektebeeld, hoewel de 
pathofysiologie nog steeds niet geheel is opgehelderd. Nog 
altijd sterven jaarlijks meer dan 500.000 neonaten en meer 
dan 70.000 vrouwen wereldwijd ten gevolge van pre-
eclampsie.2 Snel rekenend concludeerde prof.dr. Ben Willem 
Mol dat dit neerkomt op meer dan zevenhonderd maternale 
sterftes, tijdens de paar dagen dat dit congres duurde. 

Definitie van (pre-)eclampsie 
De definitie van pre-eclampsie en de betreffende richtlijnen 
zijn in de loop der de jaren vele malen aangepast, een 
logisch gevolg van toenemende kennis, maar niet zonder 
consequenties. Prof.dr. Patrick Bossuyt zette in zijn presenta-
tie uiteen hoe veranderen van definities leidt tot het verande-
ren van de prevalentie van een ziekte (en bijgaande interven-
ties) en wees ons op het bestaan van checklists om ziekte-
definities aan te passen, opgesteld door de Working group 
van Guideline International Network (GIN).3,4 Ook waar-
schuwt Bossuyt voor vertroebeling van de pathofysiologie en 
de langetermijnuitkomsten door onduidelijkheid over de 
definitie.3 
Met de hieronder genoemde nieuwe definitie kan de diag-
nose pre-eclampsie dus gesteld worden zonder de aanwezig-
heid van proteïnurie. In een retrospectieve cohortstudie van 
Duvekot et al., waarin de ISSHP-definitie uit 2001 (hyperten-
sie met proteïnurie) vergeleken is met de ISSHP-definitie van 
2014 (hypertensie met proteïnurie of met andere maternale 

In oktober 2018 vond de gezamenlijke internationale 
meeting van de ISOM (International Society of Obstetric 
Medicine) en de ISSHP (International Society for the 
Study of Hypertension in Pregnancy) plaats in Amster-
dam. Waar de ISOM focust op alle zwangere vrouwen 
gaat het bij de ISSHP specifiek om hypertensieve aandoe-
ningen in de zwangerschap. Het thema van dit wereld-
congres was 'Translationeel onderzoek in pre-eclampsie; 
maternale en transgenerationele effecten.' 

De voorzitter van de ISSHP, Laura Magee, memoreerde in 
haar openingsspeech de grote bijdrage die Nederlandse 
onderzoekers tot op heden hebben geleverd aan de huidige 
kennis over de etiologie en de klinische implicaties van 
hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Het orga-

Congresverslag ISSHP 2018 Amsterdam

Translationeel onderzoek in pre-eclampsie; 
maternale en transgenerationele effecten
dr. A. S. Frenay   aios, Amsterdam UMC – locatie AMC
dr. M. Braakhekke   aios, Amsterdam UMC – locatie AMC
dr. M. G. van Pampus   gynaecoloog, OLVG Oost, Amsterdam
dr. W. Ganzevoort  gynaecoloog, Amsterdam UMC – locatie AMC

ISSHP 2018 in vogelvlucht:
•  Tijdens het vier dagen durend congres waren er wereldwijd 

zevenhonderd maternale sterftes door pre-eclampsie;

•  In de nieuwe definitie van pre-eclampsie is de 

aanwezigheid van proteïnurie niet meer vereist;

•  De sFlt-1;PlGF-ratio is veelbelovend als diagnostische 

marker voor pre-eclampsie;

•  Postnatale depressies komen ook bij vaders voor;

•  De Generation-R-cohortstudie toont meerdere associaties 

tussen het verloop van de zwangerschap en de gezondheid 

van het kind op latere leeftijd;

•  Er moet meer aandacht komen voor de fysieke en mentale 

langetermijneffecten van pre-eclampsie.

De leden van de ISSHP-commissie, v.l.n.r.: Marielle van 
Pampus, Joris van der Post, Arie Franx en Marijke Faas. 
Foto Mathijs van der Vinne

isshp2018-themakatern pre-eclampsie
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orgaandisfunctie of uteroplacentaire disfunctie (foetale groei-
restrictie), blijkt dat dit een relatieve stijging geeft van 10%  
van zwangerschapshypertensie en chronische hypertensie 
naar pre-eclampsie terwijl de afgelopen jaren in ons land 
een dalende trend gezien werd in de prevalentie van pre-
eclampsie.6  Naast de nieuwe definitie van pre-eclampsie 
zijn ook veranderingen in de ISSHP-richtlijn doorgevoerd.
In de richtlijn 2018 wordt onder meer geadviseerd geen 
onderscheid te maken in milde, matige of ernstige pre-
eclampsie, gezien het onvoorspelbare ziektebeeld, waarin 
een snelle verslechtering kan optreden zonder voorafgaande 
tekenen. 

Bijdrage van patiënten en hun naasten
Tijdens het congres zijn aan de hand van 133 presentaties en 
299 posters weer een aantal stukjes van de puzzel van de 
etiologie en klinische implicaties van pre-eclampsie gelegd. 
Uniek was de bijdrage van patiënten aan het congres. 
Tijdens de opening op zondagavond sprak een patiënte over 
haar eigen ervaringen, elf jaar nadat zij pre-term bevallen 
was van haar dochter wegens een ernstige pre-eclampsie. 
Nog steeds heeft zij last van een slecht kortetermijngeheu-
gen. Ze dankte al haar zorgverleners voor het begeleiden van 
haar en haar partner tijdens de opname in het ziekenhuis, 
maar riep ons ook op om meer aandacht te hebben voor de 
periode daarna. De uitleg aan patiënten dat het herstel een 
lange tijd kan duren en het misschien nooit meer zo wordt 

zoals het vroeger was, met name op gebied van cognitie 
maar ook op gebied van de cardiovasculaire gezondheid, is 
erg belangrijk voor de verwachtingen van de patiënt en haar 
omgeving. Ook is een rol weggelegd voor de eerstelijnszorg-
verleners: zij moeten door ons, specialisten, geïnformeerd 
worden over de langetermijneffecten en gevolgen van pre-
eclampsie, immers, zij volgen de patiënt gedurende de jaren 
na de gecompliceerde zwangerschap . 
In een andere sessie sprak Bart-Jan van Unen, op uitnodiging 
van de HELLP-stichting, over zijn ervaringen als partner van 
een patiënte met pre-eclampsie, die daarbij een leverruptuur 
ontwikkelde en in kritieke toestand beviel van hun dochter. 

De meest recente definitie van pre-eclampsie, opgesteld 
door ISSHP in 2018 2,5:
Zwangerschapshypertensie, gepaard met een of meer van de 

volgende aspecten, optredend ≥ 20 weken zwangerschap: 

•  Proteïnurie;

•  Andere maternale orgaandisfunctie, zoals hematologische 

complicaties (trombocytopenie, diffuse intravasale stolling 

en hemolyse), acute nierinsufficiëntie (kreatinine ≥ 

90mmol/l; 1mg/dl), betrokkenheid van leverfunctie 

(verhoogde transaminasen met of zonder pijn in de 

bovenbuik), neurologische complicaties (eclampsie, 

veranderde mentale status, blindheid, persisterende visuele 

scotomen, herseninfarct, clonus, ernstige hoofdpijn);

•  Uteroplacentaire disfunctie, zoals foetale groeirestrictie, 

abnormale doppler van a. umbilicalis of intra-uteriene 

vruchtdood.

De poster-hal. Foto Mathijs van der Vinne 

Bart-Jan van Unen. Foto Mathijs van der Vinne 

Van Unen introduceerde zijn verhaal met het liedje Walk a 
mile in my shoes, waarna hij vertelde over hoe het voor hem 
is geweest om als een hulpeloze en machteloze toeschouwer 
aan de rand van het ziekteproces van zijn vrouw en de 
geboorte van hun derde kind te staan. Pas negen jaar na 
dato kwam hij de juiste hulpverlener tegen die ook oog had 
voor zijn gevoelens en ervaringen. De diagnose PTSS werd 
gesteld, waarna het proces van verwerking pas echt kon 
beginnen. Van Unen vraagt met zijn verhaal aandacht voor 
partners en familieleden van vrouwen bij wie hun zwanger-
schap of kraambed gecompliceerd verloopt. Dit verhaal sloot 
erg goed aan bij de presentatie van dr. Claire Stramrood over 
het voorkomen van mentale problemen bij partners.7 
Zo vertelde zij dat 8-10% van de partners depressief is na de 
bevalling, een risico dat oploopt tot 50% als de moeder 
depressief is, en wat nog verder kan oplopen als de zwan-
gerschap en/of bevalling gecompliceerd is verlopen. 

Maternale langetermijneffecten
Naast de mentale effecten van pre-eclampsie is er tijdens het 
congres ook veel aandacht besteed aan somatische lange-
termijneffecten. Prof. dr. Maas sprak over pre-eclampsie als 
risicofactor voor cardiovasculaire aandoeningen.8 Het risico 
na een doorgemaakte pre-eclampsie op ischemische hart-
ziekte is tweemaal zo hoog en ook heeft 40% van de 
vrouwen hypertensie voor het veertigste levensjaar. Dit 
wordt verklaard door vasculaire endotheeldisfunctie en ver-
hoogde inflammatoire status. Prof. dr. Mark Brown uit Aus-
tralië presenteerde de resultaten van de P4-studie, waarin de 
bloeddruk van vrouwen 6 en 24 maanden na het doormaken 
van pre-eclampsie zijn vergeleken met vrouwen van dezelfde 
leeftijd zonder deze hypertensieve aandoening in de voorge-
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schiedenis.9 Een interessante conclusie is dat de bloeddruk 
van de aangedane vrouwen significant hoger is, maar bij een 
routinematige bloeddrukcontrole niet als zodanig zal worden 
opgemerkt omdat het binnen de normaalwaarden valt. Deze 
vrouwen zullen dus ook niet worden gezien als risicovol, 
waardoor het gevaar dreigt dat ze niet goed genoeg worden 
gevolgd. Professor Davidge liet in haar presentatie zien dat 
na een doorgemaakte pre-eclampsie de kans op een hersen-
infarct verdubbelt en het risico op een verhoogde bloeddruk 
verviervoudigt.10 

Effect op foetus en neonaat
Generation R (Erasmus MC) is een perfect voorbeeld van 
onderzoek naar de gezondheid van kinderen in relatie tot de 
zwangerschap waaruit zij zijn geboren. Dit project bestaat 
onder andere uit een translationele prospectieve cohortstu-
die waarin zwangere vrouwen tussen 2001 en 2006 werden 
geïncludeerd. Deze zwangerschappen werden geëvalueerd 
met daaraan gekoppeld de gegevens van de hieruit bijna 
10.000 geboren kinderen in hun vierde, zesde, negende, 
veertiende en achttiende levensjaar. Er is al een heel aantal 
associaties aangetoond, onder andere dat er bij zwanger-
schappen met een vrouwelijke foetus meer vroege pre-
eclampsie voorkomt dan bij zwangerschappen met een man-
nelijke foetus (OR 1,36 (95% CI 1,17-1,59)).11 Dit wordt ver-
klaard door het vaker voorkomen van dusdanig ernstige pla-
centatieproblemen bij zwangerschappen van het mannelijk 
geslacht dat er meer vroege miskramen ontstaan, zodat de 
doorgaande zwangerschappen in eerste instantie gezonder 
lijken. Verder is er na de geboorte vaker een hoge bloeddruk 
bij kinderen geboren na een zwangerschap die gepaard ging 
met zwangerschapshypertensie. Deze associatie lijkt echter 
niet aanwezig bij pre-eclampsie. Dr. Laura Benschop vond 
een hoge bloeddruk bij zes- en negenjarige kinderen van 
moeders met hypertensie, ongeacht zwangerschapscompli-
caties. Of deze effecten ook nog te zien zijn bij nog langere 
follow-up moet nog blijken.12

Dr. Eva Zwertbroek presenteerde de tweejaars follow-up van 
de HYPITAT-II-trial, een onderzoek naar het effect van wel of 
niet direct inleiden bij zwangerschapshypertensie of pre-
eclampsie, gediagnosticeerd tussen amenorroeduur van 34 
en 37 weken.13 In de follow-up-studie is gekeken naar de 
motorische en de gedragsontwikkeling van de kinderen op 
tweejarige leeftijd. Zwertbroek liet zien dat 28% van de kin-
deren op tweejarige leeftijd een motorische ontwikkelings-
achterstand heeft wanneer er direct wordt ingeleid, tegen-
over 18% van de kinderen in de expectatieve groep. Er werd 
geen verschil in gedrag gevonden. Ze pleit ervoor dit mee te 
nemen in de overweging om wel of niet in te leiden. 

Internationale verschillen en uitdagingen
In Nederland en in Engeland is (volgens de oude ziektedefini-
tie) de prevalentie van (pre-)eclampsie de laatste jaren afge-
nomen, terwijl er in Amerika een toename te zien is van 5% 
in 1993 naar 9% in 2014.14 Deze stijging lijkt vooral veroor-
zaakt door de toename van obesitas en de maternale leef-
tijd. In minder ontwikkelde landen spelen andere problemen 
een rol waardoor ook oplossingen op andere vlakken 

moeten worden gezocht. Dr. Charles Nwaigwe uit Nigeria 
presenteerde de resultaten van een project waarbij health 
care workers werden getraind in het meten van bloeddruk, 
waardoor meer effectieve behandelingen kunnen worden 
gestart.15 In Bangladesh is er een hoge maternale en foetale 
sterfte door de gevolgen van pre-eclampsie, vanwege tekor-
ten aan magnesiumsulfaat.16 Dr. Nicola Vousden (UK) pre-
senteerde een overzicht van de uitkomsten van patiënten 
met pre-eclampsie in ontwikkelingslanden.17 Verschillen 
worden met name veroorzaakt door beschikbaarheid van 
magnesiumsulfaat (MgSO4), afstand tot het ziekenhuis en het 
wel of niet hebben van een intensive care unit. Deze eerste 
stap, het identificeren van deze problemen, is van belang 
zodat de gezondheidszorg beter ingericht kan worden.

Young investigator sessie 
Tijdens de Young investigator sessie werden zes jonge onder-
zoekers in de gelegenheid gesteld resultaten van hun onder-
zoek te presenteren. Een van de prijswinnaars, Moriya 
Gamliel, heeft met haar onderzoeksgroep een subset van 
NK-cellen van de decidua ontdekt die alleen aanwezig was 
bij multipara. Zij concludeerde dat deze pregnancy-trained 
decidual NK cells mogelijk een rol spelen in het 'herinneren' 
van een eerdere doorgemaakte zwangerschap. Primipara 
zouden deze geheugenfunctie van de NK-cellen dus nog niet 
hebben ontwikkeld, wat een verklaring kan zijn voor het ver-
hoogde risico op het ontwikkelen van ziekte of een slechte 
placentatie tijdens de eerste zwangerschap.18 De winnares 
van de klinische presentaties tijdens deze sessie was Anne-
marijne Adank. In haar onderzoek bestudeerde zij de moge-
lijke associatie tussen het lipidenprofiel van de moeder in 
het begin van de zwangerschap en later optredende zwan-
gerschapscomplicaties zoals pre-eclampsie. Voor dit onder-
zoek maakte ze gebruik van data van de al eerder genoemde 
Generation-R-studie. Zij vond een link tussen een afwijkend 
lipidenprofiel en pre-eclampsie en een hogere bloeddruk 
tijdens de zwangerschap, maar ook met een hogere bloed-
druk tot wel negen jaar post-partum. Er werd geen signifi-
cant verband gevonden tussen het maternale lipidenprofiel 
en zwangerschapshypertensie. Van de onderzochte lipiden 
waren de triglyceriden het meest belangrijk voor de kans op 
het ontwikkelen van pre-eclampsie. Adank concludeert dat 
de lipidenconcentratie in de vroege zwangerschap mogelijk 
bruikbaar is om vrouwen te identificeren die at risk zijn voor 
pre-eclampsie, maar ook voor toekomstige hypertensie, en 
hiermee een mogelijkheid geeft voor een vroege interventie 
voor het voorkomen van hart- en vaatziekten.19 

Experts aan het woord
Tijdens het congres hadden wij de eer om de eminente 
prof. dr. Chris Redman en prof.dr. Sandra Davidge te intervie-
wen. Wij spraken met hen over het congres, hun onderzoek 
naar zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoenin-
gen en over hun visie op de toekomst. 
Chris Redman is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van 
Oxford en heeft een grote rol gespeeld bij de implementatie 
van het CTG bij foetale bewaking. Ook staat hij wereldwijd 
bekend als een expert op het gebied van pre-eclampsie.
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sie gaat ontwikkelen. De beslissing of een zwangere vrouw 
wel of niet veilig naar huis gestuurd kan worden wordt door 
deze ratio vergemakkelijkt, maar het is geen perfecte test. 
De ratio is met name goed in het voorspellen van het optre-
den van pre-eclampsie op de korte termijn tot een zwanger-
schapsduur van 37 weken, maar voor de voorspelling van 
late pre-eclampsie is dit geen goede test omdat er met de 
aanleg van die placenta’s in principe niets mis is. Immers 
een vroege pre-eclampsie ontstaat door een slechte placen-
tatie, waar de late, aterme pre-eclampsie het gevolg is van 
een ouder wordende, slechter functionerende placenta.” 

Is pre-eclampsie dan een fysiologisch gevolg van het einde 
van een zwangerschap?
“Is doodgaan op de leeftijd van honderd jaar fysiologisch? 
Voor de evolutie wel, voor de betrokkenen niet.”  

Bij welke termijn worden vrouwen met zwangerschapshyper-
tensie of pre-eclampsie in het Verenigd Koninkrijk ingeleid?
“Bij 36 weken. Dit is zo omdat al deze vrouwen at risk zijn 
voor het ontwikkelen van een zeer gecompliceerd beloop, 
vaak zonder dat je hiervoor vooraf een waarschuwing krijgt. 
Mijns inziens is er geen winst te halen bij het beëindigen van 
de zwangerschap bij een latere termijn. Er is altijd tijdsdruk 
bij pre-eclampsie. In de ideale wereld zou er een test 
bestaan die bij twaalf weken zwangerschap aangeeft welke 
patiënte pre-eclampsie ontwikkelt. Helaas zijn we nog niet 
zo ver.” 

Bestaat pre-eclampsie over twintig jaar nog steeds?
“Ja, maar het wordt veiliger in onze handen. In 1952 waren 
er 260 sterftegevallen in drie jaar tijd in het Verenigd Konink-
rijk. Op dit moment is de maternale mortaliteit één op één 
miljoen, wat overeenkomt met één geval per jaar in het Ver-
enigd Koninkrijk. We zijn in de loop der jaren beter gewor-
den in het diagnosticeren, behandelen en minimaliseren van 
de complicaties.”  

Professor Sandra Davidge van de University of Alberta, 
Canada, is hoofd van een team dat onderzoek doet naar 
maternale en neonatale cardiovasculaire ziekten. Daarnaast 
is ze de uitvoerend directeur van het Canadese Women and 
Children’s Health Research Institute. 

Wat heeft u in uw dierstudies ontdekt over het effect van 
gevorderde maternale leeftijd op de cardiovasculaire functie 
van hun nakomelingen?
“Wij hebben gevonden dat met name de mannelijke nako-
melingen minder goed in staat zijn tot vasorelaxatie en ook 
blijkt dat zij bij een experiment waarbij ischemie/reperfusie 
schade geïnduceerd werd meer hartschade ontwikkelen.21  
De problemen die we zien bij kinderen zijn natuurlijk multi-
factorieel bepaald. Het is deels genetische aanleg maar ook 
speelt de barkerhypothese een rol, dat wil zeggen dat de kin-
deren als het ware in utero al aangedaan worden door de 
gecompliceerde zwangerschap. De bij pre-eclampsie aanwe-
zige schadelijke stoffen vanuit de placenta hebben invloed 
op de ontwikkelende vaten van de foetus. Een andere onder-

Wat vindt u van het congres?
“Tijdens deze editie van de ISSHP lijken basale en klinische 
wetenschappers de handen ineen te slaan waardoor er 
zowel aandacht is voor zowel de etiologie van hypertensieve 
aandoeningen in de zwangerschap als ook voor de behande-
ling hiervan en de brug die hiertussen geslagen moet 
worden. Er zijn zelden echt grote doorbraken in dit onder-
zoeksgebied, maar er is altijd progressie.” 

Welke bevindingen vindt u het meest vernieuwend? 
“Het bewijs van prof.dr. Leslie Myatt dat jongens en meisjes 
in de uterus zo anders reageren op veranderende condities, 
vind ik erg opvallend. Myatt spreekt over een zogenaamde 
sekse-specifiek dimorfisme van de placenta.20 De genexpres-
sie in de placenta is afhankelijk van het geslacht van het 
kind en wordt daarnaast ook op een sekse-afhankelijke 
manier beïnvloed door de inflammatoire status van de 
moeder, haar dieet en lipidenprofiel. Deze geslachtsdimorfie 
heeft effect op de overleving en de groei van het kind maar 
ook op welke problemen de moeder krijgt wanneer zij pre-
eclampsie ontwikkelt.” 

Denkt u dat de sFlt-1;PlGF ratio ooit in de kliniek geïmple-
menteerd gaat worden?
“Het is niet gek dat deze ratio al twaalf jaar geleden is 
ontdekt en nog niet overal is ingevoerd. Het duurt meestal 
jaren voordat een klinische ontdekking ingevoerd wordt. In 
Oxford is deze ratio al wel geïmplementeerd, met name voor 
de minder ervaren clinici om als extra handvat te bieden 
voor welke patiënte wel en welke patiënte niet pre-eclamp-

sFlt-1;PlGF ratio
•  sFlt: soluble fms-like tyrosine kinase-1, een vascular 

endothelial growth factor (VEGF) receptor, die wordt uit-

gescheiden door endotheelcellen, monocyten en placenta; 

•  PlGF: placental growth factor, een van de VEGF’s, die 

belangrijk is voor de aanpassing van de maternale 

bloedvaten in de zwangerschap;

•  De verhouding tussen deze twee is verhoogd bij pre-

eclampsie en zou gebruikt kunnen worden bij het 

voorspellen van het wel of niet optreden van pre-eclampsie 

op de korte termijn.

Sandra Davidge en Chris Redman. Foto Miriam Braakhekke. 
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zoeksgroep heeft aangetoond dat ook de foetale neuronen-
ontwikkeling wordt beïnvloed, wat een risico op dementie 
en Alzheimer met zich meebrengt. 

U doet verder ook veel onderzoek naar LOX-1 (lectin-like oxi-
dezed LDL receptor). Kunnen we de expressie van deze recep-
tor gebruiken om pre-eclampsie te voorspellen?
“De expressie van LOX-1 is verhoogd bij vrouwen met pre-
eclampsie. Het is nog niet duidelijk of er voor het ontstaan 
van de zwangerschap ook al een verhoogde LOX-1-expressie 
is. Wel is de LOX-1-expressie verhoogd bij vrouwen met dys-
lipidemie en atherosclerose, ook bekend als risicofactoren 
voor het ontwikkelen van pre-eclampsie. Zwangerschap kan 
gezien worden als een soort stresstest voor een vrouw en 
kan voorspellen of ze later in het leven kans heeft op vascu-
laire disfunctie. Maar wellicht is het ook andersom het geval, 
dat de zwangerschap de vasculaire disfunctie veroorzaakt. 
LOX-1 lijkt wel een veelbelovend aangrijpingspunt voor de 
behandeling van pre-eclampsie, waarbij je je kan voorstellen 
dat de therapie erop gericht moet zijn de LOX-1- expressie te 
remmen. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan 
naar dit mechanisme bij het ontwikkelen van atherosclerose, 
er is echter nog geen medicament beschikbaar. We zijn dus 
nog erg ver verwijderd van een medicament dat in de zwan-
gerschap gebruikt zou kunnen worden. Dit is wel waar we 
naar moeten streven. Met zo’n soort behandeling zou je 
vroege pre-eclampsie kunnen behandelen zonder dat je de 
zwangerschap hoeft te beëindigen. Op die manier voorkom 
je ook dat de schadelijke placentaire stoffen te lang circule-
ren, waarmee je de maternale en foetale langetermijneffec-
ten hopelijk kan terugdringen.’ 

Als we zwangerschap inderdaad als een stresstest voor het 
lichaam beschouwen, zou het dan nuttig zijn om vrouwen na 
de zwangerschap te screenen op vasculaire disfunctie? 
“Ik vind dat zorgverleners, en dan met name huisartsen, op 
de hoogte moeten zijn van het feit dat vrouwen met een 
doorgemaakte pre-eclampsie een verhoogd risico hebben op 
cardiovasculaire problemen later in het leven. Hier lijkt op 
dit moment nog te weinig aandacht voor te zijn. Ook patiën-
ten moeten worden voorgelicht over de langetermijneffecten. 
Pre-eclampsie zal nooit helemaal voorkomen kunnen 
worden, maar we kunnen wel zorgen voor betere uitkomsten 
voor moeder en kind.’

Wat zou u graag als boodschap willen meegeven aan ons?
“Onderzoek naar zwangerschapsproblematiek zou meer 
aandacht moeten krijgen vanuit de overheid, tenslotte is 
ieder individu, een product van zijn placenta. We kunnen 
problemen later in het leven voorkomen door in de eerste 
plaats gezond zwanger te worden en vervolgens interventies 
toe te passen in de zwangerschap. Gezond zwanger worden 
zal de prevalentie van pre-eclampsie doen afnemen, maar 
het is en blijft lastig om te voorspellen welke vrouwen at risk 
zijn om pre-eclampsie te ontwikkelen, mede door de vele 
factoren die een rol spelen. Als het even kan, moeten 
vrouwen éérder zwanger worden.” 

Komende edities van het ISSHP-congres
In 2019 wordt het Europese congres gehouden in Lund, 
Zweden en het wereldcongres in 2020 in Nara, Japan. 
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Zwangerschap vormt een fysiologische uitdaging voor 
alle orgaansystemen. De veranderingen in onder meer 
vaatfunctie, het immuunsysteem, hormonale invloeden 
en vetstofwisseling vragen alle om aanzienlijke adaptatie 
van de moeder, met als doel om foetale groei en ontwik-
keling te ondersteunen en zelf gezond te blijven. Het 
onvoldoende optreden van deze adaptatie is de basis 
voor het ontstaan van een aanzienlijk deel van de zwan-
gerschapscomplicaties in de dagelijkse praktijk, zoals 
pre-eclampsie, foetale groeirestrictie (FGR), diabetes en 
vroeggeboorte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
gecompliceerde zwangerschapsuitkomst tevens een ver-
hoogde vatbaarheid voor toekomstige ziekten aan het 
licht kan brengen.1 Vanuit dit oogpunt kan de zwanger-
schap beschouwd worden als een ‘stresstest’ om 
vrouwen (en kinderen) te identificeren die risico lopen 
om op latere leeftijd problemen te ontwikkelen zoals bij-
voorbeeld diabetes en hart- en vaatziekten.  

Spiraalarterie remodellering essentieel voor een 
ongecompliceerde zwangerschap
Eén van de belangrijkste transities in de zwangerschap is de 
verandering van de bloedvaten van de baarmoeder zelf. De 
arterietakken van de arteria uterina gelegen in de spierlaag 
van de baarmoederwand, met hun karakteristiek spiraalvor-
mige aspect, vormen een netwerk van bloedvaten dat sterke 
omvorming ondergaat tijdens iedere zwangerschap. Op de 
locatie waar de innesteling van de placenta plaatsvindt, het 
zogenaamde ‘placentabed’, worden deze ‘spiraalarteriën’ 
omgevormd onder invloed van de migrerende trofoblast-
cellen tot bloedvaten met een vier- tot zesmaal groter kaliber 
en een sterk aangepaste vorm en samenstelling van de 
bloedvatwand. Dit proces omvat een gecoördineerd stappen-
plan van cellulaire en matrixveranderingen van de vaatwand, 
waaronder disruptie en reparatie van de endotheellaag, uit-
eenvallen van de gladde spiercellaag en tijdelijke inbedding 
van de foetale trofoblastcellen tot aan het oppervlak van de 
luminale zijde van het bloedvat. Het gevolg is een bloedvat 
met een trompetvormige uitmonding en daarmee sterk toe-
genomen capaciteit voor bloedtoevoer en een afgenomen 
doorstromingssnelheid om schade aan de placenta door 
hoge flow en turbulentie te voorkomen. Spiraalarterie 
re modellering wordt door velen gezien als een cruciale stap 

in de succesvolle adaptatie van de moeder aan de zwanger-
schap en falen van dit proces als een belangrijke bron voor 
zwangerschapscomplicaties.2 Kennis over dit fenomeen is 
ontstaan na het pionierswerk van Brosens en Pijnenborg in 
de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, aan de hand van 
beperkt beschikbaar materiaal verkregen bij hysterecto-
mieën postpartum. Deze studies lieten vooral aanwijzingen 
zien voor problemen met spiraalarterie remodellering bij 
zwangerschappen met pre-eclampsie en zwangerschappen 
met foetale groeirestrictie.  

Huidige kennis over spiraalarterie remodellering 
nog te beperkt 
Hoewel afwijkende remodellering van spiraalarteriën alge-
meen gezien wordt als de leidende hypothese in de ont-
staanswijze van placentaire disfunctie, in het bijzonder in 
het kader van pre-eclampsie en foetale groeirestrictie (en de 
meeste leerboeken deze kennis voor absolute waarheid aan-
nemen), is de prevalentie van deze afwijkingen bij gezonde 
en gecompliceerde zwangerschappen eigenlijk nooit goed 
vastgesteld in voldoende grote cohorten. Daarmee zijn de 
relevantie van dit probleem en – belangrijker nog –  de 
relatie met gezondheid van moeder en kind, onvoldoende 
duidelijk. De huidige studies van het placentabed zijn voor-
namelijk gebaseerd op histologische observaties in kleine 
series gefixeerd materiaal, waardoor mechanismen betrok-
ken bij het omvormen van spiraalarteriën bij de mens tot 
nog toe beperkt zijn bestudeerd. De kennis rond de rol van 
o.a. het immuunsysteem van de moeder, specifieke eigen-
schappen van de trofoblast die leiden tot verminderde 
invasie, andere factoren in de decidua en myometrium, de 
rol van het endotheel en aanwijzingen voor betrokken 
genen, komt dan ook grotendeels uit dierexperimenteel 
onderzoek. Het is echter zeer de vraag of de relevantie van 
deze bevindingen standhoudt in de menselijke situatie. 
Opvallend genoeg blijkt de mens de enige species met ‘diepe 
invasie’ van de trofoblast in de baarmoederwand en de 
daarbij behorende uitgebreide omvorming van spiraalarte-
riën. Vergelijkende studies in andere diersoorten, zelfs bij 
primaten, bevestigen het unieke aspect van de mens als 
‘deep invader’ als het gaat om voortplanting. In dit kader is 
het werk van Kurt Benirschke en zijn systematische studie 
van placenta- en baarmoederhistologie in vrijwel alle dier-
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afname van vaatbiopten uit het placentabed liet zien, obser-
veerden we dat vaatafwijkingen, zoals afwijkende remodel-
lering, ook in deze kleine serie vaker voorkomen bij vrouwen 
met pre-eclampsie. Ook werd bij deze vrouwen vaker 
tekenen van specifieke vaatschade in de wand van de bloed-
vaten gezien, waaronder vetophoging, ontsteking (bekend als 
‘acute atherose’) en trombose. Daarnaast bleek dat vrouwen 
met ‘acute atherose’ vaker een minder gunstig profiel van 
risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals afwijkende 
cholesterolwaarden, in het bloed hebben. Dit versterkt de 
gedachte dat pre-eclampsie onderdeel is van een spectrum 
van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd en dat dit zelfs 
waarneembaar is in atherosclerose-achtige vaatafwijkingen 
in het placentabed. 
Vervolgens werd de methode vanaf 2011 gebruikt om de pre-
valentie van laesies passend bij abnormale ontwikkeling van 
spiraalarterie vast te stellen bij vrouwen met een zwanger-
schap gecompliceerd door pre-eclampsie en/of FGR en verge-
leken met controles met een ongecompliceerde zwanger-
schap. Het onderzoek werd aan alle vrouwen met een indi-
catie voor een keizersnede aangeboden. In totaal namen van 
de 1267 vrouwen, die in aanmerking kwamen voor het 
onderzoek, 394 vrouwen deel, waarvan 121 met pre-eclamp-
sie en/of FGR en 149 met een ongecompliceerde zwanger-
schap. Per patiënte werden vier biopten van het placentabed 
afgenomen en gescoord volgens het eerder gevalideerde sco-
ringssysteem. Op grond van deze eerste analyse werd ken-
merken van abnormale remodellering vastgesteld bij 63% 
van de vrouwen met pre-eclampsie en/of FGR ten opzichte 
van 10% in de controlegroep. Abnormale remodellering ging 
in ongeveer de helft van de gevallen gepaard met afwezig-
heid van intramurale trofoblastcellen (46% versus 6,7%). Dit 
terwijl de aanwezigheid van trofoblastcellen in de omgeving 
vaak overvloedig was. Onze bevindingen ondersteunen 
daarmee niet de klassieke hypothese dat afwijkende ontwik-
keling van de spiraalarterie het gevolg is van een ‘oppervlak-
kige invasie’ door een abnormaal invasief karakter van trofo-
blastcellen. Wellicht is dat in het licht van meer recent werk 
ook minder aannemelijk. Eerdere studies hebben laten zien 
dat de eerste stadia van spiraalarterietransformatie vooral 
afhangt van een maternale respons op zwangerschap en 
zelfs in afwezigheid van trofoblastcellen kan plaatsvinden. 
Mogelijk verklaart dit ook de invloed van pre-existente vaat-
gezondheid op het risico van zwangerschapscomplicaties 
samenhangend met abnormale spiraalarterieontwikkeling. 
Naast defecte remodellering kwamen laesies van de vaat-
wand, waaronder ‘acute atherose’ en trombose, ook aanzien-
lijk vaker voor bij pre-eclampsie en FGR, acute atherose in 
ongeveer 30% van de gevallen voorkomt (versus 3% van de 
controles) en trombose in de vaatwand in 17% (versus 5% in 
de controlegroep). Opvallend was dat deze laesies even vaak 
voorkomen in de decidua (oppervlakkige laag) als in het 
myometrium (diepere laag) van het placentabed, terwijl in 
eerdere literatuur werd aangenomen dat deze vaatlaesies 
konden worden beschouwd als ‘epifenomeen’, alleen aanwe-
zig in de decidua. Naast vaatproblematiek onderzochten we 
ook de aanwezigheid van specifieke afweercellen, in het bij-
zonder regulatoire T-cellen, in en rondom de spiraalarteriën 

soorten van de dierentuin in San Diego, beter bekend als het 
Frozen Zoo project, niet alleen bijzonder, maar ook zeer 
informatief.3 
Hoewel de pathofysiologie van het remodellering van abnor-
male spiraalarterie niet bekend is, dicht de klassieke hypo-
these een centrale rol toe aan een afwijkende invasief karak-
ter van de binnendringende trofoblastcellen vanuit de pla-
centa, de zogenaamde extravilleuze trofoblast. Een ‘opper-
vlakkige invasie’ van trofoblast zou dan leiden tot abnormale 
omvorming van spiraalarteriën, wat dan weer leidt tot onder-
ontwikkeling van de placenta en abnormale toevoer van voe-
dingsstoffen naar de baby. Vervolgens kan hierdoor de 
moeder secundair hoge bloeddruk, eiwitverlies en schade 
aan endotheel in de overige bloedvaten, oftewel pre-eclamp-
sie, ontwikkelen. Pre-eclampsie gaat inderdaad vaak gepaard 
met beperking in de foetale groei, wat ook weer toegeschre-
ven wordt aan onvoldoende ondersteuning van de groei door 
onderontwikkeling van de placenta. Dit wordt verder onder-
steund door pathologische beoordeling van de placenta bij 
zwangerschappen met pre-eclampsie of groeirestrictie, 
waarbij histologische kenmerken passend bij mogelijk ver-
minderde functie, zoals bijvoorbeeld toegenomen rijping en 
ischemie, regelmatig worden waargenomen. Toch is de 
bewijsvoering voor deze hypothese beperkt. Zo zijn er geen 
studies van voldoende kwaliteit en grootte die een eendui-
dige relatie laten zien tussen spiraalarteriepathologie, afwij-
kende placentahistologie en uitkomsten voor moeder en 
kind. Ook toonde wij in recent werk aan dat er slechts 
beperkt onderscheid te maken valt tussen histologische 
afwijkingen in de placenta bij foetale groeirestrictie alleen, 
ten opzichte van foetale groeirestrictie met pre-eclampsie. 
Belangrijker nog, de invloed van de gezondheid van de 
moeder op het optreden van spiraalarteriepathologie, alsook 
de invloed van de spiraal arterie pathologie op de uitkomst 
van de zwangerschap en de prognose voor het kind, zijn 
onduidelijk. Ook zijn de vaatproblemen in de spiraalarteriën 
niet voldoende beoordeeld per celtype. Bij andere vaataan-
doeningen (zoals bij atherosclerose en bij outward remode-
ling van arterietakken van vergelijkbaar kaliber) worden spe-
cifieke rollen toegeschreven o.a. aan het endotheel en de 
fibroblasten in de adventitia. 

SPAR-studie: systematische beoordeling van het 
placentabed
In een recent proefschrift beschrijft Laura Brouwers, gynae-
coloog in opleiding, de resultaten van Nederlands onder-
zoek, uitgevoerd in het UMC en het Diakonessenhuis in 
Utrecht, gericht op systematisch in kaart brengen van 
spiraalarteriegezondheid bij ongecompliceerde zwanger-
schappen en zwangerschappen met pre-eclampsie en/of 
foetale groeirestrictie, de SPiral Artery Remodeling, ofwel 
SPAR studie.4 Voor het onderzoek werd eerst een nieuw 
biopsieafname- en beoordelingssysteem ontwikkeld om 
vaatproblematiek in het placentabed systematisch te kunnen 
beoordelen. In de pilotstudie werd de techniek getest bij 29 
vrouwen met pre-eclampsie en 29 vrouwen met gezonde 
zwangerschap die in aanmerking kwamen voor een keizer-
snede.5 Naast het feit dat de techniek veilige en betrouwbare 
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in het placentabed en endotheelcellen uit het placentabed, 
die hiervoor geïsoleerd werden en op transcriptieniveau 
bestudeerd. Deze studie is, voor zover wij weten, een van de 
eerste onderzoeken die deze technieken gebruikt om rele-
vante genen in dit celtype te identificeren en verdient verder 
onderzoek om de exacte relevantie en toekomstige klinische 
mogelijkheden te identificeren. De eerste resultaten van dit 
onderzoek werden op het ISSHP-congres in Amsterdam 
gepresenteerd en zijn in bewerking voor publicatie in de 
loop van het komende jaar. 

Belang van gezonde spiraalarteriën voor klinische 
uitkomsten bij pasgeborenen
In vervolgonderzoek richt het SPAR-project zich op de impact 
van spiraalarteriepathologie op neonatale uitkomsten, waar-
onder complicaties in de vroege levensfase tijdens de NICU-
opname, en maten voor de groei en ontwikkeling. Hebben 
kinderen met FGR, op grond van slechte remodellering van 
de spiraalarteriën, een andere prognose dan kinderen met 
een normaal ontwikkeld placentabed? Vervolgstudies maken 
gebruik van meer geavanceerde immunologische en molecu-
laire techniek om in beeld te krijgen welke stappen nodig 
zijn voor succesvolle remodellering van spiraalarteriën. 
Deze en andere analyses worden in de loop van het 
komende jaar verwacht. 
Samenvattend bevestigt het SPAR-onderzoek dat abnormale 
remodellering van spiraalarteriën in het placentabed in onge-
veer de helft van de zwangerschappen met pre-eclampsie of 
foetale groeirestrictie aantoonbaar zijn. In dit onderzoek 
worden de bevindingen van de kleinere studies hiermee 
deels bevestigd. Anderzijds laten de eerst SPAR-resultaten 
zien dat met structurele beoordeling van pathologie, in een 
voldoende grote serie, niet alle geldende aannames rond spi-
raalarterie biologie stand houden. Zo lijkt de trofoblast niet 
per se afwezig in de diepere myometriumlaag van de baar-
moederwand in het geval van abnormale remodellering (de 
‘oppervlakkige invasie’ -hypothese), maar is er meer een pro-
bleem met het bereiken van de luminale zijde van de bloed-
vaten. 
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Er zijn nog stappen te zetten in het ontrafelen van dit belang-
rijke fenomeen in de zwangerschap. Niettemin hopen we dat 
deze resultaten een eerste bijdrage leveren aan betere zorg 
en behandelopties vrouwen en kinderen die te maken 
krijgen met pre-eclampsie en foetale groeirestrictie. 
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Kans op kransslagaderverkalking
na pre-eclampsie 
dr. B.B. van Rijn   gynaecoloog, associate professor, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
 

In 2001 liet gynaecoloog Gordon Smith in het Schotse 
geboorteregister een opvallende relatie zien tussen het 
optreden van pre-eclampsie en het risico op ischemische 
hartziekten op latere leeftijd bij dezelfde vrouwen.1 Met 
name vrouwen met een zwangerschap gecompliceerd 
door vroege pre-eclampsie en foetale groeirestrictie 
bleken wel vijf- tot zevenmaal vatbaarder voor ische-
misch hartlijden. De uitkomst van het Schotse onderzoek 
werd kort daarna bevestigd in onder andere de Noorse 
geboorteregisters. Dit leidde op een aantal plaatsen in 
Nederland tot het opzetten van prospectief vervolgonder-
zoek om het risico op hart- en vaatziekten na pre-
eclampsie beter in kaart te brengen. 

Waar de aandacht op dat moment nog vooral uitging naar 
het opsporen van onderliggend tromboserisico, al dan niet 
op basis van aangeboren of verworven ‘trombofilie’, stelden 
gynaecologen in een aantal academische centra en algemene 
ziekenhuizen spreekuren in, om bij vrouwen na ernstige, 
veelal vroege pre-eclampsie, risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten vast te stellen in de eerste maanden tot jaren na 
de bevalling. Nederland nam hiermee een voortrekkersrol op 
zich en het onderwerp kwam in korte tijd hoog op de onder-
zoeksagenda’s van vrijwel alle perinatologische centra in het 
land. In het Utrechtse Perinatologisch Centrum, sinds twee 
jaar verhuisd naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis, werd 
het zogenaamde ‘na-onderzoek’ vanaf 2001 uitgebreid van 
meting naar stollingsafwijkingen en bloeddruk met een 
aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten, waaronder 
een cholesterolprofiel, de acute-fase inflammatoire marker 
C-reactiefproteïne, en een aantal toen nog minder bekende 
‘nieuwe’ markers voor hart- en vaatziektenrisico, zoals 
lipoproteïn(a) en fibrinogeen. De hypothese werd gevormd, 
dat vatbaarheid voor pre-eclampsie samenhangt met een 
constitutionele neiging van de moeder om vaatproblemen te 
ontwikkelen bij ‘stressvolle’ omstandigheden voor het endo-
theel, zoals bij activatie van het immuunsysteem en oxida-
tieve schade tijdens de zwangerschap. Om op zoek te gaan 
naar verklarende mechanismen voor genetische en niet-
genetische vatbaarheid voor vaatschade bij moeders met 
pre-eclampsie, werd een samenwerking gestart met het 
researchlaboratorium van de afdeling Klinische Chemie en 
de afdeling epidemiologie van het Julius Centrum. In 2003 

werd de eerste subsidie door ZonMW toegekend voor onder-
zoek naar dit onderwerp, tevens de eerste aan een gynaeco-
logie arts-assistent toegekende subsidie in het AGIKO-pro-
gramma. Met deze financiële steun had ik het voorrecht in 
2008 te promoveren op het proefschrift ‘Early-Onset Pree-
clampsia: Constitutional Factors and Consequences for Long-
term Cardiovascular Health’ onder begeleiding van prof. Hein 
Bruinse en dr. Arie Franx. In het onderzoek toonden we aan 
dat het optreden van ernstige, vroege pre-eclampsie hoogst-
waarschijnlijk niet alleen op basis van toeval en omstandig-
heden specifiek voor de zwangerschap ontstaat, maar vele 
malen vaker optreedt bij vrouwen met één of meer risicofac-
toren voor hart- en vaatziekten buiten de zwangerschap en 
in het licht gezien kan worden van constitutionele vatbaar-
heid voor vaatlijden. Een aantal ‘nieuwere’ risicofactoren 
voor versneld optreden van atherosclerose kwam eveneens 
drie tot vier keer vaker voor bij vrouwen met pre-eclampsie 
in de voorgeschiedenis, waaronder opvallend verhoogde 
waarden van inflammatoire markers vele maanden postpar-
tum, genetische defecten in het immuunsysteem en een ver-
sterkte acute-faserespons na vaccinatie. 

Het onderzoek kreeg, zeker in de beginjaren, internationaal 
niet direct navolging. Met name uit de Verenigde Staten was 
de populariteit van de zogenaamde ‘factor-X-hypothese’, 
oftewel de zoektocht naar de mysterieuze factor uit de pla-
centa die pre-eclampsie veroorzaakt, het geldende dogma in 
pre-eclampsie-onderzoek. Hoewel nog steeds een belang-
rijke hypothese, werd aandacht voor vatbaarheid buiten de 
zwangerschap nog niet op waarde geschat. Ook werd alge-
meen aangenomen dat ernstige, vroege pre-eclampsie, 
doordat de aandoening vaak gepaard gaat met foetale groei-
restrictie, toch vooral een placentaire aandoening betreft bij 
in principe gezonde vrouwen, terwijl late pre-eclampsie 
meer een uiting zou zijn van het onderliggend lijden van de 
moeder. Hier bleek in de vervolgstudies weinig van waar, 
aangezien verreweg het grootste risico op onderliggende 
hart- en vaatrisicofactoren juist bleek te liggen bij vrouwen 
met een vroege, ernstige pre-eclampsie. Inmiddels is duide-
lijk dat eigenlijk iedere vorm van placentaproblemen 
gepaard gaat met een verhoogd voorkomen van onderlig-
gende gezondheidsrisico’s bij de moeder. Zelfs bij vrouwen 
met een zwangerschap gecompliceerd door uitsluitend ern-
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stige groeirestrictie, zonder enig teken van hypertensie of 
pre-eclampsie, of vrouwen met uitsluitend een abruptio pla-
centae, wordt een verhoogd voorkomen van risicofactoren 
voor hart- en vaatziekten gevonden. 

De conclusie dat zwangerschap kan dienen als een 
‘stresstest’ voor het vaatstelsel is inmiddels niet meer 
omstreden. Op basis van dit concept werd, nu vijf jaar terug, 
in Nederland een consortium gevormd om het vervolg-
onderzoek voor vrouwen met pre-eclampsie in de voorge-
schiedenis, uit te breiden naar de leeftijd 40 tot 65 jaar, als 
onderdeel van het CREW-consortium (CaRdiovascular agEing 
for Women) gefinancierd door de Hartstichting. In dit pro-
gramma werkten gynaecologen, epidemiologen, cardiologen, 
neurologen, internisten en gezondheidseconomen samen om 
de impact van reproductieve aandoeningen, waaronder pre-
eclampsie, polycysteus ovariumsyndroom, migraine, trom-
bose en andere vrouwspecifieke risicofactoren beter in kaart 
te brengen. In het werkpakket pre-eclampsie werd een 
onderzoek ontworpen om zo goed mogelijk in kaart te 
brengen of subklinische schade aan de coronairarteriën ook 
daadwerkelijk vaker op jonge leeftijd optreedt na een zwan-
gerschap met pre-eclampsie, ten opzichte van een algemene 
populatie vrouwen van dezelfde leeftijd. Hiervoor werd 
gekozen vrouwen terug te vragen voor een CT-scan van de 
coronairen met intraveneus contrast, een zogenaamde coro-
nary computed tomography angiography (CCTA). Met de 
radiologie-afdelingen van het UMC Utrecht en Erasmus MC 
werden in totaal 258 vrouwen met pre-eclampsie in de voor-
geschiedenis met een leeftijd van 45 tot 65 jaar, afkomstig 
uit een groot deel van Nederland, met behulp van CCTA, 
gescand op het voorkomen van subklinische atherosclerose 
en kalkvorming in de coronairarteriën. De eerste resultaten 
van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in het toon-
aangevende tijdschrift Circulation.2 Niet onverwacht, maar 
nooit eerder bevestigd, werd een opvallend hoog voorkomen 
van kalkafzetting in de kransslagaderen op jonge leeftijd 
gevonden bij vrouwen met pre-eclampsie in de voorgeschie-
denis. Van de deelnemers in deze nog jonge leeftijdsgroep 
had 31% een positieve kalkscore, vergeleken met 18% in een 
Amerikaans referentiecohort. Ook liet de helft van de deel-
nemers significante plaque-vorming in de vaatwand zien, 
wat goed zou kunnen passen bij versnelde vorming athero-
sclerose als belangrijkste bijdragende factor aan het toekom-
stig risico op ischemische hartziekte bij deze vrouwen. 
Andere vaatproblemen, zoals kalkvorming in de hersenvaten 
van de schedelbasis (de a. carotis siphon), de halsslagader 
en vaatschade aan de hersenen worden nog verder in kaart 
gebracht. Ook de eerste resultaten van de kosteneffectiviteit 
van de meest optimale strategie voor risicostratificatie voor 
vrouwen na pre-eclampsie werden berekend als onderdeel 
van het CREW-consortium. 

De vraag is uiteraard: hoe nu verder? Wordt het tijd voor een 
beter gezondheidsprogramma voor preventie van een hart-
infarct en een beroerte voor vrouwen na pre-eclampsie? 
Wanneer moet dit gebeuren, hoe en door wie? Het komende 
jaar wordt een start gemaakt met de herziening van de Richt-

lijn cardiovasculair risicomanagement voor vrouwen na een 
reproductieve aandoening. Het staat nu wel vast: pre-
eclampsie is een vaataandoening waarvan het risico niet 
stopt bij de bevalling. De kennis vanuit het Nederlandse 
CREW-initiatief geeft meer duidelijkheid en daarmee ook 
meer mogelijkheden voor een gezonde toekomst voor 
vrouwen na pre-eclampsie.
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Calciumsupplementen en lage doses aspirine zijn effec-
tieve preventieve interventies tegen ontwikkeling van 
pre-eclampsie. Deze kennis wordt echter nog niet ten 
volle benut. Limburgse verloskundigen en gynaecologen 
hebben calcium en aspirine een rol gegeven in de dage-
lijkse praktijk. Calcium wordt aan alle zwangeren gead-
viseerd en aspirine wordt besproken met vrouwen met 
een verhoogd risico, bepaald aan de hand van een pre-
dictiemodel. In dit artikel aandacht voor de Limburgse 
aanpak en de vorderingen in de implementatie.  

Calcium
Achtergrond 
Gebruik van een calciumsupplement (≥ 1 gram dagelijks) ver-
laagt het risico op pre-eclampsie bij vrouwen met een lage 
calciuminname via de voeding en bij vrouwen met een ver-
hoogd risico op hypertensieve aandoeningen.1 Ongewenste 
neveneffecten zijn zeldzaam en gewoonlijk mild.1,2 Voordat 
verloskundige zorgverleners calcium gingen adviseren kwam 
60% van de Limburgse vrouwen niet aan de door de WHO 
aanbevolen calciuminname van 1 gram per dag.3 Uit een 
besliskundige analyse bleek dat de incidentie van pre-
eclampsie naar verwachting 25% daalt, als aan alle zwange-
ren zou worden geadviseerd een calciumsupplement van
≥1 gram per dag te gebruiken gedurende de zwangerschap.4 
Naar aanleiding van deze analyse besloten de leden van het 
Verloskundig Consortium Limburg in 2016 om het calcium-
advies op te nemen in de prenatale basiszorg.5 
De aanbeveling: geef zwangere vrouwen het advies om 
ten minste 1 gram calcium per dag in te nemen, hetzij via 
voeding, hetzij via een supplement.5

Vorderingen in de implementatie 
Het geven van het advies door zorgverleners en de opvolging 
van het advies door zwangeren wordt gemonitord in de 
tweede fase van de Expectstudie.6 De eerste voorlopige 
resultaten laten zien dat 72% van de vrouwen daadwerkelijk 
het advies kreeg om hun calciuminname te optimaliseren. 

Het percentage vrouwen met een te lage inname in het 
eerste trimester zakte van 60% (vóór de adviesperiode) naar 
46%. In het tweede trimester was er een verdere daling te 
zien tot 41%. De mediane calciuminname in het eerste tri-
mester steeg van 886 naar 1102 mg/dag.

Aspirine
Ontwikkeling Expect-calculator en zorgpad ‘hoog 
risico hypertensieve aandoeningen’
Het gebruik van aspirine in lage doses vanaf de vroege zwan-
gerschap verkleint de kans op pre-eclampsie bij vrouwen 
met verhoogd risico met 10-43% en vermindert ook de gere-
lateerde nadelige gevolgen ervan (vroeggeboorte, groeiach-
terstand).7 Hierom wordt gebruik van een lage dosis aspirine 
aanbevolen aan vrouwen met verhoogd risico op pre-
eclampsie. Internationaal is er echter geen consensus over 
de definitie van ‘verhoogd risico’. Hiervoor kunnen lijsten 
met individuele factoren worden gebruikt, zoals te vinden in 
de ACOG- en NICE-richtlijn. De ACOG-richtlijn heeft een hoge 
sensitiviteit en lage specificiteit en leidt tot een percentage 
fout-positieven van circa 40%. De NICE-richtlijn heeft een 
lagere sensitiviteit en een hogere specificiteit en gaat 
gepaard met circa 10% fout-positieven. In predictiemodellen 
worden individuele factoren gewogen meegenomen, en door 
verschuiven van het afkappunt kunnen eigen keuzen worden 
gemaakt met betrekking tot sensitiviteit en specificiteit. 
Predictiemodellen kunnen gebaseerd zijn op maternale ken-
merken, zoals voorgeschiedenis en gewicht, maar kunnen 
ook aanvullende bloedbepalingen en dopplermetingen van 
de arteria uterina bevatten, zoals in de ASPRE-trial. Omdat 
extra bepalingen kostbaar zijn en moeilijker te implemente-
ren, is er in onze regio voor gekozen te onderzoeken hoe 
modellen presteren die alleen maternale kenmerken meene-
men. In de eerste fase van de Expectstudie 8 werden tien 
reeds gepubliceerde eerste-trimester predictiemodellen voor 
pre-eclampsie gevalideerd voor de Nederlandse populatie.9 
Het best presterende model, dat van Syngelaki et al.10, werd 
gerecalibreerd voor de Nederlandse populatie. Vergeleken 

De Limburgse aanpak
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met het model uit de ASPRE-trial wordt een iets lagere speci-
ficiteit maar vergelijkbare sensitiviteit verkregen. Dit bete-
kent dat er meer vrouwen behandeld, maar er net zo weinig 
vrouwen gemist worden. 
Zorgpadontwikkeling en keuzes rondom afkapwaardes 
vonden plaats via een bottom-up procedure waarbij alle Lim-
burgse verloskundige zorgverleners middels een vragenlijst 
hun mening konden geven over stellingen. Een gemanda-
teerde werkgroep van het Verloskundig Consortium Limburg, 
met eerstelijns, tweedelijns- en derdelijnsvertegenwoordigers 
uit alle VSV’s, bekeek hiervan de resultaten en ging, wanneer 
nodig, in discussie over de stellingen om tot consensus te 
komen. Dit leidde onder meer tot een basiszorgpad en een 
zorgpad ‘hoog risico hypertensieve aandoening’. 
Gezien de relatief lage kans op nadelen en bijwerkingen van 
aspirine werd gekozen voor een afkapwaarde van 3% met 
een sensitiviteit van 75% en een specificiteit van 64%, 
waarbij de werkgroep duidelijk een voorkeur had om geen 
strikt advies te geven. Consensus werd bereikt om bij alle 
vrouwen met een verhoogd risico het absolute risico te com-
municeren en de optie van het gebruik van aspirine te 
bespreken. Gekozen werd voor een shared decision setting 
met een weergave van het individuele risico en de absolute 
risicodaling in geval van aspirinegebruik. Er werd een con-
sultkaart ontwikkeld die de counseling ondersteunt. De 
gekozen procedure kon rekenen op een breed draagvlak 
onder eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners.
De Expect-calculator kwam online beschikbaar, werd opera-
tioneel in het voorjaar van 2017 en voorziet, naast een indivi-
duele risicoschatting, in een verwijzing naar het bijbeho-
rende zorgpad en in gepersonaliseerde informatie voor de 
zwangere vrouw.

Vorderingen in de implementatie 
Twaalf maanden na introductie werd de Expect-calculator bij 
ongeveer de helft van de Limburgse zwangeren gebruikt. 
Voorlopige analyses laten zien dat aspirinegebruik besproken 
werd met 81% van de vrouwen met een verhoogd risico. Van 
deze vrouwen gaf 31% aan dagelijks aspirine te gebruiken, 
een absolute toename van 30% ten opzichte van het gebruik 
van aspirine voor invoering van de Expect-calculator (1,5%). 

Tot slot
Preventie van pre-eclampsie heeft naar verwachting niet 
alleen effect op de maternale gezondheid, maar ook op die 
van het kind. Voor meting van veranderingen in de prevalen-
tie van gezondheidsuitkomsten zijn grotere aantallen nodig 
dan verzameld worden in de twee fasen van de Expect-
studie. Daarom zullen gegevens van PeriNed worden aange-
wend voor de perioden voor en na invoering van de nieuwe 
preventieve strategieën. Gekeken zal worden naar het voor-
komen van (ernstige) pre-eclampsie en een samengestelde 
uitkomstmaat bij het kind bestaande uit perinatale sterfte, 
lage apgarscore, NICU-opname, ernstige vroeggeboorte en 
ernstige groeiachterstand bij geboorte. Het corrigeren voor 
reeds bestaande trends en de beperkte betrouwbaarheid van 
sommige variabelen in de PeriNed-database zullen hierbij 
uitdagingen zijn. 
De voorlopige resultaten van de nieuwe Limburgse preven-
tiestrategieën, zoals in bovenstaande kort besproken, bieden 
een hoopgevend beeld. Definitieve resultaten met betrekking 
tot het gedrag van zorgverleners en zwangeren rond Expect-
calculator, aspirine en calcium kunnen worden verwacht in 
de loop van 2019. Daarnaast zal een economische impact 
analyse worden uitgevoerd waarbij QALY’s en kosten worden 
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vergeleken tussen fasen I en II van de Expectstudie.  
Evaluatiestudies van de impact van predictie-instrumenten, 
zoals de Expectstudie, zijn zeldzaam in de verloskunde.11 
Niettemin zijn zulke studies nodig, omdat een predictiemo  
del, hoe goed ook, niet per se impact zal hebben op patiënt-
uitkomsten, zorg of zorgkosten. De opzet en uitvoering van 
een impactstudie kan onderzoekers en zorgverleners tevens 
helpen bij het evalueren van factoren die de implementatie 
van een predictie-instrument belemmeren of bevorderen, of 
een brug zijn naar daadwerkelijke implementatie. 
Al met al zijn de eerste resultaten van de Limburgse aanpak 
in de preventie van pre-eclampsie veelbelovend. Dat is voor 
een deel te danken aan de gevolgde procedures in de 
besluitvorming in het Verloskundig Consortium Limburg. 
De opgedane expertise kan helpen bij invoering op landelijk 
niveau. In de komende ronde van het ZonMw-programma 
Zwangerschap en Geboorte II zal financiering worden aange-
vraagd voor verdere verbetering van de regionale implemen-
tatie en het voorbereiden van landelijke implementatie. 

Met dank aan alle leden van het Verloskundig Consortium 
Limburg.

Probeer de Expectcalculator via: https://software.memic.
unimaas.nl/expectcalculator. Wachtwoord: bevalling
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moeder, tantes of zussen van de zwan-
gere voorkwam.

Eens pre-eclampsie, altijd 
pre-eclampsie?
Over het algemeen is het herhalingsri-
sico op pre-eclampsie in een volgende 
zwangerschap beperkt. Eveneens is het 
beloop in een volgende zwangerschap 
vaak gunstiger. Doorgaans zal een 
vrouw in haar volgende zwangerschap-
pen behandeld worden met aspirine 
tussen de 12e en 36e week van de 
zwangerschap om dit herhalingsrisico 
te beperken. Daarnaast zal haar bloed-
druk nauwlettend in de gaten worden 
gehouden en zal de groei van haar 
baby met regelmaat gemonitord 
worden.

Welke gevolgen heeft pre-
eclampsie op korte termijn?
Als een vrouw pre-eclampsie ontwik-
kelt, dan zal de verdere zorg in het zie-
kenhuis plaatsvinden vanwege de kans 
op complicaties. Als de conditie van 
moeder of kind het niet meer toe laat 
nog langer zwanger te zijn zal de 
geboorte van het kind worden nage-
streefd. Bij een vroege zwangerschap 
zal dit in een ziekenhuis moeten 
plaatsvinden waar zorg mogelijk is 
voor te vroeg geboren baby’s (zgn. 
perinato logisch centrum). Intensive 
behandeling van de zwangere en pas 
bevallen vrouw, maar ook van het kind 
op de neonatale intensive care unit, 
kunnen van lange duur zijn. De psychi-
sche impact voor de aanstaande 
ouders is vaak groot. Dertig procent 
van de moeders die pre-eclampsie voor 
zwangerschapsweek 32 ontwikkelt, 
heeft last van enige vorm van psycho-
logische klachten en begeleiding is dan 
aangewezen.

Welke langetermijngevolgen 
heeft pre-eclampsie? 
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen 
die vroeg in de zwangerschap pre-
eclampsie ontwikkeld hebben, op 

Wat is pre-eclampsie?
Pre-eclampsie, ook wel zwanger-
schapsvergiftiging genoemd, is een 
aandoening die kan optreden tijdens 
de zwangerschap. Het wordt geken-
merkt door een combinatie van te hoge 
bloeddruk en eiwitverlies in de urine, 
of andere tekenen van tijdelijke 
orgaanschade. Het treedt op na de 
twintigste zwangerschapsweek, en 
vaker in de eerste doorgaande zwan-
gerschap.

Hoe ontstaat pre-eclampsie?
De oorzaak van pre-eclampsie is niet 
bekend. Het lijkt erop dat zowel de pla-
centa (de moederkoek) als de gezond-
heid van de moeder een rol kunnen 
spelen in het ontstaan van pre-eclamp-
sie waarbij schade aan de bloedvaat-
wand centraal staat. Hoe dit precies 
gebeurt en in welke mate is onduidelijk 
en complex. De ontwikkeling van de 
placenta speelt een sleutelrol, met 
name in die gevallen waarbij pre-
eclampsie gepaard gaat met groeiach-
terstand van de baby. De ontwikkeling 
van de placenta wordt waarschijnlijk al 
vroeg in de zwangerschap bepaald. 
Wanneer de placenta niet goed functio-
neert, of wanneer er een grotere pla-
centa is (zoals bij tweelingzwanger-
schappen), kan dit later in de zwanger-
schap leiden tot afgifte van schadelijke 
stoffen die in de bloedbaan van de 
moeder terechtkomen. Dit veroorzaakt 
schade in de wand van de bloedvaten 
en geeft de typische kenmerken van 
pre-eclampsie: hoge bloeddruk en 
eiwit verlies in de urine. Het hele hart- 
en vaatstelsel van de moeder kan 
betrokken zijn bij deze processen. Het 
meest gevoelig zijn de lever, de nieren, 
de hersenvaten en bloedvaten in de 
longen. Onderliggende ziekten zoals 
suikerziekte, hoge bloeddruk en over-
gewicht, maar ook genetische factoren, 
kunnen de ‘vatbaarheid’ van de 
moeder voor pre-eclampsie verhogen.

Welke klachten horen bij 
pre-eclampsie?
Deze klachten lijken vaak op de 
‘gewone’ zwangerschapskwalen. 
Hoofdpijn, misselijkheid en braken 
komen vaak voor. Daarnaast ziet de 
zwangere vrouw vaak sterretjes en 
houdt zij vocht vast (in de enkels, en 
soms in het gelaat waardoor het lijkt 
dat haar gezicht opzwelt). Meestal zijn 
de klachten mild, maar in sommige 
gevallen kunnen andere organen 
betrokken zijn zoals de lever en het 
bloedstollingssysteem (zgn. HELLP-syn-
droom). Een zeer ernstige vorm van 
pre-eclampsie is eclampsie. Hierbij ont-
staan stuipen (insulten of convulsies).

Hoe wordt pre-eclampsie 
behandeld?
De behandeling bestaat hoofdzakelijk 
uit het bestrijden van klachten zoals 
hoofdpijn en misselijkheid. Daarnaast 
wordt de hoge bloeddruk behandeld 
met bloeddrukverlagende medicijnen. 
Uiteindelijk is de geboorte van het kind 
de enige oplossing om pre-eclampsie 
over te laten gaan. Factoren als zwan-
gerschapsduur en de conditie van 
moeder en kind spelen een belangrijke 
rol in de afweging wanneer de 
geboorte het beste plaats kan vinden.

Zijn er risicofactoren?
Risicofactoren voor pre-eclampsie zijn 
grotendeels hetzelfde als die voor hart- 
en vaatziekten op latere leeftijd. Risico-
factoren bij de zwangere zijn onder 
meer hogere leeftijd bij de eerste 
zwangerschap, een bestaande hoge 
bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, 
meerlingzwangerschap en bepaalde 
onderliggende aandoeningen zoals 
hart- of nierziekten. Leefstijl kan ook 
van invloed zijn op het ontstaan van 
pre-eclampsie: roken, een calciumarme 
voeding kunnen ook een belangrijke 
rol spelen. Daarnaast spelen genetische 
factoren een rol: negroïde vrouwen 
hebben meer kans en het is niet onge-
bruikelijk dat pre-eclampsie ook bij de 
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jongere leeftijd hart- en vaatziekten 
kunnen ontwikkelen dan vrouwen die 
geen pre-eclampsie hebben gehad. 
Stijfheid van grote lichaamsslagaders, 
kalkafzetting in kransslagaders, een 
beperkte pompfunctie van het hart en 
een hoge bloeddruk worden al 10 tot 15 
jaar na pre-eclampsie vaker bij deze 
vrouwen gevonden. Het is daarom 
raadzaam dat vrouwen met doorge-
maakte pre-eclampsie een gezonde 
levensstijl nastreven en iedere 2-5 jaar 
contact opnemen met hun huisarts om 
de bloeddruk te laten meten.

Na afloop van het ISSHP-congres in 
Amsterdam, oktober vorig jaar, 
kreeg Conni de Groot, namens 
Koning Willem-Alexander door de 
loco-burgemeester van Amsterdam, 
mevrouw Sharon Dijksma een 
koninklijke onderscheiding opge-
speld. Zijne majesteit heeft haar 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau naar aanleiding van 
haar jarenlange inzet voor de Hellp 
Stichting.  
Connie de Groot begon 24 jaar geleden 
als vrijwilliger en trad snel toe tot het 
bestuur in de functie van voorzitter.  
Als voorzitter heeft ze zich vanaf het 
begin ingezet op het aangaan van con-
tacten met de zorgprofessionals en hun 
koepelorganisaties. Dit als vertegen-
woordiger van de Hellp Stichting, als 
stem van vrouwen met pre-eclampsie 
of HELLP en hun partner en als brug-
genbouwer tussen organisaties.

Informatiemateriaal
Conni ontwikkelde samen met dr. 
Gerda Zeeman en vertegenwoordigers 
van NVOG en KNOV een symptomen-
blokje om alle vrouwen aan het begin 
van het tweede trimester van hun 
zwangerschap te informeren over het 
bestaan van pre-eclampsie/HELLP, de 
symptomen daarvan te herkennen en 
wat te doen wanneer je deze bij jezelf 
constateert.  
Inmiddels worden deze blokjes veelvul-
dig gebruikt door de ziekenhuizen en 
verloskundigenpraktijken in heel 

Nederland. 
Ook andere vormen van voorlichting, 
zoals boeken, flyers, sociale media 
(Facebook) en de website (www.hellp.
nl) zijn op haar initiatief ontwikkeld.

Stapje terug
Onder leiding van Conni kreeg de Hellp 
Stichting de omvang van een volwas-
sen en professionele patiëntenorgani-
satie. Sinds oktober 2018 is ze niet 
langer actief het gezicht van de stich-
ting zoals ze dat jarenlang was, maar 
richt ze zich meer op haar controle-
rende en adviserende rol als voorzitter. 
Ook na het beëindigen van de uitvoe-
rende taken van Conni de Groot, blijft 
de Hellp Stichting zich in zetten voor 
de verdere optimalisering van de zorg 
op het gebied van pre-eclampsie/
HELLP. Het vertegenwoordigen van de 
Hellp Stichting in onder andere werk-
groepen en congressen wordt vanaf nu 
verzorgd door Anke Schrage die in 2017 
aangetrokken is als algemeen manager.

HELLPPEU
In november 2018 heeft Conni de Groot 
vanuit de Hellp Stichting een tweede 
stichting opgericht: de HELLPPEU (uit-
gesproken als “help you’’), een interna-
tionale organisatie die patiëntenorgani-
saties over heel Europa wil gaan ver-
enigen en ondersteunen om zowel 
informatievoorziening en belangenbe-
hartiging enerzijds en optimalisering 
van de zorg voor vrouw en kind in heel 
Europa anderzijds, vorm te – helpen – 
geven.

Contact
Voor het bestellen van symptomen-
blokjes en ander informatiemateriaal 
kunt u gebruik maken van de webshop:
www.hellp.nl/webshop.  
Voor aanvragen van/voorwaarden voor 
financiële ondersteuning voor drukkos-
ten van preeclampsie/HELLP gerela-
teerde proefschriften kunt u contact 
opnemen met de Hellp Stichting via 
info@hellp.nl.

Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Hellp Stichting

Conni de Groot geridderd
A. Schrage   algemeen manager, Hellp Stichting (tot 1 maart 2019)
dr. O.W.H. van der Heijden gynaecoloog-perinatoloog, Radboudumc Nijmegen

Dr. O.W.H. van der Heijden  gynae-
coloog-perinatoloog werkzaam bij 
het Radboudumc Amalia kinderzie-
kenhuis Nijmegen schreef dit facts-
heet i.s.m. Anke Schrage, algemeen 
manager van de Hellp Stichting. 

Contact
olivier.vanderheijden@
radboudumc.nl
info@hellp.nl

Download
Een A4-versie van dit factsheet is te 
downloaden van de NTOG-website, 
te vinden onder > 'Eerdere edities'.
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Een zeldzame zelflimiterende oorzaak van acute buikpijn

Appendagitis epiploica tijdens zwangerschap 
drs. V. Habraken   anios gynaecologie, Maxima MC, Eindhoven/Veldhoven, destijds semi-arts Elkerliek ziekenhuis, Helmond
drs. S. van der Wolk  radioloog, Elkerliek ziekenhuis, Helmond 
dr. A.P. Gijsen   gynaecoloog, Elkerliek ziekenhuis, Helmond 
dr. J. van de Ven   gynaecoloog, Elkerliek ziekenhuis, Helmond

Acute buikpijn komt voor bij ongeveer 1 op 500 zwanger-
schappen en kan een lastig klinisch dilemma zijn met een 
uitgebreide differentiaaldiagnose. Buikpijn kan het 
gevolg zijn van diverse pathofysiologische processen, 
kent een scala aan oorzaken en kan variëren van levens-
bedreigend tot onschuldig. Dit case report beschrijft de 
casus van een patiënte met hevige pijn in de onderbuik in 
de eerste helft van de zwangerschap. Door middel van 
beeldvorming met MRI (magnetic resonance imaging) 
wordt de diagnose appendagitis epiploica gesteld. 
Appendagitis epiploica is een zelflimiterende oorzaak 
van acute buikpijn waarbij conservatieve behandeling 
middels pijnstilling in principe volstaat. 

Casus
Een 32-jarige patiënte, G3P1, wordt bij een zwangerschaps-
duur van 13 weken verwezen in verband met buikpijn. Haar 
voorgeschiedenis vermeldt één spontane miskraam en één 
partus prematurus bij 35 weken zwangerschap. Patiënte 
heeft daarnaast een tonsillectomie en een laparoscopische 
cholecystectomie ondergaan. Zij is verder gezond en 
gebruikt geen medicatie. Zij meldt zich in de nacht met sinds 
twee dagen continu aanwezige, stekende buikpijn links 
onderin de buik die progressief van aard is. Daarnaast heeft 
ze sinds één week toenemend last van misselijkheid en 
braken. Er zijn geen overige gastro-intestinale of urogenitale 
klachten. Het betreft een reeds eerder echoscopisch beves-
tigde intacte intra-uteriene eenlingzwangerschap. 
Bij lichamelijk onderzoek wordt een obese vrouw (BMI 33) 
met pijn gezien. Zij is hemodynamisch stabiel en heeft geen 
koorts. Er zijn geen bijzonderheden bij inspectie en ausculta-
tie van het abdomen. Percussie is diffuus pijnlijk. Bij palpatie 
is er forse druk- en loslaatpijn linksonder in de buik. Er is 
geen sprake van défense musculaire en er is geen slagpijn in 
de nierloges. 
Transvaginale echografie toont een gesloten, 35 mm lange 
cervix, een intacte intra-uteriene eenlinggraviditeit met 
normaal vruchtwater en beiderzijds normale adnexen zonder 
vrij vocht in het cavum Douglasi. Aanvullend urinesediment 
is zonder afwijkingen en een oriënterend laboratoriumonder-
zoek toont een CRP 20 mg/L, leukocyten 10,9 x 10^9 / L en 
normale nierfunctie. Differentiaaldiagnostisch werd met 
name gedacht aan diverticulitis en urolithiasis. Besloten 

werd tot opname voor pijnstilling middels pethidine.  
In de loop van de nacht is er een toename van de pijnklach-
ten en braakt patiënte. Zij blijft koortsvrij en hemodyna-
misch stabiel. Het lichamelijk onderzoek is onveranderd. De 
diagnose mesenteriale trombose wordt in overweging 
genomen en na overleg met chirurg en radioloog wordt 
besloten tot aanvullende beeldvorming middels MRI. Deze 
MRI toont geen hydronefrose of urolithiasis, ook zijn er geen 
aanwijzingen voor een mesenteriale trombose. Wel toont de 
MRI infiltratie van het vetweefsel ventraal van het distale 
deel van het colon descendens. Hierbij zijn geen divertikels 
of wandverdikking van het colon zelf herkenbaar. Derhalve 
lijkt er sprake van een ‘appendagitis epiploica’ als verklaring 
voor de klachten (fig. 1).  

Naar aanleiding van deze uitslag wordt een conservatief 
beleid gevoerd met pijnstilling middels paracetamol en tra-
madol; mevrouw heeft een allergie voor NSAID’s. In de loop 
van de dag blijft de pijn aanvalsgewijs aanwezig, maar 
minder hevig van aard. 

Fig 1. MRI-abdomen. Appendagitis epiploica rood omkaderd. 
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De volgende nacht is er opnieuw een hevige toename van de 
pijnklachten. Zowel de uitslag van lichamelijk onderzoek als 
de infectieparameters blijven onveranderd. Gezien het rela-
tief laag CRP en omdat er geen andere intra-abdominale 
afwijkingen gezien worden op MRI, wordt na overleg met de 
chirurg vastgehouden aan de werkdiagnose appendagitis epi-
ploica. In overleg met het pijnteam wordt tijdelijk een PCA-
pomp gestart. In de loop van de volgende dag verdwijnt de 
pijn en de behoefte om de pomp te gebruiken. Patiënte voelt 
zich beter en wordt uiteindelijk ontslagen op de derde dag 
na opname. Verdere prenatale zorg vindt plaats in de eerste 
lijn en tot het moment van dit schrijven verloopt de zwanger-
schap verder probleemloos. 

Appendagitis epiploica 
Appendices epiploicae zijn kleine gesteelde vetaanhangels 
aan de buitenzijde van het colon gevoed door een arteriole 
en een vene. Een volwassene heeft ongeveer 50-100 appen-
dices vooral ter hoogte van het colon transversum en het 
sigmoïd. Door torsie van deze appendices kan ischemie, 
infarcering en inflammatie optreden. Het hierbij optredende 
ziektebeeld wordt appendagitis epiploica genoemd. De inci-
dentie is onbekend maar het wordt gerapporteerd bij 2-7% 
van de patiënten met een vermoeden van diverticulitis. Obe-
sitas kan een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van 
appendagitis epiploica.1,2

Klinisch beeld
Patiënten presenteren zich meestal met klachten vergelijk-
baar met frequent voorkomende acute buikaandoeningen 
zoals appendicitis of (sigmoïd)diverticulitis. De meest voor-
komende klacht betreft een continue aanwezige pijn laag in 
de buik, meestal linksonder gelokaliseerd. Dit gaat soms 
gepaard met klachten van misselijkheid en braken. De 
patiënt is meestal koortsvrij en maakt geen zieke indruk. Bij 
lichamelijk onderzoek is de buik vaak lokaal drukpijnlijk. 
Het leukocytenaantal en het CRP zijn veelal normaal tot licht 
verhoogd.2

Diagnostiek
Middels computertomografie (CT) kan appendagitis epiploica 
betrouwbaar aangetoond worden en kunnen overige oorza-
ken van buikpijn uitgesloten worden. Indien CT niet voor-
handen is kan de diagnose bij slanke patiënten soms ook 
middels echografie gesteld worden. Er zijn slechts een aantal 
case reports beschreven waarbij MRI gebruikt wordt ter diag-
nostiek van appendagitis epiploica, hierin lijken de bevindin-
gen goed overeen te komen met CT.3-5 

Behandeling en prognose
Het natuurlijke verloop is zelflimiterend, waarbij de meeste 
patiënten binnen een week klachtenvrij herstellen. Conserva-
tieve behandeling met pijnstilling volstaat en de kans op een 
recidief is waarschijnlijk zeer laag.2 Het komt zelden voor 
dat een appendagitis epiploica leidt tot abcesformatie of 
door inflammatie en adhesievorming aanleiding geeft tot 
intestinale obstructie of intussusceptie.

Appendagitis epiploica in de zwangerschap
Acute buikpijn komt voor bij ongeveer 1 op 500 zwanger-
schappen en kan een lastig klinisch dilemma zijn met een 
uitgebreide differentiaal diagnose. Het stellen van een juiste 
diagnose wordt daarnaast bemoeilijkt doordat symptomen, 
bevindingen bij lichamelijk en beeldvormend onderzoek en 
laboratoriumwaarden kunnen afwijken tijdens de zwanger-
schap. Daarnaast komen symptomen zoals misselijkheid, 
braken en buikpijn vaker voor tijdens een normale zwanger-
schap. Bovenstaande zaken kunnen leiden tot het vertraagd 
of onjuist stellen van een diagnose.6 Dit geldt zeker voor de 
diagnose appendagitis epiploica, die op basis van klinische 
bevindingen slechts zelden gesteld wordt. Juist in de zwan-
gerschap is het tijdig stellen van een juiste diagnose van 
groot belang omdat sommige ziektebeelden, zoals appendici-
tis, kunnen leiden tot complicaties zoals een partus prematu-
rus.  
Betrouwbaarheid van beeldvormend onderzoek in de zwan-
gerschap is verminderd door de veranderde anatomie. Dit 
geldt het meest voor echografie. Gedurende de zwanger-
schap wordt CT-onderzoek bij voorkeur vermeden in 
verband met de ioniserende straling. Diagnostiek van appen-
dagitis epiploica middels MRI is slechts in een aantal case 
reports, meestal bij kinderen, beschreven. Naar aanleiding 
hiervan lijkt MRI een goed alternatief met bevindingen die 
overeen komen met die op CT.3-5 Door het stellen van een 
juiste diagnose kan onnodig operatief ingrijpen en/of antibio-
tische therapie voorkomen worden. 

In de literatuur zijn slechts drie casus van appendagitis epi-
ploica in de zwangerschap beschreven.7-9 In alle drie de 
casus is de uiteindelijke diagnose appendagitis epiploica na 
chirurgische interventie gesteld. In geen van de beschreven 
casus werden nadelige gevolgen voor de zwangerschap en 
neonaat gemeld. Uit studies naar de gevolgen van appendici-
tis in de zwangerschap is gebleken dat in het geval van een 
gegeneraliseerde peritonitis en abcesvorming er een hoger 
risico bestaat op vroeggeboorte en perinatale sterfte.10,11 
Gezien het feit dat appendagitis epiploica een zelflimiterend 
karakter heeft en abcesformatie zeldzaam is, lijkt het aanne-
melijk dat dit ziektebeeld geen nadelige gevolgen heeft voor 
de zwangerschap.  

Conclusie
Bovenstaande casus laat zien dat acute buikpijn bij de zwan-
gere vrouw een uitdagend klinisch vraagstuk is met een uit-
gebreide differentiaal diagnose. De diagnose appendagitis 
epiploica wordt zelden overwogen en het klinisch beeld lijkt 
op dat van andere oorzaken van acute buikpijn zoals appen-
dicitis en/of diverticulitis. Het tijdig stellen van de diagnose 
appendagitis epiploica kan onnodige operatieve- en/of anti-
biotische behandeling voorkomen. Deze casus suggereert dat 
MRI mogelijk een aanvaardbaar alternatief is voor CT voor 
de diagnostiek van appendagitis epiploica in de zwanger-
schap. 
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Samenvatting
Appendagitis epiploica is een zeldzame zelflimiterende 
oorzaak van acute buikpijn waarbij conservatieve behan-
deling middels pijnstilling in principe volstaat. Het klinisch 
beeld wordt meestal gekenmerkt door pijn links onderin 
de buik, is vaak aspecifiek en toont hiermee grote gelijke-
nis met appendicitis en/of diverticulitis. De diagnose wordt 
op basis van klinische bevindingen zelden gesteld en het 
ziektebeeld is slechts enkele malen tijdens de zwanger-
schap beschreven. Tijdige diagnosestelling van deze aan-
doening kan onnodige operatieve en/of antibiotische 
behandeling voorkomen. Dit case report doet verslag van 
een patiënte met hevige buikpijn in de eerste helft van de 
zwangerschap veroorzaakt door een appendagitis epi-
ploica. Deze casus suggereert dat MRI mogelijk een aan-
vaardbaar alternatief voor computertomografie (CT) is 
voor de beeldvorming van appendagitis epiploica in de 
zwangerschap.   

Trefwoorden
Case report, acute buikpijn, appendagitis epiploica, zwan-
gerschap 

Summary
Epiploic appendagitis is a rare, self-limited condition that 
causes acute abdominal pain. Usually patients can be 

managed conservatively with pain medication. Patients 
most commonly have an atypical clinical presentation 
with acute onset of pain in the lower left abdomen which 
can mimic the symptoms associated with acute diverticuli-
tis and/or appendicitis. Epiploic appendagitis during preg-
nancy has been rarely described. Accurate diagnosis of 
this condition can prevent unnecessary surgical interven-
tion and/or treatment with antibiotics. This case report 
describes a case of a patient with severe abdominal pain 
in the first half of pregnancy caused by an epiploic appen-
dagitis. This case suggests that magnetic resonance 
imaging (MRI) is an appropriate alternative for computed 
tomography (CT) for the imaging of epiploic appendagitis 
during pregnancy. 

Keywords
Case report, acute abdominal pain, epiploic appendagitis, 
pregnancy 
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In februari 2018 is de nieuwe landelijke Richtlijn Trofo-
blastziekten gepubliceerd. Wegens de zeldzaamheid van 
de aandoening en de veranderingen die de nieuwe richt-
lijn met zich mee brengt, wordt deze hieronder samenge-
vat. Voor de volledige richtlijn verwijzen wij u naar 
www.oncoline.nl/trofoblastziekten.

De term trofoblastziekten (Gestational Trophoblastic Disease, 
GTD) omvat een groep zeldzame aandoeningen die geassoci-
eerd zijn met een abnormale zwangerschap. De groep 
bestaat uit de premaligne aandoeningen complete en parti-
ele mola hydatidosa, met als maligne tegenhangers het cho-
riocarcinoom, placental site trophoblastic tumor (PSTT) en 
epithelioid trophoblastic tumor (ETT).1 Deze maligne aan-
doeningen worden gezamenlijk ook wel Gestational Tropho-
blastic Neoplasia (GTN) genoemd.2 GTN kan worden onder-
verdeeld in post-mola-GTN (de nieuw term voor ‘persiste-
rende trofoblast’) en zeldzame GTN. Molazwangerschappen 
zijn vrij zeldzaam en komen in Nederland ongeveer bij 1,66 
op de duizend partus per jaar voor.3 Per jaar worden er 
ongeveer 265 nieuwe patiënten met een trofoblastziekte 
gezien, waarvan minder dan 10% GTN heeft. Gezien de zeld-
zaamheid van deze ziekte is het des te belangrijker om een 
duidelijke richtlijn met uniform beleid te hebben. 

Gestational trophoblastic neoplasia
Ongeveer 10-15% van complete molazwangerschappen en 
minder dan 5% van de partiële molazwangerschappen ont-
wikkelt zich tot een post-mola GTN.4 Deze diagnose wordt 
gesteld op basis van blijvend verhoogde hCG-waarden in het 
serum na evacuatie van de molazwangerschap, die meestal 
geschiedt door een echogeleide vacuümcurettage.1,4 

GTN behoort, door de introductie van zeer effectieve chemo-
therapeutische schema’s, tot één van de best behandelbare 
maligniteiten met uitstekende overlevingskansen. Voor pati-
enten met laagrisico-GTN bedraagt de vijfjaarsoverleving 
vrijwel 100%.5 Bij hoogrisico-GTN wordt na behandeling met 
multichemotherapie en/of chirurgie een vijfjaarsoverleving 
van 75-90% beschreven.1,4,6 

Nieuwe hCG-regressiecurve
Humaan choriongonadotrofine (hCG), geproduceerd door 
trofoblastweefsel, is een zeer sensitieve marker om activiteit 
van de trofoblast in zowel de normale zwangerschap als 
GTD te bepalen.2 Als het hCG verhoogd blijft na evacuatie 
van de molazwangerschap kan er sprake zijn van post-mola-
GTN. De FIGO (International Federation of Obstetrics and 
Gynecology) definieert post-mola-GTN als er sprake is van:
1.  een plateau van het hCG in vier opeenvolgende wekelijkse 

metingen gedurende drie weken, of
2.  als er een stijging is van het hCG in drie metingen gedu-

rende twee opeenvolgende weken.7

Daarnaast dient volgens de Nederlandse richtlijn: 
3.  één van de hCG-waarden buiten de p95 van de regressie-

curve te vallen.8 
De nieuwe regressiecurve van Eysbouts et al. zoals weerge-
geven in de nieuwe richtlijn, vervangt de oude curve van 
Yedema uit 1993, deze kwam met ingang van de nieuwe 
richtlijn te vervallen (fig. 1).8 De nieuwe curve is gebaseerd 
op de hCG-regressie van patiënten met een complete of par-
tiële molazwangerschap. 639 patiënten, behandeld tussen 
1992 en 2014, werden geïncludeerd.9 De hCG-waarden zijn 
(net zoals bij de oude curve) bepaald met een in het Rad-
boudUMC ontwikkelde radio immuno assay (RIA), die zowel 
intact hCG (bestaande uit een a- en b-keten) als de vrije 
b-keten detecteert.10 Deze detectie is van belang, omdat 
naast intact hCG, er meerdere vormen van hCG aanwezig 
zijn in het bloed zoals; hypergeglycosyleerd hCG, nicked 
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Belangrijkste veranderingen nieuwe richtlijn

•  Nieuwe regressiecurve (alleen te gebruiken met hCG 
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•  Follow-up partiële en complete mola zijn gelijk: indien 
twee keer normaalwaarde (wekelijks bepaald) geen 
verdere follow-up nodig

•  Classificatie GTN volgens FIGO 2000
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nieuwschema-actinomycine-D goed alternatief
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De yedemacurve was alleen gebaseerd op de hCG-regressie 
van complete molazwangerschappen. Aangenomen werd dat 
de partiële molazwangerschap een soortgelijk regressie-
patroon had; dit is echter pas aangetoond in de studie van 
Eysbouts in 2017.9 

Follow-up na molazwangerschap
Internationaal en wereldwijd zijn er grote verschillen in fol-
low-up protocollen. Na spontane normalisatie van het hCG 
na een molazwangerschap, is de kans dat trofoblastcellen 
opnieuw gaan delen en er dus een recidief van de mola ont-
staat, erg laag. In verschillende studies worden na een parti-
ele molazwangerschap zelfs geen recidieven beschreven.12,13 
Na een complete molazwangerschap is de recidiefkans rond 
de 0,4%.14 Derhalve is de Werkgroep Trofoblast Tumoren 
van mening dat het niet zinvol is om een langdurige follow-
up te doen. Er hoeft dus na normalisatie van het hCG, bij 
zowel een partiële als een complete molazwangerschap, 
géén verdere follow-up meer plaats te vinden. Er wordt wel 
geadviseerd de normalisatie van het hCG nog éénmaal te 
bevestigen, door nogmaals een hCG-bepaling uit te voeren 
één week na de eerste normaalwaarde. Dit wordt geadvi-
seerd om fout-negatieve uitslagen of wisselingen van 
samples volledig uit te sluiten. 

Risicoclassificatie
Na de diagnose GTN wordt de patiënt ingedeeld in een laag- 
of hoogrisico-categorie.7 Hiermee wordt op basis van een 
aantal prognostische factoren voorspeld welk risico de 
patiënt loopt op het ontwikkelen van resistentie voor metho-
trexaat.15,16 Internationaal gezien wordt meestal de FIGO-
2000-classificatie gebruikt. Deze FIGO 2000 is opgebouwd 
uit een aantal prognostische factoren, zoals de aanwezigheid 
en locatie van eventuele metastasen, interval van ontstaan 
van GTN na de voorgaande zwangerschap en hoogte van de 
pre-evacuatie hCG-concentratie.7,17 Aan onder andere deze 
factoren worden punten toegekend, waarbij een totale score 
van 0–6 in de laagrisico- en een score vanaf 7 of hoger in de 
hoogrisicogroep valt.7,16 In Nederland werd tot voor de intro-
ductie van de nieuwe richtlijn gebruik gemaakt van een klini-
sche risico-indeling waarbij er op basis van een aantal abso-
lute criteria patiënten in de laag- of hoogrisicocategorie 
werden ingedeeld.18

Uit Nederlands onderzoek waarin beide risicoclassificatie-
systemen met elkaar werden vergeleken, is gebleken dat bij 
een klein deel van de patiënten sprake was van overbehan-

hCG, een vrije b-keten, een vrije a-keten, nicked vrije 
b-keten en b-core fragmenten. De productie en expressie van 
deze hCG-vormen wordt streng gereguleerd in een normale 
zwangerschap en verschilt met een pathologische productie 
van hCG, zoals bijvoorbeeld bij hydatidiforme molazwanger-
schappen, waarbij de vrije b-keten kan domineren.11 Iedere 
commercieel beschikbare assay heeft zijn eigen hCG-herken-
ningspatroon, waardoor de resultaten van deze assays onder-
ling niet uitgewisseld kunnen worden. Voor longitudinale 
metingen dient steeds dezelfde methode gebruikt te worden, 
waarbij een assay dat zowel intact hCG als de vrije b-keten 
meet, aan te bevelen is bij trofoblastziekten. 
De nieuwe regressiecurve laat een duidelijke linksverschui-
ving zien van de regressielijnen van zowel de p5, p50 als p95 
ten opzichte van de oude curve.9 Deze linksverschuiving 
wordt verklaard door het feit dat sinds de introductie van 
routine eerste trimester echoscopie in de jaren 90, de diag-
nose molazwangerschap vroeger wordt gesteld. Hierdoor zijn 
de gemeten serum-hCG-waarden bij een molazwangerschap 
lager dan voorheen, wat leidt tot een kortere tijd tot normali-
satie.8,9 Tegenwoordig normaliseert het hCG na evacuatie in 
gemiddeld zeven weken bij een complete molazwanger-
schap. Na een partiële molazwangerschap is de tijd tot nor-
malisatie gemiddeld zes weken.9 Een ander verschil met de 
oude curve is dat in de nieuwe curve zowel de complete, als 
de partiële molazwangerschappen worden meegenomen. 

Tabel 1. FIGO-2000-classificatie

Score 0 1 2 4

Leeftijd in jaren <40 >40 - -

Antecedente zwangerschap mola abortus aterme -

Interval sinds antecedente zwangerschap in maanden <4 4 – 6 7 – 12 ≥13

Serum hCG(IE/mL) voor behandeling <103 <104 <105 >105

Grootste tumorgrootte, incl. uterus (cm) <3 3 – 4 ≥5 -

Locatie metastasering long milt, nier gastro-intestinaal lever, hersenen

Aantal metastasen - 1 – 4 5 – 8 >8

Eerder gefaalde chemotherapie - - mono-chemotherapie poly-chemotherapie

Een totale score van 0-6 =laagrisico; score ≥7 = hoogrisico.

Tijd na evcuatie (weken) 
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Figuur 1. Nieuwe regressiecurve volgens Eysbouts, met 5, 50 
en 95 percentiellijn (gestreepte lijn: berekend, doorgetrokken 
lijn: geëgaliseerd) met cut-off 2ng/ml (horizontale stippellijn)
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deling, wanneer er geclassificeerd werd middels het Neder-
landse systeem.19 Om deze reden en om uniformiteit wereld-
wijd te bereiken is er met ingang van de nieuwe richtlijn 
gekozen om de FIGO-2000-classificering te gaan gebruiken. 
Daarnaast maakt de uniformiteit het ook beter mogelijk om 
internationale studies te verrichten. 

Behandeling GTN
Afhankelijk van de indeling in de laag- of hoogrisicogroep, 
wordt de patiënt behandeld met ofwel monochemotherapie 
of multichemotherapie.
De eerste keus monotherapie bestaat uit ‘pulsed’ intramuscu-
lair methotrexaat, 1 mg/kg/dag I.M. op dag 1, 3, 5, 7 alterne-
rend met folinezuur 15 mg/dag op dag 2, 4, 6 en 8, te herha-
len op dag 15. Vlak voor de start van een nieuwe kuur dient 
het serum-hCG opnieuw bepaald te worden, te vroeg afgeno-
men serum-hCG kan onterecht hoge waarden weergeven.
Bij resistentie voor methotrexaat kan overwogen worden om 
over te stappen op monochemotherapeutische behandeling 
met actinomycine D. Voorwaarde hiervoor is dat de patiënte 
nog steeds in de laagrisicocategorie valt. Hoewel verschil-
lende schema’s worden gebruikt, verdringt het nieuwe 
schema van 1,25 mg/m2 I.V.-bolus eens per twee weken 
steeds meer het oudere puls-schema (dagelijks actinomycine 
D 0,5mg / dag 1-5 in een cyclus van twee weken). De regimes 
lijken vergelijkbaar qua effectiviteit, terwijl het eens-per-
twee-weken-schema beter verdragen wordt en logistiek mak-
kelijker is. Ook hier geldt dat vlak voor de start van een vol-
gende kuur het serum-hCG opnieuw bepaald moet worden. 
Methotrexaat en actinomycine D hebben vergelijkbare toxici-
teit, met als meest frequent gemelde bijwerkingen vermoeid-
heid, misselijkheid en anemie.20 Ook zijn beide behandelin-
gen vergelijkbaar qua kosteneffectiviteit.20 In enkele studies 
van matige methodologische kwaliteit of met kleine patiënt-
aantallen, lijkt een klein verschil te zijn in effectiviteit, ten 
gunste van actinomycine D. Echter, tot op heden is metho-
trexaat wereldwijd nog steeds de eerste keus monothera-
pie.20 Gezien de gebruikservaring in Nederland én de 
beschikbaarheid van de hCG-regressiecurve voor metho-
trexaat wordt deze vooralsnog als eerstekeusbehandeling 
geadviseerd. Uiteraard kunnen patiënten zelf ook een afwe-
ging maken na uitleg omtrent het gebruikelijke methotrexaat 
schema, met actinomycine-behandeling als alternatief. Na 
normalisatie van het hCG dient na behandeling van laag-
risico GTN maandelijks hCG-controle plaats te vinden gedu-
rende twaalf maanden. In het geval van hoogrisico-GTN 
dient follow-up na normalisatie maandelijks gedurende acht-
tien maanden plaats te vinden. Tijdens de follow-upperiode 
wordt orale anticonceptie geadviseerd en een nieuwe zwan-
gerschap ontraden.

Registratie en advies bij beleid molazwanger-
schap en GTN
Gezien de zeldzaamheid van molazwangerschappen en GTN 
is het van belang om behandeling altijd in samenspraak met, 
of in een oncologisch centrum te doen. In principe zorgt de 
verwijzende kliniek ervoor dat (na mondelinge toestemming) 
de patiënt wordt aangemeld bij de Centrale Mola Registratie 

(CMR) te Nijmegen (RadboudUMC, Afdeling Verloskunde en 
Gynaecologie). In de richtlijn trofoblastziekte op oncoline 
staat uitgebreid per categorie GTD en GTN beschreven waar 
behandeling dient te geschieden. 
U kunt tegenwoordig de casus digitaal aanmelden met een 
beveiligde e-mail naar: molaregistratie@radboudumc.nl.
U ontvangt per e-mail een link naar het digitale formulier, de 
gegevens zullen worden bewaard in een digitaal webbased 
datamanegement systeem (Castor EDC). N.B. verzend per-
soonsgegevens alléén per e-mail indien uw centrum beschikt 
over een veilig e-mailsysteem. Als alternatief kunt u gegevens 
per telefoon doorgeven aan de secretaresse van de CMR: 
024-361 66 83 (RadboudUMC, Afdeling Verloskunde en 
Gynaecologie, 791 GYN, Postbus 9101, 6500HB Nijmegen). 
GTN-patiënten kunnen ook worden aangemeld voor bespre-
king en advies bij de Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT), 
wtt@nvog.nl). Voor alle vragen over patiënten met GTD en 
GTN kan de werkgroep als adviesorgaan functioneren. Bij 
het aanleveren van een casus ontvangt u binnen 48u een 
advies, geformuleerd door de secretaris van de WTT. 
Na iedere hCG-bepaling in Nijmegen ontvangt u of uw labo-
ratorium de uitslag geplot in de Eysbouts regressiecurve. 

Trophy-studie
Momenteel loopt de Trophy-studie, waar alle patiënten met 
de diagnose GTD aan kunnen deelnemen. Het doel van dit 
onderzoek is om de patiëntenvoorlichting en de psychosoci-
ale zorg voor patiënten met trofoblastziekten te verbeteren. 
Meer informatie over deze vragenlijststudie kunt u vinden op 
de website www.dgog.nl/studies. Als ziekenhuis deelnemen 
aan deze studie of vragen? Mail dan M. Frijstein of 
Y. Eysbouts, trophystudie.verlgyn@radboudumc.nl. 
Na beëindiging van deze studie zal de website beschikbaar 
blijven voor alle patiënten met GTD of GTN in Nederland. 

Conclusie
Bij ingang van de nieuwe Richtlijn trofoblastziekten heeft er 
een aantal fundamentele veranderingen plaatsgevonden. Zo 
wordt er vanaf februari 2018 gebruik gemaakt van een 
nieuwe hCG-regressiecurve, deze regressiecurve geldt zowel 
voor complete als partiële mola’s. Daarnaast hoeft er, na een 
eenmalige bevestiging, geen verdere follow up meer plaats te 
vinden na zowel een partiële als complete molazwanger-
schap die spontaan in regressie is gegaan. Ten slotte willen 
we benadrukken dat de hCG-regressie curve alleen gebruikt 
kan worden met hCG-waardes bepaald op de Radio Immuno 
Assay te Radboudumc Nijmegen, omdat de regressiecurve 
gebaseerd is op hCG-waarden gemeten met deze assay. 
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Samenvatting 
Sinds februari 2018 is er een nieuwe Richtlijn trofoblast-
ziekten in gebruik. Deze richtlijn beschrijft de diagnostiek 
en behandeling van zowel molazwangerschappen als de 
zeldzamere Gestational Trophoblastic Neoplasia (GTN). 
Met ingang van de nieuwe richtlijn hoeft er geen follow up 
meer plaats te vinden na spontane regressie van zowel 
een partiële als complete molazwangerschap. Daarnaast 
wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe regressiecurve 
die uitgaat van lagere hCG-waardes pre-evacuatie en een 
kortere tijd tot normalisatie. 

Trefwoorden
Richtlijn, trofoblastziekten, behandeling 

Summary
Since February 2018, a new guideline gestational tropho-
blastic diseases (GTD) has been in use. This new guideline 
describes diagnosis and treatment of GTD. In the new gui-
deline, a new serum hCG normogram is proposed, based 
on patients with both uneventful complete or partial hyda-
tidiform moles. Furthermore, the new serum normogram 
uses lower pre-evacuation and follow-up serum hCG con-
centrations.
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Guideline, Trophoblastic disease, Treatment 
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c o l u m n
Mieke Kerkhof

Kees Moeliker, directeur van 'Het Natuurhistorisch': 

'Ordinair type, laat maar zakken'

Het is lente. De vogels baltsen er lustig op los en daar komen ongelukken van. Tijdens het lezen van de NRC 
word ik opgeschrikt door een dreun in de serre. Als ik naar buiten kijk zie ik een appelvink-vrouwtje op 
apegapen liggen. Snel ga ik naar de plek des onheils om vast te stellen of ze nog leeft, hetgeen het geval is. 
Ik plaats een emmertje over het diertje (tip van onze tuinman) om haar uit de klauwen van hoger geplaatsten 
in de voedselketen te houden. Een uurtje later kijk ik opnieuw: ze zit alweer rechtop. Weer een uurtje later til 
ik het emmertje op en fladdert ze weg. Op naar de volgende versiertoer.

Tijdens het Gynaecongres in mei 2013 te ‘s-Hertogenbosch heeft het gilde van gynaecologen en zij die daarvoor 
in opleiding zijn, kennis kunnen maken met Kees Moeliker, directeur van ‘Het Natuurhistorisch’. Het 
Rotterdamse museum bevindt zich naast De Kunsthal. Op 12 april j.l., tijdens een fijn afscheidssymposium van 
ons aller Philomeen Weijenborg1, heeft Kees de zaal weer flink opgeschud met zijn mooie observaties, gedaan 
in Moeder Natuur. Kees is een goede vriend van mij. Hij heeft me ooit laten weten dat hij de drie placenta’s 
van zijn kinderen bewaard heeft (op formaline). Als ze te zijner tijd op kamers gaan, dan krijgen ze ieder hun 
eigen placenta mee. Kees is niet aflatend vaderlijk en ras-Rotterdammer. Hij voert een eeuwige strijd tegen de 
glasbouw, omdat grote raamoppervlakken veel slachtoffers maken onder het gevogelte. En hij spaart 
schaamluizen, die door de ontbossing van de schaamzones zeer zeldzaam zijn geworden.

Laat ik nou een reuzenraam hebben in de zijgevel van mijn huis. En laat ik nou ook nog de pest 
hebben aan die lelijke zwarte stickers. Dus gaat het regelmatig mis. Mijn vogeltelling staat op 
twee appelvinken, één bonte specht, een stuk of wat pimpelmezen en een koolmees. Die laatste 
ligt vandaag voor mijn voordeur. Ik app Kees: ‘Vanmorgen vloog ze nog2, hebben?’
Kees appt terug: ‘Ja, heel graag, wel vacuümtrekken in een plastic zak, of zelf even villen.’
Ik heb er nog een vieze smaak van in mijn mond. Een dode mees in een dichtgeritst Ikea-zakje3, 
een piepkleine opening met een rietje erin en dat dan leegzuigen… Ik was maar net op tijd op 
het ochtendrapport. Maar het is gelukt en de vrouw rijdt naar Rotterdam. Ik app Kees: ‘Waar 
moet ze zich melden?’ Kees appt terug: ‘Even aanbellen onder het potvisskelet.’

Kees geeft de dominomus, de mcflurry egel, de tweedekamermuis en vele andere onfortuinlijke 
dieren de eeuwige rust in zijn museum. De serie ‘dieren met een verhaal’ is erg populair. De 
tweedekamermuis was overigens een anonieme gift en tegen de regels. ‘De Tweede Kamer stelt 
ongedierte, dode beesten en ander afval niet beschikbaar aan derden, ook niet voor collecties’, 
luidt het standpunt. Het beestje werd stiekem in een dienstenveloppe afgeleverd bij Kees in 
Kralingen.

Vanavond vind ik een dode libelle, ik leg het insect op een wit A4-tje en bekijk de schitterend dooraderde 
vleugels. U raadt het al, ik app een foto naar Kees. Ogenblikkelijk ontvang ik een bericht terug: ‘Anax 
imperator, de grote keizerlibel, ordinair type. Laat maar zakken, Mieke.’

Niets mis mee, de doden die onder de levenden blijven. Laatst las ik in Medisch Contact een troostende regel 
van een anatoom. Hij zei tegen de nabestaanden van een lichaamsdonor: ‘Uw dierbare blijft levend in ons 
medisch handelen.’4 En hier sluit Kerkhof de mei-column mee af.

1) Ze kreeg een lintje en is voortaan Officier in de Orde van Oranje Nassau.
2) Musical Tsjechov, tekst Martine Bijl.
3) Beter bekend als ISTAD, Artikelnummer 203.392.84, 60 stuks voor €1,79
4) Tweet van Ferdie Daanen d.d. 14 maart, Medisch Contact nr 12 op pagina 7.
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Birthing outside the system: 
trauma and autonomy in maternity care
Promovenda dr. Martine Hollander | promotores prof. dr. F.P.H.A. Vandenbussche en prof. dr. J.A.M. van der Post | 
co-promotores dr. J. van Dillen en dr. E.R. de Miranda | Radboudumc Nijmegen | 19 maart 2019

Je dissertatie gaat over traumatisch 
ervaren bevallingen en vrouwen die niet 
willen wat de zorgverlener adviseert.
Ja, wij hebben onderzocht waarom 
sommige vrouwen kiezen voor minder 
zorg dan aanbevolen door professio-
nals. Je kunt dan denken aan het afzien 
van bepaald onderzoek (bijvoorbeeld 
een glucosetolerantietest), of handelen 
(inleiden van de bevalling), maar ook 
de plaats van de bevalling (poliklinisch 
of thuis bij medische indicatie). 
Sommige vrouwen kiezen zelfs voor 
onbegeleid (unassisted) bevallen, dus 
helemaal alleen, zonder zorgverlener. 
We spraken met hen, hun partners, en 
hun zorgverleners, zowel regulier als 
alternatief ('holistisch'). Ook hebben 
we onderzoek gedaan naar de factoren 
ertoe kunnen leiden dat vrouwen hun 
bevalling als traumatisch ervaren.

Welke vraag van een opponent gaf een 
interessante discussie?  
Niet zozeer interessant maar grappig 
was de vraag van professor Scherjon 
(UMCG) naar waarom de partners van 
deze zwangere vrouwen met beval-
plannen buiten de richtlijnen zo 

gemakkelijk te overtuigen waren van 
de meerwaarde van het bevalplan. 
Hij meende dat het misschien kwam 
doordat ze een intiemere relatie 
hadden met de vrouw dan de zorgver-
lener, hoewel ook zorgverleners soms 
erg intiem zijn met hun patiënten, 
maar dan vooral in de psychiatrie! 
Deze opmerking zorgde voor veel hila-
riteit in de zaal. Ik had er niet veel 
meer aan toe te voegen…

Wat is dé les uit je proefschrift voor de 
dagelijkse klinische praktijk van de 
Nederlandse gynaecoloog?  
Vrouwen die bepaalde zorg afwijzen 
doen dat meestal omdat ze door een 
eerder (bevallings-)trauma het onvoor-
waardelijke vertrouwen in het systeem 
en/of de zorgverleners hebben verlo-
ren. Hen dwingen om akkoord te gaan 
met het protocol zal niet leiden tot 
overeenkomst, maar eerder tot verder 
verlies van vertrouwen en terugtrekken 
uit zorg. De meeste vrouwen met een 
medische indicatie die minder zorg 
willen dan aanbevolen, zijn onder 
bepaalde voorwaarden nog steeds 
bereid om in het ziekenhuis te beval-
len. Voet bij stuk houden door de zorg-
verlener leidt dan tot een thuisbevalling 
met nog meer risico’s dan de vrouw 
eigenlijk van plan was te accepteren. 
Dus als je als zorgverlener het risico zo 
laag mogelijk wil houden, moet je 
soms bereid zijn compromissen te 
sluiten, om erger te voorkomen.

Wat is de meerwaarde van je proef-
schrift voor de individuele patiënt?  
Hopelijk zullen zorgverleners, na het 
lezen van mijn proefschrift, inzien dat 
we anders moeten omgaan met de 
cliënt/patiënt van de toekomst. We 
moeten beter leren luisteren, ook naar 
'de vraag achter de vraag'. We zullen 

anders moeten leren counselen, met de 
nadruk op informeren, zonder bang te 
maken. We zullen meer moeten inves-
teren in het voorkómen van een 
trauma, door meer aandacht voor com-
municatie en continuïteit. En ook heel 
belangrijk: we moeten leren accepteren 
dat onze rol die van coach en counsel-
lor is, en dat de uiteindelijke beslissing 
bij de zwangere vrouw ligt. Zorg is een 
aanbod, geen verplichting. Ik hoop dat 
dit alles een gunstig effect zal hebben 
op hoe onze zorg door zwangere 
vrouwen wordt ervaren.

Stel je ook vervolgonderzoek voor?  
Er zijn zeker nog kennislacunes op het 
gebied van de optimale organisatie van 
de verloskundige zorg in Nederland, 
waarbij wat mij betreft speerpunten 
moeten zijn de keuzevrijheid van de 
vrouw voor plaats en begeleider tijdens 
de partus en de continuïteit van bege-
leiding (één-op-één, zo min mogelijk 
wisseling van persoon). 
We willen verder onderzoek doen naar 
de impact van zorgverlenen buiten de 
richtlijnen op de zorgverlener zelf en 
meer kennis opdoen naar de optimale 
nazorg (EMDR?) na een als traumatisch 
ervaren bevalling.

Wat vind jij jouw beste stelling?  
Don’t shoot the messenger!
Hahaha, nee hoor. Dat was
De keuze van een vrouw voor een 
‘baring buiten de richtlijn’ is meestal 
geen eerste keus maar een nood-
oplossing.
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Wordt de lesbische liefde duur betaald?
drs. Marcel Zuijderland

Nu zou het ZiN nog tegen die veronder-
stelde zorgverzekeraar kunnen 
inbrengen dat de medische indicatie 
voor reconstructie een psychische 
grondslag heeft. Als een vrouw zich 
zonder haar borsten geen ‘vrouw’ meer 
voelt, dan is reconstructie noodzakelijk 
om haar vrouwelijke identiteit te 
herstellen. Vanuit diezelfde gedachte 
moeten zorgverzekeraars immers ook 
geslachtsveranderende ingrepen 
vergoeden. Maar als dat de redenering 
van het ZiN zou zijn, dan moet het 
lesbische koppels en alleenstaande 
vrouwen ook vergoeding voor hun 
behandeling toestaan. Deze vrouwen 
willen moeder zijn, maar kunnen het 
niet zijn. Het psychisch leed van een 
onvervulde kinderwens lijkt me reden 
genoeg voor een medische indicatie.

Een andere vraag is of het wel te 
verdedigen valt om een medische 
indicatie voor onvruchtbaarheid tot 
louter fysiologische oorzaken te 
reduceren. De ‘haperende’ fysiologie 
van de reproductieve capaciteit wordt 
namelijk pas een probleem zodra er 
een kinderwens is. Als er geen 
kinderwens is, dan maakt het niet uit 
dat er fysiologische afwijkingen zijn die 
reproductieve disfunctionaliteit 
impliceren. Iemand met defecte eier-
stokken zonder kinderwens behoeft 
net zomin een medische indicatie voor 
een vruchtbaarheidsbehandeling als 
iemand die ondergronds leeft voor een 
staaroperatie. Dus ook al is er iets 
‘mis’, zolang je geen kind wilt, is er 
niemand ‘ziek’. 

Maar als de ‘ziekte’ pas begint met een 
onvervulde kinderwens en niet met het 
fysiologische mankement, waarom 
zouden we een medische indicatie voor 
onvruchtbaarheid dan exclusief tot die 
fysiologische oorzaak moeten 
reduceren? Zijn de sociale oorzaken 
achter een onvervulde kinderwens niet 
even geldig en relevant? Het primaat 
exclusief bij de fysiologische oorzaak 
leggen, suggereert vooringenomenheid. 

Na decennia van uitsluiting en 
discriminatie kwam de acceptatie. 
De ‘DSM-notering’ van de homo-
seksualiteit verdween halverwege de 
jaren 70 uit de boeken. 
Tegenwoordig wordt de liefde tussen 
personen van hetzelfde geslacht 
door vrijwel iedereen als normaal en 
gezond beschouwd. Des te wranger 
de ironie dat die acceptatie lesbische 
koppels binnenkort van vruchtbaar-
heids behandelingen dreigt uit te 
sluiten.

Afgelopen zomer zwengelde zorg-
verzekeraar Eno de discussie aan, naar 
aanleiding van een groeiend aantal 
declaraties die hun controle-afdeling 
‘niet begreep’. Eno benaderde het 
Zorginstituut Nederland (ZiN) met de 
vraag of vruchtbare vrouwen die 
lesbisch of alleenstaand zijn wel recht 
hebben op vergoeding. Begin maart 
verklaarde het ZiN dat beroep op de 
Zorgverzekeringswet alleen is 
toegestaan als er een medische 
indicatie of noodzaak is. Die indicatie 
ontbreekt volgens het ZiN. 
Alleenstaande of lesbische vrouwen 
kunnen in theorie immers gewoon 
zwanger worden. 

Minister Bruins (Medische Zorg) volgde 
het oordeel van het ZiN en bepaalde 
dat zorgverzekeraars voortaan 
behandelingen voor deze groep 
mochten weigeren. Ruim een week 
later, na een petitie die negentig-
duizend keer werd ondertekend en de 
nodige hoon – #magikjekwakkiedan – 
keerde Bruins op zijn schreden terug. 
In reactie op kamervragen schreef hij 
dat een overgangsregeling met alle 
zorgverzekeraars was overeengekomen. 
Dit jaar worden alle behandelingen 
voorlopig nog vergoed. Later in het jaar 
besluit hij ‘hoe en of’ vruchtbaarheids-
behandelingen voor alleenstaande 
vrouwen en lesbische koppels in de 
toekomst zullen worden gefinancierd. 
Wat Bruins zal besluiten is ongewis, 
maar het ZiN zal waarschijnlijk niet 

van haar standpunt afwijken. Eerder, in 
2017, concludeerde het instituut met 
een ander rapport ‘Prenatale screening 
en de Zorgverzekeringswet’ dat 
screening, tenzij er een medische 
indicatie is, niet uit de basisverzekering 
kan worden vergoed. Dezelfde logica 
waarmee het nu vergoeding aan 
lesbische koppels en alleenstaande 
vrouwen afwijst. Het is niet aanneme-
lijk dat het ZiN er eind dit jaar plotse-
ling een andere logica op na houdt. 

Op zich lijkt er voor de logica van het 
ZiN wat te zeggen. De basisverzekering 
is er voor mensen die ziek zijn. 
Alleenstaande vrouwen en lesbische 
koppels mankeren in principe niets. Ze 
hebben een wens bevrucht te worden. 
Dat is een sociale en geen medische 
indicatie. Voor sociale indicaties is ons 
zorgverzekeringsstelsel niet in het 
leven geroepen. Het is er voor de 
dekking van noodzakelijke en op 
genezing gerichte zorg. Vruchtbare 
lesbische of alleenstaande vrouwen 
met een kinderwens zijn niet ziek en 
hoeven niet genezen te worden.
Zo geredeneerd hebben lesbische 
koppels en alleenstaande vrouwen 
inderdaad geen recht op vergoeding uit 
de basisverzekering. 

Toch is het de vraag of zo’n dogmatische 
benadering wel realistisch is. Als we 
van het huidige zorgaanbod uitgaan 
dan zouden strikt genomen 
bijvoorbeeld borstreconstructies ook 
moeten sneuvelen. Na de mastectomie 
is een vrouw immers genezen van 
kanker. Voor een reconstructie bestaat 
dan feitelijk geen medische noodzaak. 
Toch wordt borstreconstructie gewoon 
vergoed vanuit de basisverzekering. 
Maar goed, misschien klopt binnenkort 
een van de zorgverzekeraars weer bij 
het ZiN aan omdat die ‘een groeiend 
aantal declaraties niet begrijpt’.
Het ZiN kan vervolgens, geheel in lijn 
met haar logica, adviseren om 
reconstructies voortaan niet meer te 
vergoeden.  

zuijderland
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Ten slotte, komen mannelijke homo-
paren en alleenstaande mannen dan 
ook niet in aanmerking voor vergoe-
ding als hun kinderwens onvervuld 
blijft? Dat lijkt onontkoombaar. 
De argumenten laten geen ruimte voor 
een andere conclusie. Lesbische 
koppels en alleenstaande vrouwen 
konden op de nodige steun en 
sympathie rekenen van de samen-
leving. Ik vermoed dat enthousiasme 
voor dekking van de kosten van 
behandeling voor de groep homoparen 
en alleenstaande mannen minder vurig 
zal zijn. Laat ik het er op houden dat 
het te maken heeft met een hardnekkig 
residu ‘hetero-centrisme’ en 
‘biologisme’. Voorlopig zullen we met 
het handhaven van de vergoeding voor 
lesbische koppels en alleenstaande 
vrouwen in ieder geval geen stap terug 
zetten.  

Het neigt naar ‘biologisme’: de over-
tuiging dat het paradigma van de 
biologie fundamenteler of wezenlijker 
is dan het sociale of psychische. Zo 
bezien komt de medische indicatie van 
het ZiN neer op het verabsoluteren van 
een paradigmatische voorkeur. 

Mocht het ZiN dit biologisme blijven 
belijden en lesbische koppels of 
alleenstaande vrouwen wegens het 
ontbreken van een medische indicatie 
uitsluiten van vergoeding, dan moet 
het die lijn consistent doortrekken. 
De dertig procent heteroseksuele 
koppels die zonder aantoonbare 
fysiologische oorzaken onvruchtbaar 
zijn, zouden dan ook een sociale 
indicatie van het ZiN moeten krijgen. 
Met andere partners zouden deze 
koppels immers wel vruchtbaar zijn. 
De vergoeding die ze nu nog voor een 
vruchtbaarheidsbehandeling krijgen, 
moet dan ook worden ingetrokken. 
Behouden ze die vergoeding, dan zou 
dat op ‘hetero-centrisme’ duiden. 

Wie weet verklaart het ZiN binnenkort 
dat deze heteroseksuele koppels ook 
moeten worden uitgesloten van 
vergoeding. Hoewel dat consistent en 
correct zou zijn, komt het er op neer, 
samen met het uitsluiten van lesbische 
koppels, dat ze worden gestraft voor 
het maken van een ‘verkeerde partner-
keuze’. Maar mensen begaan geen 
misdaad als ze verliefd worden op 
iemand waarmee hun kinderwens niet 
op natuurlijke wijze kan worden 
vervuld. Evenmin begaan ze een 
misdaad als de liefde nooit is gelukt en 
ze zonder partner zijn gebleven. 

Afhankelijkheid van een partner roept 
de fundamentele vraag op of een 
sociale indicatie feitelijk ook geen 
medische indicatie is. Reproductie is 
namelijk per definitie sociaal. 
Mensen zijn geen wandelende takken. 
Ze kunnen zich niet maagdelijk 
voortplanten. Ze hebben elkaar nodig. 
Een noodzakelijke systeemvereiste 

voor het reproductieve proces is dat 
het twee elementen bevat. Blijkt er 
geen match tussen de elementen, of 
dat een van de elementen hapert of 
ontbreekt, dan is het systeem ‘ziek’. 
Zodra de kinderwens onvervuld blijft, 
is het reproductieve systeem 
disfunctioneel. Dan is er in principe 
sprake van een noodzaak om het 
systeem te genezen via medische 
interventie. 
Het advies van het ZiN om vruchtbaar-
heidsbehandelingen voor lesbische 
koppels en alleenstaande vrouwen niet 
meer te vergoeden, valt dus nauwelijks 
te verdedigen. Behandelingen als 
borstreconstructies en geslachts-
veranderende ingrepen zouden volgens 
hun advies in principe dan ook niet 
meer voor vergoeding in aanmerking 
mogen komen. Bovendien zouden 
heteroseksuele koppels die zonder 
aanwijsbare oorzaken kinderloos 
blijven tevens moeten worden 
uitgesloten. En zelfs al zouden we dat 
‘redelijk en rechtvaardig’ vinden, dan 
dient het veronderstelde hiërarchische 
en fundamentele onderscheid tussen 
een medische en sociale indicatie wel 
op een solide basis te berusten. 
Dat doet het bij nader inzien niet. 
Het onderscheid is wankel en arbitrair.
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caesarea. Het doel van deze PICO is 
om te onderzoeken of behandeling met 
antenatale corticosteroïden het risico 
op neonatale respiratoire morbiditeit 
na een aterme electieve sectio cae-
sarea reduceert. 

PICO
Geeft antenatale behandeling met cor-
ticosteroïden bij een aterme electieve 
sectio caesarea een significante verbe-
tering op de neonatale respiratoire 
morbiditeit? 

Patient: Patients planned for elective 
caesarean delivery at term 
Intervention: Antenatal corticosteroids
Comparison: No antenatal corticoste-
roids
Outcomes: Respiratory distress syn-
drome/respiratory related outcomes, 
admission to neonatal intensive care 
unit, time in special care unit, cortico-
steroids adverse effects

Zoekstrategie
Voor dit literatuuronderzoek werd, 
samen met de bibliothecaris, gezocht 
in de databases van Pubmed, Embase 
en in de Cochrane Library met de 
termen ‘elective caesarean delivery’ en 
‘antenatal corticoteroids’ en alle syno-
niemen. 
Deze zoekactie leverde in totaal 79 
resultaten op, waarvan er na bestude-
ring van de titel mogelijk 18 relevant 

Antenatale behandeling met cortico-
steroïden reduceert de kans op neo-
natale respiratoire morbiditeit bij 
een dreigende vroeggeboorte onder 
de 34 weken zwangerschapsduur. 
Bij een electieve sectio  caesarea  is 
er tevens sprake van een verhoogd 
risico op neonatale respiratoire mor-
biditeit vergeleken met een vaginale 
baring in de aterme periode. 
Vrouwen die een electieve sectio 
ondergaan worden echter niet routi-
nematig behandeld met antenatale 
corticosteroïden. 

Volgens de Perinatale Registratie 
Nederland beviel in 2016 16,0% van de 
zwangere vrouwen middels een sectio 
caesarea, waarvan 8,1% een electieve 
sectio betrof. Eerdere studies hebben 
aangetoond dat er een associatie 
bestaat tussen een electieve sectio en 
respiratoire morbiditeit van de 
neonaat. In een grote Deense cohort-
studie was bij 10% van de neonaten 
sprake van respiratoire morbiditeit als 
een electieve sectio bij een zwanger-
schapsduur van 37 weken werd ver-
richt. Dit is een viermaal hoger risico 
vergeleken met een vaginale baring. 
Bij een zwangerschapsduur van 38 
weken en 39 weken was het percen-
tage neonaten met respiratoire morbi-
diteit respectievelijk 5,1% en 2,1%. Een 
driemaal en tweemaal zo hoog risico 
ten opzichte van een vaginale baring.2 
Het verhoogde risico wordt veroorzaakt 
door het ontbreken of achterblijven 
van hormonale en fysiologische veran-
deringen van de natriumkanalen in het 
longepitheel. Deze veranderingen 
treden onder invloed van endogene 
glucocorticoïden op in de laatste 
weken van de zwangerschap en bij een 
spontaan begin van de baring om zo de 
neonaat voor te bereiden op de neona-
tale transitie. Door antenatale toedie-

ning van exogene corticosteroïden 
kunnen deze veranderingen van het 
longepitheel worden geïnduceerd. 
Onderzoek toont aan dat de behande-
ling bij een zwangerschapsduur onder 
de 34 weken het risico op neonatale 
sterfte, respiratory distress syndrome 
(RDS), behoefte aan respiratoire onder-
steuning en opname op de neonatale 
intensive care unit (NICU) reduceert. 
Naast deze positieve effecten zijn 
tevens mogelijke nadelige langetermijn-
effecten beschreven bij het antenataal 
gebruik van corticosteroïden, zoals 
achterstanden in de neurologische en 
psychologische ontwikkeling van de 
neonaat., Aangezien deze mogelijke 
nadelige effecten niet opwegen tegen 
de voordelen wordt bij een dreigende 
vroeggeboorte < 34 weken zwanger-
schapsduur behandeling aangeraden.4

Om de kans op neonatale problemen 
te minimaliseren, raadt de NVOG aan 
een electieve sectio caesarea in te 
plannen vanaf een zwangerschapsduur 
van 39 weken. Echter in sommige 
casus is een electieve sectio caesarea 
bij een zwangerschapsduur <39 weken 
geïndiceerd. 
In een telefonisch interview met de 
acht Nederlandse academische centra 
werd gevraagd naar het huidige beleid 
(zie tabel 1). Er blijkt geen eenduidig 
nationaal beleid te bestaan over de 
antenatale behandeling met corticoste-
roïden bij een aterme electieve sectio 

pico bello

Acad. centra 
in NL

Beleid

AMC Counseling over corticosteroïden bij een PSC < 39 weken zwangerschapsduur 

EMC Geen behandeling met corticosteroïden 

LUMC Counseling over corticosteroïden bij een PSC < 39 weken zwangerschapsduur 

MUMC Geen behandeling met corticosteroïden 

Radboudumc Geen behandeling met corticosteroïden 

UMCG Geen behandeling met corticosteroïden

UMCU Counseling over corticosteroïden bij een PSC < 39 weken zwangerschapsduur  

VUMC Geen behandeling met corticosteroïden 
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piratoire uitkomsten van de neonaat. 
De cochranereview beschrijft een twee-
maal verlaagd risico op RDS, TTN en 
opname op de NICU.8 
Het risico op RDS bij een electieve 
sectio is gerelateerd aan de zwanger-
schapsduur, waardoor de zwanger-
schapsduur als inclusiecriterium bij de 
verschillende studies de resultaten kan 
hebben beïnvloed. De trial van Nooh et 
al. liet zien dat bij een zwangerschaps-
duur > 38 weken geen significant ver-
schil gevonden werd.13 De subgroepa-
nalyses uit de Cochrane bevatten 
echter te kleine aantallen om hier con-
clusies uit te trekken. 
Naast een verschil in zwangerschaps-
duur, werden in de studies verschil-
lende behandelingen gebruikt: beta-
methason en dexamethason in ver-
schillende doseringen met intervallen 
tussen de 8-12 uur. Het is niet duidelijk 
te stellen welk corticosteroïd in welke 
dosering het meest effectief is. Dexa-
methason en betamethason zijn twee 
parenteraal toegediende corticosteroï-
den die de placenta passeren, waarbij 
de foetale serumconcentratie ongeveer 
een derde van de maternale serumcon-
centratie bedraagt.5 In Nederland 
wordt als eerste keus 1 dd 12 mg beta-
methason intramusculair gedurende 48 
uur aanbevolen. 
In deze PICO hebben wij gefocust op 
zwangere vrouwen met een electieve 
sectio in de aterme periode. Inciden-
teel zal een electieve sectio gepland 
worden bij een zwangerschapsduur 
≤ 37 weken. De literatuur bij deze 
termijn is zeer beperkt met één retro-
spectieve case-control studie (n=58) uit 
2018. Hierin werden geen significante 
verschillen gezien in het voorkomen 
van respiratoire morbiditeit. Er lijkt bij 
deze zwangerschapsduur echter meer 
ziektewinst te behalen vanwege de 
relatief hoge prevalentie van RDS. 
In geen van bovenstaande studies 
worden mogelijke kortetermijneffecten 
van antenataal toegediende corticoste-
roïden, zoals hypoglycemieën beschre-
ven. Uit de follow-up studie van Stutch-
field et al. blijkt ook dat antenataal 
betamethason geen nadelige langeter-
mijneffecten heeft op de gezondheid of 
het gedrag van het kind.9 In een 
eerdere studie werden mogelijk nade-
lige neurologische effecten, zoals cere-

waren. Na het lezen van de abstracts 
includeerden wij de twee meest rele-
vante artikelen: één Cochrane review 
gepubliceerd in augustus 2018 en één 
follow-up studie van een gerandomi-
seerde studie uit 2005.,

Resultaten
In de Cochrane review, gepubliceerd in 
augustus 2018 werden vier gerandomi-
seerde trials geïncludeerd met in totaal 
3956 vrouwen die gepland waren voor 
een electieve sectio caesarea bij een 
zwangerschapsduur van ≥37 weken.-13 
De vrouwen werden gerandomiseerd in 
twee groepen: de interventiegroep 
kreeg antentaal tweemaal intramuscu-
lair betamethason of dexamethason 
toegediend en de controlegroep intra-
musculair placebo. 
Uit de meta-analyse met de vier trials 
blijkt dat behandeling met antenatale 
corticosteroïden het risico op ‘respira-
tory distress syndrome’ (RDS) (RR 0,48, 
95%CI 0,27-0,87; NNT 107) en op ‘tran-
sient tachypnoea of the neonate’ (TTN) 
(RR 0,43, 95%CI 0,29-0,65; NNT 33) 
verlaagt ten opzichte van behandeling 
met placebo. Drie trials analyseerden 
daarnaast de opname op de NICU voor 
respiratoire morbiditeit, waarbij tevens 
een verlaagd risico (RR 0,42, 95%CI 
0,22-0,79; NNT 51) gezien werd in de 
interventiegroep in vergelijking met de 
controlegroep.10,12,13 Twee trials 
hadden als secundaire uitkomstmaat 
de opnameduur op de NICU, waarbij 
de opnameduur gemiddeld 2,70 dagen 
korter was in de interventiegroep 
(95%CI -2,76 - -2,64) dan in de contro-
legroep.10,11 In de trials werd geen ver-
schil gezien in perinatale mortaliteit 
(RR 0,67, 95%CI 0,11-4,10) en drie trials 
toonden geen verschil in beademings-
behoefte van de neonaat (RR 0,67, 
95%CI 0,27-1,68).10,12,13

Subgroepanalyses per zwangerschaps-
duur werden uitgevoerd, maar het 
aantal gevallen van neonatale respira-
toire morbiditeit of NICU-opname was 
te klein om hier conclusies aan te ver-
binden. Er werd wel een verlaagd 
risico (RR 0,37, 95%CI 0,20-0,71) op 
TTN gezien in de groep met een zwan-
gerschapsduur tussen 38+0 en 38+6. 
Geconcludeerd werd dat behandeling 
met corticosteroïden voorafgaand aan 
een aterme electieve sectio caesarea 

het risico op RDS, TTN en opnamen op 
de NICU vermindert. Daarbij wordt 
geconcludeerd dat grotere studies 
nodig zijn. Tevens moet worden afge-
wogen of het statisch significante ver-
schil ook klinisch relevant is, vanwege 
de relatief lage prevalentie van RDS en 
NICU opname ten gevolge van respira-
toire morbiditeit. 
Tevens hebben wij gekeken naar de 
losse resultaten uit de geïncludeerde 
trials. In de gerandomiseerde studie 
van Nooh et al.13 werden 1272 zwan-
gere vrouwen geïncludeerd met een 
zwangerschapsduur ≥38 weken die 
gepland waren voor een electieve 
sectio caesarea. Opvallend was dat in 
deze studie het aantal NICU-opnames 
niet significant (p=0,88) verschillend 
was in de interventiegroep (13, 2,0%) 
en de controlegroep (21, 3,3%). Daar-
naast werd geen significant verschil 
gezien in apgarscores of in incidentie 
van RDS bij de neonaat. 
Andere relevante aanvullende resulta-
ten werden niet gevonden. 
Het tweede geïncludeerde artikel is een 
follow-up studie van één van de vier 
geïncludeerde gerandomiseerde 
trials.9,10 In deze studie uit 2013 
werden de patiënten uit de vier groot-
ste deelnemende centra (n = 862, 92%) 
gevraagd een vragenlijst over hun kind 
in te vullen. De kinderen waren op dat 
moment tussen 8 en 15 jaar oud 
(mediaan 12,2 jaar, 52% meisje). De 
onderwerpen van de vragenlijsten 
betroffen de gezondheid, eventuele zie-
kenhuisopnamen en schoolresultaten. 
Tevens werd gevraagd de strenghts and 
difficulties questionnaire (SDQ) in te 
vullen, die vijf dimensies (hyperactivi-
teit, emotionele symptomen, gedrags-
problemen, problemen met leeftijdsge-
noten en sociaal gedrag) meet. In 
totaal werd 51% van de vragenlijsten 
geretourneerd, waarvan 217 uit de 
betamethasongroep en 190 uit de con-
trolegroep. Bij zowel de gezondheid 
van de kinderen als bij de getoetste 
dimensies geen significante verschillen 
tussen beide groepen gevonden. 

Discussie
Uit de bovengenoemde resultaten lijkt 
antenatale behandeling met corticoste-
roïden bij een aterme electieve sectio 
caesarea voordelig te zijn voor de res-
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Samenvatting
Behandeling met antenatale corticoste-
roïden reduceert het risico op neona-
tale respiratoire morbiditeit. Bij een 
electieve sectio caesarea bij een zwan-
gerschapsduur van 37 weken bedraagt 
dit risico 10%, viermaal zo hoog als bij 
een vaginale baring. Antenatale corti-
costeroïden worden echter niet routi-
nematig toegediend bij een electieve 
sectio caesarea in de aterme periode 
in alle Nederlandse academische 
centra. Deze PICO laat een verlaagd 
risico op neonatale respiratoire morbi-
diteit en incidentie van NICU-opnamen 
zien in de groep die antenataal wordt 
behandeld. Een geïncludeerde studie 
toont geen nadelige langetermijneffec-
ten van een eenmalige behandeling 
met corticosteroïden. In de huidige 
literatuur zijn mogelijke nadelige effec-
ten enkel beschreven bij behandeling 
met multiple kuren corticosteroïden. 
Antenatale behandeling met corticoste-
roïden moet zeker overwogen en 

besproken worden bij een electieve 
sectio caesarea in de aterme periode. 

Trefwoorden
Aterme electieve sectio caesarea, ante-
natale corticosteroïden, neonatale res-
piratoire morbiditeit 

Summary 
Treatment with antenatal corticoste-
roids reduces the risk of neonatal res-
piratory morbidity. This risk is 10% at 
a gestational age of 37 weeks, which is 
four times higher than the risk after 
vaginal delivery. Antenatal treatment 
with corticosteroids before elective 
caesarean section at term isn’t 
standard care in all Dutch tertiary hos-
pitals, while in this case the risk of 
neonatal respiratory morbidity is 
increased. This PICO showed a 
reduced risk of neonatal respiratory 
morbidity and a reduced incidence of 
admission to NICU in the treatment 
group. An included study showed no 

adverse long-term effects of a single 
course of antenatally administered 
corticosteroids. Possible adverse 
effects have only been described in 
the treatment with multiple courses of 
corticosteroids. Antenatal treatment 
with corticosteroids should certainly 
be considered and discussed in an 
elective caesarean section at term.

Keywords
Elective caesarean section at term, 
antenatal corticosteroids, neonatal res-
piratory morbidity 
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brale parese, beschreven bij toediening 
van multiple corticosteroïdenkuren.6 
Bij een aterme electieve sectio cae-
sarea is geen indicatie voor herhaalde-
lijke toediening van corticosteroïden. 

Conclusie en aanbeveling 
Concluderend lijken er op dit moment 
voordelen te zijn voor antenatale 
behandeling met corticosteroïden bij 
een geplande aterme sectio caesarea. 
De cochranereview toont een reductie 
van het risico op respiratoire morbidi-
teit, de incidentie van NICU-opname en 
de opnameduur op de NICU. Op basis 
van de huidige beschikbare literatuur 
lijken er geen nadelige langetermijn-
effecten te zijn van een enkele kuur 
antenataal toegediende corticosteroï-
den in de aterme periode. 
Wij raden aan antenatale behandeling 
met corticosteroïden bij iedere casus te 
overwegen en te bespreken, waarbij de 
zwangerschapsduur als grootste risico-
factor moet worden meegewogen. Bij 
een zwangerschapsduur van 37 – 38 
weken lijkt de neonaat het grootste 
voordeel te hebben van antenatale 
behandeling met corticosteroïden in de 
aterme periode.
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Als er al een onderwerp is waar in 
Nederland praktijkvariatie in bestaat 
dan is dat wel het onderwerp van deze 
PICO BELLO. Om te beginnen ben ik 
het volledig eens met de conclusie van 
de auteurs dat bij een electieve sectio 
caesarea vanaf 37 weken moet 
overwogen worden om antenatale 
corticosteroïden toe te dienen. De hier 
aangehaalde studie van Nooh werd 
verricht in Egypte en er werd driemaal 
8 mg dexamethason toegediend in de 
24 uur voorafgaand aan de sectio 
caesarea. Dit is niet conform de in 
Nederland gebruikelijke situatie. De 
ASTECS-studie werd verricht in Groot 
Brittannië. Bij deze gerandomiseerde 
studie werd het in Nederland 
gebruikelijke regime aan cortico-
steroïden toegediend bij ruim 500 
vrouwen, de controlegroep bestond 
ook uit 500 vrouwen. Met cortico-
steroïden kon consequent de kans op 
opname wegens neonatale respiratoire 
problemen worden gehalveerd bij elke 
zwangerschapsduur, bij 37 weken van 
11,4% naar 5,2%, bij 38 weken van 
6,2% naar 2,8% en bij 39 weken van 
1,5% naar 0,6%. 

Omdat de laatste studie beter aansluit 
bij de Nederlandse situatie zowel wat 
betreft de dosering en vorm van de 
corticosteroïden als wat betreft het 
soort gezondheidszorg, neig ik er toch 
toe de adviezen uit deze studie te 
prefereren. Bijzonder is dat er bij deze 
termijn altijd sprake is ‘wet lung 
syndrome’ bij de neonaten als oorzaak 
van hun RDS en niet van hyaliene 
membranen ziekte zoals bij prema-
turen. Hoe de toegediende cortico-
steroïden hier precies invloed op 
hebben is niet goed bekend. Ook is de 
uiteindelijke respiratoire morbiditeit 
natuurlijk zeer beperkt van duur en 
ernst. In de ASTECS-trial werden 
neonaten met respiratoire problemen 
maar gemiddeld 0,64 uur 
(corticosteroïdengroep) versus 3,46 uur 
(controlegroep) met zuurstof 
behandeld. Het aantal NICU-dagen 
bedroeg dan weer 1 (corticosteroïden-
groep) versus 28 (controlegroep). 
Alvorens nu routinematig te gaan 
behandelen met corticosteroïden is het 
van belang de voor- en nadelen nog 
eens goed naast elkaar te leggen.

Redactioneel commentaar

Antenatale corticosteroiden bij een 
aterme electieve sectio caesarea 
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promovendi

Rubriek Hora Est
Ben je net gepromoveerd op een 
proefschrift dat interessant is voor 
de Nederlandse gynaecologen? 
NTOG biedt in elk nummer een 
podium aan nieuwe Nederlandse 
proefschriften die maximaal zes 
maanden geleden verdedigd zijn. 
NTOG-redacteuren Annemijn Aarts 
en Rafli van de Laar maken een 
selectie uit de aangeboden proef-
schriften. Zij letten op de variatie in 
onderwerpen, en deelgebieden en 
de universiteit waar je promo-
veerde. Niet ieder aangeboden 
proefschrift komt dus voor plaatsing 
in aanmerking. De rubriek is één 
pagina, voldoende voor de titel, je 
naam, de promotoren en je univer-
siteit, een foto van de cover en 
beschrijving van max. 650 woorden 
op basis van enkele vragen.
Wil jij jouw proefschrift aanmelden? 
Mail dan de titel van je proefschrift 
en je contactgegevens naar ntog@
gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan 
contact met je op.

Proefschriftencollectie
De NVOG heeft een eminente proef-
schriftencollectie beginnend in de 
zeventiende eeuw! 
U kunt een analoge versie van uw 
proefschrift vereeuwigen door een 
exemplaar van uw dissertatie te 
zenden naar de archivaris van de 
Werkgroep Historie NVOG, 
Generaal Foulkesweg 66b, 6703 BW
te Wageningen.
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Postmenopauzale 
hormoontherapie

In de BMJ is er aandacht voor de lange-
termijn- en kortetermijneffecten van 
postmenopauzale hormoonsuppletie. 
Allereerst hebben Vinogradova et al. 
onderzocht of de kans op trombose 
tijdens gebruik verschilt per soort hor-
moonpreparaat.1 Hiervoor is hormoon-
suppletie-gebruik bij bijna 5800 
vrouwen met veneuze trombo-embolie 
vergeleken met dat van 21.670 contro-
les. Orale preparaten bleken hierbij 
geassocieerd met een significant hoger 
risico op trombose maar transdermale 
preparaten niet (tabel 1). Bij zowel 
orale oestrogeen-alleen als gecombi-
neerde oestrogeen-progestageenprepa-
raten werd dit verhoogde risico gevon-
den. Verder nam het risico toe bij een 
hogere dosis oraal oestrogeen. Het 
absolute risico op trombose was welis-
waar laag (9 extra tromboses per 
10.000 vrouw-jaren), maar de auteurs 
concluderen dat transdermale hor-
moonsuppletie vaker voorgeschreven 
zou moeten worden in plaats van orale 
preparaten. 
Wat betreft de langetermijneffecten 
van hormoonsuppletie, was de invloed 
van oestrogenen op Alzheimer ondui-
delijk. Van de ene kant bleken oestro-
genen in dierstudies neuroprotectief, 
was de kans op Alzheimer hoger bij 

nobt - bobt

met of zonder progesteron of tussen de 
soorten progestagenen. Echter bij 
vrouwen die startten onder de zestig 
jaar en minder dan tien jaar hadden 
gebruikt, bleek het risico niet ver-
hoogd. In een begeleidend commen-
taar wordt dan ook gesteld dat beperkt 
gebruik, kort na de menopauze, zoals 
in Nederland gangbaar is, veilig lijkt 
ten aanzien van de kans op Alzheimer. 
FV 
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Amnioninfusie of geen 
interventie bij gebroken 
vliezen tussen 16 en 24 
weken?
Het breken van de vliezen in het 
tweede trimester (second trimester 
preterm prelabor rupture of membra-
nes (PPROM) tussen 16 en 24 weken 
zwangerschap) komt bij 0,4% van alle 
zwangerschappen voor.1 Deze zwanger-
schappen eindigen vaak in een imma-
ture of premature partus en kennen 
een zeer hoge mortaliteit van 70%.2 
Zwangerschappen die niet eindigen in 
een intra-uteriene vruchtdood of geter-
mineerd worden, kunnen te maken 
krijgen met intra-uteriene infecties en 
oligohydramnios. Beide complicaties 
hebben belangrijke (langetermijn-)
gevolgen voor zowel moeder als kind. 
Neonaten die geboren worden na 
second trimester PPROM hebben ook 
een grote kans op het ontwikkelen van 
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vroege menopauze en was het risico 
op overlijden aan Alzheimer bij post-
menopauzaal oestrogeengebruik lager 
in de Women’s Health Initiative 
studie.2 Van de andere kant bleken 
oestrogeenpreparaten niet bescher-
mend tegen en mogelijk zelfs bevorde-
rend voor het ontwikkelen van Alzhei-
mer in de gerandomiseerde Women’s 
Health Initiative Memory Study.3 Een 
bezwaar tegen deze laatste studie was 
echter dat hormoonsuppletie pas na 
het 65e jaar werd gestart. 
In Finland is daarom in een grote, lan-
delijke retrospectieve case-control 
study onderzocht wat de relatie is 
tussen de leeftijd van het starten en de 
gebruiksduur van postmenopauzale 
hormoonsuppletie en de ziekte van Alz-
heimer.4 Het hormoongebruik van 
bijna 84.000 vrouwen gediagnosti-
ceerd met Alzheimer tussen 1999 en 
2013 werd vergeleken met het hor-
moongebruik van leeftijdsgenoten in 
dezelfde periode. De gebruiksters start-
ten gemiddeld op hun 58e jaar en 
gebruikten hormoonsuppletie gedu-
rende gemiddeld elf jaar. 
De vrouwen met Alzheimer bleken in 
het verleden significant vaker hor-
moonsuppletie te hebben gebruikt. 
Systemische hormoonsuppletie was 
volgens de auteurs geassocieerd met 
een 9-17% verhoogd risico op Alzhei-
mer. Er was geen verschil in het risico 

Tabel 1. Gecorrigeerde odds ratios op trombose voor verschillende typen hormoon-
therapie. CI = confidence interval. In Nederland worden estradiol/dydrogesteron 
(Femoston®) en estradiol/norethisteron (Trisequens®, Kliogest®, Activelle®) en 
transdermaal estradiol (Estraderm®, Systen®, Lenzetto®) verkocht. 
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pulmonaire hypoplasie, waarbij de 
alveoli niet voldoende ontwikkeld zijn 
door onder andere het gebrek aan 
vruchtwater. 
Amnioninfusie zou een oplossing 
kunnen zijn voor second trimester 
PPROM. Het inspuiten van steriel water 
via de buik zou een oligohydramnion 
kunnen opheffen en mogelijk (daar-
door) ook de zwangerschapsduur ver-
lengen. 
In de PPROMEXIL-III zijn 56 vrouwen 
met second trimester PPROM en een 
oligohydramnion (single deepest 
pocket (SDP) <2 cm) in zes academische 
ziekenhuizen in Nederland gerandomi-
seerd tussen wekelijks amnioninfusie 
met ringerlactaat of geen interventie.3 
Het volume ringerlactaat werd bere-
kend aan de hand van de zwanger-
schapsduur maal 10mL (het volume 
voor een zwangerschapsduur van bijv. 
20 weken: 20 x 10 mL = 200 mL). Amni-
oninfusie werd wekelijks herhaald 
indien de SDP <2cm was, tot 28 weken 
zwangerschap. Alle deelnemende 
vrouwen kregen een kuur erythromy-
cine (250mg 4dd 10 dagen) bij start 
randomisatie.
In de groep 'amnioninfusie' zijn 18 van 
de 28 neonaten (64%) overleden, in de 
groep 'geen interventie' zijn 21 van de 
28 neonaten (75%) overleden (relatieve 
risico (RR) perinatale mortaliteit 0,86, 
95% betrouwbaarheids interval (BI) 
0,60-1,22). Er werd geen verschil 
gevonden in latency (tijd tussen PPROM 
en bevalling), het risico op het optre-
den van chorioamnionitis, geboorte-
gewicht en complicaties bij levend 
geboren kinderen (zoals persisterend 
pulmonaire hypertensie van de 
neonaat, pneumothorax, sepsis). 
De resultaten van de PPROMEXL-III-stu-
die laten zien dat amnioninfusie op dit 
moment niet geadviseerd dient te 
worden in de behandeling van second 
trimester PPROM. Eerdere observatio-
nele studies naar amnioninfusie lieten 
wel een positief effect zien op neona-
tale sterfte (reductie mortaliteit van 70 
naar 30%).4 Een RCT uit 2014 naar 
amnioninfusie bij vrouwen met second 
trimester PPROM (AMIPROM trial), met 
een vergelijkbare studie opzet als de 
PPROMEXIL-III-studie, liet net als de 
PPROMEXIL-III geen verschillen zien in 
perinatale mortaliteit (19 van de 28 

(68%) perinatale mortaliteit in beide 
groepen, RR 1,0, 95%BI 0,70-1,43). Ook 
een meta-analyse liet geen verschil 
zien in perinatale mortaliteit na amni-
oninfusie vs. geen interventie (RR 0,93, 
95% BI 0,72-1,19).3

In het Amsterdam UMC is recent een 
follow-up studie uitgevoerd: 
PPROMEXIL-III follow-up. Deze studie 
heeft de langetermijnontwikkeling van 
kinderen geboren na second trimester 
PPROM en amnioninfusie of geen inter-
ventie onderzocht. Ook zullen de resul-
taten van de PPROMEXIL-III-studie en 
AMIPROM trial in een individual 
patient data meta-analysis met elkaar 
vergeleken worden. De resultaten 
hiervan moeten uitwijzen of amnionin-
fusie (op de lange termijn) effectief is 
in de behandeling van second trimester 
PPROM. 
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Inleiden of afwachten bij  
een zwangerschapsduur 
van 41+0 weken? 
Om deze vraag te beantwoorden, werd 
binnen het samenwerkingsverband van 
het Consortium 2.0 en het Midwifery 
Research Network Netherlands (MRNN) 
de INDEX-studie uitgevoerd.
Daartoe werden van mei 2012 tot 
maart 2016 in totaal 1801 obstetrisch-
laagrisicovrouwen gerandomiseerd 
door verloskundigen uit 123 eerstelijns-
praktijken en gynaecologen, arts-assis-
tenten en klinisch verloskundigen in 26 
ziekenhuizen. De interventiegroep 

werd ingeleid bij 41+0 weken en bij 
bevallingen in de controlegroep werd 
afgewacht tot maximaal 42+0 weken.
De kans op een goede uitkomst was 
groot in beide groepen (98,3% inlei-
den, 96,9% afwachten). Een significant 
verschil werd gevonden van 1,4% (95% 
BI -2,9% tot 0,0%) in ongunstige peri-
natale uitkomst (perinatale sterfte en 
neonatale morbiditeit (apgarscore 5’<7, 
NICU-opname, meconiumaspiratiesyn-
droom, intracraniële bloeding, plexus 
brachialis laesie)) ten gunste van inlei-
den bij 41+0 weken (1,7%) in vergelij-
king met een afwachtend beleid tot 
42+0 weken (3,1%). De incidentie van 
ernstige perinatale uitkomsten (perina-
tale mortaliteit, apgarscore 5’<4 en 
NICU-opname was laag (0,4% vs 1,3%, 
risicoverschil -0,9%; 95% BI -1,9% tot 
0,2%, p=0,01 voor non-inferiority). Er 
werd geen verschil gevonden in mater-
nale uitkomsten zoals fluxus ≥ 1000ml 
(9,1% vs 8,0%), en secundaire sectio 
(10,8% vs 10,8%). 
De recente Cochrane systematic review 
(Middleton et al, 2018) concludeerde 
dat inleiden vanaf (≥)  41+0 weken 
betere perinatale uitkomsten geeft dan 
een afwachtend beleid zonder nader 
gespecificeerde termijn. Er is niet spe-
cifiek gekeken of inleiden bij 41 weken 
betere resultaten geeft dan afwachten 
tot 42 weken. Er was maar één klei-
nere studie die inleiden bij 41 weken 
vergeleek met een afwachtend beleid 
tot 42 weken. De meeste geïncludeerde 
studies vergeleek andere tijdramen met 
in de controlegroep een afwachtend 
beleid tot ver voorbij 42 weken.
Met behulp van de uitkomsten van de 
INDEX-studie kunnen vrouwen een 
weloverwogen keuze maken tussen 
inleiden bij 41 weken en een afwach-
tend beleid tot 42 weken gebaseerd op 
hun preferentie en risicoperceptie. 
Zowel een keuze voor inleiden als voor 
afwachten kan ondersteund worden 
door de uitkomsten van de INDEX-stu-
die. Om de counseling door professio-
nals te faciliteren werken de NVOG en 
KNOV samen met ‘Leading the Change’ 
aan een gezamenlijke richtlijn en keu-
zehulp voor zwangeren. 

De volledige studie is te vinden op:
www.bmj.com/content/364/bmj.l344
Contact index@studies-obsgyn.nl 



154

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 132, mei 2019  www.ntog.nl

Chirurgie in diensttijd
Operaties in de avond en nacht gaan 
gepaard met meer peroperatieve inci-
denten dan operaties overdag, conclu-
deren Cortegiani et al.1 Zij vergeleken 
cardio-pulmonale incidenten (zoals 
hypotensie en desaturatie tijdens de 
operatie of noodzaak tot beademing 
postoperatief) in een cohort van 9306 
patiënten die overdag waren geopereerd 
met 555 patiënten die na 20.00 u. op de 
OK kwamen. Deze patiënten ondergin-
gen zoals verwacht, vaker een spoed-
operatie. Ook hadden zij hogere ASA-
scores en ‘respiratory risk’-scores, vaker 
hartfalen en waren zij vaker beperkt. 
Na correctie voor (o.a. deze) versto-
rende factoren, was de odds ratio op 
incidenten 1,44 (95% BI 1,09-1,90). De 
auteurs pleiten daarom voor terughou-
dendheid met chirurgie in de avond en 
nacht. Een logische conclusie waar in 
Nederland ook al naar wordt gewerkt. 
Maar hoewel het verklaarbaar is dat 
’s avonds en ’s nachts de prestaties van 
zorgverleners minder zouden zijn door 
moeheid, kan dat niet op basis van 
deze studie worden geconcludeerd. 
Voor belangrijke verstorende factoren 
is niet gecorrigeerd. Zo zijn alle opera-
ties op één hoop gegooid en met elkaar 
vergeleken. Maar een septische patiënt 
met een darmperforatie is niet direct te 
vergelijken met een patiënt die overdag 
voor appendicitis wordt geopereerd. 
Verder is er alleen gekeken naar ‘anes-
thesie-incidenten’. In studies waarin 
intra- en postoperatieve chirurgische 
complicaties werden onderzocht, werd 
geen relatie tussen het tijdstip van de 
chirurgie en complicaties gevonden.2 
Wat deze studie bevestigt, is dat pati-
enten die in de avond en nacht worden 
geopereerd, vaker in slechtere conditie 
zijn, (mede) waardoor de kans op car-
diopulmonale incidenten groter is. FV 
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En, wat te doen bij 
gebroken vliezen tussen 
28 en 32 weken?

Zoals de PPROMEXIL-studie onderzocht 
of inleiden van de baring bij gebroken 
vliezen tussen 34-37 weken beter is 
dan afwachten, onderzocht de recent 
gepubliceerde MICADO-studie dit bij 
een zwangerschapsduur van 28-32 
weken. Deze Franse studie werd uitge-
voerd in twintig derdelijnsziekenhui-
zen. Voorafgaand aan randomisatie 
kregen alle zwangeren met prematuur 
gebroken vliezen en een eenlingzwan-
gerschap twee giften 12 mg betametha-
son en profylactisch antibiotica (amoxi-
cilline en genatmycine). Indien na 48 
uur niet bevallen, werden patiënten 
gerandomiseerd tussen of bevallen 
binnen 24 uur dan wel af te wachten 
tot in ieder geval een zwangerschaps-
duur van 34 weken zolang er sprake 
was van een goede foetale en mater-
nale conditie. Primaire uitkomstmaat 
was samengesteld en bestond uit neo-
nataal overlijden en ernstige complica-
ties als periventriculaire leukomalacie, 
graad ¾ intraventriculaire bloeding, 
neonatale sepsis en/of necrotiserende 
enterocolitis. Twee jaar na start van de 
studie was duidelijk dat de beoogde 
360 vrouwen niet konden worden geïn-
cludeerd binnen de beoogde tijd door 
vele weigeraars. Er werd wel een 
analyse verricht met de gegevens van 
70 vrouwen in de afwachtende groep 
en 69 vrouwen in de actieve groep. 
Tijd tussen PPROM en bevalling was 
11,7 ±9,8 dagen versus 2,8 ±0,6 dagen. 
Er waren meer keizersneden in de 
actieve groep (80 vs. 60%). De gecom-
bineerde primaire uitkomst kwam 
12,9% versus 13% voor (OR 0,98;95% 
CI: 0,33-2,93, p=0,97) in beide groepen. 
De 'prematuur' gestopte MICADO-stu-
die biedt helaas geen mogelijkheid 
harde conclusies te trekken ten aanzien 
van het beleid in deze specifieke pati-
entengroep.
De NVOG-richtlijn Breken van de 
vliezen voor het begin van de baring 
uit 2002 adviseert een afwachtend 
beleid te voeren bij een zwanger-
schapsduur van minder dan 35 weken 
bij patiënten met prematuur gebroken 
vliezen. Dit advies kan dus worden 
gehandhaafd. RvdL
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TABLET-trial

Er is al langere tijd veel interesse in de 
betekenis van de aanwezigheid van 
antistoffen gericht tegen thyreoperoxi-
dase (anti-TPO), een enzym dat betrok-
ken is bij de productie van schildklier-
hormoon, zowel in een euthyreote 
zwangere als niet zwangere populatie. 
Associaties met herhaalde miskraam 
en vroeggeboorte zijn beschreven. 
De recent gepubliceerde TABLET-trial 
(NEJM) onderzocht of euthyreote 
vrouwen, bekend met subfertiliteit dan 
wel een of meerdere miskramen in de 
voorgeschiedenis, meer kans hadden 
op een levendgeborene (> 34 weken) 
als ze werden behandeld met eenmaal 
daags levothyroxine 50 microgram. 
De studie werd uitgevoerd in 49 zie-
kenhuizen in de UK. Medicatie of 
placebo werd gestart voor conceptie en 
gedurende de gehele zwangerschap 
gecontinueerd. In totaal kregen 476 
vrouwen levothyroxine en even zoveel 
vrouwen slikten dagelijks placebo. Het 
percentage levendgeboren was 37,4% 
(n=176) in de levothyroxine groep en 
37,9% (n=178) in de placebo groep 
(relatief risico, 0,97; 95% CI 0,83-1,14, 
P = 0,74). Er waren eveneens geen signi-
ficante verschillen in andere uitkom-
sten zoals miskraam en vroeggeboorte. 
Factoren die de uitkomst van de trial 
kunnen hebben beïnvloed waren de 
vaste dosering levothyroxine onafhan-
kelijk van laboratoriumwaarden en het 
feit dat een deel van de populatie 
bestond uit patiënten met subfertiliteit. 
Toch behoeft de aanbeveling uit de 
Nederlandse NVOG-richtlijn Schild-
klierfunctiestoornissen waarin wordt 
geadviseerd euthyreote vrouwen met 
anti-TPO niet te behandelen geen aan-
passing als gevolg van deze trial. RvdL  
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19/3 boekbespreking

In een prettige eenheid van stijl 
geschreven, door de redactie zorg-
vuldig in het gehele boek bewaakt, 
krijgen we op aantrekkelijke wijze, 
in een samenwerking van 45 
auteurs, een werkelijk volledig beeld 
voorgeschoteld van alle aspecten 
van de integrale geboortezorg in 
Nederland.

Gebruikmakend van veel primaire lite-
ratuur van Nederlandse auteurs, 
worden op 380 bladzijden, in twaalf 
hoofdstukken, alle vraagstukken 
besproken die binnen VSV’s momen-
teel zo belangrijk zijn. Hierbij vormt 
persoonsgerichte zorg voor moeder en 
kind, ook in dit boek, de hoeksteen.  
Daarvan afgeleide aspecten, zoals (wet-
telijk omschreven) kwaliteit, organisa-
tie, communicatietechnologie en 
bekostiging worden overzichtelijk 
beschreven. Een uitgebreide analyse 
van het verleden en ook een visie op 
welke toekomst de auteurs voor ogen 
staat, zoals waar deze veranderingen 
naar toe zullen leiden in de zorg, ont-
breken vrijwel, maar dat hindert in dit 
zeer praktische boek ook niet.

Ik ben onder de indruk van de volledig-
heid in dit uitdagend geschreven boek 
en heb het boek in één ruk uitgelezen, 
vooral omdat het zo goed je eigen han-
delen spiegelt tegen de stappen die 
afgesproken zijn voor het realiseren 
van integrale zorg. En welke stappen 
we nog moeten zetten, bijvoorbeeld 
dat het niet meer vrijblijvend is om in 
ieder VSV een adviesraad van zwange-
ren, c.q. jonge ouders op te zetten.
Uiteindelijk wordt dit een uniek zorg-
model, waarbij de waarde en het 
belang van eerstelijnszorg en zorg in de 
regio van vele verschillende professio-
nals in gezamenlijkheid met bijvoor-
beeld de meer curatief georiënteerde 
zorg wordt erkend. Waarbij het na 

lezing van dit boek zo evident is dat 
een ieder verder moet kijken dan de 
eigen professie. Hoe we de zorg 
moeten organiseren vanuit het patiën-
tenperspectief (regie over eigen 'waar-
degedreven' zorg, continuïteit, inzichte-
lijke kwaliteit), dan wel vanuit de pro-
fessional (van curatief naar een meer 
'holistische' benadering, die – evidence 
based - gezondheid en welzijn van 
moeder en kind bevordert, in vertrou-
wen – elkaars beroepsprofiel kennend 
- respectvol samenwerken), tot de toe-
lichtingen op de vele gevalideerde 
meetinstrumenten die de professional 
behulpzaam zijn bij het inschatten van 
risico’s (over o.a. de kwetsbare zwan-
gere, de sociale kaart, psychosociale 
factoren en middelengebruik).
In ieder hoofdstuk komt nadrukkelijk 
naar voren dat wij, allen betrokken in 
de zorg, hetzelfde willen en dat we het 
ook zo kunnen organiseren. 
Bijvoorbeeld dat de gezamenlijke 
besluitvorming (professionals onder-
ling, maar juist ook met de patiënt na 
een zogeheten decision talk) in de zorg 
geen last, maar juist een mogelijkheid 
is om de zorg te verbeteren. 
Er zijn zeer behulpzame passages over 
drang en dwang, naast zelfbeschikking; 
meldpunten worden beschreven en 
ook over hoe te handelen bij een 
klacht. Is het de ‘algemene verantwoor-
delijkheid’ van het interprofessionele 
geboortezorgteam of ligt het meer bij 
de individuele professional die altijd 
‘handelingsverantwoordelijk’ blijft?   

Hoe integrale bekostiging, waarbij 
zorgverleners uit de verschillende disci-
plines gedwongen worden om onder-
ling financiële afspraken te maken en 
die bij een integrale geboortezorg meer 
dan vanzelfsprekend lijkt, gerealiseerd 
moet worden is (nog) niet opgelost; 
mogelijkheden hiervoor worden in het 
boek beschreven, maar veel prakti-

Samen bevalt goed

Integrale geboortezorg
prof. dr. S.A. Scherjon   perinatoloog UMC Groningen

scher dan evaluaties in een aantal 
proefregio’s kan men nog niet zijn.
Dat de zorgverzekeraar prijsafspraken 
maakt met één zorggroep (zoals een 
integrale geboortezorgorganisatie (IGO) 
als juridische entiteit), laat ook direct 
al weer problemen zien, zoals een 
beperking van de keuze vrijheid van 
cliënten, alleen eigenlijk op te lossen 
door het integrale te laten varen en de 
'bundel te breken' en over te gaan op 
een monodisciplinaire bekostiging.  
Succesvolle implementatie van de inte-
grale geboortezorg moet niet absoluut 
afhankelijk zijn van de integrale bekos-
tiging.

Het boek geeft ons vele positieve hand-
vaten om de verder te komen met het 
aantrekkelijk en noodzakelijke model 
van de integrale geboortezorg. 

Het boek is aantrekkelijke vormgege-
ven, waarbij er een prettige afwisseling 
is tussen theorie en achtergrond-
beschrijvingen, met casussen, veel 
praktische en overzichtelijke tabellen 
en waar nodig goed geïllustreerd. 
Ieder hoofdstuk sluit af met de samen-
vattende conclusies.    

Een echte aanrader! 

Samen bevalt goed.
Integrale geboorte zorg. 
Hajo Wildschut en Inge Boesveld (red). 
Bohn, Stafleu, van Loghum. 
Houten, 2018. ISBN 978-90-368-2201-5.
380 p., hardcover, € 60 





Welke gevolgen heeft pre-
eclampsie op korte termijn?
Als een vrouw pre-eclampsie ontwikkelt, 
dan zal de verdere zorg in het ziekenhuis 
plaatsvinden vanwege de kans op com-
plicaties. Als de conditie van moeder of 
kind het niet meer toe laat nog langer 
zwanger te zijn zal de geboorte van het 
kind worden nagestreefd. Bij een vroege 
zwangerschap zal dit in een ziekenhuis 
moeten plaatsvinden waar zorg mogelijk 
is voor te vroeg geboren baby’s (zgn. 
perinato logisch centrum). Intensive 
behandeling van de zwangere en pas 
bevallen vrouw, maar ook van het kind 
op de neonatale intensive care unit, 
kunnen van lange duur zijn. De psychi-
sche impact voor de aanstaande ouders 
is vaak groot. Dertig procent van de 
moeders die pre-eclampsie voor zwan-
gerschapsweek 32 ontwikkelt, heeft last 
van enige vorm van psychologische 
klachten en begeleiding is dan aangewe-
zen.

Welke langetermijngevolgen 
heeft pre-eclampsie? 
Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen 
die vroeg in de zwangerschap pre-
eclampsie ontwikkeld hebben, op 
jongere leeftijd hart- en vaatziekten 
kunnen ontwikkelen dan vrouwen die 
geen pre-eclampsie hebben gehad. Stijf-
heid van grote lichaamsslagaders, kalkaf-
zetting in kransslagaders, een beperkte 
pompfunctie van het hart en een hoge 
bloeddruk worden al 10 tot 15 jaar na 
pre-eclampsie vaker bij deze vrouwen 
gevonden. Het is daarom raadzaam dat 
vrouwen met doorgemaakte pre-eclamp-
sie een gezonde levensstijl nastreven en 
iedere 2-5 jaar contact opnemen met 
hun huisarts om de bloeddruk te laten 
meten.

Dr. O.W.H. van der Heijden is als 
gynaecoloog-perinatoloog werkzaam 
bij het Radboudumc Amalia kinderzie-
kenhuis Nijmegen en schreef dit 
factsheet i.s.m. Anke Schrage, alge-
meen manager van de Hellp Stichting. 

Contact
olivier.vanderheijden@radboudumc.nl 
info@hellp.nl

Wat is pre-eclampsie?
Pre-eclampsie, ook wel zwangerschaps-
vergiftiging genoemd, is een aandoening 
die kan optreden tijdens de zwanger-
schap. Het wordt gekenmerkt door een 
combinatie van te hoge bloeddruk en 
eiwitverlies in de urine, of andere 
tekenen van tijdelijke orgaanschade. Het 
treedt op na de twintigste zwanger-
schapsweek, en vaker in de eerste door-
gaande zwangerschap.

Hoe ontstaat pre-eclampsie?
De oorzaak van pre-eclampsie is niet 
bekend. Het lijkt erop dat zowel de pla-
centa (de moederkoek) als de gezond-
heid van de moeder een rol kunnen 
spelen in het ontstaan van pre-eclampsie 
waarbij schade aan de bloedvaatwand 
centraal staat. Hoe dit precies gebeurt en 
in welke mate is onduidelijk en complex. 
De ontwikkeling van de placenta speelt 
een sleutelrol, met name in die gevallen 
waarbij pre-eclampsie gepaard gaat met 
groeiachterstand van de baby. De ont-
wikkeling van de placenta wordt waar-
schijnlijk al vroeg in de zwangerschap 
bepaald. Wanneer de placenta niet goed 
functioneert, of wanneer er een grotere 
placenta is (zoals bij tweelingzwanger-
schappen), kan dit later in de zwanger-
schap leiden tot afgifte van schadelijke 
stoffen die in de bloedbaan van de 
moeder terechtkomen. Dit veroorzaakt 
schade in de wand van de bloedvaten en 
geeft de typische kenmerken van pre-
eclampsie: hoge bloeddruk en eiwit-
verlies in de urine. Het hele hart- en 
vaatstelsel van de moeder kan betrokken 
zijn bij deze processen. Het meest gevoe-
lig zijn de lever, de nieren, de hersenva-
ten en bloedvaten in de longen. Onder-
liggende ziekten zoals suikerziekte, hoge 
bloeddruk, overgewicht, en genetische 
factoren kunnen de ‘vatbaarheid’ van de 
moeder voor pre-eclampsie verhogen.

Welke klachten horen bij 
pre-eclampsie?
Deze klachten lijken vaak op de ‘gewone’ 
zwangerschapskwalen. Hoofdpijn, mis-
selijkheid en braken komen vaak voor. 
Daarnaast ziet de zwangere vrouw vaak 
sterretjes en houdt zij vocht vast (in de 
enkels, en soms in het gelaat waardoor 
het lijkt dat haar gezicht opzwelt). 
Meestal zijn de klachten mild, maar in 

sommige gevallen kunnen andere 
organen betrokken zijn zoals de lever en 
het bloedstollingssysteem (zgn. HELLP-
syndroom). Een zeer ernstige vorm van 
pre-eclampsie is eclampsie. Hierbij ont-
staan stuipen (insulten of convulsies).

Hoe wordt pre-eclampsie 
behandeld?
De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit 
het bestrijden van klachten zoals hoofd-
pijn en misselijkheid. Daarnaast wordt 
de hoge bloeddruk behandeld met 
bloeddrukverlagende medicijnen. Uitein-
delijk is de geboorte van het kind de 
enige oplossing om pre-eclampsie over te 
laten gaan. Factoren als zwangerschaps-
duur en de conditie van moeder en kind 
spelen een belangrijke rol in de afweging 
wanneer de geboorte het beste plaats 
kan vinden.

Zijn er risicofactoren?
Risicofactoren voor pre-eclampsie zijn 
grotendeels hetzelfde als die voor hart- 
en vaatziekten op latere leeftijd. Risico-
factoren bij de zwangere zijn onder meer 
hogere leeftijd bij de eerste zwanger-
schap, een bestaande hoge bloeddruk, 
suikerziekte, overgewicht, meerlingzwan-
gerschap en bepaalde onderliggende 
aandoeningen zoals hart- of nierziekten. 
Leefstijl kan ook van invloed zijn op het 
ontstaan van pre-eclampsie: roken, een 
calciumarme voeding kunnen ook een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast spelen 
genetische factoren een rol: negroïde 
vrouwen hebben meer kans en het is 
niet ongebruikelijk dat pre-eclampsie 
ook bij de moeder, tantes of zussen van 
de zwangere voorkwam.

Eens pre-eclampsie, altijd 
pre-eclampsie?
Over het algemeen is het herhalingsrisico 
op pre-eclampsie in een volgende zwan-
gerschap beperkt. Eveneens is het 
beloop in een volgende zwangerschap 
vaak gunstiger. Doorgaans zal een vrouw 
in haar volgende zwangerschappen 
behandeld worden met aspirine tussen 
de 12e en 36e week van de zwanger-
schap om dit herhalingsrisico te beper-
ken. Daarnaast zal haar bloeddruk 
nauwlettend in de gaten worden gehou-
den en zal de groei van haar baby met 
regelmaat gemonitord worden.

Factsheet Pre-eclampsie
voor in de spreekkamer
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