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editorial

Lingua franca
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur

Brexit of niet, Engels rukt snel op aan
onze universiteiten. Uit recente cijfers
van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten 1, blijkt dat
op dit moment 69% van de universitaire masteropleidingen volledig
Engelstalig is ingericht. Bij de bachelor
opleidingen heeft het een minder hoge
vlucht genomen en geldt dat 20% van
de opleidingen volledig Engelstalig is.
Is het verwonderlijk dat dit gebeurt?
Misschien niet. Immers, Engels is de
lingua franca van de wetenschap en
derhalve is het invoelbaar dat academici zich in deze taal willen uitdrukken. Ook komt een betere beheersing
van het Engels de mobiliteit ten goede
en bevordert dat de internationale
samenwerking. Dus, dat je Engels tot
universitaire voertaal maakt is vanuit
dat perspectief begrijpelijk.
Maar, is dit wel het werkelijke motief?
In de media horen we van tegenstanders van de verengelsing dat universitaire bestuurders hiermee een plattere
economische agenda behartigen met
als doel de werving van buitenlandse
studenten te bevorderen. Angst voor
teruglopende studentenaantallen en
dreigende financiële tekorten zouden
hierbij leidend zijn. Bij de Universiteit
van Amsterdam tonen de Engelstalige
opleidingen hun lucratieve zijde waarbij voor het komend studiejaar 50%
méér voorlopige aanmeldingen van
internationale studenten zijn binnen
gekomen, onder meer dankzij de
nieuwe Engelstalige economische
bachelor waarvoor 3600 studenten
zich hebben aangemeld.2
Inmiddels dreigt de actiegroep Beter
Onderwijs Nederland (BON) met een
rechtszaak mocht het kabinet geen halt
toeroepen aan de verengelsing van het
academisch onderwijs. Hierbij beroept
BON zich op artikel 7.2 van de Wet op
het hoger onderwijs, waarin staat dat
onderwijs en examens in beginsel in
het Nederlands moeten worden gegeven. Voorts wijst BON erop dat Engels
niet de moedertaal is van de meeste
studenten en docenten aan Neder-
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landse universiteiten. BON benadrukt
dat, als studenten academisch onderwijs krijgen in een andere taal dan hun
moedertaal, dit een rem zet op hun
ontwikkeling, omdat hun denken wordt
beperkt door hun taalbeheersing. Hetzelfde geldt ook voor de taalbeheersing
van docenten. Zij zullen in hun onderwijs geen kwesties aansnijden, hoe
belangwekkend ook, waarvoor zij de
Engelse woorden niet kunnen vinden.
Dit doet docenten, studenten en de
academische opbrengst uiteindelijk
tekort en gaat de verengelsing ten
koste van de kwaliteit van onderwijs.
Op verzoek van minister Bussemaker
van Onderwijs heeft de KNAW zich ook
gebogen over deze kwestie. In het
KNAW-rapport3 dat op 11 juli jl. aangeboden werd aan de minister, wordt
erkend dat de taalbeheersing van het

Engels bij studenten en docenten nog
veel te wensen over laat. De KNAW
pleit voor ontwikkeling van de Engelse,
maar ook van de Nederlandse, taalvaardigheid door algemene taalcursussen en individuele begeleiding. De
KNAW merkt terecht op dat bij veel
opleidingen het niet altijd duidelijk is
waar afgestudeerden gaan werken en
welke taal daar gesproken wordt.
Daarom zou dit specifieker onderzocht
moeten worden. De afweging om
Engelstalig onderwijs aan te bieden
zou dan meer op inhoudelijke gronden
kunnen worden gemaakt.
Dat laatste punt is terecht. Ruim 90%
van de afgestudeerde academici, waaronder artsen, zullen in Nederland aan
de slag gaan. Ondanks alle lovende
argumenten van universitaire bestuurders die het Engelstalig onderwijs

bepleiten, is er geen onderzoek voorhanden dat het belang van het Engelstalig onderwijs voor de Nederlandse
arbeidsmarkt heeft onderzocht. In
extremo zou je je kunnen voorstellen
dat we academici opleiden die zich
straks niet meer adequaat in het
Nederlands kunnen uitdrukken. De verschillende sociale lagen in Nederland
spreken dan letterlijk niet meer
dezelfde taal. De dokter begrijpt de
patiënt niet meer en de advocaat
spreekt in raadselen voor zijn cliënt.
Is dat erg? Hoogleraar Rint Sybesma
concludeert in zijn door cynisme doordrenkte betoog in de Volkskrant4 dat
we niet moeten treuren dat wij het
Nederlands kwijtraken door de verengelsing: “Immers jaarlijks verdwijnen
tientallen talen, dus wat geeft het dat
het Nederlands er daar op zeker
moment ook een van is?" Met deze
quasi onverschilligheid wil Sybesma
ons waarschuwen om de Nederlandse
taal niet te laten devalueren in de
ambitie om steeds meer te internationaliseren. Of dit daadwerkelijk gebeurt
is moeilijk te voorspellen. In ieder
geval is van belang hoe de wetgever
zich in deze opstelt en of deze besluit
de wet op het hoger onderwijs aan te
passen om de ingezette ontwikkelingen
te volgen. Echter, zolang de wet niet
gewijzigd is, staat de weg naar de rechter open. Onlangs heeft BON hiermee
gedreigd en daarbij gerefereerd aan het
juridisch succes dat een gelijksoortig
initiatief had in Italië. Enfin, de tijd zal
het leren. Ondertussen 'keep calm and
speak english'.

Referenties
1. VSNU, Factsheet 2016: taalbeleid
universiteiten
2. L. van Gelder, Actiegroep BON wil een
rechtszaak aanspannen tegen de
verengelsing van het hoger onderwijs.
Het Parool, 26 mei 2017
3. KNAW verkenning. Nederlands en/of
Engels. Taalkeuze met beleid in het
Nederlands hoger onderwijs. ISBN 97890-6984-717-7
4. Sybesma, R. Schaf het Nederlands gewoon
af. De Volkskrant, 24 juli 2017.
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Regiotour voor de kwaliteitscyclus
Martijn Oudijk, Veronique van Dooren en Anneke Kwee vanuit het kwaliteitscirkeloverleg

In maart, april en mei waren we in de
regio om te horen hoe de kwaliteitscirkel loopt. In de eerste regiotour (2013)
is door alle negen regio’s (het derdelijnscentrum met de verwijzende ziekenhuizen, AMC en VUMC samen) het
idee om gezamenlijk verantwoordelijk
te zijn voor de kwaliteit in de regio,
omarmd. Doel was om naast de (goed)
lopende uitvoering van de consortium
studies, meer de aandacht te vestigen
op het implementeren van de richtlijnen, bespreken van uitkomsten en
indicatoren en samen een plan te
maken hoe hieruit te leren en weer
verder te verbeteren. Geen gemakkelijke taak: implementatie wordt
meestal als het lastigste deel van de
kwaliteitscirkel ervaren. Hoog tijd om
te horen hoe het de regio’s vergaat,
welke knelpunten er zijn, wat we van
elkaar kunnen leren en vooral hoe de
NVOG de regio’s kan ondersteunen.
Laten we beginnen met te zeggen dat
het heel waardevol was en iedereen te
bedanken voor de gastvrije ontvangst.
Uitgenodigd waren ditmaal het regiohoofd en de clustercoördinatoren van
de verschillende pijlers. Hoewel het
doel was te horen hoe in de regio de
kwaliteitscirkel is georganiseerd, ging
het nu vooral over de kennisagenda:

hoe de studies tot stand komen en hoe
ze worden uitgevoerd. In open gesprekken hebben we de knelpunten
gehoord, maar ook verschillende oplossingen hiervoor. Samengevat is iedereen enthousiast om de consortium
studies uit te voeren, maar kunnen we
er niet om heen dat er belangrijke
knelpunten zijn. De toenemende
bureaucratie en regelgeving omtrent
multicenter studies, het gebrek aan tijd
bij de dokters (counseling bij een studie als bijvoorbeeld de PEOLPLE of IVF
38+ kost veel tijd), en de krappe financiering van de researchmedewerkers
zijn veelgehoorde problemen. Ook de
cultuur in ziekenhuizen, waarin nog
niet iedereen het belang van deelname
aan zorgevaluatie ziet, is lastig te veranderen. We hebben de genoemde
punten verdeeld in (a) binnen de NVOG
op te lossen en (b) met stakeholders,
zoals ZonMW, STZ en verzekeraars op
te lossen.
Een punt dat we in de NVOG moeten
en kunnen oplossen, is dat de processen en verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd zijn. Om dit belangrijke
punt te bespreken hebben we 14 mei
op een mooie locatie een heidag georganiseerd met 40 gynaecologen met
een diverse achtergrond. Alle onderde-

len van de kwaliteitscyclus werden in
groepen bediscussieerd. Wie is waar
verantwoordelijk voor en in hoeverre
moet alles tevoren zijn vastgelegd? Hoe
worden nieuwe kennislacunes aangedragen en door wie? Wie prioriteert?
Moet er een Top-10 aan overkoepelende kennislacunes van ons hele vak
komen of per pijler onderverdeeld?
Kunnen alle NVOG-leden over alle
onderwerpen stemmen, of alleen over
die van het eigen aandachtsgebied?
Digitaal of op een bijeenkomst? Wie
krijgt dex opdracht de studie uit te voeren? Moet de NVOG dat verdelen over
het land? Wat doen we met studies die
buiten de prioritering en pijler om worden ingediend? Kunnen de resultaten
van de studie, als er een belangrijke
winst is voor de patiënt, al worden
opgenomen in een richtlijn als ze nog
niet zijn gepubliceerd? En wie beslist:
de pijler, koepel wetenschap, koepel
kwaliteit of NVOG bestuur of kun je
sommige dingen helemaal niet afdwingen. En zo waren er nog vele onderwerpen. Complexe vragen, waar op
een constructieve manier over werd
gediscussieerd. Uiteraard is niet op
alles een eenduidig antwoord te vinden
en zullen we de grootste gemene deler
op de antwoorden moeten vinden, wat
betekent dat er ook wat water in de
wijn gedaan zal moeten worden. Op dit
moment wordt het draaiboek uitgewerkt, waarna het op de thema-ALV
van 4 oktober zal worden bediscussieerd. Uiteindelijk zal het pad van de
kwaliteitsdocumenten volgen en het
voorstel voor het draaiboek voor commentaar en autorisatie worden aangeboden aan de leden. We hopen daarmee een draaiboek af te leveren,
waarmee we de komende jaren kunnen werken en iedereen beter weet
hoe en wanneer de zaken geregeld
worden. Uiteraard zal in de praktijk
gaan blijken hoe het zal lopen en zal
het document vast levend worden
gehouden.
We hopen u te zien op 4 oktober om de
discussie verder aan te gaan!
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Let op: overactieve
spermadonoren!
De NVOG en de KLEM zijn bezorgd
naar aanleiding van berichtgeving dat
er tenminste twee spermadonoren
actief blijken te zijn bij meerdere fertiliteitsklinieken en zich ook nog in de privésfeer aanbieden als donor.
Vorige week zijn meerdere fertiliteitsklinieken in Nederland door een vertegenwoordiger van een groep Bewust
Alleenstaande Moeders erop geattendeerd dat er twee mannen op het internet actief zijn die zich veelvuldig aanbieden als spermadonor in de
privésfeer. Het viel de BOM-groep op
dat beide mannen hierbij verzwijgen
dat ze reeds bij meerdere andere vrouwen als donor hebben opgetreden.
Tegelijkertijd kreeg de BOM-groep aanwijzingen dat beide mannen zich ook
als eigen donor en als spermabankdonor presenteren bij meerdere klinieken
in Nederland.
Spermadonoren die zich melden in een
kliniek moeten verklaren dat zij niet
zullen doneren bij andere klinieken en
in Nederland geldt een maximum van
25 kinderen per spermadonor.
De NVOG en de KLEM hebben daarop
de Stichting Donor Gegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) geïnformeerd,
die de informatie inmiddels ook had
ontvangen. De SDKB heeft een analyse
gemaakt van het aantal zwangerschappen van deze twee donoren. Uit de
registratie van de SDKB die teruggaat
tot 2004, blijkt dat op dit moment van
de ene donor 102 zwangerschappen
zijn geregistreerd bij 11 klinieken, voor
de andere gaat het om twee zwangerschappen bij twee klinieken. Vanuit
meerdere klinieken is bekend dat
beide donoren zich recent nog hebben
gepresenteerd als eigen donor en dat
er momenteel ook behandelingen
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plaatsvinden met beide donoren.
Omdat zwangerschappen niet direct bij
de SDKB gemeld worden (dat dient
uiterlijk 24 weken na de behandeling
plaats te vinden) ligt het daadwerkelijke
aantal zwangerschappen waarschijnlijk
hoger. Aangezien beide donoren ook
actief zijn in de privésfeer, is er geen
informatie over hoeveel kinderen er
van deze donoren via deze route zijn
ontstaan. Deze situatie is gemeld bij de
IGZ en inmiddels is er een onderzoek
gestart. De NVOG en KLEM zijn sterke
voorstander van centrale en prospectieve registratie van alle sperma- en
eiceldonoren in Nederland om dergelijke situaties te voorkomen. Hier wordt
momenteel aan gewerkt door VWS,
SDKB en NVOG/KLEM.

Behoeftepeiling
Proefschriftencentrale
De NVOG biedt al tientallen jaren de
service van een zogeheten Proefschriftencentrale. Als lid van de Proefschriftencentrale ontvangt men het gedrukte
proefschrift per post, toegestuurd door
de promovendus. De promovendus
ontvangt voor deelname aan de Proefschriftencentrale een vergoeding.
Voor alle NVOG-leden zijn de proefschriften (gratis) digitaal in te zien via
het besloten deel van de NVOG-website onder > Informatie voor leden >
Proefschriften.
Het ledenaantal van de Proefschriftencentrale is de afgelopen jaren fors afgenomen en de indruk is ontstaan dat er
in het huidige digitale tijdperk minder
behoefte bestaat aan een gedrukt
proefschrift. Daarnaast heeft de NVOG
signalen ontvangen van promovendi
dat er steeds meer gebruik gemaakt
wordt van zogeheten weblinks i.p.v.
gedrukte proefschriften.
Om de Proefschriftencentrale toekomstbestendig te houden, is een
behoeftepeiling uitgezet onder alle aios
en actieve NVOG-leden. Van de ruim
1500 aangeschreven leden hebben
circa 200 leden hun behoefte kenbaar
gemaakt.
Zoals verwacht is 65% van de respondenten geen lid van de Proefschriftencentrale, 24% is lid via zijn of haar
maatschap/vakgroep, 10% is niet

bekend met de centrale en slechts 1
respondent heeft aangegeven in de
nabije toekomst lid te worden.
De meerderheid (75%) van de respondenten heeft aangegeven geen lid te
zijn van de Proefschriftencentrale
omdat men de voorkeur geeft aan een
digitaal proefschrift via het besloten
deel van de NVOG-website boven het
gedrukte proefschrift, mede afgezet
tegen de kosten van het lidmaatschap.
Wel stelt men het op prijs indien de
NVOG hen inlicht wanneer er een
nieuw proefschrift verschijnt. De voorkeur wordt gegeven aan een vaste
rubriek in de NVOG-nieuwsbrief bij
voorkeur maandelijks met een directe
link naar het proefschrift in de Proefschriftencentrale.
Het NVOG-bestuur heeft op basis van
de resultaten van de behoeftepeiling
het besluit genomen om de Proefschriftencentrale op te heffen, per 1 januari
2018. Tot die tijd zullen alleen nog
proefschriften geaccepteerd worden
met een promotiedatum in 2017.
Het bestuur wil de proefschriften op
het gebied van Obstetrie & Gynaecologie een prominente plek geven op de
nieuwe website van de NVOG. Alle
NVOG-leden blijven zo op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen op
wetenschappelijk gebied.
Als stimulans en vergroten van de aandacht voor de proefschriften denkt de
Koepel Wetenschap over het instellen
van de prijs: ‘Proefschrift van het jaar’.
drs. C.A.T. Kanne, beleidsondersteuner
NVOG

Geboortezorg en politiek
Op donderdag 22 juni jl. vond er het
jaarlijkse debat in de Tweede Kamer
commissie plaats over de geboortezorg. In het debat stonden geen
besluitvormende onderwerpen op de
agenda, het doel was met name de
Kamer te informeren over de voortgang
van de integrale verloskundige zorg en
de voortgang mbt het integrale tarief in
de pilotregio’s. Overige onderwerpen
die kort aan bod kwamen waren
afschaffing eigen bijdrage poliklinische
bevalling en kraamzorg, zaaddonoren
en stand van zaken hoogtechnologisch
draagmoederschap in Nederland. Over
deze onderwerpen werden met name
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een aantal vragen aan de minister
gesteld, waarbij zij heeft aangegeven in
een brief aan de kamer in het najaar
van 2017 antwoord te geven in overleg
met het veld.
Wat betreft de integrale geboortezorg
en integraal tarief is het beleid van
VWS en de minister standvastig en
consequent. De minister heeft aangegeven dat integrale zorg het belangrijkste
middel is om de babysterfte in Nederland verder te verlagen. Implementatie
van de Zorgstandaard moet dan ook
voortvarend worden opgepakt door het
veld en ondersteund door het CPZ.
Het integrale tarief is hierbij ondersteunend, maar zij vindt het wel belangrijk
dat ook hier voortgang in wordt
gemaakt. Het blijft vooralsnog een vrijwillige keuze zonder vastgestelde einddatum.
De partijen in de Tweede Kamer vinden allemaal dat integrale zorg niet ter
discussie staat, hoewel er nog wel verschil van inzicht is wat dit precies betekent. Zo blijft de lobby voor behoud
van de poortwachtersrol links en
rechts nog wel wat doorklinken. Ook
hierin zijn VWS en de minister consequent: integrale zorg is zorg die met
alle partijen in het veld en gebaseerd
op de Zorgstandaard vormgegeven
moet worden komende jaren.
Het integrale tarief levert meer discussie op. VVD en PVV zijn het meest uitgesproken voorstander, CDA en D’66
hebben zorgen over de complexiteit en
de kleinere partijen zijn tegenstander
vanwege de zorg dat de keuzevrijheid
van de zwangere wordt beperkt door
de invoering van het integrale tarief.
Deze zorgen worden gedeeld door het
Clara Wichman fonds en de Patiëntenfederatie. Eerstgenoemde heeft in een
rechtszaak bezwaar aangetekend tegen
de prestatiebeschrijving die als experiment per 1 januari 2017 integrale tarieven voor de geboortezorg mogelijk
maakt. Het fonds vreest dat daardoor
grote samenwerkingsverbanden van
zorgverleners ontstaan, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. De zaak is
ontvankelijk verklaard, wat wil zeggen
dat de NZA inhoudelijk een besluit
moet nemen op het bezwaar.
In reactie op vragen hierover heeft de
minister aangegeven dat deze beslis-

sing over ontvankelijkheid geen invloed
heeft op de lopende invoering van de
integrale bekostiging en de werkzaamheden van de pioniers. De NZA gaat nu
met Clara Wichmann het gesprek aan
en de minister is niet van plan om
gedurende dat gesprek en inhoudelijke
behandeling van het bezwaar verandering aan te brengen in de huidige gang
van zaken.
Bron: bestuur NVOG

Wij hebben hiervoor een brievenbuspakket met een mutsje, flyer en kaartje
samengesteld. U kunt dat bestellen bij
secretariaat@fondsgezondgeboren.nl
> Aan deze dag, geheel naar eigen
inzicht, een feestelijke invulling te
geven en daar al dan niet de lokale
pers en/of social media bij in te schakelen.
Bij voorbaat dank, Het bestuur van
Fonds Gezond Geboren.

Zeldzame Engel voor
Philomeen Weijenborg

Doe mee aan het
onderzoek DO IT

Tijdens de Nationale Zeldzameziektendag kreeg Philomeen Weijenborg door
de VSOP (Vereniging Samenwerkende
van Ouder -en Patiënten organisaties)
de ‘zeldzame Engel Award’ uitgereikt.
Zij werd voorgedragen door het
bestuur van de Stichting MRK vrouwen.
De jury roemt in haar rapport de langdurige betrokkenheid en grote inzet
van Philomeen Weijenborg voor vrouwen met het MRK syndroom. De
impact van een leven met dit syndroom is een onderschat probleem,
waar Weijenborg voortdurend aandacht voor heeft zowel in haar wetenschappelijk onderzoek als in de begeleiding van deze vrouwen.

Van de Nederlandse vrouwen rookt
12% tijdens de zwangerschap, en 9%
rookt zelfs iedere dag gedurende de
hele zwangerschap. Gynaecologen zijn
in een geschikte positie om rokende
zwangere vrouwen te helpen om te
stoppen met roken.
De richtlijn Behandeling Tabaksverslaving biedt zorgprofessionals aanwijzingen voor het verlenen van evidencebased stoppen-met-roken zorg.
Ook het geven van een stopadvies, of
doorverwijzen naar een stoppen-metroken coach valt onder deze zorg, het is
dus niet beperkt tot het zelf begeleiden
van een stoppoging.
Deze richtlijn is in 2016 herzien. Het
DO-IT (Digitale Optimalisatie Implementatie richtlijn Tabaksverslaving)
onderzoek, uitgevoerd door LUMC en
het Partnership Stop met Roken, heeft
als doel om de uitvoering van de richtlijn door o.a. gynaecologen (i.o.) te
onderzoeken en gemakkelijker te
maken.
U kunt meedoen door de eerste vragenlijst in te vullen via deze link:
http://alturl.com/hga6i

9 september: Nationale
Dag van de Geboorte!
Op zaterdag 9 september, de door hetFonds Gezond Geboren (FGG) geregistreerde Dag van de Geboorte, wordt
gevierd dat de meeste kinderen gezond
ter wereld komen. Ook wordt er bij stil
gestaan dat dit niet vanzelfsprekend
is… FGG is hét fonds op het gebied van
de geboortezorg dat meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van
ziekten en sterfte mogelijk wil maken.
Het FGG roept u op om in het weekend
van 9 september met uw praktijk/afdeling en/of maatschap bij te dragen aan
het fonds door:
> Aan ouders die in het weekend van
9/9 bevallen, een babymutsje met logo
van het fonds te overhandigen met een
flyer en een oproep(kaartje) om ons
een geboortekaartje te mailen, waarna
wij ter felicitatie nog een kleine attentie opsturen?

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Eline Meijer
(e.meijer@lumc.nl).
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De Koepel Wetenschap staat voor
het verwerven van kennis ten
behoeve van de verbetering van
de zorg. Dit doen wij door te
identificeren waar nieuwe kennis
nodig is en richting te geven aan
de kennisagenda.

In tegenstelling tot de werving van eerdere bestuursleden, waarbij het koepel
bestuur mogelijke kandidaten zelf benaderde, heeft het KW bestuur ervoor
gekozen om breed onder de NVOG-leden te werven.
Het bestuur van de Koepel Wetenschap is op zoek naar een

Secretaris bestuur Koepel Wetenschap m/v
met o.a. de portefeuille Wetenschappelijk jaarverslag

De visie van de
Koepel Wetenschap
•	Ten aanzien van het doelmatigheidsonderzoek zijn de kennishiaten vastgesteld, en is relevantie
en prioritering van de voorstellen
aangebracht.
•	KW gebruikt het Gynaecongres
(het podium) en de NTOG (het
medium) om op wetenschappelijke en verantwoorde wijze kennis te delen met de NVOG leden.
•	KW levert een bijdrage aan de
informatievoorziening aan de patiënt / de vrouw
•	De verhouding/taakverdeling
(governance) tussen KW (beleid)
en het Consortium (uitvoering) is
helder

Ervaring en vaardigheden

Zittingstermijn

Voor goed functioneren in deze positie
zijn deze vaardigheden van belang:
•	Algemeen bestuurlijke kwaliteiten,
heeft bij ervaring als bestuurder.
•	Teamspeler, stimulerende uitstraling.
•	Draagvlak binnen de vereniging.
•	Affiniteit wetenschappelijk onderzoek
•	Kan verbindingen leggen met partijen
en personen die van belang zijn voor
de Koepel Wetenschap
•	Interesse voor/affiniteit met landelijke
ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
•	Kennis wat er in de vereniging en in de
ziekenhuizen speelt op wetenschappelijk gebied en kan dat vertalen naar
bestuurlijke initiatieven.

•	De (beoogd) secretaris wordt benoemd
voor twee jaar.

Taken beoogde secretaris
Met de snel veranderende en veeleisender wordende omgeving, waarin
ook de NVOG als wetenschappelijke
vereniging voor gynaecologen zich
bevindt, worden ook andere eisen
gesteld aan de secretarissen van de
koepels en pijlers.

•	Opstellen wetenschappelijk jaarverslag
•	Managen correspondentie, in en uit.

De procedure
•	Het KW-bestuur maakt een selectie uit
de kandidaten die zich aanmelden;
•	De geselecteerde kandidaten hebben
een eerste oriënterend gesprek met de
benoemingscommissie.
•	De benoemingscommissie brengt
advies aan het bestuur van de NVOG
n.a.v. van de eerste gespreksronde
t.a.v. van de meest geschikte kandidaat/kandidaten voor de functie.
•	Het bestuur zal haar keuze kenbaar
maken aan de beoogde kandidaat en
verdere afspraken maken met betrekking tot het in functie treden.

Tijdsbeslag

Voor vragen over deze bestuursfunctie
kunt u contact opnemen met Martijn
Oudijk via m.a.oudijk@amc.uva.nl

•	Aantal vergaderingen: DB-vergaderingen eens in de zes weken, bestuursvergaderingen vier maal per jaar
•	Periodiek overleg met NVOG-bestuur
•	Voorbereiding vergadering en gevolgacties Agenda en stukken worden digitaal ter hand gesteld.

Bent u geïnteresseerd in deze functie,
dan verzoeken wij u dit vóór 15 september 2017 a.s. kenbaar te maken via
annickmartens@nvog.nl.
Graag een brief met uw motivatie en
uw CV meesturen.

O wee
De koning

Op Koningsdag schreef ik een blog in Medisch Contact over mijn ontmoeting met Koning Willem-Alexander.
Een gepensioneerd kinderarts e-mailde naar aanleiding daarvan de volgende anekdote.
'Omdat het eerste koningskind via een keizersnede ter wereld was gekomen, moesten ook de andere prinsen per sectio
geboren worden. Het verhaal gaat dat Haspels daarom de andere prinsen er iets te vroeg uit haalde. Waarna één jong
prinsje RDS kreeg en opgenomen werd in Utrecht. Prof. Joop de Bruijne, kinderarts, werd in consult gevraagd. Hij had
geen rijbewijs en ging met de trein van Amsterdam naar Utrecht. Gezien de uitzonderlijke situatie kocht hij een kaartje
voor de eerste klas. Hij adviseerde meer zuurstof te geven en reisde daarna per trein weer terug.
Het waren andere tijden.’
Mieke Kerkhof
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koepel opleidingen

Themamiddag differentiaties
D. Koppes AIOS Maastricht, dr. J.A. Janse, AIOS Utrecht, prof. dr. F. Scheele, voorzitter Koepel Opleiding
Met het vorderen van BOEG krijgen
ook de differentiaties steeds meer
vorm. Als dingen meer vorm krijgen
komen er ook meer vragen om de
hoek. Daarom is er eind juni opnieuw een Themamiddag Differentiaties georganiseerd.
De themamiddag begon met een
korte introductie over hoe de differentiatiestages vanuit BOEG bedoeld
zijn. Zo is velen onbekend dat er ook
een zogenoemde sprokkelstage
bestaat! Dit betekent, zoals de naam
al doet vermoeden, een beetje van
alles. Daarnaast wordt er door
menig AIOS steeds meer gewicht
gegeven aan de differentiatiestages.

Gang van zaken
Een kort rondje door de acht opleidingsclusters toonde de nodige verschillen. Waar het ene cluster werkt
met sollicitatiegesprekken is het in het
andere cluster nog 'die het eerst komt,
het eerst maalt'.
De belangrijkste knelpunten opgegeven
door de AIOS hebben vooral betrekking op overzicht en organisatie. Nog
vaak zitten er (te) veel oudsten in één
kliniek of juist te weinig waardoor de
AIOS niet aan differentiëren toekomt.
Ook hebben AIOS behoefte aan beter
overzicht: welke stage kun je nu het
beste waar volgen? En moet je rekening houden met wat nodig is op de
arbeidsmarkt?
Voor opleiders is het grootste knelpunt
de indeling van populaire stages. Hoe
ga je om met ieders wensen wanneer
het aanbod onvoldoende is? Op basis
waarvan maak je dan keuzes tussen de
verschillende AIOS? Een ander gehoord
probleem betreft de eindverantwoordelijke: als je externe kandidaten ontvangt voor kortere of langere tijd, wie
tekent dan het C-formulier? Dit ligt in
BOEG vast: de opleider die het langst
voor de AIOS opleider is geweest. Al is
het de vraag of dit het meest wenselijk
is.

Twee praktijkvoorbeelden:
Maastricht en Utrecht
In Maastricht vinden in het voorjaar
met alle vierdejaars AIOS ‘sollicitaties’
plaats. De AIOS geven vooraf hun keuzes door, waarna gesprekken volgen
met alle opleiders uit het cluster en de
AIOS. Hierin kan de AIOS zijn/haar
motivatie voor een bepaalde stage toelichten. Hierna maken de (academisch)
opleiders een indeling voor de differentiaties. Wanneer de vraag naar een
stage het aanbod overstijgt, wordt op
basis van onderstaande criteria geprobeerd een indeling te maken:
-A
 IOS die een jaar een stage willen
lopen, hebben voorrang op AIOS die
een stage van zes maanden aanvragen. Dit vanuit het oogpunt dat je in
een jaar echt ergens met iemand kan
komen qua leercurve en toewerken
naar zelfstandigheid.
-B
 ij zwangerschapsverlof wordt de differentiatiestage niet automatisch verlengd. Dit werd door de zaal wisselend ontvangen. Het idee erachter is
dat het rooster anders niet te plannen
is en andere aios moeten ‘wachten’.
-A
 ls je parttime werkt, wordt je
schema voor in ieder geval twee jaar
vastgelegd. De laatste zes maanden
worden, afhankelijk van vraag en
aanbod, zo nodig later ingedeeld.
In Utrecht wordt gewerkt met een clusterplatform. Deze commissie bestaat
uit twee opleiders uit de academie, zes
perifere opleiders en één AIOS. Vooraf
dienen de AIOS hun aanvraag in, in
overleg met de opleider(s) van de
gewenste differentiatiestage(s). In deze
aanvraag geven zij aan hoe zij de differentiatie indelen, wat de leerdoelen
zijn en hoe zij samen met de
opleider(s) deze leerdoelen gaan halen.
Daarnaast wordt aandacht gegeven aan
de reeds behaalde vaardigheden. In
maximaal drie rondes bespreekt de
commissie de aanvraag en wordt het
definitieve schema bepaald. Deze
manier van werken is begin 2017 van
start gegaan, waarbij vanuit de zaal
werd opgemerkt dat het gevaar schuilt

in dubbel werk. Veel van de punten
van het aanvraagformulier horen thuis
in het individuele opleidingsplan. Daarnaast vraagt het veel tijd van alle
betrokkenen: 3-6 maanden is het aangegeven tijdspad. Hierdoor moeten
AIOS vroeg in het vierde jaar hun plan
indienen waarbij ze mogelijk nog niet
alle stages hebben doorlopen. Voordeel
is een zeer concreet en individueel differentiatieplan.

Stellingen
Als laatste onderdeel van de middag
volgde een aantal stellingen waarbij de
mensen in de zaal het opvallend met
elkaar eens waren. De conclusies die
we uit de middag kunnen halen zijn:
- Het is wenselijk dat de differentiaties
centraal gecoördineerd worden binnen een cluster. Ook om het aantal
oudste op een afdeling te beperken;
- Het is belangrijk dat de reguliere aios
(jaar 1 t/m 4) hun ijkpunten halen, dit
gaat dan ook vóór de leerdoelen van
de differentiant;
- Qua keuze is het advies: doen waar je
interesse ligt en wat redelijk is. Een
strikte afstemming op de banenmarkt
is niet wenselijk;
een bijgewerkte opleidingsetalage van
de verschillende stages per ziekenhuis
wordt door de aios gewaardeerd;
het lijkt redelijk aios die een langere
stage wensen voorrang te geven op
aios die een kortere stage wensen;
wat betreft het tekenen van het C-formulier, is het advies dit te overleggen
tussen de opleider van de laatste opleidingsplek en de academische opleider.
Kortom: het was opnieuw een interessante en interactieve middag die de differentiaties hopelijk weer een niveau
hoger hebben gebracht.
De volgende thema middagen vinden
plaats op vrijdag 29 september en 1
december. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de activiteitenagenda
op de NVOG website.
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DENK JE DAT
IK ME GEEN ZORGEN MAAK

ALS MIJN MENSTRUATIE

UITBLIJFT?
IK WIL BETROUWBARE ANTICONCEPTIE

ZONDER HET RISICO DAT IK EEN PIL VERGEET

INTRODUCTIE VAN KYLEENA®– HET
5-JAARS, LAGE DOSIS ALTERNATIEF

0,29
5-jaars Pearl Index1*

LAAGSTE DAGELIJKSE
DOSIS HORMONEN
in een 5-jarig hormoonspiraal1,2

KLEIN T-FRAME MET
EEN DUNNE, FLEXIBELE
INBRENGBUIS1,2
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* Jaar 1 Pearl-index: 0,16 (95% CIs 0,02–0,58). 5 jaars-Pearl-index: 0,29 (95% BI 0,16–0,51).
Het faalpercentage was na 1 jaar ongeveer 0,2%. Het cumulatieve faalpercentage na 5 jaar
was ongeveer 1,4%.

1. Kyleena® SmPC 20 december 2016 2. Nelson A et al. Obstet Gynecol 2013;122:1205–1213.
Voor verkorte productinformatie zie elders in deze uitgave.

LOG IN OP MEDISCHWIJZER.NL VOOR
MEER INFORMATIE OVER KYLEENA
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actueel

Verslag van symposium 16 mei j.l.

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap,
huidige kennis en praktijk
dr. C.N.H. Abheiden, dr. A. Thijs, dr. M.A. de Boer, prof. dr. J.I.P. de Vries

Op 16 mei jl. vond het symposium
'Hypertensieve aandoeningen in de
zwangerschap, huidige kennis en
praktijk' plaats. Er was inbreng van
experts en ervaringsdeskundigen om
de huidige kennis over aspirine (therapietrouw en resistentie) en laagmoleculair-gewicht heparine (LMGH)
ter preventie van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap te
bespreken. Ook werden risico’s van
een zwangerschap bij patiënten met
systemische lupus erythematodes
(SLE) besproken.
Dit symposium vond plaats voorafgaand aan de promotie van Carolien
Abheiden. Haar proefschrift is getiteld:
Hypertensive disorders of pregnancy,
aspects of prevention and follow-up.
In dit artikel worden de onderwerpen
die tijdens het symposium aan bod
kwamen, besproken: resultaten van
onderzoeken, inbreng van patiëntenverenigingen en de discussies van de
expertpanels. Wanneer er gesproken
wordt over hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap worden preeclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom bedoeld. Tijdens het
symposium waren verschillende disciplines vertegenwoordigd: gynaecologie,
vasculaire geneeskunde, klinische farmacologie, reumatologie en (eerstelijns-) verloskunde. De ervaringsdeskundigen vertegenwoordigden de Hellp
Stichting en de Nationale Vereniging
voor LUPUS, APS, Sclerodermie en
MCTD (NVLE).

Aspirine
Het historisch perspectief van de werking van aspirine werd uiteengezet
door de klinisch farmacoloog en apotheker dr. Harmsze. Het gebruik van
aspirine ter verlaging van de kans op
hypertensieve aandoeningen bij vrouwen die dit in een eerdere zwangerschap hebben doorgemaakt, geldt als

evidence-based medicine en wordt dit
in toenemende mate gebruikt.1,2 Echter, ondanks aspirinegebruik, treedt bij
een deel van de vrouwen opnieuw een
hypertensieve aandoening op. Twee
elementen die dit opnieuw optreden
zouden kunnen verklaren lichten toe:
therapietrouw en aspirineresistentie.

Therapietrouw
Daarom is als mogelijke verklaring de
hypothese onderzocht dat vrouwen
wellicht niet zo therapietrouw zijn als
we eigenlijk zouden willen. In populaties niet-zwangeren is de therapietrouw
voor aspirine ongeveer 10-50%.3 Enerzijds was de gedachte dat zwangere
vrouwen wellicht meer therapietrouw
zouden vertonen tijdens de zwangerschap ten opzichte van niet-zwangeren.
Bijvoorbeeld omdat ze het ‘maar’ zes
maanden hoeven te gebruiken, en
vrouwen vaak eerder een hypertensieve aandoening in de zwangerschap
hebben meegemaakt en alles willen
doen om dit te voorkomen. Anderzijds
kunnen vrouwen denken dat het innemen van medicatie schadelijk is voor
de foetus, of om andere redenen
moeite hebben met inname van de
medicatie. We hebben hier via twee
verschillende gevalideerde vragenlijsten, de simplified medication adherence questionnaire (SMAQ) en de
beliefs and behaviour questionnairre
(BBQ) onderzoek naar gedaan.4,5 Deze
vragenlijsten zijn ingevuld door 42
zwangere vrouwen die aspirine
gebruikten vanwege een belaste obstetrische voorgeschiedenis. Volgens de
SMAQ was 46,3% niet therapietrouw
en volgens de BBQ 21,4%.6 Echter, de
vragenlijsten zijn streng in hun definitie
wanneer iemand niet therapietrouw is.
Desalniettemin leren de resultaten ons
dat we er niet zomaar vanuit moeten
gaan dat onze patiënten aspirine
nemen zoals voorgeschreven: één
tablet van 80 mg in de avond.7 Hier

moet aandacht aan worden besteed in
de spreekkamer.
Conni de Groot, de voorzitter van de
Hellp Stichting presenteerde de resultaten van een enquête die ingevuld is
door 176 vrouwen die een hypertensieve aandoening in de zwangerschap
hebben gehad. Uit deze enquête blijkt
dat de uitleg over de werking van aspirine nu voornamelijk via de gynaecoloog plaatsvindt. Vrouwen vinden het
lastig om deze informatie goed te onthouden. Maar de motivatie om aspirine
in een volgende zwangerschap te
gebruiken, blijkt groot bij vrouwen met
verhoogd risico op het ontwikkelen van
hypertensieve aandoeningen in de
zwangerschap. De resultaten worden
nu op schrift gezet met aandachtspunten hoe we beter onze kennis over het
nut van aspirine kunnen overbrengen
op patiënten.

Aspirineresistentie
Een andere verklaring waarom aspirine
niet bij alle vrouwen goed werkt, zou
aspirineresistentie kunnen zijn. Er is
geen standaarddefinitie van aspirine
resistentie, maar grofweg betekent het
dat het effect van aspirine minder uitgesproken is. Na afronding van de
FRUIT-RCT (randomisatie tussen aspirine en aspirine met LMGH bij vrouwen
met trombofilie en eerdere SGA of
hypertensieve aandoening leidend tot
partus <34 weken), vroeg Bujold in een
ingezonden brief zich af of aspirine
resistentie een rol zou kunnen spelen
in de uitkomsten van dit onderzoek.8
In de groep zonder LMGH traden significant meer hypertensieve aandoeningen op <34 weken.9 Mogelijk dat de
vrouwen met een hypertensieve aandoening tijdens de FRUIT-RCT resistent
waren voor aspirine. Dit hebben wij
onderzocht door zowel bij vrouwen die
tijdens de FRUIT-RCT een hypertensieve aandoening hadden en bij een
controlegroep zonder hypertensieve

243

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 130, september 2017 www.ntog.nl

Percentage aspirineresistentie

100
80
60

Hypertensieve aandoening
Geen hypertensieve aandoening

p=0,01

p=0,11

40

p=0,41

20

p=1,00

0
PFA-200

VerifyNow

TXB2

Resistent vlg
één v/d drie

Figuur 1: Aspirineresistentie post-partum met en zonder
hypertensieve aandoening tijdens de FRUIT-RCT gemeten met
drie verschillende meetmethoden. (PFA-200 = Platelet Function
Analyzer-200, TXB2 = thromboxane B2.)

aandoening (tijdens de FRUIT-RCT),
aspirineresistentie te bepalen. We hebben de aspirineresistentie onderzocht
op drie manieren: met PFA-200, VerifyNow en serum thromboxaan-B2-gehalte.10 In totaal deden 29 vrouwen
mee: 13 mét een hypertensieve aandoening tijdens de FRUIT-RCT en 16 zonder. Er was geen verschil in aanwezigheid van aspirineresistentie tussen
beide groepen. Wanneer aspirineresistentie gedefinieerd is als resistent volgens één van de drie tests, dan is er
zelfs vaker aspirineresistentie bij vrouwen zonder hypertensieve aandoening
tijdens de FRUIT-RCT.
Een verrassende uitkomst waarmee we
in ieder geval nog niet de vraag van
Bujold met een ja kunnen beantwoorden. De klinisch farmacoloog dr.
Harmsze onderbouwde onze veronderstelling dat we mogelijk nog niet de
juiste test hebben om aspirineresistentie te onderzoeken. Bovendien was een
nadeel van de aspirineresistentie studie in de FRUIT-RCT-populatie dat de
vrouwen tijdens de follow-up niet meer
zwanger waren. Daarom is er in het
VUmc een vervolgstudie opgezet waarbij aspirineresistentie tijdens en na de
zwangerschap gemeten werd. De eerste resultaten hiervan werden door
J. bij de Weg, student geneeskunde,
gepresenteerd. De metingen werden
met dezelfde meetmethoden uitgevoegd als hierboven beschreven en
hier werd nog de chronolog light-trans-
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mission-aggregometrie aan toegevoegd.
Uit de eerste resultaten lijkt geen verband tussen aspirineresistentie tussen
de verschillende trimesters te bestaan
of tussen aspirinresistentie tijdens de
zwangerschap en post-partum. Het
manuscript hierover is in bewerking.

Laagmoleculairgewichtheparine (LMGH)
Het nut van gebruik van LMGH tijdens
de zwangerschap werd door professor
Middeldorp systematisch op een rij
gezet. Of hoog- of laagprofylactische
dosering ter preventie van diep
veneuze trombose geïndiceerd is,
wordt momenteel onderzocht in de
High-Low studie. Ten aanzien van herhaalde miskramen is geen indicatie
voor LMGH bij vrouwen zonder een
stollingsafwijking. Voor vrouwen met
erfelijke stollingsafwijking en herhaalde miskramen loopt de ALIFE-IIstudie. Vrouwen met verworven stollingsafwijking dienen gecounseld te
worden, omdat er één trial is verricht
waarbij een gunstig effect is gevonden
met ongefractioneerde heparine, maar
ook twee trials zonder gunstig effect bij
gefractioneerde heparine, LMGH.11-13
Het effect van LMGH ter preventie van
hypertensieve aandoeningen in tweede
en derde trimester van de zwangerschap is onderzocht door data van verschillende trials samen te voegen in
een individualized patiënt data metaanalyse (IPDMA).14 Hieruit blijkt dat
behandeling met LMGH tijdens de

zwangerschap placentagerelateerde
complicaties niet voorkomt. De enige
groep waarin een gunstig effect op de
zwangerschapsuitkomst aanwezig lijkt,
is bij vrouwen met een eerdere abruptio placentae. Vertaling naar de dagelijkse praktijk blijft echter lastig. In de
IPDMA is gekozen om zowel samengestelde inclusiecriteria te gebruiken als
een samengestelde uitkomst. Het blijft
dus mogelijk dat er toch een positief
effect is voor specifieke groepen, bijvoorbeeld vrouwen met erfelijke stollingsstoornissen. De IPDMA heeft hiervoor te weinig data opgeleverd in de
multicenter-studies. Gezamenlijke inzet
voor toekomstige analyses met meer
data hierover, o.a. toevoeging van de
data van de EPPI trial zal hier meer
duidelijkheid over kunnen geven.15 Tot
die tijd blijft goede counseling noodzakelijk, trombofilieonderzoek een optie
bij vrouwen na bevalling met vroege
hypertensieve aandoening van de
zwangerschap of te klein kind voor 34
weken, en op geleide van het trombofilieonderzoek LMGH eveneens een optie
waarbij de voor- en nadelen van LMGH
besproken dienen te worden.

Systemische lupus erythema
tosus (SLE)
De afdelingen Verloskunde en Reumatologie van VUmc en UMC Utrecht hebben samengewerkt om zwangerschappen van vrouwen met SLE die bij beide
disciplines in hetzelfde centrum onder
controle zijn te analyseren ('accepted'
bij Journal of Immunology Research).
Reumatologe dr. Bultink presenteerde
de gegevens van dit onderzoek. Vrouwen met SLE komen gemiddeld drie
jaar voordat zij een actuele kinderwens
hebben reeds voor prepregnancy counseling. Ook vertelde zij dat de zwangerschap de SLE kan verergeren; tijdens
de zwangerschap en post-partum hebben vrouwen een grotere kans op een
opvlamming. Dit zijn geen nieuwe feiten, maar het benadrukt wel het
belang van de nauwe samenwerking
tussen gynaecoloog en reumatoloog.
Om problemen tijdig te kunnen diagnosticeren en behandelen is goede
samenwerking essentieel. Door
mw. Zacoutis-Verweij, spreekster
namens de NVLE, werd aangegeven dat
gemiddeld het delay tussen de eerste
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symptomen van SLE en diagnose zeven
jaar is. De NVLE zet zich in voor goede
informatieoverdracht aan vrouwen met
kinderwens. De behandeling met aspirine en LMGH tijdens de zwangerschap
is geëvalueerd bij hetzelfde cohort
vrouwen met SLE met en zonder antifosfolipide-antistoffen en bij vrouwen
met primaire antifosfolipiden syndroom.16 De behandeling met aspirine
en/of LMGH in deze groepen wordt
weergegeven in figuur 2.
Een interessante bevinding is dat de
beste zwangerschapsuitkomsten werden gezien bij de vrouwen zonder aspirine en/of LMGH. Dit wordt mogelijk
verklaard door vertekening van de
resultaten door ‘indication bias’; vrouwen met een hoger risico op complicaties werden vaker met LMGH behandeld. Samenvattend lijkt er momenteel
geen duidelijk voordeel voor LMGH bij
SLE louter gericht op het voorkomen
van zwangerschap gerelateerde complicaties, een trial zou opgezet moeten
worden om dit uit te zoeken. Het voorkómen van trombose bij de zwangere
blijft hierin buiten beschouwing: voor
deze indicatie is er wel degelijk plaats
voor gebruik van LMGH. Overigens vinden we in onze populatie evenmin
effect van aspirine. Maar, gezien de
bewezen effectiviteit in andere hoogrisicopopulaties, de lage kans op bijwerkingen heeft de NICE-guideline 17
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zich uitgesproken om bij vrouwen met
auto-immuunziektes zoals SLE en antifosfolipidensyndroom aspirine voor te
schrijven waarbij de onzekerheid over
het effect ervan met patiëntes moet
worden besproken.
Een nieuwe bevinding uit ons cohort is
dat de incidentie van hypertensieve
zwangerschapscomplicaties niet
afneemt na de eerste zwangerschap,
zoals gebruikelijk is bij gezonde vrouwen. Mogelijk is de foeto-maternale
immuunadaptatie anders bij vrouwen
met SLE.

Conclusie
Uit de update van de huidige kennis en
levendige discussies dienaangaande
toonden aan dat er ruimte is voor verbetering van kennisoverdracht aan de
patiënt over aspirinegebruik ter verlaging van de (herhalings)kans op hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Zowel vanuit de gynaecologie in
samenwerking met vasculair-geneeskundigen, als ook door reumatologen,
verloskundigen, huisartsen en in
samenwerking met de Hellp Stichting
en de NVLE.
Aan therapietrouw voor aspirine tijdens de zwangerschap moet aandacht
worden besteed tijdens de uitleg over
aspirine aan patiënte. De indicatie voor
LMGH ter voorkoming van een miskraam is beperkt tot vrouwen met erfelijke trombofilie en dan alleen binnen
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Figuur 2: Aspirine en LMGH in de zwangerschap bij vrouwen met SLE
en/of APS. SLE = systemische lupus erythematodes, aPL = antifosfolipide
antistoffen, APS = antifosfolipidensyndroom. LMGH = laagmoleculairgewichtheparine.

onderzoeksverband in de ALIFE II. Bij
vrouwen met een eerdere hypertensieve aandoening vroeg in de zwangerschap (zwangerschapsduur minder dan
34 weken) of met in de voorgeschiedenis de geboorde van een SGA-kind kan
stollingsonderzoek worden overwogen.
Dan kan eveneens LMGH worden overwogen gezien enkele positieve RCT’s
hoewel de uitkomsten van deze trials
nog niet zijn bevestigd in de
IPDMA.9,14,18 Vrouwen met een eerdere
abruptio placentae dienen gecounseld
te worden over LMGH. Vrouwen met
SLE en antifosfolipidensyndroom met
een zwangerschapswens dienen
gecounseld te worden over aspirine,
voor LMGH is in deze patiëntenpopulatie, behalve met trombose in de voorgeschiedenis, momenteel onvoldoende
bewijs.
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Samenvatting
Op 16 mei 2017 vond het symposium Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, huidige kennis en praktijk
plaats. Er was een levendige dialoog tussen experts en
ervaringsdeskundigen. Therapietrouw voor aspirine kwam
aan bod: hier moet aandacht voor zijn in de spreekkamer.
Er is nog geen bewijs dat aspirineresistentie een verklaring
is voor het opnieuw optreden van hypertensieve aandoening tijdens de zwangerschap ondanks aspirinegebruik.
Indicaties voor LMGH in de zwangerschap zijn beperkt.
Vrouwen met herhaalde miskramen en erfelijke trombofilie
kunnen participeren in de ALIFE-II-studie. Bij vrouwen met
een eerdere vroege hypertensieve aandoening van de
zwangerschap of SGA-kind is er nog ruimte voor stollingsonderzoek en LMGH kan worden overwogen. Vrouwen met
een eerdere abruptio placentae lijken te kunnen profiteren
van LMGH in een volgende zwangerschap. Tot slot dienen
alle vrouwen met SLE gecounseld te worden over aspirine.

bophilia can participate in the ALIFE 2 trial. In women with
a previous hypertensive disorder of pregnancy or
small-for-gestational age infant, presence of thrombophilia
can be examined and LMWH can be considered. Women
with a previous placental abruption could benefit from
LMWH in a next pregnancy. All women with systemic lupus
erythematosus should be counseled for aspirin.

Trefwoorden
Aspirine, laagmoleculairgewicht-heparine, hypertensieve
aandoeningen in de zwangerschap, pre-eclampsie, systemische lupus erythematodes
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Summary
The symposium 'Hypertensive disorders of pregnancy, current knowledge and clinical practice' took place in Amsterdam, May 16th 2017. The dialogue between experts in the
clinical field and representatives of two patient organizations took place. Adherence for aspirin during pregnancy
was discussed, this should be an item in the outpatient
clinic. There is no evidence yet that aspirin resistance contributes to the recurrence of hypertensive disorders of pregnancy despite aspirin use. Indications for low-molecular-weight heparin (LMWH) during pregnancy are limited.
Women with recurrent miscarriages and inheritable throm-
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ethiek

Meer dan een splijtzwam,
minder dan een mens
drs. Marcel Zuijderland

‘Embryowet wordt grote splijtzwam
in de formatie’, kopte nos.nl eind
juni. Nadat GroenLinks zichzelf buiten spel had gezet door meer vluchtelingen op te willen nemen dan het
‘motorblok’ lief was, mocht de Christen Unie voor een tweede keer aanschuiven. De eerste keer was mislukt. De partij kon zich niet voegen
naar de progressieve medischethische agenda van D66.

de Amerikaanse filosoof Mary Anne
Warren dat er in moreel opzicht geen
verschil bestond tussen je haren knippen of abortus laten doen. In haar ogen
waren alleen ‘personen’ beschermwaardig. Wezens met een zekere mate van
zelfbesef, rationaliteit en intentionaliteit.
Embryo’s kunnen misschien wel een
persoon worden, maar zijn het niet.
Nog lang niet. In het prilste stadium zijn
ze nog minder dan splijtzwammen.

Grootste struikelblokken voor de CU
waren de versoepeling van de euthanasiewet en embryowet. Bij de hernieuwde formatieonderhandelingen
was de vrees dat die laatste wederom
onoverbrugbaar zou blijken. D66 wilde
het advies van de Gezondheidsraad
volgen en toestaan dat embryo’s voortaan ook voor onderzoeksdoeleinden
gekweekt mochten worden. Volgens de
huidige embryowet mogen alleen restpartijen van embryo’s met een vruchtbaarheidsbestemming voor onderzoek
worden gebruikt.

Toch zullen voorstanders van abortus
waarschijnlijk ontkennen dat het niet
uitmaakt of je naar de kapper of kliniek gaat. Een abortusarts vertelde me
ooit van een cliënt die verslaafd was
aan ‘zwanger-zijn’ en om de paar
maanden langs kwam voor curettage.
Tegenstanders vinden dit verhaal weerzinwekkend, maar ook bij voorstanders wekt het weerzin en verontwaardiging. Waarom? Hoe kunnen ze voor
abortus zijn, en zich tevens opwinden
over dit verhaal?

Voor menig christen is het idee dat een
embryo wordt gekweekt zonder de
kans ooit mens te worden onverteerbaar. De gedachte dat potentieel menselijk leven bij voorbaat al voor de vuilnisbak wordt gekweekt na eerst
meedogenloos op de snijtafel van het
wetenschappelijk onderzoek aan stukken te zijn geknipt, is voor het christelijk geweten ondraaglijk. God noch de
moraal kunnen onze embryo’s daarvoor bedoeld hebben. Het zijn mensen,
geen wegwerpartikelen.
Tegenover deze christelijke opvatting
staat het seculiere extreem waarin een
embryo niet meer dan een onbeduidend klompje cellen is. In de hoogtijdagen van het abortusdebat beweerde

Niet omdat ze denken dat God abortus
heeft verboden. Daar geloven de
meeste voorstanders niet in. Er
bestaan weliswaar tal van vernuftige
godsargumenten, maar daar staat weer
even vernuftige kritiek tegenover. De
vraag naar God laat zich het best als
een open debat kwalificeren. Argumenten in een open en onbeslist debat
hebben echter onvoldoende grond
onder de voeten om enkel met de hand
op de Bijbel onschendbaarheid voor
embryo’s af te dwingen. Goddelijke
bezieling in een klompje cellen ontwaren, behoort vooralsnog thuis in de
sfeer van persoonlijke levensovertuigingen en niet van overtuigende ethische argumenten.

Los van de vraag of God in het spel is,
zullen voor- en tegenstanders waarschijnlijk om dezelfde reden verenigd
zijn in hun verontwaardiging. Zoveel
mogelijk ongeboren kinderen doden
omdat je verslaafd bent aan zwangerschap, strijkt iedereen tegen de morele
haren in. Zinloze en moedwillige vernietiging van menselijk leven laat niemand onbewogen. Ook al zullen voorstanders van abortus het menselijk
leven in embryonale fase nog niet voltooid genoeg vinden om onvoorwaardelijk beschermwaardig te zijn, ‘menselijk leven’ zit zo dicht op de huid van
ons moreel temperament dat voor niemand abortus onder alle omstandigheden bij voorbaat aanvaardbaar is.
Voor tegenstanders is abortus natuurlijk onder geen enkele omstandigheid
aanvaardbaar. Juist omdat het menselijk leven is, vinden zij een embryo
even beschermwaardig als iedereen. In
hoeverre een embryo dat ook echt is,
was in de jaren 60 en 70 de inzet van
het abortusdebat. Voorstanders relativeerden toen het morele gewicht dat
de tegenstanders aan het embryo toekenden. Zij meenden dat het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zwaarder woog. Zoals bekend, kregen zij de
wet aan hun zijde. Abortus werd
legaal, de vrouw ‘baas in eigen buik’.
Met de legalisering van abortus was de
vraag naar de morele status van het
embryo echter nog niet beslecht. Ja,
wij zijn overeengekomen dat de autonomie van de vrouw over lichaam en
leven zwaarder telt, maar die is bij
embryokweek niet in het geding.
Gekweekte embryo’s bevinden zich
buiten haar lichaam. Er is geen sprake
van ongewenste zwangerschap en zeggenschap over het lichaam. Hoewel de
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eicellen waarmee de embryo’s zijn
gekweekt wel haar lichaamsmateriaal
zijn. Dat betreft echter haar eigendomsrecht, en eigendom legt minder moreel
gewicht in de schaal dan de integriteit
van het lichaam. Althans, volgens gangbare opvattingen in de ethiek. Het feit
dat iemand eigenaar is van de
embryo’s rechtvaardigt niet ieder willekeurig gebruik ervan.
Als de autonomie niet in het geding is,
legt het feit dat het om ‘menselijk
leven’ gaat dan wel genoeg gewicht in
de schaal om de kweek van onderzoeksembryo’s tegen te houden? Afgezien van de vraag of je er bij ingevroren embryo’s überhaupt van kan
spreken, is het twijfelachtig of je alleen
op basis van de eigenschap ‘leven’
beschermwaardigheid zou kunnen
eisen. Het levende is ons intuïtief misschien wel meer waard dan het levenloze, maar dat betekent niet dat alles
wat leeft ook meteen even beschermwaardig is. Om beschermwaardigheid
te eisen, moet dat leven ook menselijk
zijn.
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Een kweekembryo bevat inderdaad
menselijk DNA. Dat is niet minder
menselijk dan bij ons. In theorie is een
embryo dan ook gewoon een soortgenoot, en soortgenoten doden we niet.
Zo zullen we nooit twijfelen als we
moeten kiezen tussen een mens of een
veldmuis. Maar dat we onze soortgenoten vanzelfsprekend een voorkeursbehandeling geven, impliceert niet dat ze
vanwege hun soortgenootschap ook
het feitelijke recht op beschermwaardigheid hebben. Veldmuizen zullen
ongetwijfeld menen dat zij er net
zoveel recht op hebben, zo niet meer.
De bekende filosoof Peter Singer
spreekt in dit verband van ‘speciesisme’, naar analogie met termen als
‘racisme’ en ‘seksisme’. Zonder geldige
reden de superioriteit van de eigen
groep, in dit geval de eigen soort, claimen. Evolutionair gezien ontbreken die
redenen. Alle levensvormen zijn kroon
op de schepping en hebben allemaal
even veel of weinig recht op leven. Net
zomin als ‘exemplaar van de soort
veldmuis’ een ethisch relevante categorie is, is ‘exemplaar van de soort mens’
dat. Toch zal Singer niet door morele
twijfel worden verscheurd als hij moet

kiezen muis of mens. En ook niet als
hij tussen embryo of kind moet kiezen.
Wat is dan het ethisch relevante verschil tussen muizen, mensen en
embryo’s? Eerder genoemde Mary
Anne Warren zei dat alleen ‘personen’
beschermwaardig zijn. Levende mensen zijn inderdaad meestal personen,
muizen en embryo’s niet. Die hebben
geen rationaliteit, intentionaliteit of
zelfbesef. Over de muis valt misschien
te twisten, maar over een embryo niet.
Die denkt en doet niets, maakt geen
plannen en heeft geen idee wie of wat
het is. Wanneer een embryo het leven
wordt afgepakt, gaat er voor dat
embryo niets verloren. Personen verliezen alles als je ze hun leven afpakt.
Voor een persoon is het verschil tussen
leven en niet leven, het verschil tussen
zichzelf verliezen of niet. Tussen
iemand of niemand zijn.
Een persoon hoeft niet eens het leven
te verliezen om alles te verliezen. Permanent verlies van bewustzijn is
genoeg. Vandaar dat we het ook aanvaardbaar vinden om mensen in een
onomkeerbare coma te laten stoppen
met leven. Zonder hun bewustzijn zijn
het geen personen meer, en zullen ze
het ook nooit meer worden. Dat is wel
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weer een wezenlijk verschil met
embryo’s. Die kunnen nog persoon
worden. Is deze potentie tot een persoon dan voldoende grond voor
beschermwaardigheid? Potentie overtuigt onvoldoende. Geslachtscellen
kunnen immers ook persoon worden,
maar daar zal niemand van zeggen dat
ze niet verspild mogen worden.
Nu kan een willekeurige spermacel
vele personen worden, terwijl een
embryo slechts die ene zal worden.
Geslachtscellen ontberen een uniciteit
die een embryo wel heeft. Toch gaat
deze vlieger niet helemaal op. Een
embryo kan zich nog splitsen. Een
embryo is in potentie eigenlijk twee
personen, of waarschijnlijk drie. De
ene persoon die het wordt als het niet
splitst, en de twee andere als het wel
splitst. Daarnaast zijn er nog epigenetische factoren in het spel die bepalen
welke persoon uiteindelijk geboren
gaat worden. De epigenetische bandbreedte aan mogelijke personen is weliswaar moeilijk te kwantificeren, maar
biedt genoeg rek om te stellen dat een
embryo eerder potentie tot vele dan
slechts tot die ene persoon is.
Bovendien, al zou een embryo toch
potentie tot die ene persoon zijn, dan
heeft dat implicaties voor abortus en
niet voor embryokweek. Voor het realiseren van die potentie is het namelijk
van wezenlijk belang of de embryo zich
binnen of buiten haar lichaam bevindt.
Bevindt het zich er binnen en laat ze
het zitten, is het na negen maanden
een kind. Bevindt het zich in het vriesvak van de vruchtbaarheidskliniek dan
is het na negen maanden nog steeds
een embryo. In haar lichaam is een
embryo actieve potentie, terwijl het
daar buiten slechts passieve potentie
is. Zou een kweekembryo ook nog
eens potentie tot vele personen zijn,
dan is beschermwaardigheid niet meer
succesvol te verdedigen.
Hoewel ze als argumenten dus geen
stand houden, zijn de noties van ‘menselijk leven’ en ‘potentieel persoon’ wel
zo intiem verweven met onze morele
intuïties dat respect naar embryo’s
gepast lijkt. Zo zullen we het ontoelaatbaar en verwerpelijk vinden om

embryo’s te kweken die in cosmetische
producten verwerkt gaan worden,
‘L’Oréal Paris, the embryonic line’. Het
kweken van embryo’s voor onderzoek
lijkt minder kwalijk.
Toch menen tegenstanders dat het louter instrumentele gebruik van embryo’s
van onvoldoende respect getuigt.
Ongeacht of het voor cosmetische of
onderzoeksdoeleinden is, het feit dat
het bij voorbaat voor vernietiging is
gekweekt, staat in hun ogen haaks op
het respect dat embryo’s dient toe te
komen. Restembryo’s worden weliswaar ook vernietigd, maar hadden tenminste nog kans een menselijk persoon te worden. En in plaats van ze
weg te gooien, kun je ze beter nog voor
iets goeds gebruiken. Het feit dat we
geen mensen mogen kweken voor
orgaanoogst, betekent niet dat we hun
stoffelijk overschot daar dan ook niet
voor mogen gebruiken.
Katrien Devolder, een Vlaams filosoof,
heeft weinig geduld met deze kritiek.
Volgens haar worden embryo’s voor
een ivf-behandeling namelijk eveneens
met een instrumenteel oogmerk
gekweekt. Het primaire doel van kweekembyo’s bij ivf is een succesvolle
bevruchting, niet mens worden. Een
subtiel, maar wezenlijk verschil. Zo
wordt er altijd een boventallig aantal
embryo’s gekweekt om het risico op
verlies door vriesdood te ondervangen
en tevens de aanslag op de eierstokken
door veelvuldige oogst te beperken.
Terecht vraagt Devolder zich af
waarom het bij kweek voor ivf dan
geen probleem zou zijn dat een aanzienlijke hoeveelheid embryo’s hoe dan
ook nooit mens zal worden.
Voor tegenstanders blijft echter het cruciale verschil dat ivf-embryo’s wel kans
hadden mens te worden, en embryo’s
voor onderzoeksdoeleinden nooit. Als
die kans het morele verschil uitmaakt,
zegt Devolder, is dat eenvoudig op te
lossen. We reserveren een percentage
van de onderzoeksembryo’s voor reproductie. Devolder stelt 10 procent voor.
Van alle ivf-embryo’s wordt uiteindelijk
3,5 procent een persoon. Omdat niet
alle behandelingen tot een succesvolle
zwangerschap leiden, lijkt 10 procent

een redelijk percentage. Deze embryo’s
worden ter adoptie afgestaan aan
onvruchtbare koppels of vrouwen.
Het is een zeer hypothetisch scenario,
maar haar punt is duidelijk. Als je
grootste probleem is dat embryo’s voor
onderzoeksdoeleinden nooit mensen
zullen worden, dan is dat te ondervangen door een percentage voor reproductie te reserveren zodat onderzoeksembryo’s evenveel kans hebben mens
te worden als ivf-embryo’s. Anders
moet je voortaan één embryo per
behandeling kweken, en als je er meerdere kweekt alles op alles zetten om
koppels te vinden die ze willen adopteren. Doe je dat niet, dan moet je ook je
bezwaren intrekken tegen het instrumentele gebruik van embryo’s voor
andere doeleinden dan reproductie.
Blijft de vraag of kweek voor onderzoek wel in verhouding staat tot het
respect dat een embryo toekomt. Bij
embryokweek voor cosmetische producten is die verhouding duidelijk
zoek. Dat het voor onderzoek wel legitiem is, hoeft nauwelijks betoog. Resultaten van onderzoek kunnen op den
duur levens redden of levens op allerlei
manieren verbeteren. Indien een
embryo er al belang bij zou kunnen
hebben om mens te worden, staat dat
in geen verhouding tot het concrete
belang van bestaande personen bij
behoud en verbetering van hun leven.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat God
er anders over denkt.
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Vrouwen met klachten van thoracale endometriose
worden zelden gezien in de gynaecologische praktijk.
Deels omdat de prevalentie laag is en deels omdat de primaire diagnostiek en behandeling in de regel door longartsen en cardio-thoracaalchirurgen wordt verricht. De
gynaecoloog komt in beeld als deze lastige diagnose
vaak pas na verloop van tijd wordt gesteld. Meestal is
dan de vraag om een hormonale behandeling in te stellen
ter onderdrukking van de endometriose, zodat recidiefklachten kunnen worden voorkomen. Op dat moment
dient er ook te worden gezocht naar andere vormen van
endometriose en, indien aanwezig, passend te worden
behandeld. Soms kan het andersom zijn en krijgen
vrouwen met bekende bekkenendometriose klachten van
thoracale endometriose. Je moet daar als gynaecoloog
altijd op bedacht zijn. De diagnose ligt echter niet altijd
voor de hand omdat de symptomen niet altijd eenduidig
zijn en ook aan andere pathologie doen denken. Een
enkele keer wordt tijdens laparoscopie endometriose op
het diafragma gezien. Dit kan bij klachten van thoracale
endometriose chirurgisch worden behandeld, maar
vereist wel de nodige kennis van zaken. Aan de hand van
vier casus worden de verschillende facetten van thoracale endometriose besproken.
Patiënte A is een 40-jarige para 0 die wordt verwezen naar
de gynaecoloog, na analyse op de afdeling longziekten
vanwege een recidiverende pneumothorax rechts. Haar voor
geschiedenis vermeldt primaire subfertiliteit en dysmenorroe, waarvoor elders een oriënterend fertiliteitsonderzoek
(OFO) werd verricht. Bij de diagnostische laparoscopie werd
milde endometriose geconstateerd. Daarvoor werd zij behandeld met intra-uteriene inseminaties waarop helaas geen
zwangerschap volgde. Daarna onderging zij tweemaal een
lasergeassisteerde laparoscopie in verband met recidiverende buikpijnklachten waarbij de peritoneale endometriose
werd gevaporiseerd. Tussentijds gebruikte zij intermitterend
orale anticonceptiva (OAC). Tot tweemaal toe presenteert
patiënte zich met plotselinge dyspnoe en pijn ter plaatse van
de rechterthoraxhelft op de afdeling longziekten. De diagnose primaire spontane pneumothorax rechts wordt beves-

250

tigd met een thoraxfoto. Ze wordt behandeld met een thoracostomie en drainage. Kort nadat ze hiervan is hersteld,
maakt ze een recidief pneumothorax rechts door, weer
enkele dagen na de aanvang van haar menstruatie. Hiervoor
wordt een drain geplaatst en ondergaat ze een pleurodese
door middel van talksuspensie. Na enkele weken presenteert
patiënte zich met pijn op de borst, enkele dagen voor de
menstruatie. Er wordt een CT-scan verricht waarop een aanliggende long wordt gezien. Een longembolie wordt uitgesloten. Gezien de relatie met de menstruatie wordt er een
verband gelegd met endometriose gelokaliseerd in de
pleurae als oorzaak van de recidiverende pneumothorax
rechts. Vanwege de adequate pleurodese, blijkend uit CTonderzoek, is er vooralsnog geen reden tot chirurgisch ingrijpen. Patiënte gebruikt nu OAC en is daarmee klachtenvrij op
zowel thoracaal als abdominaal vlak.
Patiënte B is een 40-jarige para 2, bekend bij de longarts in
verband met recidiverende hemoptoë. Haar voorgeschiedenis vermeldt tweemaal een pneumonie en een ongecompliceerde appendectomie. Zij heeft twee spontane, probleemloze zwangerschappen en bevallingen doorgemaakt. Wegens
een voltooid gezin onderging zij op 36-jarige leeftijd een
ongecompliceerde laparoscopische sterilisatie met Filshieclips. Hierbij werden normale genitalia interna gezien zonder
aanwijzingen voor endometriose. Een jaar later wordt patiënte tot driemaal toe opgenomen op de afdeling longziekten
in verband met recidiverende hemoptoë, waarbij zij tot 70 cc
helderrood bloed opgeeft. Differentiaaldiagnostisch wordt
respectievelijk gedacht aan een pneumonie, tbc, een maligniteit of een laesie aan of rondom de stembanden. X-thorax
onderzoek toont geen duidelijke afwijkingen. Er worden een
bronchoscopie en een laryngoscopie verricht en een CT-scan
gemaakt waarmee eveneens geen duidelijk focus voor de
bloedingen kan worden gevonden. Angiografie van de
a. bronchialis en een gastroscopie brengen geen afwijkingen
aan het licht. Een half jaar na aanvang van de klachten
merkt patiënte op dat haar recidiverende kortademigheid
cyclusgebonden is en samenvalt met haar menstruatie. Patiënte wordt verwezen naar de gynaecoloog voor verdere evaluatie en behandeling. Onder de klinische verdenking van
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thoracale endometriose start zij met OAC-gebruik in een
non-stopregime. Hiermee blijft de hemoptoë achterwege.
Bij uitgebreid gynaecologisch onderzoek, inclusief transvaginale echoscopie, worden geen aanwijzingen voor abdominale endometriose waargenomen. Een aanvullend MRIonderzoek met virtuele bronchoscopie kan de vermoedelijke
diagnose, endometriose gelokaliseerd in het longparenchym,
niet bevestigen. MRI-onderzoek tijdens menses na het staken
van de OAC zodat de endometriose duidelijker zichtbaar kan
worden, wordt als te belastend en risicovol beschouwd.
Verder beleid bestaat uit het continueren van de behandeling
met OAC. Patiënte is sindsdien nagenoeg klachtenvrij; bij
sporadisch optredende doorbraakbloedingen is er sprake
van enige dyspnoe zonder evidente hemoptoë.
Patiënte C is een 43-jarige para 3 die wordt verwezen in
verband met langdurige schouderpijn rechts bij bekende
endometriose. Haar algemene voorgeschiedenis vermeldt
fibromyalgie. Zij heeft drie spontane, ongecompliceerde
zwangerschappen en bevallingen doorgemaakt, waarna zij
enkele jaren naar tevredenheid een Mirena-IUD heeft
gebruikt. Na de sterilisatie van haar partner wordt deze verwijderd en gebruikt patiënte geen anticonceptiva meer. In de
daaropvolgende maanden ontwikkelt patiënte progressieve
dysmenorroe en klachten van diepe dyspareunie. Later ontstaat daarbij een opvallend pijnlijke rechterschouder waarvoor geen duidelijke verklaring kon worden gevonden door
diverse specialisten. Gaande de evaluatie bij een gynaecoloog blijkt dat de schouderklachten zich met name manifesteren tijdens en vlak na de menstruatie. Differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan endometriose gelokaliseerd op het
diafragma. Aansluitend wordt een laparoscopie verricht,
waarbij diverse endometriosehaarden op de rechter diafragmakoepel worden gezien, die met de CO2-laser worden gevaporiseerd. Daarnaast wordt endometriose ASRM graad 3-4
geconstateerd rondom de genitalia interna die eveneens met
de CO2-laser wordt behandeld. Er vindt nabehandeling plaats
met GnRH-analogen. In aansluiting hierop wordt een MirenaIUD geplaatst en is patiënte klachtenvrij. Drie jaar na de
laserbehandeling heeft patiënte geen schouderpijn meer
gehad.
Patiënte D is een 21-jarige para 0. Haar menarche vond plaats
op 10-jarige leeftijd. Vijf jaar later start patiënte met OAC in
verband met dysmenorroe. Een jaar later krijgt zij tijdens de
stopweek een pneumothorax rechts die heelt na drainage.
Een week later krijgt zij echter al een recidief en een maand
later nogmaals. Er wordt door middel van video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) met een kleine thoracotomie in de
submammaire regio een bullectomie en partiële pleurectomie
rechts verricht. Helaas ontstaat twee maanden later hetzelfde
probleem aan de linker zijde en wordt ook daar op de zelfde
wijze een bullectomie en pleurectomie verricht. Opvallend is
dat patiënte vier dagen na het stoppen van de OAC een onttrekkingsbloeding krijgt, waarna één à twee dagen later een
pneumothorax ontstaat. Na plaatsing van de thoracale drain
wordt opgemerkt dat er vaak bloederig vocht afloopt,
passend bij thoracale endometriose.

Figuur 1. Video-assisted
thoracoscopic surgery
(VATS): hypervascularisatie op het diafragma

Figuur 2. VATS: rode en bruine
afwijkingen op het diafragma,
passend bij endometriose

Drie jaar later krijgt ze opnieuw een pneumothorax rechts.
Tijdens de VATS worden bij inspectie van het diafragma
meerdere laesies verdacht voor endometriose gezien (figuur 1
en 2). Uit twee grotere laesies wordt een biopt genomen voor
PA-onderzoek. Vervolgens worden alle zichtbare laesies
gecoaguleerd. Na uitgebreide inspectie wordt zowel in de top
als op het diafragma pleurodese verricht met behulp van
talk. Bij het weefselonderzoek wordt een ontstekingsbeeld
gezien. In de ijzerkleuring wordt er zeer focaal ijzerdepositie
gezien, maar geen typische endometriumklierbuizen of
stroma. Aanvullende immunohistochemie op CD 10 en progesteronreceptoren is negatief.
Weer een jaar later wordt patiënte door de longarts verwezen naar de endometriosepoli. Zij heeft dan inmiddels tien
keer een pneumothorax gehad, zeven keer rechts en drie
keer links. De pneumothorax was acht keer tijdens een menstruatie of onttrekkingsbloeding. Inmiddels gebruikt patiënte
de pil zonder stopweek. Bij het gynaecologisch onderzoek
zijn er geen aanwijzingen voor diepe endometriose. In
overleg met patiënte wordt besloten om over te gaan op een
progestagene behandeling, in de hoop dat zij hiermee
minder doorbraakbloedingen en minder klaplongen zal
krijgen. Met Depo-Provera wordt zij uiteindelijk amenorroeïsch, waarna het een jaar goed gaat. Dan ontstaat er
ondanks de amenorroe toch weer een pneumothorax links,
waarvoor opnieuw een bullectomie en pleurectomie links
wordt verricht. Patiënte is nu sinds een jaar klachtenvrij.

Kliniek
Bij thoracale endometriose bevindt zich actief endometrium
in de viscerale of pariëtale pleura, longparenchym, de luchtwegen of op het diafragma. Er zijn van oudsher vier klinische
entiteiten. Catameniale pneumothorax, (afgeleid van het
Griekse kata en menios ‘in maandelijks verband’) komt het
meest frequent voor (72-73%), gevolgd door hematothorax
(12-14%), hemoptoë (7-14%), en pulmonale noduli (2-6%).1,2
Non-catameniale, aan endometriose gerelateerde pneumothorax is een nieuwe entiteit die beschreven is in 13% van
vrouwen met niet cyclische pneumothoraces.3
De typisch cyclische klachten van thoracale endometriose
beginnen van 24-48 uur voor, tot enkele dagen na het begin
van de menstruatie, net zoals bij patiënte A. Pijn in de borst
is het meest voorkomende symptoom. Ongeveer 90% van de
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patiënten geeft aan hier last van te hebben. Kortademigheid
komt voor bij een derde van de patiënten. Patiënten met
endobronchiale of parenchymale endometriose presenteren
zich meestal met hemoptoë (patiënte B).1 Endometriose van
het diafragma kan schouderpijn geven, zoals bij patiënte C
het geval was. Ipsilaterale pijn op de borst, nekpijn en pijn
in de arm behoren ook tot de klinische manifestaties van
endometriose op het diafragma.4 Hoesten komt in ongeveer
de helft van de gevallen voor bij hemoptoë en hematothorax,
maar wordt niet gezien bij vrouwen met een pneumothorax.2
Thoracale endometriose is in 85-90% van de gevallen gelokaliseerd aan de rechterzijde.1,2 Dit werd ook gezien bij patiënte A met een recidiverende pneumothorax aan de rechterzijde en patiënte C met laesies op de rechter diafragma
koepel. Het kan echter ook linkszijdig of bilateraal voorkomen zoals bij patiënte D.5
De gemiddelde leeftijd bij de eerste presentatie van thoracale endometriose is 35 jaar, met een grote spreiding van 15
tot 54 jaar.1,2 De piekincidentie van thoracale endometriose
ligt tussen de 30 en 34 jaar.5 Patiënte A, B en C waren allen
begin 40 bij presentatie bij de gynaecoloog, waarbij zij al
enkele jaren abdominale klachten ondervonden; patiënte D
had al op zeer jonge leeftijd klachten. Over de relatie tussen
bekkenendometriose en thoracale endometriose wordt wisselend gerapporteerd en lijkt afhankelijk van de lokalisatie
van de thoracale endometriose. Vrouwen die zich presteren
met hemoptoë hebben in meer dan 80% geen aantoonbare
endometriose in het bekken2, zoals ook bij patiënte B het
geval was. Bij endometriose op het diafragma wordt daarentegen vrijwel altijd pelviene endometriose gevonden.4,6,7
Thoracale endometriose is verantwoordelijk voor een derde
van de spontane pneumothoraces bij vrouwen.1 De diagnose
catameniale pneumothorax blijkt lastig te stellen en wordt
vaak pas duidelijk als de symptomen worden gerelateerd
aan de menstruatie, zoals ook bij patiënte A het geval was.
Het stellen van de diagnose thoracale endometriose wordt
ook bemoeilijkt omdat de klachten zich lang niet altijd
cyclisch presenteren.3,8,9 Daarbij doen sommige klachten
niet direct denken aan thoracale endometriose zoals patiënte
C met schouderpijn, en wordt in eerste instantie gedacht aan
andere pathologie. Gemiddeld hebben vrouwen acht tot vijftien maanden klachten voordat de diagnose wordt
gesteld.1,10,11

Pathogenese
Er zijn drie theorieën over de aanwezigheid van endometrium/endometriose in de borstholte:
Retrograde menstruatie en diafragmadefecten.
Endometrium komt via retrograde menstruatie terecht in de
buikholte waar het de peritoneale circulatie volgt en via de
rechter paracolische goot naar de subdiafragmatische ruimte
wordt verplaatst. Via congenitale of verworven diafragmadefecten, die zich meestal aan de rechterzijde bevinden,
bereikt het de thorax.

252

Micro-embolisatie
Er kan micro-embolisatie van endometriumweefsel plaatsvinden vanuit de bekkenvenen naar de thorax. Hematogene
en lymfogene verspreiding verklaren echter niet de
voorkeurslocatie aan de rechterkant van de borstholte,
omdat bloed en lymfe gelijkmatig worden verdeeld over
links en rechts. Het kan echter wel de afwijkingen in het
longparenchym verklaren zonder dat er sprake is van abdominale endometriose.
Coeloommetaplasie endometrium
Pleurale en peritoneale mesotheelcellen blijken dezelfde
embryologische origine te hebben. Zo kunnen precursorcellen in de pleura of in het peritoneum differentiëren tot endometrium cellen.
Geen enkele theorie kan op zichzelf alle vormen van het
spectrum van thoracale endometriose verklaren. Mogelijk
spelen verschillende ontstaanswijzen bij de verschillende
vormen van thoracale endometriose of nog niet ontdekte
pathofysiologische mechanismen een rol.

Diagnose
Thoracale endometriose is vaak een klinische diagnose,
nadat andere pathologie is uitgesloten. Omdat de relatie met
de menstruatie niet snel wordt opgemerkt of omdat de
klachten niet typisch cyclisch zijn, wordt de diagnose pas
gesteld nadat de symptomen zich herhaaldelijk hebben voorgedaan. Deze delay zien we in zowel de casus van patiënte A
als die van patiënte B en C. Soms wordt de diagnose pas
bevestigd nadat een hormonale behandeling de klachten
heeft laten verdwijnen.
Serum-Ca-125-concentraties kunnen verhoogd zijn bij patiënten met thoracale endometriose, maar de sensitiviteit van de
test in deze setting is bijzonder laag (14,8%).12 Serum-Ca125-waarden bij patiënte A, B en C lagen bij herhaling onder
de drempelwaarde (< 35 U/ml). Het ligt, gezien de lage sensitiviteit, niet voor de hand om serum Ca-125 te gebruiken in
de diagnostiek van thoracale endometriose, evenmin wordt
dit geadviseerd in de diagnostiek voor pelviene endometriose.13
De beperkte aanwezigheid van kenmerkende endometriumklierbuizen in combinatie met stroma en met hemosiderine
beladen macrofagen in biopsie en resectiemateriaal van thoracale endometriose, maakt de histopathologische (differentiaal)diagnose tot een uitdaging. Immunohistochemie op
CD-10 en oestrogeen- en progesteronreceptoren kan een
minieme hoeveelheid endometriumstroma zichtbaar maken,
wat in het stellen van de diagnose behulpzaam kan zijn.14,15
Toch wordt de histopathologische bevestiging vaak niet
gevonden ondanks dat de klinische diagnose duidelijk is,
onder meer omdat de patholoog er onvoldoende op bedacht
is,14 of omdat typerende laesies niet zichtbaar kunnen
worden gemaakt.16,17
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Beeldvormende diagnostiek door middel van CT is weinig
specifiek voor het aantonen van endometriose, maar kan
andere pathologie uitsluiten.18 Naast pneumothorax en
hematothorax, kunnen laesies op het diafragma, diafragmadefecten, met lucht of bloed gevulde holtes en longnoduli
wel zichtbaar zijn op een CT-afbeelding.9,18 MRI toont verschijnselen van bloeding aan in het longparenchym en diafragma18 en kan daarom behulpzaam in de diagnostiek van
thoracale endometriose, vooral als de MRI tijdens de menstruatie wordt gemaakt. In ervaren handen heeft MRI een
sensitiviteit tot 83% voor het aantonen van endometriose
van het diafragma.19
In de regel wordt bij patiënten met hemoptoë bronchoscopie
ter diagnostiek verricht. De bruikbaarheid van deze ingreep
is bij hemoptoë als gevolg van thoracale endometriose
beperkt omdat het distale longparenchym is aangedaan
hetgeen bij bronchoscopie niet bereikt kan worden.20 Dit
bleek ook het geval te zijn bij patiënte B. Soms kan een brochoscopie toch behulpzaam zijn bij het lokaliseren van de
longkwab of segment waar de bloeding zich bevindt, of kan
endometriose worden aangetoond via cytologie van een
bronchoscopische lavage.21

tes A, B, C en D werden nabehandeld met verschillende
vormen van hormonale therapie. Wigexcisie of subsegmentale excisie kan worden verricht bij parenchymale of distale
bronchiale endometriose, afhankelijk van de exacte locatie
van de laesie. Endoscopische CO2-laserbehandeling is ook
gebruikt voor behandeling van endometriose in de meer
proximale bronchi.23 Endometriose op de viscerale zijde het
diafragma kan chirurgisch worden behandeld met behulp
van diathermie, argon- of CO2-laserablatie, peritoneale stripping of resectie. Ervaring met bovenbuikchirurgie is noodzakelijk om het posterieure deel van de rechter diafragmakoepel te bereiken waar de laesies zich frequent bevinden.
Vooral bij het verwijderen van grotere noduli (>2 cm) moet
er rekening mee worden gehouden dat er een opening in het
diafragma kan ontstaan die gesloten moet worden en zo
nodig moeten worden nabehandeld met thoracale drainage.7
Het is van belang om tijdens de behandeling de ligging van
de nervus phrenicus, het pericardium en de vena cava in
ogenschouw te nemen en zo mogelijk te vermijden. Het diafragma lijkt in een groot aantal gevallen zowel van de thoracale als viscerale zijde aangedaan. Het wordt daarom wel
geadviseerd om beide zijden te inspecteren.6

Behandeling

Conclusie

Een succesvolle behandeling van thoracale endometriose
bestaat uit suppressie of verwijdering van thoracaal gelokaliseerd endometrioseweefsel. Vanzelfsprekend noodzaakt een
acute presentatie tot een behandeling zoals gebruikelijk bij
patiënten met een pneumothorax, hematothorax of hemoptoë. Zodra de patiënt is gestabiliseerd, wordt hormonale therapie aangeraden, maar de herhalingskans blijft groot. Als
hormonale therapie niet wordt verdragen of niet afdoende is,
zijn er verscheidene chirurgische opties voorhanden. Het
onderdrukken van ectopisch endometriumweefsel kan tot
stand worden gebracht met behulp van OAC, progestativa,
GnRH-analogen en/of aromataseremmers.1,22-24 Patiënten bij
wie de pneumothorax of hematothorax recidiveert ondanks
hormonale therapie, kunnen een directe visualisatie door
middel van VATS of via een open procedure ondergaan.
Hiermee kunnen de aan endometriose relateerde afwijkingen in de thorax worden opgespoord en geëxcideerd. Ook
tijdens een VATS kan thoracale endometriose worden gemist
of niet worden aangetoond17, wat voorstelbaar is in centra
met minder ervaring met dit ziektebeeld. Er wordt gezocht
naar blebs en bullae in longparenchym, en naar luchtlekkage
die kan worden opgespoord door de long te insuffleren
onder een fysiologische zoutoplossing. De viscerale en pariëtale pleura worden onderzocht op bruine nodulaire laesies,
en het diafragma op defecten en endometrioselaesies.3 Diafragmafenestraties worden overhecht, grote defecten worden
afgedekt met een synthetische mesh.25 Pleurodese kan chemisch met behulp van talksuspensie, tetracycline of minocycline of door middel van een partiële pleurectomie plaatsvinden.1,21 In het algemeen voorkomen deze methoden een recidief van pneumothorax of haematothorax, hoewel patiënten
klachten van maandelijkse pijn op de borst kunnen houden.
Deze restsymptomen kunnen worden bestreden met hormonale therapie, zoals hierboven beschreven. Zowel de patiën-

Klachten van thoracale endometriose worden vaak niet
direct herkend. Recidiverende pneumothorax, pijn op de
borst, schouderpijn, of hemoptoë die in typische gevallen
tijdens de menstruatie optreedt, geven hier een hoge verdenking op. De diagnosestelling kan uitermate lastig zijn omdat
de klachten niet altijd cyclisch zijn, het niet altijd op beeldvorming of tijdens thoracoscopie wordt gezien, en het bij PAonderzoek niet altijd wordt aangetoond. Vaak blijft het een
klinische diagnose die pas na verloop van tijd, na meerdere
episoden duidelijk wordt, nadat andere pathologie is uitgesloten. Hormonale (na)behandeling is vaak effectief en een
taak van de gynaecoloog. Pelviene endometriose wordt in
wisselende mate gezien bij vrouwen met thoracale endometriose, maar is vaak aanwezig bij endometriose van het diafragma. De operatieve behandeling van thoracale endometriose is meestal complex en kan het beste in een multidisciplinaire setting in een gespecialiseerd centrum plaatsvinden.
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Samenvatting
Thoracale endometriose presenteert zich meestal als
catameniale pneumothorax, maar kan zich ook kenmerkten door pijn op de borst, schouderpijn en hemoptoë. Het
typisch cyclisch optreden van de klachten leidt meestal
naar de juiste diagnose. Naast chirurgische behandeling
speelt de hormonale behandeling een belangrijke rol. In
dit artikel wordt aan de hand van vier casus de verschillende klinische vormen en aspecten besproken.
Trefwoorden
Endometriose, thorcaal, pneumothorax, catameniaal,
hemoptoë.
Summary
The most common clinical presentation of thoracic endometriosis is catamenial pneumothorax, but the disease
can also present itself by thoracic pain, shoulder pain and
hemoptysis. Often, the typical cyclic pattern of the symptoms leads to the diagnosis. Besides surgery, hormonal
therapy plays an important role in its treatment. We present four cases with different clinical aspects of thoracic
endometriosis.
Keywords
Endometriosis, thoracic, pneumothorax, catamenial,
hemoptysis.
Contactadres
p.j.m.vankesteren@olvg.nl
Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële) belangenverstrengeling.

254

17/5
Hoe slecht is ovarium(weefsel)resectie
voor de menopauze?
prof. dr. J. Verhaeghe hoogleraar gynaecologie en verloskunde, UZ Gasthuisberg, KU Leuven

Terwijl het aantal hysterectomieën met bilaterale
salpingo-oöforectomie (BSO) afneemt, stijgt het aantal
partiële wegnames van ovariumweefsel. Het kan gaan
om resectie van endometrioma(ta) maar ook, steeds
vaker, om cryopreservatie van ovarieel weefsel vóór een
kankerbehandeling. In het verlengde hiervan zien
sommigen cryopreservatie en autotransplantatie als een
manier om de menopauze uit te stellen. Maar op die
vraag zijn follikelsparende maatregelen en gerichte
screening naar de follikelreserve een veel beter
antwoord.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan, dat is bekend.
Een belangrijk percentage vrouwen in de Westerse wereld
onderging vroeger een hysterectomie voor benigne condities,
en ze werden door hun arts geadviseerd gelijk de ovaria te
verwijderen 'om narigheid in de toekomst te vermijden'. Er
bestond nooit een consensus vanaf welke leeftijd een BSO
aan te raden: 50 jaar? 45 jaar? Of zelfs 40 jaar? Voor wie
nadien met hinderlijke 'vapeurs' geconfronteerd werd, was
immers oestrogeensubstitutietherapie beschikbaar.
Grote observationele studies zoals de Nurses’ Health Study
en de Women’s Health Initiative (WHI) Observational
Study,1,2 bevestigen een 94%-reductie van de incidentie en
mortaliteit ten gevolge van ovariumcarcinoma bij vrouwen
die een hysterectomie met BSO ondergingen, vergeleken met
een hysterectomia-simplexgroep. Maar in de Nurses’ Health
Study was de totale mortaliteit 13% (95% betrouwbaarheidsintervallen 6-21%) hoger in de BSO-groep, waarschijnlijk het
gevolg van méér coronair lijden en méér kankers van het
colorectum en de longen.1 Bovendien is het algemeen aanvaard dat een BSO vóór 45 jaar en zonder hormoonsubstitutietherapie de kans op osteoporotische fracturen en female
sexual interest/arousal disorder (DSM-5-classificatie) verhoogt.
In de laatste decennia is het aantal hysterectomieën voor
benigne condities in Europa en in de VS teruggelopen, en er
wordt tijdens een hysterectomie inderdaad minder vaak een
BSO uitgevoerd. Veel borderlinetumoren van het ovarium bij
premenopauzale vrouwen met potentiële zwangerschapswens worden nu behandeld met een unilaterale of bilaterale
cystectomie of een unilaterale salpingo-oöforectomie (USO).3
Sommige gegevens suggereren dat bij patiënten die een

mutatie vertonen in de BRCA-genen, de tot hiertoe gebruikelijke profylactische bilaterale oöforectomie bij 40 jaar uitgesteld kan worden als eerder een bilaterale salpingectomie is
uitgevoerd.4
Tegelijk met deze gunstige evoluties lijkt het aantal ingrepen
met een partiële verwijdering van ovarieel weefsel toegenomen te zijn. Bij excisie van een endometrioma wordt, samen
met de pseudokapsel, onvermijdelijk gezond corticaal weefsel met follikels verwijderd.5 De bloedspiegels van antimülleriaans hormoon (AMH), een maat voor de antrale-follikelpool, zijn lager (tot -66%) bij patiënten die een excisie van
een endometrioma ondergingen5,6 en de leeftijd bij de
menopauze is lager bij vrouwen met een voorgeschiedenis
van bilaterale endometriomata.7 Terwijl er weinig gegevens
zijn over de trends in het aantal ingrepen voor ovariële endometriose, zijn sommige experts anno 2017 voorstander van
een ruime chirurgische indicatiestelling, 'socioculturele en
religieuze beschouwingen' en 'keus van de patiënt' inbegrepen.8
Relatief nieuw is ook de verwijdering van ovarieel weefsel
voor cryopreservatie en eventueel latere autotransplantatie
in het kader van een kankerdiagnose, vooraleer potentieel
gonadotoxische therapie wordt toegepast. Terwijl de voorkeur uitgaat naar pre-therapie, gecontroleerde ovariële stimulatie met cryopreservatie van blastocysten of mature
oöcyten (het laatste in geval er geen partner is), is hiervoor
in de praktijk soms geen tijd, of is de kanker potentieel hormoonreceptorpositief, of betreft het een prepubertair meisje.
Cryopreservatie van ovariumweefsel is zonder meer een
belangrijke innovatie, en de meeste patiënten blijven na de
kankerbehandeling achter de ingreep staan. Maar er blijven
veel onduidelijkheden omtrent de optimale chirurgische prelevatie: sommigen preleveren 5-10 corticale 'strips', anderen
een 'corticaal blok' van een derde of twee derden van één
ovarium, nog anderen een USO. In Scandinavische centra
wordt meestal een USO uitgevoerd9; in Erlangen, Duitsland,
wordt een corticaal blok van 2,5 op 1 cm gepreleveerd.10
Sommigen voeren aan dat een USO de beste kansen biedt
voor de ovariële functie na de transplantatie. De procedure
is bovendien niet zonder risico’s: het gepreleveerde ovariële
weefsel kan een metastase bevatten – bij leukemie en
ewingsarcoma is het risico betekenisvol en moet ovariumprelevatie afgeraden worden, alleen bij lymfoma’s kan het
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risico als geruststellend laag worden omschreven.11 Prospectieve gegevens ontbreken bij welk percentage van de cryopreservaties nadien een autotransplantatie daadwerkelijk
geïndiceerd is omwille van de combinatie van conceptiewens
en ovariële insufficiëntie, vergeleken met een niet-gecryopreserveerde groep. De praktijk loopt dus vele passen vooruit
op de evidence-based kennis.
Bovendien is er een niet-oncologische interesse in de techniek. De American Society for Reproductive Medicine stelt
dat “ovarieel-weefselcryopreservatie niet mag aangeboden
worden aan patiënten met benigne condities of met de
bedoeling om de kinderwens uit te stellen”,12 omdat sommigen die optie inderdaad overwegen. Andersen & Kristensen
stellen zelfs voor om 'het enorme surplus van ovariële follikels te cryostoren voor gebruik na de menopauze', en zo 'de
massieve impact van osteoporose en andere menopauzegerelateerde condities in de ouderwordende bevolking te verhinderen'.13 Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over
hoe lang zo’n autotransplant functioneel zou zijn bij een
menopauzale vrouw – in een fertiliteitsreeks uit Erlangen
werd ovariële activiteit bij ~95% van de patiënten gerapporteerd gedurende (voorlopig) een gemiddelde van… 1,7 jaar.10
Dat er een 'enorm surplus van ovariële follikels' zou zijn,
wordt niet gestaafd door de gegevens van endometriosechirurgie en USO. Beide interventies verlagen de gemiddelde
leeftijd bij de menopauze.7,14,15 Voor USO beschikken we
over gegevens uit een cohortstudie bij 24.152 Japanse verpleegsters van ≥40 jaar, en een cohortstudie van 23.580
Noorse vrouwen tussen 20 en 69 jaar. USO vervroegt de
leeftijd bij de menopauze met gemiddeld 1-1,2 jaar, vergeleken met twee intacte ovaria. Maar het effect van een USO is
ruimer indien de ingreep bij een jonge vrouw wordt uitgevoerd: het risico op een diagnose van menopauze vóór de
leeftijd van 40 jaar – meestal primaire ovariële insufficiëntie
(POI) genoemd – is 3,3 (4,4-7,8) keer verhoogd, en het risico
van menopauze tussen 40 en 44 jaar – gekend als vroege
menopauze – is 3,9 (2,6-5,9) keer hoger.14
Behalve een lagere follikelpool treedt ook bij conservatieve
ovariumchirurgie onvermijdelijk vasculaire schade op.5 Vasculaire schade verklaart bijvoorbeeld de verhoogde kans op
een eerdere menopauze na embolisatie van de aa. uterinae,
een ingreep die wordt toegepast bij bloedingen ten gevolge
van leiomyoma(ta) uteri, of na een hysterectomia-simplex. In
een Amerikaanse prospectieve studie bij 871 vrouwen van
30-47 jaar was het risico op ovarieel falen, gedefinieerd als
een FSH-concentratie van ≥40 U/l, 1,7 (1,1-2,7) keer verhoogd
na een hysterectomie en 2,9 (1,6-5,5) keer na een hysterectomie met USO. Hoe vroeger de hysterectomie met USO
plaatsvond, des te hoger het risico van ovariële insufficiëntie.16 De gegevens bevestigen dat een gedaalde follikelpool
en een verstoorde vascularisatie additieve risicofactoren zijn
voor een vervroegde menopauze.

de leeftijd bij de menopauze kunnen versnellen. Andere
omgevingsfactoren zijn: roken, type 1 en type 2 diabetes, en
mogelijks het lichaamsgewicht en endocriene disruptoren
zoals bisfenol-A. In de Japanse studie was USO de belangrijkste omgevingsrisicofactor voor POI en vroege menopauze,
belangrijker dan roken.
De gemiddeld beperkte vervroeging van de leeftijd bij de
menopauze door endometriosechirurgie of USO mag niet
geminimaliseerd worden in een tijd waar vrouwen gemiddeld een derde van hun leven doorbrengen in de postmenopauze en hormoonsubsubstitutietherapie door een (kleine)
minderheid wordt gebruikt. Behalve de ongunstige impact
op coronair lijden, kanker en osteoporose suggereert onderzoek dat BSO bij minder dan 43 jaar een versnelling genereert van de neurologische veroudering (cognitie, parkinsonisme).17
In de plaats van ‘profylactische’ USO en autotransplantatie
bij de menopauze – de winst in reproductieve jaren is wellicht niet (veel) groter dan het verlies door de USO – moeten
we volop inzetten op ‘follikelsparen’. Het is waar dat de
genetische beïnvloeding buitengewoon belangrijk is in het
bepalen van de leeftijd van de menopauze, maar beperkte
gegevens wijzen uit dat zelfs prenatale omgevingsfactoren
zoals paternaal roken en een hoge maternale gewichtstoename in de zwangerschap de AMH-concentratie verlaagt van
adolescente meisjes.18 Ook hoge doses oestrogenen (200 µg/
dag ethinyloestradiol) toegediend om de pubertaire groei af
te remmen, zijn schadelijk gebleken voor de ovariële
reserve;19 het is de vraag of dit ook geldt voor standaard
anticonceptieve pillen met 20-50 µg ethinyloestradiol bij
jonge tieners. Omgekeerd lijken de pariteit en het gebruik
van orale contraceptiva op volwassen leeftijd de leeftijd bij
de menopauze te verlaten, weliswaar opnieuw in beperkte
mate. Er is dringend meer onderzoek nodig over hoe de follikelpool het best kan bewaard worden, vooral bij meisjes en
jonge vrouwen. Duidelijkheid is nodig bijvoorbeeld over de
mogelijke rol van endocriene disruptoren in het milieu: geen
activisme in dit verband maar feiten en prompte geconcerteerde actie waar nodig.
Ook moeten we vrouwen die de periode van “dalende fertiliteit” ingaan (30-31 jaar) en niet onmiddellijk zicht hebben op
een zwangerschap, de kans bieden tot screening van de follikelreserve door een meting van het AMH. Dit gebeurt best
zonder gelijktijdige inname van hormonale anticonceptiva,
omdat die de serumspiegel van AMH met 20-50% verlagen.
Bij vrouwen met een AMH-waarde onder het tiende percentiel voor de leeftijd, kan fertiliteitsadvies aangeboden worden. Voorlopige gegevens wijzen uit dat de test vele vrouwen
geruststelt, en de opties duidelijker kan stellen.20
Ovariumfollikels zijn een kostbaar goed. We moeten er bijzonder spaarzaam mee omspringen!
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Het aantal bilaterale salpingo-oöforectomieën, met of zonder hysterectomie, neemt af maar tegelijk is er een trend
voor een stijging van het aantal partiële resecties van ovariaal weefsel of wegname van een ovarium. Endometriomaresectie reduceert onvermijdelijk het aantal follikels en
brengt vasculaire schade toe aan het ovarium; dat geldt
natuurlijk ook voor de wegname van corticaal weefsel of
een gans ovarium in het kader van cryopreservatie voordat
potentieel gonadotoxische antikankertherapie wordt toegepast. Zowel resectie van bilaterale endometriomata als unilaterale salpingo-oöforectomie vervroegen de leeftijd bij de
menopauze, en het effect lijkt groter te zijn op jonge leeftijd. Tot er voldoende kennis is vergaard over de voordelenschadebalans is voorzichtigheid geboden bij de indicatiestelling voor endometriomaresectie en cryopreservatie, en
zijn alle niet-oncologische indicaties voor ovariumweefselcryopreservatie, bijvoorbeeld om de menopauze te ‘behandelen’, uit den boze. We moeten vooral inzetten op follikelsparende maatregelen en gerichte follikelreservescreening.
In dit verband is dringend meer onderzoek nodig omtrent
mogelijke follikelschade door omgevingsfactoren.
Trefwoorden
cryopreservatie; hysterectomie; menopauze; unilaterale salpingo-ovariëctomie (USO)
Summary
While there is a welcome trend for a decrease in the num-

et al. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in cancer
survivors and the risk of reintroducing malignancy: a systematic
review. Hum Reprod Update 2013; 19: 483-506.
12. The Practice Committee of the American Society for Reproductive
Medicine. Ovarian tissue cryopreservation: a committee opinion.
Fertil Steril 2014; 101: 1237-1243.
13. Andersen CY & Kristensen SG. Novel use of the ovarian follicular
pool to postpone menopause and delay osteoporosis. Reprod
BioMed Online 2015; 31: 128-131.
14. Yasui T, Hayashi K, Mizunuma H, Kubota T, Aso T et al. Factors
associated with premature ovarian failure, early menopause and
earlier onset of menopause in Japanese women. Maturitas 2012; 72:
249-255.
15. Bjelland EK, Wilkosz P, Tanbo TG & Eskild A. Is unilateral oophorectomy associated with age at menopause? A population study (the
HUNT2 Survey). Hum Reprod 2014; 29: 835-841.
16. Moorman PG, Myers ER, Schildkraut JM, Iversen ES, Wang F et al.
Effect of hysterectomy with ovarian preservation on ovarian function. Obstet Gynecol 2011; 118: 1271-1279.
17. Bove R, Secor E, Chibnik LB, Barnes LL, Schneider JA et al. Age at
surgical menopause influences cognitive decline and Alzheimer
pathology in older women. Neurology 2014; 82: 222-229.
18. Fraser A, McNally W, Sattar N, Anderson EL, Lashen H et al. Prenatal exposures and anti-Müllerian hormone in female adolescents:
the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Am J Epidemiol 2013; 178: 1414-1423.
19. Hendriks AEJ, Laven JSE, Valkenburg O, Lie Fong S, Fauser BCJM et
al. Fertility and ovarian function in high-dose estrogen-treated tall
women. J Clin Endocrinol Metab 2011; 96: 1098-1105.
20. Grossman LC, Safier LZ, Kline MD, Chan CW, Lobo RA et al. Utility
of ovarian reserve screening with anti-Müllerian hormone for reproductive age women deferring pregnancy. J Womens Health 2017;
26: 345-351.

ber of hysterectomies with bilateral salpingo-oophorectomy, there appears to be a growing interest in removing
part of the ovarian tissue, eg surgical excision of endometrioma(ta) or ovarian tissue removal for cryopreservation in
anticipation of a gonadotoxic anti-cancer treatment. These
interventions are to remain part of current and future
OB-GYN practice, but we should be careful not to overindulge in surgical treatment of endometriosis and we need
much more data on technical issues and outcome variables
concerning ovarian cryopreservation. Some have suggested
that cryopreservation and autotransplantation may be helpful to ‘treat’ menopause. It is likely, however, that follicle-saving measures and focused ovarian reserve screening
are far better strategies and that research money is better
spent on these issues.
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17/5
Retrospectief cohortonderzoek UMC Utrecht onder oudere en jongere patiënten

Leeftijd geen verschil in behandeling en
behandeluitkomsten bij ovariumcarcinoom
drs. C.P. Bruijnen arts-onderzoeker medische oncologie, AIOS interne geneeskunde
prof. dr. P.O. Witteveen internist-oncoloog
dr. R.P. Zweemer gynaecologisch oncoloog
Allen UMC Utrecht

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal ouderen met
ovariumcarcinoom de komende jaren sterk stijgen. Het
kiezen van de juiste behandeling van de oudere patiënte
met ovariumcarcinoom is complex, omdat de fysiologische veranderingen als gevolg van het ouder worden
sterk verschillen per individu. Deze complexiteit leidt tot
zowel over- als onderbehandeling, wat een negatieve
impact op de overleving heeft. In deze retrospectieve
analyse werd onderzocht hoe de oudere patiënten met
ovariumcarcinoom in het UMC Utrecht behandeld zijn en
of er verschillen zijn met jongere patiënten.
In Nederland wordt jaarlijks bij circa 1.300 vrouwen de diagnose ovariumcarcinoom gesteld. Meer dan 40% van deze
vrouwen is 70 jaar of ouder bij diagnose.1 Naar verwachting
zal, door toenemende veroudering, de incidentie van het
ovariumcarcinoom onder ouderen verder stijgen. Oudere
patiënten met ovariumcarcinoom hebben een aanzienlijk
slechtere overleving dan jongere patiënten met dezelfde
diagnose. Dit verschil in overleving is het afgelopen decennium verder toegenomen, doordat de overleving van jongere
patiënten verbeterd is en de overleving van de oudere patiënten niet veranderde. Momenteel bedraagt de vijfjaarsoverleving 48% voor vrouwen < 70 jaar en 23% voor vrouwen
≥ 70 jaar.1 Een reden voor deze slechtere overleving is dat
oudere patiënten zich vaak met ongunstige prognostische
factoren presenteren, zoals een hoger of onbekend FIGO-stadium en een slecht gedifferentieerde tumor. Ook de hogere
incidentie van co-morbiditeit, functionaliteit en kwetsbaarheid bij de ouderen leidt tot een hogere sterfte. Als laatste
draagt bij aan de slechtere overleving, het feit dat aan
oudere patiënten minder vaak de standaard- en meest optimale behandeling wordt aangeboden.2 Studies laten namelijk zien dat slechts de helft van de vrouwen ≥ 65 jaar de
standaardbehandeling, bestaande uit een combinatie van
debulkingchirurgie met platinumhoudende chemotherapie,
krijgt, ook als er geen sprake is van co-morbiditeit. Leeftijd is
voor de behandeld arts vaak de reden om af te zien van de
standaardbehandeling.3,4 En dat terwijl de overlevingswinst
van de oudere patiënten die behandeld zijn met de standaardbehandeling, vergelijkbaar is met die van de jongere
patiënten.5 Deze onderbehandeling komt waarschijnlijk
voort uit onzekerheid over de haalbaarheid van deze inten-
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sieve behandeling voor de oudere vrouw. De standaard
behandeling vereist een goede klinische conditie en bij
oudere patiënten is er sprake van afnemende fysieke reserves met name wanneer er ook sprake is van co-morbiditeit.
Om na te gaan of er binnen het UMC Utrecht ook sprake is
van onderbehandeling en dientengevolge een slechtere overleving van de oudere patiënten met ovariumcarcinoom, hebben wij een retrospectief cohortonderzoek verricht. In dit
retrospectieve onderzoek zijn de behandeling en de behandeluitkomst van de oudere patiënten met ovariumcarcinoom,
gedefinieerd als 70 jaar en ouder, vergeleken met de behandeling en de behandeluitkomst van de patiënten < 70 jaar.

Methoden
Het betreft een retrospectieve cohortstudie waarin alle patiënten met een nieuw gediagnosticeerd epitheliaal ovariumcarcinoom FIGO-stadium-IIB-IV werden geïncludeerd, die
zich tussen juli 2011, de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD), en juli 2015 hebben gepresenteerd op de
polikliniek medische oncologie van het UMC Utrecht. Alle
informatie is uit het elektronisch patiëntendossier verkregen.
De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC
Utrecht heeft deze studie als niet-WMO-plichtig afgegeven.
Van de patiënten werden patiënt- en tumorkarakteristieken
verzameld. Over de chirurgische behandeling werd genoteerd of het een primaire cytoreductie of intervaldebulking
betrof en of er sprake was van complete (geen macroscopische ziekte), optimale (restlaesies < 1 cm) of incomplete (restlaesies > 1 cm of debulking niet mogelijk) debulking. Van de
chemotherapeutische behandeling werden gegevens verzameld over de vraag of er tijdens de behandeling sprake was
dosisreducties, uitstel van de kuur, bezoeken aan de spoedeisende hulp of klinische spoedopnames en wat de oorzaken
hiervan waren. De bijwerkingen, zowel hematologisch als
niet-hematologisch, werden alleen genoteerd, als ze hadden
geleid tot aanpassing in de chemotherapie.
De relatieve dosisintensiteit van de chemotherapie (RDI) was
de primaire uitkomstmaat. De RDI is gedefinieerd als de
ratio van de toegediende dosisintensiteit (DI; mg/m2/week)
en de geplande dosisintensiteit en geeft percentueel aan hoeveel chemotherapeuticum van het geplande kuurschema de
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RDI (%) =

DI =

Geplande DI =

toegediende DI x 100
geplande DI
toegediende totale dosis chemotherapie (mg)
duur van de behandeling (weken)
geplande totale dosis chemotherapie (mg)
geplande duur van de behandeling (weken)

Figuur 1: relatieve dosisintensiteitberekening

patiënte in het tijdsbestek van een week daadwerkelijk ontvangen heeft (figuur 1). Bij een geannuleerde kuur geldt als
dosis 0 milligram en als duur van de cyclus de duur zoals
omschreven in het protocol. Er was sprake van uitstel van de
kuur als deze met ≥ 7 dagen werd uitgesteld. In het geval
van combinatietherapie was de RDI het gemiddelde van de
RDI per chemotherapeuticum.6 Voor wat betreft de geplande
DI werd de Nederlandse richtlijn nageleefd: minimaal zes
keer een driewekelijks schema bestaande uit carboplatin
met een AUC van zes en paclitaxel 175mg/m2 of enkel carboplatin met een AUC van zes, als werd gekozen voor een
behandeling met carboplatin monotherapie.7 Herstart van
chemotherapie meer dan zes weken na de intervaldebulking,
werd als uitstel van de kuur gerekend.
Als secundaire uitkomstmaten werden het aantal postoperatieve complicaties en het aantal bijwerkingen van de chemotherapie, die tot aanpassing van de chemotherapie leidden,
genoteerd. Tevens werden het aantal recidieven en het aantal overlijdens verzameld. Er was sprake van een recidief als
beeldvormend onderzoek dit liet zien, ondersteund door een
stijgend Ca-125 en/of een biopsie. Vervolgens werd de progression free survival (PFS) en de overall survival (OS) berekend. De PFS en OS werden berekend vanaf de datum van
de pathologische diagnose tot het optreden van het recidief
en overlijden. De patiënten zonder recidief en de patiënten
die niet meer in het UMC Utrecht werden gecontroleerd,
werden gecensureerd op hun laatste poliklinische afspraak
bij de berekening voor de PFS. Hetzelfde gold voor patiënten
die nog in leven waren bij analyse van de OS.
Alle data werden geanalyseerd in SPSS voor Windows, versie
21. Gemiddelden werden vergeleken met een onafhankelijk
T-test, ordinale variabelen werden middels een Pearson Chisquare of Fisher-exact test vergeleken. Met een kaplan-meiercurve en een log-rank test werden de verschillen in PFS en
OS vergeleken. Een p-waarde ≤ 0,05 werd als statistisch significant beschouwd.

Resultaten
In totaal werden 57 patiënten met een nieuw gediagnosticeerd epitheliaal ovariumcarcinoom geïncludeerd. Vijftien
patiënten waren 70 jaar of ouder bij diagnose (26%). De
mediane leeftijd was 63 jaar (range 22-83 jaar). Tussen de

beide leeftijdscategorieën waren geen statistisch significante
verschillen in de WHO performance score, de aanwezigheid
van co-morbiditeit en mate van polyfarmacie (gedefinieerd
als het gebruik van drie of meer medicamenten) tussen
beide groepen (tabel 1). Ook het FIGO-stadium toonde geen
statistisch significant verschil (p=0,281).
De gemiddelde RDI van de patiënten ≥ 70 jaar verschilden
niet van de gemiddelde RDI van de patiënten < 70 jaar
(91,8% en 87,1%, p= 0,628). Ook het percentage patiënten
met een RDI > 85% was, verschilde bij de twee groepen niet
(86,7% en 69,0%, p= 0,307).
Veertien patiënten ≥ 70 jaar (93%) ondergingen de optimale
behandeling, gedefinieerd als een combinatiebehandeling
van complete debulking met een platinumhoudende chemotherapie. Voor de patiënten < 70 jaar betrof dit 55%
(p= 0,010). Respectievelijk 46,7% en 23,1% van de patiënten
≥ 70 jaar en de patiënten < 70 jaar hebben postoperatieve
complicaties gehad (p= 0,187). De patiënten ≥ 70 jaar hadden
gemiddeld een langere opnameduur na chirurgie (10,2 versus
7,6 dagen), maar dit was niet statistisch significant
(p = 0,689). Bij geen enkele patiënte was binnen 30 dagen na
chirurgie sprake van noodzaak tot een opname op de intensive care of sprake van overlijden (gegevens niet opgenomen
in tabel 1).
Het optreden van dusdanige niet-hematologische en hematologische bijwerkingen dat het kuurschema werd aangepast
liet geen statistisch significant verschil tussen de groepen
zien: 46,7% versus 33,3% (p= 0,454) en 35,7% versus 19,0%
(p= 0,294). Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende
hulp en het aantal klinische spoedopnames liet geen statistisch significant verschil zien tussen beide groepen. Deze
resultaten zijn niet opgenomen in tabel 1 (24,0% versus
29,6%, p= 0,513 en 40% versus 25,9%, p= 0,517).
Van de 57 patiënten zijn 27 patiënten overleden (47%):
19 patiënten < 70 jaar en 8 patiënten ≥ 70 jaar (p=0,509). Alle
overlijdens waren ten gevolge van het ovariumcarcinoom. De
kaplan-meiercurve (grafiek 1) laat voor de patiënten < 70 jaar
een mediane overleving van 46 maanden zien (95%CI 38,053,4). Deze mediane overleving verschilt niet statistisch significant met de mediane overleving van patiënten ≥ 70 jaar
(mediane overleving 39 maanden, 95%CI 28,4-48,9, log-rank
test p = 0,594). Patiënten met een RDI ≥ 85% hadden een
betere OS dan de patiënten met een RDI < 85% (mediane
overleving 49 versus 28 maanden, p= 0,050).
Tabel 2 laat zien dat de patiënten ≥ 70 jaar, behandeld met
carboplatin monotherapie een hogere gemiddelde leeftijd
hebben (respectievelijk 71 vs. 81 jaar) en dat zij alle drie
hematologische toxiciteit ontwikkeld hebben, zodat de
behandeling diende te worden aangepast. Dientengevolge
heeft niemand een RDI van 100% weten te behalen. Bij de
patiënten ≥70 jaar behandeld met combinatietherapie werd
slechts bij twee patiënten hematologische toxiciteit waargenomen.
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Discussie
In tegenstelling tot de vijfjaarsoverleving van de jongere patiënten met ovariumcarcinoom, is de vijfjaarsoverleving van
de oudere patiënten met ovariumcarcinoom het afgelopen
decennium met 23% onveranderd slecht gebleven. Deze
onveranderde slechte vijfjaarsoverleving wordt onder andere
verklaard door het feit dat patiënten ≥ 65 jaar vaak niet de
standaardbehandeling, bestaande uit debulkingschirurgie en
een platinumhoudende chemotherapie, krijgen.1 Dit retrospectieve cohortonderzoek werd uitgevoerd om te evalueren
hoe de behandeling en behandeluitkomsten zijn van de patiënten ≥ 70 jaar met ovariumcarcinoom in het UMC Utrecht
en of deze verschillen laten zien met de patiënten < 70 jaar.
Uit onze analyse van 57 patiënten bleek dat de gemiddelde
RDI en het percentage patiënten dat een RDI > 85% wist te
behalen niet verschilden bij patiënten ≥ 70 jaar en patiënten

< 70 jaar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in onze
populatie de chemotherapie in beide leeftijdscategorieën
gelijkwaardig is getolereerd. In onze populatie werd dan ook
geen verschil in het optreden van dusdanige bijwerkingen
gezien, die tot aanpassing van het kuurschema leidden.
De RDI is echter niet alleen een afspiegeling van de tolerantie van de chemotherapie, maar de hoogte van de RDI blijkt
ook geassocieerd met OS en PFS te zijn. Retrospectieve analyses van randomized controlled trials toonden een betere
overleving voor patiënten die een RDI ≥ 85% hadden
behaald dan de patiënten die een RDI < 85% haalden met
name voor lymfoom en het mamma-, long-, ovarium- en
coloncarcinoom.8 Ook in ons onderzoek werd gezien dat
patiënten met de gewenste RDI ≥ 85% een betere overleving
hadden vergeleken met de patiënten met een RDI < 85%.

Tabel 1: patiënte- en tumorkarakteristieken
Variabele
Leeftijd (gemiddelde/mediaan)
WHO PS (gemiddelde/mediaan)
0
1
2
3
Onbekend
BMI (gemiddelde/mediaan)
Aanwezigheid co-morbiditeit
Polyfarmacie (≥ 3 medicijnen)
FIGO-stadium
IIB/C
IIIA/B
IIIC
IV
Histologie
Sereus
Mucineus
Anders
Chirurgie
Primaire cytoreductie
Intervaldebulking
Geen chirurgie
Chirurgische uitkomst
Geen macroscopische ziekte
< 1cm macroscopische ziekte
> 1cm macroscopische ziekte
Onbekend
Behandeling
Neoadjuvant
Adjuvant
Opnameduur na chirurgie (gemiddeld in dagen)
Aantal patiënten met postoperatieve complicaties
Postoperatieve complicaties
Erythrocytentransfusie
Ileus
Urineweginfectie
Vochtretentie wv diuretica
Longembolie
Pneumothorax
Ritmestoornis
Overig
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Alle patiënten
(n= 57)
58,79/63,00

Pt < 70 (n= 42)

Pt ≥ 70 (n=15)

56,93/58,5

73,42/71,50

1,00/1,00
7 (12,3%)
32 (56,1%)
10 (17,5%)
3 (5,3%)
5 (8,8%)
24,07/23,88
26 (45,6%)
18 (31,6%)

1,20/1,00
6 (15%)
23 (57,5%)
8 (20%)
3 (7,5%)
2 (4,8%)
24,71/23,88
19 (45,2%)
12 (28,6%)

1,08/1,00
1 (8,3%)
9 (75%)
2 (16,7%)
0 (0%)
3 (20,0%)
24,76/25,14
7 (46,7%)
6 (40,0%)

12 (21,1%)
3 (5,3%)
26 (45,6%)
16 (28,1%)

9 (21,4%)
2 (4,8%)
21 (50,0%)
10 (23,8%)

3 (20,0%)
1 (8,7%)
5 (33,3%)
6 (40,0%)

46 (80,7%)
7 (12,3%)
4 (7,0%)

35 (83,3%)
4 (9,5%)
3 (7,1%)

11 (73,3%)
3 (20,0%)
1 (6,7%)

30 (57,9%)
24 (36,8%)
3 (5,3%)

21 (50,0%)
18 (42,9%)
3 (7,1%)

9 (60,0%)
6 (40,0%)
0

37 (64,9%)
14 (24,6%)
2 (3,5%)
1 (1,8%)

24 (57,1%)
12 (28,6%)
2 (4,8%)
1 (2,4%)

13 (86,7%)
2 (13,3%)
0 (0%)

26 (45,6%)
31 (54,4%)
7,8
16 (29,6%)
45
23 (40,4%)
5
4
2
2
2
2
5

20 (47,6%)
22 (52,4%)
7,6
9 (23,1%)
27
14 (33,3%)
4
2
1
1
1
0
4

6 (40,0%)
9 (60,0%)
10,2
7 (46,7%)
18
9 (60,0%)
1
2
1
1
1
2
1

p-value

P = 0,634d

P = 0,924a
P = 0,524b
P = 0,617a

P = 0,281a
P = 0,569a

P = 0,565a

P = 0,112b

P = 0,611a

P = 0,689d
P = 0,187
P = 0,218a
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Eveneens is uit onze analyse gebleken dat de mediane overleving van 39 maanden van patiënten ≥ 70 jaar met ovariumcarcinoom in het UMC Utrecht niet statistisch significant
slechter is dan de mediane overleving van 46 maanden van
patiënten < 70 jaar. Dat terwijl in het algemeen leeftijd als
een prognostische factor voor overlijden worden gezien.9,10
Een mogelijke verklaring voor de gelijke overleving van beide
leeftijdscategorieën kan zijn dat in ons cohort sprake is van
een groep relatief fitte en relatief jonge oudere patiënten: de
WHO-PS is met een mediaan van 1,0 laag, er is slechts bij
50% van de patiënten sprake van co-morbiditeit en de
gemiddelde leeftijd van de patiënten ≥ 70 jaar is 73 jaar.
Een andere verklaring is dat er geen verschil in FIGO-stadium is tussen beide groepen, terwijl meerdere studies suggereerden dat oudere patiënten zich met een hoger FIGOstadium presenteerden, wat een negatieve impact op de

Variabele
Aantal chemoagens
1
2
Chemoagens
Carboplatin/ paclitaxel
Cisplatin IV/ paclitaxel ip
Carboplatin monotherapie
RDI (gemiddeld)
100%
85-100%
< 85%
Optimale behandeling*
Tijd tussen chirurgie en chemotherapie (gemiddelde in weken)
Dosisreductie
Gereduceerd agens
Paclitaxel
Carboplatin
Paclitaxel + carboplatin
Chemotherapie gewijzigd
Reden van wijziging
Progressie
Allergie
Catheter infectie
Neuropathie
Overig
Kuuruitstel ≥ 7 dagen
Niet-hematologische bijwerkingen geleid tot aanpassing
chemotherapie
Allergie
Neuropathie
Overig
Hematologische bijwerkingen geleid tot aanpassing
chemotherapie
Trombocytopenie
Neutropenie
Overleden
Tijd tot overlijden (mediaan in maanden)
Recidief
Progressie vrije overleving (mediaan in maanden)

overleving had.9,11 Een derde verklaring is dat in ons cohort
de patiënten ≥ 70 jaar vaker, hoewel niet statistisch significant, een optimale behandeling hebben ontvangen dan de
patiënten < 70 jaar. Dit verschil is met name veroorzaakt
door het feit dat de oudere patiënten vaker een complete
debulking hebben ontvangen. Studies laten zien dat de prognose van patiënten met ovariumcarcinoom vooral afhankelijk is van het ondergaan van een optimale behandeling.3,12,13
Zo is minder radicale, incomplete chirurgie een onafhankelijke ongunstige prognostische factor. Leeftijd bleek in deze
studies de voornaamste reden om bij patiënten geen optimale chirurgie te verrichten, mede omdat leeftijd, naast een
slechte performance score, een risicofactor is voor het ontwikkelen van peri- en postoperatieve morbiditeit.14

Alle patiënten
(n= 57)

Pt < 70 (n= 42)

Pt ≥ 70 (n=15)

p-value
P = 0,016b

3 (5,3%)
54 (94,7%)

0
42 (100%)

3 (20,0%)
12 (80,0%)

48 (84,2%)
6 (10,5%)
3 (5,3%)
85,6%
31 (54,4%)
11 (19,3%)
15 (26,3%)
37 (64,9%)
4,49
10 (17,5%)

37 (88,1%)
5 (11,9%)
87,1%
23 (54,8%)
6 (14,3%)
13 (31,0%)
23 (54,8%)
4,42
6 (14,3%)

11 (73,3%)
1 (6,7%)
3 (20,0%)
91,8%
8 (53,3%)
5 (33,3%)
2 (13,3%)
14 (93,3%)
4,67
4 (26,7%)

P = 0,010b
P = 0,503d
P = 0,429b

2 (3,5%)
6 (10,5%)
2 (3,5%)
16 (28,1%)

1 (2,4%)
4 (9,5%)
1 (2,4%)
14 (33,3%)

1 (6,7%)
2 (13,3%)
1 (6,7%)
2 (13,3%)

P = 0,190b

4 (7,0%)
4 (7,0%)
1 (1,8%)
2 (3,5%)
5 (9%)
11 (19,3%)
22 (38,6%)

3 (7,1%)
4 (9,5%)
1 (2,4%)
2 (4,8%)
4 (9,6%)
8 (19,0%)
15 (35,7%)

1 (6,7%)

1 (6,7%)
3 (20,0%)
7 (46,7%)

5
4
3
13 (22,8%)

4
4
2
8 (19,0%)

1
0
1
5 (33,3%)

8
5
27 (47,7%)
44
42 (73,7%)
22

5 (11,9%)
3
19 (45,2%)
46
31 (73,8%)
20

3 (20,0%)
2
8 (53,3%)
39
11 (73,3%)
23

P = 0,016b
carbo mono
vs de rest
P = 0,628c
P = 0,307b

P = 1,000b
P = 0,454a

P = 0,294b
P = 0,422b

P = 0,764a
P = 0,509e
P = 1,000b
P = 0,580e

a Pearson Chi-square test b Fisher’s Exact Test c Mann-Whitney U test (geen normale verdeling RDI, maar left skewed) d T-test e log-rank test
* Optimale behandeling = een combinatiebehandeling van een debulking zonder macroscopische restlaesies en chemotherapie
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Tabel 2: Behandeluitkomsten patiënten ≥ 70 jaar
Variabele
Leeftijd (gemiddeld)
WHO PS (gemiddeld)
Comorbiditeit
RDI (gemiddeld)
100%
85-100%
< 85%
Bijwerkingen
Trombocytopenie
Recidief
Overlijden

Carboplatin/paclitaxel of cisplatin/paclitaxel i.p.
N= 12
71,08 years
1,00
6 (50,0%)
95,8%
8 (66,7%)
3 (25,0%)
1 (8,3%)
4 (33,3%)
1 (8,3%)
9 (75,0%)
6 (50,0%)

Carboplatin monotherapie
N=3
80,67 years
1,33
1 (33,3%)
76,1%
0 (0,0%)
2 (66,7%)
1 (33,3%)
3 (100%)
2 (66,6%)
2 (66,7%)
2 (66,7%)

p- value
P = 0,001d
P = 0,660
P = 1,000b
P = 0,048c

P = 0,077b
P = 0,081b
P = 1,000b
P = 1,000b

a) Pearson Chi-square test; b) Fisher’s Exact Test; c) Mann-Whitney U test (geen normale verdeling RDI, maar left skewed); d) T-test; e) log-rank test

De mediane PFS (22 maanden) en mediane OS (44 maanden) van onze populatie is vergelijkbaar met de mediane PFS
en OS (respectievelijk 19 en 48 maanden) van Trillsch et al,
een prospectieve studie die ook de uitkomsten van patiënten
< 70 jaar vergeleek met patiënten ≥ 70 jaar.10 Een één-opéén-vergelijking van PFS en OS met andere studies bleek lastig, aangezien deze studies enorme variaties in PFS en OS
laten zien, onder andere doordat zij – zowel onderling als
met onze studie – verschillen in mediane leeftijd van de patiënten en behandeling.12,15
Studies over de mate van postoperatieve complicaties bij
ouderen hebben ambivalente uitkomsten laten zien: recente
studies, met name retrospectieve studies in tertiaire centra,
suggereerden dat oudere patiënten, zelfs patiënten > 80 jaar,
radicale chirurgie net zo goed tolereren als de jongere patiënten met een vergelijkbare overleving.16-18 Andere studies
laten echter bij de oudere patiënte meer postoperatieve morbiditeit zien. In ons cohort werd geen verschil waargenomen
in opnameduur na chirurgie en het optreden van peri- of
postoperatieve complicaties. De eerdergenoemde relatief
fitte en relatief jonge oudere patiënten in onze populatie kan
hiervoor een verklaring zijn.
Studies naar chemotherapie in het gebruikelijke Nederlandse
schema carboplatin/paclitaxel, bevatten weinig oudere patiënten en de oudere patiënten die geïncludeerd zijn waren
relatief fit. Het is daarom in de literatuur niet eenduidig of de
oudere patiënte deze combinatietherapie goed tolereert.
Daarbij zijn vrijwel alle studies retrospectief uitgevoerd.
Onder andere de studie van Ceccaroni et al. concludeert dat
de gecombineerde therapie bij oudere patiënten met een
goede lever- en nierfunctie evenveel bijwerkingen liet zien
als bij jongere patiënten.19 Daarentegen liet de studie van
Tew et al. zien dat bij de geïncludeerde oudere patiënten: (1)
meer bijwerkingen werden waargenomen, (2) minder patiënten hun initiële behandelplan voltooiden en (3) de overleving
in deze groep korter was.20 Voor de oudere kwetsbare patiënte die een verhoogd risico op bijwerkingen heeft, wordt
daarom in de klinische praktijk vaak voor een alternatief en
minder intensief schema gekozen, zoals carboplatin monotherapie of één-wekelijks carboplatin/paclitaxel in plaats van
een driewekelijks schema. In studies is aangetoond dat deze
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gereduceerde schema’s leidden tot minder toxiciteit.21,22
Het is tot op heden nog niet duidelijk of een minder intensief
chemotherapieschema afbreuk doet aan de effectiviteit,
maar studies zijn gaande. Zo loopt er momenteel een gerandomiseerde studie (NCT02001272), waarbij bij de kwetsbare
oudere patiënten wordt gekeken naar de effectiviteit en toxiciteit van carboplatin/paclitaxel vergeleken met twee gereduceerde schema’s.
Ons onderzoek wordt onder andere beperkt door het retrospectieve design. Doordat de inclusiecriteria, de onderzochte
variabelen en de uitkomsten niet vooraf zijn gedefinieerd,
hebben we te maken met bias. Daarbij is er sprake van een
klein en relatief fit cohort. Als laatste was het helaas alleen
mogelijk om naar die mate van bijwerkingen te kijken die
heeft geleid tot aanpassingen in de behandeling en dus tot
een reductie van de RDI, omdat graad-I- of -II-bijwerkingen
niet altijd duidelijk in het dossier worden vermeld. Voor
prospectief onderzoek bij de oudere patiënt met kanker is
het zeker zo belangrijk om de mate van graad-I-II-toxiciteit te
evalueren, omdat deze toxiciteit waarschijnlijk geen impact
heeft op de RDI, maar wel op de kwaliteit van leven.
Het aantal postoperatieve complicaties en het aantal bijwerkingen ten gevolge van de chemotherapie bij de oudere patiënten met ovariumcarcinoom varieert in de literatuur sterk.
Dit geeft aan dat het moeilijk is om de oudere patiënte die fit
genoeg is de volledige behandeling te ondergaan, te onderscheiden van de oudere patiënte die hiervoor te kwetsbaar
is. Het comprehensive geriatric assessment (CGA), een multidisciplinaire en multidimensionale evaluatie van de patiënt
door de geriater, is vooralsnog het beste instrument gebleken
om de kwetsbare oudere te identificeren. Uit recente onderzoeken blijkt dat het CGA problemen identificeert die anders
niet aan het licht komen, de therapiekeuze beïnvloedt en
leidt tot betere tolerantie van de behandeling, tot betere
overleving en kwaliteit van leven.23 Het CGA heeft niet alleen
tot doel om geriatrische problemen te identificeren, maar
leidt ook tot het inzetten van geriatrische interventies en follow-up. De International Society of Geriatric Oncology, SIOG,
adviseert dan ook om bij elke oncologische patiënt ≥ 70 jaar
een CGA af te nemen.24
Echter, de vraag is in hoeverre de bevindingen uit het CGA
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een rol moeten spelen bij de uiteindelijke therapiekeuze van
de oudere patiënte met ovariumcarcinoom. Het risico
bestaat dat veel patiënten, die baat kunnen hebben bij de
behandeling, de behandeling juist wordt ontzegd. Het ovariumcarcinoom onderscheidt zich namelijk van de andere
solide tumoren, doordat (1) de behandeling curatief van
opzet is, ook bij gemetastaseerde ziekte (20% van de patiënten met een FIGO-stadium ≥ IIB ontwikkelt geen recidief,
hoewel deze curatieve behandeling wel altijd een uitgebreide
laparotomie en chemotherapie inhoudt), (2) een slechte voedingsstatus en slechte performance status veelal het gevolg
is van de ziekte zelf, door bijvoorbeeld snel toenemende
ascites en/of de aanwezigheid van recidiverende ileus, en
niet het gevolg is van onderliggende co-morbiditeit en (3) het
ovariumcarcinoom een erg chemotherapiegevoelige tumor

is.25 Daarom moet naar onze mening de rol van het CGA specifiek voor patiënten met ovariumcarcinoom verder prospectief onderzocht worden.
Concluderend laat onze retrospectieve analyse geen verschil
zien in behandeling noch in behandeluitkomsten van de patiënten ≥ 70 jaar met een ovariumcarcinoom ten opzichte van
de patiënten < 70 jaar in het UMC Utrecht. Hoewel het een
klein cohort betreft, suggereren deze bevindingen dat er wel
degelijk patiënten ≥ 70 jaar zijn die de optimale behandeling
net zo goed tolereren als de jongere patiënten met een gelijkwaardige overleving. De vraag hoe we deze groep fitte patiënten kunnen onderscheiden van de patiënten die te kwetsbaar zijn voor deze intensieve behandeling, is een belangrijk
onderwerp voor toekomstig onderzoek.
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mortality rate of the younger patients significantly
improved. This unchanged mortality rate could be
explained by the fact that elderly women frequently receive
suboptimal surgical and chemotherapeutic treatment out of
the fear of higher complications and toxicity rates. This retrospective study in the UMC Utrecht showed no difference
in treatment decision nor in treatment outcomes in ovarian
cancer patients ≥ 70 year compared to patients < 70 years.
Based on this findings, we may conclude that there is a
group of elderly patients tolerating the intensive treatment.
Future research should focus on the question how we can
distinguish fit patients from patients who are frail and
therefore at risk for complications and/ or are too vulnerable to receive aggressive therapy.
Keywords
ovarian cancer, patients aged ≥ 70 years, relative dose
intensity, postoperative complications, toxicity, overall survival
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Summary
Past decade, the 5-ye ar mortality rate of older patients
with ovarian cancer remained unchanged, while the 5-year
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In het derde trimester van de zwangerschap

HELLP als uiting van gemetastaseerd
blaascarcinoom
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drs. E.J. Oude Lohuis AIOS obstetrie en gynaecologie, UMC Groningen
prof. dr. I.J. de Jong uroloog, UMC Groningen
dr. S.J. Gordijn perinatoloog, UMC Groningen

De ontwikkeling van een maligniteit in de zwangerschap
komt voor in circa één op duizend zwangerschappen.1
Dit betreft doorgaans een primaire tumor; cijfers over
een recidief maligniteit in de zwangerschap ontbreken.
De meest voorkomende maligniteit is mammacarcinoom.2 In figuur 1 wordt de verdeling weergegeven van
de verschillende vormen van maligniteit in de zwangerschap.3 Het diagnostisch proces bij een maligniteit in de
zwangerschap wordt bemoeilijkt doordat symptomen
gemaskeerd kunnen worden door aan de zwangerschap
gerelateerde fysiologische veranderingen, door obstetrische pathologie alsook doordat bepaalde onderzoeken
minder geschikt zijn door teratogeniciteit. Met onderstaande casus willen wij illustreren hoe lastig het diagnostisch proces kan zijn bij een zwangere met een recidief maligniteit.

Ziektegeschiedenis
Een 39-jarige patiënte, G2P1, meldt zich in januari 2015 bij
een zwangerschapsduur van 32 5/7 weken. Haar voorgeschiedenis vermeldt een spina bifida occulta met sacraal
neurologische uitvalsverschijnselen en een cystectomie met
aanleg van een uretero-ileocutanostomie volgens Bricker in
verband met een pT2pN0M0 R0-mucineus adenocarcinoom
van de blaas in augustus 2012. Alle follow-up-controles tot
dan zijn goed.
Haar obstetrische voorgeschiedenis vermeldt een ongecompliceerde zwangerschap en spontane partus à terme in 2010.
Tijdens een preconceptieconsult werd destijds een indicatie
voor tweedelijnszorg gesteld, een vroegtijdig geavanceerd
ultrasoon onderzoek vanwege het verhoogde risico op spina
bifida en foliumzuur 5mg. Patiënte zou vaginaal mogen
bevallen.
Voorafgaand aan deze zwangerschap vond een preconceptieconsult plaats. Er was ten behoeve van de doorgemaakte
maligniteit geen indicatie voor aanvullende diagnostiek of
behandeling. Vanwege haar spina bifida werd het gebruik
van foliumzuur 5 mg en een vroegtijdig geavanceerd ultrasoon onderzoek afgesproken.
De huidige graviditeit is tot dan toe ongecompliceerd verlopen. Sinds een week ervaart patiënte echter klachten van
algehele malaise en pijnklachten in de onderrug.
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Bij onderzoek oogt patiënte niet ziek. De bloeddruk is
160/100 mmHg. De eiwit-kreatinine-ratio (EKR) in de urine
bedraagt 1,72 mg/mmol (<0,3 mg/mmol). Echoscopisch
onderzoek laat een normaal gegroeide foetus zien en het cardiotocogram (CTG) toont geen afwijkingen.
Oriënterend laboratoriumonderzoek toont de volgende afwijkingen: hemoglobine (Hb) 5,9 mmol/l (7,5-9,9 mmol/l), trombocytengetal 63,109/l (150-350,109/l), C-reactive protein
(CRP) 260 mg/l (0,0-5,0 mg/l), lactaatdehydrogenase (LDH)
901 U/l (0-250 U/l), aspartaat-aminotransferase (ASAT)
92 U/l (0-40 U/l), totaal bilirubine 18 umol/l (0-17 umol/l),
gamma-glutamyltransferase (GGT) 78 U/l (0-40 U/l) en creatinekinase (CK) totaal 659 U/l (0-170 U/l). Op basis van deze
bevindingen wordt de diagnose HELLP gesteld en wordt patiënte opgenomen. Bij opname wordt gestart met labetalol 3
keer daags 200 mg per os, ter verlaging van de bloeddruk en
krijgt patiënte Celestone® (betamethason) ter foetale longrijping. De CRP-stijging is nog niet verklaard met HELLP. Hemolyse alsmede een subklinische infectie zonder koorts zouden
het kunnen verklaren, maar voor beide opties is het CRP aan
de hoge kant.
Tijdens opname nemen de klachten van algehele malaise toe
en breiden de pijnklachten zich uit met daarnaast vermindering van kracht in het linker been. Bij herhaaldelijk lichameOnbekend
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Figuur 1. Tumortypen in de zwangerschap.3
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Tabel 1. Differentiaaldiagnose bij HELLP-syndroom
Bevinding

Differentiaal diagnose

1) Haemolytische anaemie met beenmergrespons
(zonder ijzergebrek of vitaminedeficiënties)

Klephemolyse, auto-immuun haemolytische anaemie, sferocytose, hemolytisch-uremisch
syndroom, trombotische trombocytopenische purpura, infectieus, maligniteit (metastasen
bij adenocarcinoom van de blaas).

2) Trombocytopenie

Splenomegalie, immunologische trombocytopenie, diffuse intravasale stolling, medicamenteus, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), viraal (Ebstein-Barr-virus, cytomegalovirus, parvo B19), leverpathologie (hepatitis C), acute fatty liver of pregnancy, antifosfolipiden syndroom, systemic lupus erythematodes.

3) S pierpijn in de bovenbenen met verhoogd CRP en CK Systeemaandoening (o.a. vasculitis, systemic lupus erythematodes).
4) Verhoogd LDH

Passend bij overweging 1 en 3.

lijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden en de
bloeddruk normaliseert onder labetalol. Dagelijks
laboratoriumonderzoek laat progressieve verslechtering van
de bloedwaarden zien met de volgende maximaal afwijkende waarden: Hb 3,9 mmol/l (7,5-9,9 mmol/l), trombocytengetal 22,109/l (150-350,109/l), CRP 263 mg/l (0,0-5,0
mg/l), LDH 856 U/l (0-250 U/l), ASAT 92 U/l (0-40 U/l) en CK
totaal 659 U/l (0-170 U/l). De foetale conditie blijft tot dan
toe stabiel.
Vanwege de aanhoudende CRP-stijging zonder focus wordt
de uroloog in consult gevraagd, onder verdenking van een
urineweginfectie dan wel andere urologische pathologie/
maligniteit.
In het urinesediment worden leucocyten en haem gevonden.
De urinekweek toont veel grampositieve en negatieve staven
echter in afwezigheid van leucocyten. Deze bevindingen passen bij de Brickerse deviatie. Echoscopisch onderzoek van
de nieren beiderzijds toont een bekende hydronefrose links
met daarbij milde dilatatie rechts, die is toegenomen ten
opzichte van eerdere onderzoeken maar past bij de graviditeit. Er worden geen aanwijzingen voor een recidief dan wel
metastasen van het adenocarcinoom van de blaas gezien.
Dit wordt ondersteund door de controle MRI die aan het
begin van de graviditeit is gemaakt en geen afwijkingen liet
zien.

Differentiaaldiagnose
Het aspecifieke beloop en de aanhoudend verslechterende
bloedwaarden maakt dat er een MDO wordt gepland en dat
er naast de diagnose HELLP een uitgebreide differentiaal
diagnose wordt opgesteld (tabel 1).
Op basis van deze overwegingen wordt het aanvullende
onderzoek uitgebreid, met onder andere een X-thorax en
echo abdomen. Opnieuw wordt een urinesediment afgenomen, nu ter bepaling van de aan- of afwezigheid van dysmorfe erytrocyturie; dit kan helpen differentiëren tussen urologische en nefrogene oorzaken van erytrocyturie. Daarnaast
wordt hematologisch en klinisch-chemisch onderzoek uitgebreid, met bepaling van antinucleaire antistoffen (ANA),
extraheerbare nucleaire antigenen (ENA), antineutrofiele
cytoplasmatische antistoffen (ANCA), de aan- of afwezigheid
van schistocyten, viruscytologie, stollingswaarden en de

coombs-test. Echter, geen van de onderzoeken toont afwijkingen. Daarmee worden andere aandoeningen nagenoeg
allemaal uitgesloten en lijkt het beeld vooralsnog het meest
te passen bij het HELLP-syndroom.
Vanwege de discrepantie tussen het klinisch beeld en een
‘gewone' HELLP wordt overlegd met de radioloog over de
mogelijkheden van beeldvorming bij deze zwangere patiënte,
om nogmaals maligniteit uit te sluiten. Daarop wordt besloten, ook na overleg met de uroloog, om een MRI van het
bekken te maken. Op de MRI wordt uitgebreide lymfadenopathie gezien, met onder andere iliacaal en para-aortaal
gelegen pathologische klieren, alsmede in de obturatorloge.
Tevens lijkt er sprake te zijn van diffuse infiltratie van het
beenmerg, met spieratrofie in de bovenbenen beiderzijds en
oedemateus spierweefsel met lymfoedeem in het linker
been. Er lijkt sprake van gemetastaseerde ziekte. In overleg
met de hematoloog wordt met spoed een beenmergbiopt
verricht, om een maligniteit aan te tonen dan wel uit te sluiten en daarin onderscheid te maken in gemetastaseerde
ziekte dan wel een primaire hematologische maligniteit.

Diagnose
Gemetastaseerde ziekte van het blaascarcinoom wordt
bevestigd door het beenmergbiopt. Beenmerginvasie heeft
geleid tot een bicytopenie, die de aanhoudende verslechtering in bloedwaarden verklaart, zonder te verwachten herstel. Therapie om de beenmergfunctie op korte termijn te
verbeteren is niet mogelijk. Transfunderen op basis van het
trombocytengetal en het Hb lijkt daarmee de enige optie, om
daarna zo snel mogelijk een bevalling na te streven. Na het
starten van de transfusies wordt patiënte echter toenemend
dyspnoeïsch met een dalende saturatie tot 85%, een tachycardie van 130/min en een stijgende tensie tot 180/110
mmHg. Differentiaaldiagnostisch wordt gedacht aan een
acute transfusiereactie, dan wel een overvullingsbeeld bij
verslechterende HELLP dan wel een transfusion related acute
lung injury (TRALI). Tegelijkertijd gaat ook de foetale conditie achteruit en laat het CTG herhaaldelijk variabele deceleraties zien.
Maternale stabilisatie wordt nagestreefd, met onder andere
intraveneuze antihypertensiva, hoewel de verwachting is dat
de foetale conditie daarop zal verslechteren.

267

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 130, september 2017 www.ntog.nl

Een sectio caesarea uitvoren bij eerder genoemde ernstige
anemie en thrombocytopenie is dan nog niet mogelijk.
Echter bij het opnieuw bepalen van de bloedwaarden, gezien
de tussentijdse transfusies die waren gegeven, zijn dermate
gunstige bloedwaarden bereikt (Hb 5,1 mmol/L, trombocytengetal 73,109/l) dat er toch wordt besloten tot het direct
uitvoeren van een sectio caesarea. Na maternale stabilisatie
op OK, wordt bij een termijn van 33 4/7 weken een zoon
geboren met een gewicht van 1780 gram en een goede start,
die wordt opgenomen op de afdeling neonatologie.
In de daaropvolgende dagen herstelt patiënte vlot van de
sectio. Op de twintigste dag post sectio gaat patiënte samen
met haar zoon met ontslag naar huis om daar onder begeleiding van de huisarts het palliatieve traject voort te zetten
met tweemaal per week een bloedtransfusie en adequate
pijnstilling. Vijf weken post partum overlijdt patiënte aan de
gevolgen van gemetastaseerde ziekte.

landse Kankerregistratie blijkt dat er in de afgelopen 25 jaar
een stijging is in de voor leeftijd gecorrigeerde incidentie bij
vrouwen met spierinvasief blaascarcinoom. Daarentegen is
er een lichte daling bij mannen. Dit is grotendeels toe te
schrijven aan de veranderingen in rookgedrag van de Nederlandse bevolking.6
Bij patiënten met een spina bifida gepaard met ernstige neurogene blaasdysfunctie bestaat een toegenomen risico op de
ontwikkeling van een blaascarcinoom. Mogelijke etiologische
factoren hierin zijn chronische urineweginfecties en de aanwezigheid van een verblijfskatheter. Austin et al. beschrijven
dat patiënten met spina bifida en blaascarcinoom zich doorgaans op jonge leeftijd met atypische klachten presenteren.7
De prognose is slecht doordat het merendeel zich presenteert met variabele tumorhistologie, dus vaker een plaveiselcelcarcinoom of adenocarcinoom, en een vergevorderd stadium. De gemiddelde overlevingsduur is zeventien
maanden.7

Beschouwing
Blaascarcinoom
Blaascarcinoom is buiten de zwangerschap een relatief veel
voorkomende vorm van kanker en de achtste meest voorkomende tumor bij vrouwen. Blaascarcinoom wordt met name
bij mensen ouder dan zestig jaar gediagnosticeerd en komt
vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen (fig. 2).4
Bij blaascarcinoom wordt onderscheid gemaakt tussen een
oppervlakkig groeiende tumor (ongeveer 70% van de gevallen) en een spierinvasief groeiende blaastumor. Op basis van
histologie kan onderscheid worden gemaakt in drie sub
typen: urotheelcelcarcinoom (90%), plaveiselcelcarcinoom
(8%) en adenocarcinoom (2%).4
Het aantal patiënten met blaascarcinoom is in de afgelopen
jaren toegenomen. Op basis van gegevens uit de Neder350

Zwangerschap
Blaascarcinoom in de zwangerschap is zeldzaam. The International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy
(INCIP) is gestart met het registreren van alle zwangerschappen gecompliceerd door een maligniteit. Tot op heden zijn
1466 vrouwen geregistreerd, waarvan vier met blaascarcinoom. In de literatuur zijn tot op heden ruim dertig case
reports verschenen over blaascarcinoom in de graviditeit.8-14
In het artikel van Spahn et al. wordt een overzicht gegeven
van het overgrote deel van de case reports en wordt de casuïstiek met elkaar vergeleken. De tumorkarakteristieken zijn
gelijk aan die van de algemene populatie; dat wil zeggen dat
in ruim 90% van de gevallen om een urotheelcelcarcinoom
gaat en dat het in de meerderheid daarvan niet-spierinvasieve tumoren betreft.
Onderzoek heeft tot op heden niet kunnen aantonen dat een
graviditeit een toegenomen risico vormt voor de ontwikkeling van een recidief van een eerder gediagnosticeerde maligniteit.8
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Symptomen
Meest voorkomend symptoom is macroscopische hematurie.
Daarnaast kunnen klachten zoals een toegenomen mictiefrequentie, urge-incontinentie en dysurie, die in de zwangerschap ook vaker voorkomen, duiden op een blaascarcinoom.
Bij de lokaal gevorderde tumoren kan er sprake zijn van bekkenpijn en/of klachten en symptomen gerelateerd aan
obstructie van de hoge urinewegen.
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Figuur 2. De leeftijdsverdeling voor spierinvasief blaascarcinoom bij mannen en vrouwen in 2015.5
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Diagnostiek
Bij verdenking op een blaascarcinoom wordt aanbevolen om
cytologisch onderzoek te verrichten: een cystoscopie kan
goede beeldvorming geven. Een echo van de nieren kan
hydronefrose aantonen. Echter, een recidief kan zich op veel
verschillende manieren uiten, waarbij beeldvorming door
middel van CT of MRI de enige manier is om de locatie vast
te stellen. Een bevestiging van recidief zal door middel van
histologische punctie volgen.
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Behandeling
In principe verschilt de behandeling van een blaascarcinoom
bij zwangerschap niet van die van niet-zwangere patiënte.8
Onderscheid moet worden gemaakt in niet-spierinvasieve en
spierinvasieve blaastumoren. Bij patiënten met een niet-spierinvasief blaascarcinoom is trans-urethrale resectie (TUR)
een succesvolle behandelmethode, ook tijdens zwangerschap.8,9 In het geval van een of meerdere recidieven of bij
progressie is adjuvante therapie geïndiceerd. Gebruik van
intravesicale immunotherapie of systemische chemotherapie
is tot op heden in slechts twee casus beschreven.13,16 Hoewel
in die casus de maternale en foetale uitkomst goed waren, is
gebruik van deze adjuvante therapie tot op heden niet bewezen veilig te zijn bij gebruik in de zwangerschap.
Voor patiënten met een spierinvasief urotheelcarcinoom is
volledige verwijdering van de blaas met genitalia interna bij
de vrouw de standaardbehandeling. Consensus over de juiste
behandeling bij een zwangere met een spierinvasief blaascarcinoom is tot op heden niet bereikt; slechts enkele casus
zijn hierover beschreven.
Lessen uit deze ziektegeschiedenis
Bij deze mevrouw ontbraken klachten van een blaascarcinoom, ze had immers reeds een cystectomie met aanleg van
een uretero-ileocutanostomie volgens Bricker ondergaan. De
atypische klachten die patiënte had, namelijk algehele
malaise en pijn in de onderrug, werden aanvankelijk als
symptomen passend bij zwangerschap en later mogelijk passend bij HELLP in de graviditeit gezien. Echter door het atypische beloop van HELLP-syndroom bij deze mevrouw bleven
we toch verder diagnostisch onderzoek verrichten om een
duidelijke diagnose te krijgen. Mede aangezien een recidief
maligniteit wel in de differentiaaldiagnose bleef staan.
Door de zeldzaamheid van dit ziektebeeld is consensus over
de juiste behandeling bij een zwangere met blaascarcinoom,
en in het bijzonder adenocarcinoom van de blaas, tot op
heden niet bereikt. Bekend is echter wel dat curatieve
behandeling van gemetastaseerd adenocarcinoom niet
mogelijk is, omdat dit (histologische) subtype ongevoelig is
voor radiotherapie en chemotherapie. Ruimte voor een eventuele experimentele behandeling (zoals palliatieve chemotherapie) was er bij patiënte niet omdat patiënte reeds in een
zeer slechte conditie verkeerde.
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Met deze casus willen we benadrukken dat een (recidief)
maligniteit zich atypisch kan presenteren in de zwangerschap en dat recidief maligniteit in de differentiaal diagnose
moet staan bij atypisch verlopende ziektebeelden. Ook al
voldoet een patiënte biochemisch aan alle criteria voor een
diagnose (HELLP), als het klinisch beloop er niet bij past,
wees dan bedacht op maligniteit als onderliggende pathologie voor de biochemische afwijkingen. Onze patiënte was al
onder controle in een derdelijnscentrum, maar als een patiënte met een maligniteit in de voorgeschiedenis zich meldt
met onverklaarbare klachten in een tweedelijnscentrum zonder oncologisch aandachtsgebied, overleg dan laagdrempelig
met een multidisciplinair team elders.
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Samenvatting
Deze klinische les beschrijft de ziektegeschiedenis van een
39-jarige patiënte die zich in het derde trimester van de
zwangerschap meldt met een hoge bloeddruk, algehele
malaise en pijn in de onderrug. Op basis van haar bloeddruk en laboratoriumbevindingen werd de (waarschijnlijkheids)diagnose HELLP-syndroom gesteld. Tijdens opname
wordt, door het atypische beloop, de diagnostiek verder
uitgebreid. Uit de resultaten hiervan blijkt dat er niet
sprake is van een HELLP-syndroom maar een gemetastaseerd adenocarcinoom van de blaas met beenmerginvasie.
Deze klinische les illustreert het belang van differentiaal
diagnostisch redeneren, ook indien reeds aan de criteria
van een diagnose is voldaan. Differentiaal diagnostisch
dient de hulpverlener ook bedacht te zijn op maligne afwijkingen, zeker bij een patiënte met een maligniteit in de
voorgeschiedenis. Symptomen die verband houden met
een maligniteit kunnen gemaskeerd worden door aan de
zwangerschap gerelateerde symptomen.

patient who presented in the third trimester of pregnancy
with high bloodpressure, general discomfort and pain in
the lower back. Based on her bloodpressure and laboratory
findings, she is diagnosed with HELLP-syndrome. Progression of disease however is atypical and therefore diagnostic
tests were expanded. Based on the results it turns out to be
metastatic adenocarcinoma of the bladder with bone marrow invasion she is suffering from. This case illustrates the
importance of a proper and up to date differential diagnosis in case the clinical course is not logic, even if there is
already a diagnosis. In pregnancy, in certain situations differential diagnosis should contain malignant lesions, especially when the woman has a history of malignant disease.
Symptoms that may be associated with a malignancy can
be masked by pregnancy associated symptoms.

Trefwoorden
zwangerschap, HELLP-syndroom, blaascarcinoom, recidief
maligniteit.
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This lesson describes the clinical history of a 39-year-old
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Nieuwe techniek bij ernstige schouderdystocie

Posterieure axillaire slingtractie
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In dit artikel wordt een casus besproken van ernstige
schouderdystocie waarbij, na het falen van bekende
manoeuvres, de posterieure axillaire slingtractie succesvol werd toegepast. Deze techniek is voor het eerst
beschreven in 2009 door G.J. Hofmeyr en C.A. Cluver en
moet worden overwogen bij iedere ernstige casus van
een schouderdystocie, waarbij alle andere niet-invasieve
manoeuvres falen.
Schouderdystocie is een moeilijk voorspelbare obstetrische
complicatie met mogelijk ernstige gevolgen voor zowel de
neonaat als de barende. Ondanks de identificatie van verscheidene risicofactoren zoals maternale diabetes, obesitas
en macrosomie, blijft het optreden van schouderdystocie lastig te voorspellen.1 Over de jaren is er een scala aan
manoeuvres beschreven die empirisch worden toegepast.
Bij schouderdystocie zijn de schouders te breed om door het
bekken heen te gaan en hierbij verhaakt de voorste schouder achter de symfyse. De officiële definitie luidt dat er
sprake is van schouderdystocie wanneer na de geboorte van
het hoofd en het naar sacraal bewegen hiervan, additionele
obstetrische handelingen nodig zijn om de schouders geboren te laten worden.1
Volgens de NVOG-richtlijn Schouderdystocie dienen verscheidene manoeuvres te worden uitgevoerd volgens het
HELPERR-acroniem.2 HELPERR staat voor: 'get help', 'episiotomy', 'legs' (manoeuvre van McRoberts), 'pressure suprapubic', 'enter manoeuvres' (methodes van Rubin en Woods),
'remove posterior arm' en 'roll the patient' (all-fours manoeuvre), waarbij het afhankelijk is van de ervaring van het team
welke R eerst wordt geprobeerd.1
Indien bovenstaande manoeuvres, ook na herhaling, niet
succesvol zijn, blijven er nog een aantal invasieve manoeuvres over. De beschreven manoeuvres zijn het opzettelijk
breken van de clavicula (cleidotomie), de manoeuvre van
Zavanelli gevolgd door een spoed sectio caesarea of een
symfysiotomie. Al deze manoeuvres kunnen gepaard gaan
met forse neonatale en maternale morbiditeit en zijn in de
praktijk vaak niet zo makkelijk uitvoerbaar als beschreven.2
In 2009 is door G.J. Hofmeyr en C.A. Cluver een nieuwe
techniek ontwikkeld.3 Bij deze techniek wordt een zuigbuis
als een sling onder de posterieure oksel gebracht en gebruikt
om tractie aan te geven. Het werd oorspronkelijk toegepast
bij casussen met een intra-uteriene vruchtdood, waar tijdens

de baring een schouderdystocie optrad. Vanwege het snelle
succes van deze niet-invasieve techniek, hebben zij het
inmiddels toegepast op meerdere casussen waarbij er geen
sprake was van intra-uteriene vruchtdood.4 Als reactie
hierop is er een casus beschreven in Zwitserland.5 In deze
casus was alleen tractie met de sling niet succesvol. Rotatie
met behulp van de sling resulteerde echter wel vlot in de
geboorte van de achterste arm, waarna ook de rest van de
neonaat geboren kon worden.

Casus
Een 35-jarige gravida 2, para 1 was gedurende haar tweede
zwangerschap in ons ziekenhuis onder controle. In haar
obstetrische voorgeschiedenis had zij een secundaire sectio
caesarea vanwege een niet-vorderende uitdrijving mogelijk
als gevolg van hoog geboortegewicht (AD 41-3, 4130 gram,
p80-84) in combinatie met een achterhoofdsligging met het
achterhoofd achter.
Patiënte was in deze zwangerschap gecounseld voor het
opnieuw proberen van een vaginale baring. Vanwege een
FAC op de p99 is besloten haar bij 39 weken en 2 dagen in
te leiden. Om 08.00 uur werden haar vliezen kunstmatig
gebroken bij 4 cm ontsluiting. Om 08.45 uur werd gestart
met oxytocine ter bijstimulering, waarop zij zeer langzaam

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3

in partu raakte. Om 17.10 uur had patiënte een pijnstillingsverzoek waarvoor bij 8 cm ontsluiting werd gestart met remifentanil.
Om 21.10 uur bereikte patiënte volledige ontsluiting en werd
er gestart met persen. Twintig minuten later toonde het CTG
een tachycardie met gecompliceerde variabele deceleraties.
Het caput stond op dat moment tussen Hodge 3 en Hodge 4
en een poging tot micro-bloedonderzoek om 21.35 uur mislukte. Gezien de vordering van de uitdrijving werd besloten
een episiotomie te zetten en fundusexpressie toe te passen.

beloop werd gecompliceerd door een endometritis die goed
reageerde op antibiotica.

Na eenmaal fundusexpressie werd om 21.48 uur het hoofd
geboren, waarbij direct een Turtle sign werd waargenomen.
Vervolgens werden de bekende manoeuvres achter elkaar
uitgevoerd volgens het acroniem HELPERR.5 Het caput was
gefixeerd en er was geen beweging mogelijk waardoor alle
conservatieve manoeuvres faalden. Voordat er werd overgegaan op een symphisiotomie, werd er besloten om de posterieure axillaire slingtractie toe te passen. De patiënte zat op
dat moment nog steeds in de all-fours-houding. Met behulp
van een zuigbuis onder de achterste oksel werd de achterste
arm geboren waarna ook de rest van de foetus vlot geboren
werd. Om 21.51 uur was de foetus compleet geboren.
De neonaat had Apgar-scores van 2/8/9 en een gewicht van
4010 gram (p90-95). Er waren vijf insufflatiebeademingen
nodig en er is in totaal twee minuten beademd. Nadien is de
neonaat zuurstofbehoeftig gebleven en werd de situatie
gecompliceerd door een infectie. Na antibiotische behandeling hiervan knapte de neonaat vlot op en kon acht dagen
postpartum worden ontslagen. De neonaat toonde geen
tekenen van zenuwletsel of fracturen.
De patiënte had naast de episiotomie een tweetal vaginawandrupturen en een tweedegraads perineumruptuur. Patiënte werd gehecht onder lokale analgesie. Er was uiteindelijk sprake van een hemorragie postpartum van 1300cc, wat
voornamelijk uit de episiotomie kwam. Het postpartum
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Discussie
Zoals eerder gezegd dient de situatie van een schouderdystocie volgens de NVOG-richtlijn benaderd te worden aan de
hand van het HELPERR-acroniem.2 In onze casus waren alle
conventionele methodes volgens HELPERR niet succesvol.
Voordat er werd overgegaan op een invasieve manoeuvre
werd besloten de posterieure axillaire slingtractie toe te passen. Bij deze techniek wordt een zuigbuis voor een neonaat
dubbelgevouwen en met behulp van de duim en wijsvinger
onder de achterste oksel van de neonaat gepositioneerd
(figuur 1-2). Met de vingers van de andere hand wordt de
zuigbuis aan de andere zijde van de oksel gepakt en onder
de oksel doorgehaald (figuur 3). Vervolgens wordt er een
sling gevormd waaraan tractie wordt gegeven (figuur 4-5).
Dit zorgt voor de geboorte van de achterste arm, waarna de
rest van de geboorte vlot volgt.
De techniek van de posterieure axillaire slingtractie is gebaseerd op het digitaal aanhaken onder de achterste oksel van
de neonaat beschreven in 2006 door Menticoglou et al.3,6
Het voordeel van de sling ten opzichte van het digitaal aanhaken is dat dit minder ruimte in beslag neemt in het nauwe
baringskanaal. De hulpverlener kan met deze techniek ook
meer kracht toepassen door een goede grip op de sling.
Men kan zich voorstellen dat het gebruik van een sling ook
minder schade brengt aan het baringskanaal dan het inbrengen van de eigen hand.
In de andere casussen over de techniek van posterieure axillaire slingtractie is ook beschreven dat de sling met een
kocher bij elkaar kan worden gehouden.4 Dit zorgt voor een
nog betere grip op de sling. Bij de casus uit Zwitserland,
waarbij de tractie niet succesvol was, werd de sling vervolgens gebruikt om de schouder te roteren.5 Deze optie kan
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Figuur 4

Figuur 5

overwogen worden als tractie niet lukt. In bijna alle casussen is gebruik gemaakt van een zuigbuis voor een neonaat
en een enkele keer is een foleykatheter gebruikt.4,5 Bij
gebruik van een foleykatheter is beschreven dat deze te elastisch is, wat bij de zuigbuis voor een neonaat niet het geval
is.4

MOET-programma. Indien er gedurende een baring sprake is
van een schouderdystocie waarbij de stappen volgens HELPERR niet hebben geleid tot de geboorte van het kind, moet
de posterieure axillaire slingtractie overwogen worden voordat wordt overgegaan op een invasieve manoeuvre.

Conclusie
Aangezien casuïstiek van zeer lastige schouderdystocie zeldzaam is en vrijwel altijd een spoedgeval betreft, is het onmogelijk om deze techniek in een grote studie te evalueren. Uit
gepubliceerde casuïstiek en onze casus blijkt de posterieure
axillaire slingtractie een effectieve en niet-invasieve methode
om een schouderdystocie op te lossen. De benodigdheden
zijn in ieder Nederlands ziekenhuis in de reanimatiekamer
voor een neonaat aanwezig, daarnaast is de techniek gemakkelijk aan te leren. Wij zijn daarom van mening dat de posterieure axillaire slingtractie opgenomen moet worden in het
Samenvatting
In dit artikel een casus van ernstige schouderdystocie,
waarbij bekende niet-invasieve manoeuvres niet succesvol
waren. Uiteindelijk wordt besloten om over te gaan op een
nieuwe techniek: de posterieure axillaire slingtractie,
waarna de neonaat vlot geboren wordt. Er zijn geen zenuwbeschadigingen of fracturen bij de neonaat opgetreden. De
posterieure axillaire slingtractie moet als optie worden
overwogen bij ernstige schouderdystocie voordat wordt
overgegaan op drastische invasieve maatregelen.
Trefwoorden
Schouderdystocie, posterieure axillaire sling tractie
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In this article a case of severe shoulder dystocia is
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described. Commonly known conventional methods were
unsuccesfull. Eventually the posterior axillary sling traction
technique was used succesfully. The child was born without any nerve damage or fractures. The posterior axillary
sling traction and rotation technique must be kept in mind
before considering drastic and invasive manoeuvres.
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Badbevallingen in Nederlandse ziekenhuizen anno 2017

Bevalt het in bad?
K. de Jonge HBO-V masterstudent, HAN hogeschool, Nijmegen
S. Lammerink HBO-V masterstudent, HAN hogeschool, Nijmegen
M. Putman klinisch verloskundige, Radboudumc Nijmegen
M.H. Hollander MD gynaecoloog-perinatoloog, Radboudumc Nijmegen

De vraag van zwangeren om in bad te bevallen lijkt toe te
nemen, zowel in de eerste lijn als in een medische setting. Dit artikel rapporteert een inventarisatie van de
mogelijkheden hiervoor die op dit moment in Nederlandse ziekenhuizen voorhanden zijn en bespreekt de
gehanteerde contra-indicaties, evenals logistieke problemen rondom implementatie.

Inleiding
Bevallen in water is niet nieuw. In Egypte zijn petrogliefen
van circa 8000 jaar oud aangetroffen die onderwater bevallende vrouwen afbeelden. Tijdens de Minoïsche beschaving
op Kreta werden tempels gebouwd waarin priesteressen in
warm water konden bevallen. De eerste in medische literatuur beschreven badbevalling vond plaats in 1803 in Frankrijk.1 In de jaren 70 en 80 bracht de Franse gynaecoloog
Michael Odent de onderwaterbevalling weer onder de
aandacht.2
Vanaf de jaren 90 neemt met name Australië het voortouw
en krijgen daar de meeste ziekenhuizen enkele verloskamers
met een bevalbad erin. In de jaren 90 verschijnen in GrootBrittannië twee position papers die stellen dat de keuze voor
een badbevalling in elk ziekenhuis tot de mogelijkheden zou
moeten behoren. Vanaf dat moment neem het aantal klinische onderwaterbevallingen in Groot-Brittannië toe.3,4
In Nederland bleef tot voor kort de keuze om in bad te
bevallen, voorbehouden aan vrouwen die thuis bevielen.
De laatste tijd daarentegen lijken er ook in verscheidene
ziekenhuizen mogelijkheden te ontstaan. Op de polikliniek
lijkt het alsof het verzoek om in bad te kunnen bevallen
steeds vaker wordt gehoord. In het licht van de toenemende
aandacht voor vraag- of patiëntgerichte zorg zijn de mogelijkheden en gehanteerde contra-indicaties voor klinische
partus in bad in Nederlandse ziekenhuizen, geïnventariseerd.

Methode
In het najaar van 2016 zijn alle ziekenhuizen in Nederland
met een afdeling klinische verloskunde telefonisch benaderd.
Hierbij is gevraagd naar de dienstdoende klinisch verloskundige. Deze is gevraagd of het desbetreffende ziekenhuis de
mogelijkheid biedt om:
1.	poliklinisch in bad te bevallen (eerstelijnspartus);
2. bij een medische indicatie in bad te ontsluiten;
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3.	bij een medische indicatie in bad te bevallen van het kind,
inclusief of exclusief het nageboorte tijdperk;
4. of dat hiervoor in de nabije toekomst plannen bestaan.
Aan de respondenten die aangeven dat een klinische badbevalling op dat moment mogelijk is in hun ziekenhuis (categorie 3) wordt toestemming gevraagd voor het per e-mail toesturen van een digitale vragenlijst. Items op deze lijst
betreffen onder andere het geschatte aantal badbevallingen
per jaar, het aantal en soort bevalbaden dat op de afdeling
aanwezig is, of de afdeling beschikt over minimaal één
draadloos waterproof CTG-apparaat, of er een protocol is en
welke contra-indicaties worden gehanteerd. Tevens wordt
gevraagd wie deze bevallingen begeleiden, welke obstakels
worden ervaren tijdens implementatie, of er nascholingen
zijn georganiseerd en welke oplossingen ter plaatse zijn
bedacht voor acute obstetrische situaties als fluxus en schouderdystocie.

Resultaten
In het najaar van 2016 zijn er 82 klinische verloskunde afdelingen in Nederland. Het responspercentage is 100%. Hiervan geven 36 afdelingen (43,9%) aan dat er ter plaatse geen
mogelijkheden zijn om in bad te ontsluiten of te bevallen. Elf
afdelingen (13,4%) kennen wel deze mogelijkheid, maar
alleen voor eerstelijnspartus (poliklinisch). Bij een klinische
partus kan in vijftien ziekenhuizen (18,3%) alleen de ontsluitingsfase in bad doorgebracht worden, en in twaalf (14,6%)
kan de gehele baring, inclusief de geboorte van het kind,
onder water plaatsvinden. Acht ziekenhuizen (9,8%) hebben
plannen voor implementatie van klinische badbevallingen op
korte termijn; twee daarvan hebben deze plannen inmiddels
(februari 2017) gerealiseerd.
Aan de twaalf klinisch verloskundigen die aangeven dat een
klinische badbevalling (gehele baring inclusief de geboorte van
het kind) op hun afdeling tot de mogelijkheden behoort wordt
gevraagd de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk zijn alle twaalf
vragenlijsten retour gekomen, hoewel sommige zijn ingevuld
door een gynaecoloog of een verpleegkundige van de betreffende afdeling. Drie van de twaalf respondenten (25%) geven
aan dat er minstens eenmaal per week een patiënte klinisch
in bad bevalt. Voor de andere negen afdelingen is dit (veel)
minder vaak, tot slechts enkele malen per jaar.
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In vier van deze ziekenhuizen vinden de badbevallingen plaats
in 'gewone' ligbaden en in drie ziekenhuizen beschikt minimaal
één verloskamer over een vast bevalbad. Twee afdelingen
hebben opblaasbare mobiele baden met wegwerphoezen en
drie afdelingen hebben in het geheel geen eigen bevalbad,
zodat de patiënte alleen in bad kan bevallen als ze zelf een
opblaasbaar bevalbad meebrengt (zie afbeelding 1).
Van de twaalf afdelingen met klinische badbevallingen
beschikken er vier over een protocol, waaronder de drie
waar minstens één badbevalling per week plaatsvindt.
Alle respondenten leveren een lijst met gehanteerde contraindicaties aan voor een bevalling onder water (zie tabel 1).
Hierin lijkt wat overlap te zitten, aangezien iedere kliniek
weer andere definities hanteert.
In alle twaalf ziekenhuizen begeleiden klinisch verloskundigen badbevallingen. In acht respectievelijk twee gevallen
wordt dit soms ook gedaan door AIOS en gynaecologen.
De respondenten noemden weinig obstakels die werden
ervaren bij implementatie. In sommige gevallen was er
sprake geweest van 'koudwatervrees' bij voordien onervaren
personeel. Dit werd echter opgelost door bij één of meerdere
badbevallingen mee te kijken met een meer ervaren collega.
Slechts drie afdelingen hadden nascholingen georganiseerd
voor hun eigen personeel. Sommige respondenten geven aan
dat ze aanvankelijk moeite hadden met het loslaten van hun
'comfortzone' en dat nog niet alle collega’s enthousiast zijn
over de mogelijkheid van badbevallingen in hun ziekenhuis.
Hoewel de respondenten zelf ook enkele negatieve aspecten
benoemen van badbevallingen, met name op het gebied van
hygiëne en werkhouding, zijn ze unaniem in hun mening dat
deze bezwaren niet opwegen tegen de meerwaarde van het
in water bevallen voor de bevallende vrouw. Enkele respondenten hadden nagedacht over oplossingen voor acute obstetrische situaties. In geval van een fluxus noemden zij een
trapje om uit het bad te komen, het bed direct naast het bad
zetten en eventueel het bad (snel) leeg laten lopen. Voor wat
betreft schouderdystocie opperden enkelen de mogelijkheid
om de barende de all fours-houding aan te laten nemen.
Voorwaarde daarvoor is dan wel een rond of ovaal bevalbad.

Discussie
Onze inventarisatie geeft aan dat, in vergelijking met sommige andere westerse landen, de klinische badbevalling in
Nederland in de meeste ziekenhuizen nog weinig deel uitmaakt van het reguliere zorgaanbod. Echter, hierin lijkt verandering te komen. Sinds onze telefonische inventarisatie,
enkele maanden geleden zijn er al twee ziekenhuizen bijgekomen die medische onderwaterbevallingen aanbieden en
meerdere ziekenhuizen werken momenteel aan implementatie. Dit lijkt wel een traject te zijn dat enige tijd en inspanning vergt, en mogelijk een financiële investering.
We zetten de mogelijke discussiepunten op een rij.
Medisch inhoudelijk
Er zijn weinig studies gedaan naar de voor- en nadelen van
een bevalling in warm water voor de bevallende vrouw en

Afbeelding 1: verschillende in Nederlandse ziekenhuizen
gebruikte bevalbaden
Tabel 1: door de respondenten (N=12) genoemde contraindicaties voor een klinische badbevalling (N=aantal malen
genoemd)
Contra-indicatie
Epiduraal anesthesie
Sedatie (opiaten/lachgas)
Ruim vaginaal bloedverlies (durante/post partum)
Geen goede foetale bewaking mogelijk
Fluxus >1L in de anamnese
Schouderdystocie in de anamnese
Verdenking foetale nood
Liggingsafwijking (stuit)
Meerling
Langdurig (>24 uur) # vliezen
Maternale koorts >38.0 graden
Bekkenafwijkingen
PE met iv medicatie
Congenitaal afwijkend kind
Niet vorderende uitdrijving
Partus prematurus
Verdenking intra-uteriene infectie
Diabetes (gravidarum of mellitus)
PROM (en nog niet goed in partu)
Maternale HIV infectie
Macrosomie/positieve dyscongruentie
Indicatie voor vaginale kunstverlossing
Maternale telemetriebewaking
Meconiumhoudend vruchtwater
Totaalruptuur in de anamnese
Maternale infectie nno
BMI>40
Diarree
HELLP
Niet ingedaald caput
Inleiding met oxytocine
IUGR
MPV in de anamnese
Niet zelfstandig in en uit bad kunnen
Uterus myomatosus

Aantal malen
genoemd (N)
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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de neonaat. Een Cochrane review uit 2009 beschrijft twaalf
RCT’s (3243 vrouwen) waarbij de barende tenminste een
gedeelte van de ontsluitingsfase tot de gehele bevalling
onder water verblijft.5 Als significante maternale uitkomstmaten rapporteren de auteurs een afname in pijnstillingsbehoefte (epiduraal) met een RR van 0,90, en een significant
kortere ontsluitingsduur van gemiddeld 32 minuten. Er werd
geen verschil gevonden in incidentie van bijstimulatie, kunstverlossing, sectio, perineumschade of maternale infecties.
Neonatale uitkomstenmaten (Apgar score, NICU opname en
infecties) waren geen van alle significant verschillend. Maternale tevredenheid is slechts in één studie gemeten en was
significant hoger in de groep die onder water beviel (RR
0,24). Overigens zijn er buiten deze Cochrane review wel
enkele publicaties over neonatale wateraspiratie te vinden,
maar dit beperkt zich tot nog toe tot zeldzame casuïstiek.6
In de literatuur bestaat geen consensus omtrent contra-indicaties. De door onze respondenten genoemde contra-indicaties betreffen met name ofwel situaties waarbij er een verhoogd risico is om te moeten ingrijpen middels handelingen
die in een bad niet goed mogelijk zijcn, ofwel een verhoogde
kans op een ongunstige perinatale uitkomst voor het kind
(bijvoorbeeld infectiegevaar), ofwel een zwangere die onvoldoende in staat is om zelfstandig in- en uit bad te komen.
Sommige, zoals een actuele infectie of epidurale anesthesie,
lijken buiten kijf te staan, terwijl andere, zoals IUGR of
macrosomie, zeker voor discussie vatbaar lijken. In sommige
situaties zal toekomstig gerandomiseerd onderzoek wellicht
uitkomst kunnen bieden. In andere gevallen zal discussie per
kliniek tot consensus moeten leiden.
Logistiek
Bij bestudering van de vier ontvangen protocollen lijken er
meerdere randvoorwaarden te zijn waar een afdeling of verloskamer aan dient te voldoen om verantwoord badbevallingen aan te kunnen bieden. Bij indicatie voor continue foetale
bewaking (dus meer dan cortonen luisteren met de doptone)
dient een draadloos waterproof CTG apparaat beschikbaar te
zijn. Dit is nog lang niet op elke klinische afdeling aanwezig
en zal de nodige kosten met zich mee brengen. Er dient
ruimte te zijn voor een bevalbad, en het bed dient in
dezelfde ruimte als het bevalbad te passen, met vrije doorgang tussen bed en (nood-)uitgang. Bovendien dient de vloer
van de verlos- of badkamer van voldoende stevigheid te zijn
om het extra gewicht van het (volle) bevalbad te kunnen dragen. In geval van de keuze voor een opblaasbaar bad, zullen
bestaande kranen passend gemaakt moeten worden op de
slangen die gebruikt worden om het bad op te blazen, te vullen en weer leeg te pompen. De leverancier van deze baden
beschikt over een breed palet aan koppelstukken om dit probleem op te lossen. Om uitglijden op natte vloeren te vermijden kunnen droogloopmatten mogelijk uitkomst bieden.
Arbotechnische en hygiënische bezwaren
Een veelgehoord bezwaar betreft werkhouding tijdens een
badbevalling. Het bad is, indien op de grond geplaatst,
meestal niet in hoogte verstelbaar en bij langdurig in het
bad handelingen verrichten kunnen mogelijk rugklachten

276

optreden. Dit dilemma kan gedeeltelijk ondervangen worden
door het op hoogte plaatsen van het bad. Hierbij is dan
wel behoefte aan een in- en uitstapmogelijkheid in de vorm
van een trapje. Een andere oplossing is het gebruik van een
voetenbankje om op te zitten naast het bad (zoals op vele
OK’s gebruikt wordt door operateurs van wat kortere
gestalte). Bovendien is het zo dat een badbevalling in opzet
een hands-off bevalling betreft. Dat wil zeggen dat de rol
van de zorgverlener in principe beperkt blijft tot het luisteren
van cortonen indien geen gebruik wordt gemaakt van het
CTG. Indien inwendig onderzoek wordt verricht kan de
barende vrouw haar onderlichaam iets opheffen zodat
het toucher boven water gebeurt. Een alternatief is dat de
barende voor het VT kortdurend het bad verlaat. In gevallen
waarbij (veel) meer handelingen nodig zijn, zal in veruit de
meeste gevallen eveneens sprake zijn van een ontstane
contra-indicatie en zal de barende dus reeds het bad
verlaten hebben.
In geval van een calamiteit waarbij de vrouw niet meer in
staat is op eigen kracht uit het bad te komen (bijvoorbeeld
onverwacht hevige fluxus postpartum) zal gebruik kunnen
worden gemaakt van een patslide. Hierbij is het conform de
CAO van ambulancemedewerkers mogelijk om per persoon
een gewicht van 25 kilo veilig te tillen. Hiertoe moeten minimaal vijf medewerkers aanwezig (kunnen) zijn op het verloskamercomplex voor een barende met een maximaal gewicht
van 125 kilo.
Lange handschoenen (zoals gebruikt voor een MPV) moeten
beschikbaar zijn ter bescherming van de medewerkers.
Bovendien dient er een plan opgesteld te worden voor hygiëne en desinfectie van het bevalbad. In geval van een
opblaasbaar bad is hiervoor reeds een protocol beschikbaar
van de leverancier. Deze levert eveneens pakketjes met steriele badhoezen en ander wegwerpmateriaal die per patiënt
aangeschaft kunnen worden voor circa tachtig euro.
Scholingsbehoefte
Als een afdeling besluit badbevallingen te gaan aanbieden,
zal geïnventariseerd dienen te worden of (na-)scholing van
het personeel op het gebied van badbevallingen noodzakelijk is. Hiertoe is door de Health Department van West-Australië een e-learning (met accreditatie) ontwikkeld die wellicht ook in de Nederlandse situatie bruikbaar is.7 Deze is
geschikt voor zowel verpleegkundigen als verloskundige
zorgverleners en bevat medisch inhoudelijke informatie,
praktische tips and tricks en mogelijke oplossingen voor
allerlei logistieke uitdagingen.

Conclusie
Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn, bestaat de indruk
dat er een toename is van de vraag naar de mogelijkheid
om, ook in het ziekenhuis, in bad te kunnen bevallen. Een
groeiend aantal Nederlandse ziekenhuizen geeft hieraan
gehoor, waarbij elke desbetreffende afdeling, bij gebrek aan
bewijs hiervoor, een eigen lijst hanteert met contra-indicaties. Wel is de literatuur eenduidig dat bevallen in warm
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water voordelen kan bieden voor de moeder zonder bewijs
voor nadelen voor het kind.
Het begeleiden van een badbevalling vereist medisch-technisch gezien geen andere bewaamheden dan een bevalling
op het droge. Wel zijn er logistieke uitdagingen te overwinnen. Het verkennen van de mogelijkheden om in de eigen
kliniek badbevallingen aan te bieden past bij de huidige verschuiving van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde
zorg. Verder onderzoek is nodig om de behoefte aan (klinische) badbevallingen onder de populatie zwangeren in
Nederland in kaart te brengen.
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Samenvatting
De vraag van zwangeren om in bad te bevallen lijkt toe te
nemen. In sommige andere westerse landen is dit onderdeel van het reguliere zorgaanbod. In Nederlandse ziekenhuizen was de badbevalling echter tot voor kort nog een
vrij onbekend fenomeen. Een telefonische enquête werd
uitgevoerd om de mogelijkheden van een badbevalling met
medische indicatie in kaart te brengen.
Er bleken twaalf (inmiddels veertien) ziekenhuizen te zijn
waar een klinische onderwaterbevalling mogelijk was.
Andere ziekenhuizen zijn nog bezig met implementatie.
Weer anderen bieden wel poliklinische badbevallingen.
De door de respondenten genoemde contra-indicaties
lopen wijd uiteen en lijken niet gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek.
Het aanbieden van badbevallingen op afdelingen verloskunde van Nederlandse ziekenhuizen lijkt in opkomst te
zijn. Medisch gezien zijn hieraan wel voordelen en geen
bewezen nadelen verbonden.
Er zijn wel enkele randvoorwaarden op het gebied van
logistiek en scholing naar voren gekomen.
Verder wetenschappelijk onderzoek naar contra-indicaties
voor klinische badbevallingen lijkt aangewezen, evenals
een inventarisatie van de huidige behoefte hieraan onder
zwangeren.

water birth has been part of standard care for some time.
However, until recently this phenomenon was relatively
unheard of in Dutch hospitals. A telephone enquiry was
performed to investigate the possibility of underwater
births for medium-to-high risk pregnancies in Dutch hospitals.
Twelve (now fourteen) hospitals offered water births for
medium-to-high risk patients. Others are still working on
implementation. Still others only offer water births for low
risk women. Contraindications mentioned by participants
differ widely and do not appear to be based on adequate
scientific research.
The number of Dutch hospitals offering underwater births
appears to be increasing. Research shows a benefit to the
mothers without any proven detrimental effects. However,
implementation appears to require several conditions to be
met pertaining to logistical issues and staff training.
There seems to be a need for more studies surrounding
contraindications for medium-to-high risk water births, as
well as for a survey among pregnant women regarding the
current demand.

Trefwoorden
Badbevalling, onderwaterbevalling, ziekenhuis, medische
indicatie, implementatie, contra-indicatie, richtlijn, scholing.
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There seems to be an increase in the demand for water
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column
"Oh, oh..." 1
Mieke Kerkhof

Jan is mijn 58-jarige neef met Down. Wij zijn samen opgegroeid.
Zijn enige broer en zijn ouders zijn allang het hoekje om. Jan niet. Hij vult zijn dagen met het luisteren naar
marsmuziek en het bespelen van zijn mondharmonica. Jan is altijd lief en blij.
Youp zou zeggen: ‘Dat soort mensen maakt geen oorlog, daarvoor moet je bij je volle verstand zijn‘.
In het Bossche lunchrestaurant ‘In de Roos‘ word je door mensen met een verstandelijke uitdaging2 bediend.
Toen onlangs iemand mij daar een prachtige cappuccino voorschotelde en ik iets te overdreven complimenten
uitdeelde over de mooie berg opgeschuimde melk, gaf desbetreffende mij te kennen dat hij de bedrijfsleider
was, die even meehielp in de hectiek.
Bij mij op de hoek wordt de buurtsuper gerund door mensen met een beperking. Het duurt eindeloos bij de
kassa, maar dan heb je ook wat. Never a dull moment. Ik koop er bier in, vanwege een groot feest, en men
vraagt oprecht geïnteresseerd of Obama ook komt. Als ik wil pinnen, klinkt het vrij wanhopig ‘oh, oh‘ en komt
een meerdere superviseren, omdat pinnen best moeilijk is.
Kent u hem nog? De spiegelposter van de Stichting
Pandora?3 Ooit 'n normaal mens ontmoet? En..., beviel 't?
Ik denk er regelmatig aan, want ik zie veel patiënten met het
spreekwoordelijke steekje los.
Gek genoeg geven ze me energie. Ze zijn zo ontwapenend
eerlijk en heerlijk recht voor zijn raap.
Onlangs heb ik een meisje met Down overtuigd dat een
spiraaltje het beste middel voor haar zou zijn.
De leiding had een Mirena meegenomen, afkomstig van
een apotheek uit Vught. Maar Fiona4 wilde geen spiraal uit
Vught. Om het kracht bij te zetten loog ik dat ik er zelf ook
eentje had. Ook uit Vught.
Bij het weggaan riep ze dat om, in de goed bevolkte
wachtkamer.
We zitten op de blaren van weer een terreurdaad.
Er wordt gerouwd om de doden op de Ramblas in
Barcelona. Mensen die zoiets nooit zouden uitvreten
drijven we af met Misoprostol.
Ik vind het best ingewikkeld, ook al is mijn karyogram
normaal. Tenminste, daar ga ik even vanuit.

1) Citaat medewerker Buurtsuper Maliskamp
2) Citaat Brigitte Kaandorp
3) Stichting Pandora zet zich in voor iedereen met
psychische en/of psychiatrische problemen
4) Naam is gefingeerd
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focus op historie

Criticaster Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in 'De Doorzigtige Heremyt'

Fulmineren tegen 'advertissementen der
kwakzalvers-briefjes inde courant'
dr. C.N.M. Renckens lid Werkgroep Historie

Het door Jacob Campo Weyerman
(1677-1747) volgeschreven boulevardblad De Doorzigtige Heremyt, dat in
de jaren 1728 en 1729 wekelijks verscheen, bestond op 1 november 1728
geheel uit kwakzalverskritiek onder
de titel ‘Over de advertissementen
der kwaksalverbriefjes in de
courant’.1 Voordat ik deze auteur en
de inhoud van die kritiek aan u presenteer, wil ik kortweg schetsen hoe

de markt van kwakzalvers, chirurgijns en doctores medicinae er rond
1700 eigenlijk uitzag. Ik doe dat aan
de hand van het monnikenwerk van
Kranen, die in 2007 het boekje
Advertenties van alternatieve genezers in de Oprechte Haerlemse
Courant (1656-1733) publiceerde, met
daarin 333 ad verbum weergegeven
medische advertenties uit die in 1656
opgerichte krant.2

De medische markt
Voor gynaecologisch geïnteresseerden
is het enigszins teleurstellend dat er
zich onder de toptien meest genoemde
kwalen geen enkele bevindt die betrekking heeft op de vrouwelijke geslachtsorganen. Dit ondanks het feit dat Weyerman deze advertenties aantrof in de
Vrouwen-courant, zoals de Oprechte
Haerlemse Courant (OHC) door hem
spottenderwijs werd genoemd.
Toptien van de in de OHC meest
genoemde gezondheidsproblemen:
1. breuken (57x)
2. podagra en jicht (47x)
3. blindheid en doofheid (43x)
4. stenen en graveel (38x)
5. tand- en kiespijn (30x)
6. koortsen (28x)
7. maagkwalen (28x)
8. zweren, puisten en sproeten (22x)
9. psychische problemen (20x)
10. longaandoeningen (20x)
Aardig is het wel te lezen dat op 24 mei
1695 werd aagekondigd dat ‘De Professor Anatomiae en Botanices, Fred.
Ruysch, is van meening, tot Amsterdam
een begin te maken van een publijke
Anatomie, en dat in ’t heetste van
deese Somer aen Lichamen, die noch
schijnen te leven en omtrent over 2
Jaren zijn gestorven’. Zes jaar later, op
26 april 1701, wordt bekend gemaakt
‘dat Hendrick van Deventer, Medicijne
Doctor, in ’s Gravenhage uyt Denemarcken weder thuys gekomen is’.
Deze beide heren genieten bij gynaecologisch-historisch geïnteresseerden nog
altijd grote bekendheid.

Jacob Campo Weyerman op 48-jarige leeftijd. Gravure Jacob Houbraken

Om een indruk te geven van de medische advertenties in de OHC, één voorbeeld: op 22 maart 1664 biedt hannes
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van Duren zijn diensten aan. Hij noemt
zich in die advertentie ‘konstrijcken
ofte wijt-beroempten Oculist ofte Oogmeester’, die zich evenwel niet beperkt
tot de behandeling van blindheid, maar
ook remedies heeft tegen rode loop,
doofheid en waterzucht. In 1688 begint
hij een medicinaal badhuis in Den
Haag en publiceert hij in Amsterdam
De Ontdekking der Bedriegerijen vande
gemeene Pis-Besienders, een werk van
426 bladzijden waarin hij de piskijkers
keihard aanvalt. Hij beschrijft ‘naecktelijck hunne Valse Wanen, doortrapte
Vonden, nietige Uytvluchten en hunne
gevaerlijcke Genees-Oeffeningen, waer
door sy de Pis-Besienders en de
Siecken bedecktelijck bedriegen en
schandelijck misleiden.’ Uit latere
advertenties van zijn hand komt hij
onmiskenbaar naar voren als kwakzalver.

Over advertissementen der
kwaksalversbriefjes
Nu verder over De Doorzigtige Heremyt
van 1 november 1728. Zoals elke aflevering begon deze met een Latijnse
spreuk. Volgt eerst een felle xenofobische waarschuwing voor buitenlandse
geneesheren. ‘Onze eeuw is gezegent
met verdienstige geneesheeren, echter
bazuynen de baatzuchtige koffy
schenkers, de geïnteresseerde boek
verkoopers, en de bygelovige vroedvrouwen, de Kwakzalvers-medikamenten der zwynsgezinde Moffen, en
andere uytlanders luydkeels uyt…’
Kwalijk voorbeeld van zo’n buitenlandse kwakzalver is Edipus, die zitting
houdt in koffiehuizen en pillen verkoopt ‘wegnemende binnen 48 uur alle
jicht, scheurbuik en wat al niet’.
Weyerman beschouwt hem als een
conspirator tegen de gezondheid der
welvarende Nederlanders, wiens pillen
in staat zijn om ’een groter tal leevens
te ontwortelen, als er adders zijn in de
rotsen van poictout, luipaarden in de
woestijnen van Afryken, draken in het
Mooren land, Tygers in Hirkanien, Krokodillen in de Nyl, Harpyen in Bithanien, witte Vossen op Nova Zembla…’.
Hij fulmineert ook tegen twee Boekhandelaars uit resp. Rotterdam en
Amsterdam, die een onfeilbaar middel
tegen kiespijn hebben. ‘Hij belooft alles
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en geeft niets, want hoe zou je met een
en hetzelfde middel ‘in vier malle
flesjes’ tand-en-kiespijn kunnen
genezen, gesprooten uit zo veele onderscheyde oorzake?’. Ook de ‘Elixir
Salutis’ van de weduwe van de Britse
Doctor Daffy, vooral gericht tegen ‘de
maagkoliek der armoede der verkoopers’ kan zijn goedkeuring niet
wegdragen. Weyerman heeft met eigen
ogen eens een Fransman bezig gezien
in de ‘pylsteeg tot Amsterdam’, die een
middel tegen ‘in- en uytwendige aambeyen’ verkocht à raison de eenendertig stuyvers het potje. Zijn Hospes had
Weyerman toevertrouwd, dat dit
middel tegen één genezing er ‘eenentwintig mankeerde’.
De laatste drie pagina’s bevatten ‘historische aanmerkingen over de onechte
geneesheeren’. De eerste is een Paracelsist, over welke beroepsgroep Weyerman schrijft dat de drie ‘voornaamste hoofdstoffen eens Paracelsist
bestaan uyt bedrog, uyt Onkunde en
uyt Onbeschaamtheyt’. Hij heeft zijn
trefzekere medicijn aan ‘ten minsten
vyftig Bredanaars en hondert en vyftig
boeren gewaagt, welke ligtgelovige
patienten zo schielyk hemelden, dat er
de stads doodgraavers en de dorps
kosters geen oog op konden houden’.
Vervolgens komt er een Brusselaar aan
de beurt, die een gehoorherstellend
poeder verkoopt, uitgevonden door
‘Kosmus en Damianus’. Eerst genas hij
er een sultan mee, ‘Naderhant genas
hy er (zo de leugens waarheid zyn) den
Spaanschen Ontfanger mee tot
Helmont, die zo doof was geworden
door het onophoudelyk schelden van
zyn jaloersche Donna Serpentina’,
maar die na inname van het poeder ‘zo
fix hoorde als een oude frommelende
paap, wanneer een jong Meysje hem in
den biegststoel een naauwkeurig
verhaal doet over het verlies van haar
verkreukte maagdpalm’.

Levensloop Weyerman
Wie was toch deze scherpzinnige criticaster? Hij werd geboren in 1677 in de
omgeving van Breda en had geen
gemakkelijke jeugd. Het huwelijk van
zijn ouders was weinig stabiel en hij
werd grotendeels opgevoed door zijn
moeder, die kampte met financiële en

juridische problemen. Zijn vader was
er bijna nooit. Weyerman doorliep in
Breda de Latijnse school en zou later
niet uitgeschreven raken over de doorzichtige soep, het lichte bier en het
magere rundvlees dat meester Courtin
zijn leerlingen voorzette. Vele jaren
later, beweert hij in zijn weekkrant de
Amsterdamsche Hermes (1722-1723)
‘dat men dwars door de dubbele boterhammen kon zien hoe laat het was op
de St. Janskerktoren’.
In 1699 moet hij, wegens amoureuze
avonturen met een getrouwde vrouw,
Breda ontvluchten. Tussen 1700 en
1704 zwerft hij door de Zuidelijke
Nederlanden en bekwaamt zich als
kunstschilder. In 1704 vertrekt hij naar
Engeland, waar hij goed verdient met
het schilderen van adellijke dames en
ook geneeskunde gaat studeren in
Oxford. Er hangen schilderijen van zijn
hand in musea te Cambridge en in
Kassel. In 1709 gaat hij voor een
Bossche bloembollenkweker reclamebloemstukken schilderen. In 1710 publiceert hij een klucht, die meteen wordt
geprezen door de toen al gearriveerde
schrijver Jan van Hoogstraten. Hij
noemt Weyerman een dubbeltalent,
die ‘berisper van menselijke fouten, die
leeglopers, hoorndragers, kwakzalvers,
nathalzen en kruidmengers allemaal
een veeg uit de pan gaf’. In 1714 schrijft
hij zich te Leiden in voor geneeskunde,
een vakgebied dat hem altijd zou
blijven boeien, maar waarin hij nooit
zal afstuderen. In 1715 en 1717 krijgt hij
twee zoons en verdient hij de kost als
hofschilder van Willem van Hessen,
gouverneur van Breda. In september
1720 komt hij met zijn eerste weekkrant, de Rotterdamsche Hermes, direct
een serieuze concurrent voor de
Amsterdamsche Argus van Hermanus
van den Burg. Deze valt Weyerman
meteen aan en dicht: "’t Pinceel kan
hem niet geven / Genoeg om van te
leven”. Op zijn beurt zal Weyerman
deze Van den Burg intensief blijven
sarren en hekelen.
Hij woont van 1720 tot 1725 afwisselend bij zijn gezin in Kralingen en bij
zijn Utrechtse minnares, door hem
openlijk bejubeld in geschriften als Ifis,
de allerschoonste vrouwe. Uiteindelijk
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zal hij door haar worden gedumpt en
trouwt hij in 1727 alsnog met Johanna
Ernst, de moeder van zijn kinderen. In
1730 krijgt hij nog een dochter. Met Ifis
zal hij later (pas in 1738) in geschrifte
afrekenen op ongehoord scherpe wijze:
‘Zij was den onbeschaafdste klomp van
een Vrouwelyke Misgestalte […] Haar
aangezigt scheen trek voor trek gekopieerd na het handvatsel van een Bedellier, waar op een Scheepsbeeldsnyder
een kop heeft vastgelijmd.’
Zijn eruditie blijkt ook uit zijn in 1729
gepubliceerde boek De levens-beschryvingen der Nederlandse konst-schilders
en konst-schilderessen. Zijn weekbladen die telkens na enige tijd worden
voortgezet onder een andere naam zijn
een groot succes. Hij schuwt de roddel
en achterklap niet, maar toont ook zijn
eruditie en veelzijdigheid. Zij openen
steeds met een Latijns citaat en eindigden met een cliffhanger, waarin soms
de onthullingen van het volgende
nummer al worden aangekondigd. De
inhoud is gevarieerd: verhalen, essays,
fabels, sprookjes karakterschetsen,
ingezonden brieven, reisjournalen en
gedichten. Onverstandig is dat hij
hoogwaardigheidsbekleders als de bur-

gemeester van Vianen chanteert en
zelfs zijn eigen huisbaas. Als onvermogende – na een faillissement in 1731 –
mag hij zich vestigen in Vianen. In 1735
chanteert hij er dominee Hogerwaard
en diens zus, vragende om een ‘gulle
gift’ om publicatie te voorkomen. De
dominee deed aangifte. Profiterend van
de toenemende burgerlijke vrijheid
tijdens de Verlichting had Weyerman
zich veel kunnen permitteren, maar
zijn roekeloosheid daarbij wordt hem
toch uiteindelijk fataal. In 1738 wordt
er – na een kritisch stuk van hem over
de VOC – een opsporingsbevel tegen
hem uitgevaardigd, waarbij er 100
rijksdaalders worden uitgeloofd voor
de tip die tot zijn aanhouding leidt.
Reeds de volgende dag wordt hij in
Vianen aangehouden. Een aanhouding
die niet vlotjes verloopt, want de arrestant biedt ’resistentie’. Vianen levert
Weyerman uit aan het Hof van Holland
en daar wordt hij na een kort proces
opgesloten in de Haagse Gevangenpoort. Tot levenslang veroordeeld
wegens smaadschriften en chantagepraktijken zal hij daar de rest van zijn
leven doorbrengen. Bijna tien jaar
later, in 1747 overlijdt hij in de Gevangenpoort.3

Epiloog
Voor het 18e eeuws publiek moet het
vrijwel onmogelijk zijn geweest uit de
advertenties de betrouwbaarheid en
kwalificaties van de aanbieder af te
leiden. De meerderheid was chirurgijn
noch doctor medicinae. Dat een
publieke intellectueel als Weyerman
stelling nam tegen kwakzalverij was
uniek en zeker opportuun. Dubbel
talenten als Weyerman zijn er nog
altijd, men denke aan Wolkers, Lucebert en Armando, maar anders dan de
18e eeuwse retoricus lieten de laatsten
zich nimmer uit over kwakzalverij.
Nu gaan patiënten bij de keuze voor
een hulpverlener veelal af op het
advies van hun huisarts, maar gezien
de persisterende populariteit van alternatieve geneeswijzen blijft er behoefte
aan hedendaagse Weyermannen, want
tegen de verlokkingen op het internet
zijn lang niet alle burgers bestand.

Referenties
1. De Doorzigtige Heremyt, bespiedende door
zynen verrereykenden verrekyker. Zoek
op "Google books Heremyt Weyerman"
2. Uitgave in eigen beheer. Te bestellen
adk@solcon.nl.
3. Alles over Weyerman: www.weyerman.nl/
weyerman/bibliografie/
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update nederlands onderzoek

Onderzoek naar het ovariumcarcinoom:
de stand van zaken
Annemijn de Ruigh
Arnoud Kastelein

Van de ruim 1400 vrouwen die jaarlijks
in Nederland worden gediagnosticeerd
met een ovarium- of tubacarcinoom
heeft ongeveer driekwart een FIGO-stadium-III- of -IV-ziekte bij presentatie.1
Ovarium- en tubacarcinomen hebben
mede hierdoor een vijfjaarsoverleving
van slechts 30%.2 Meestal betreft het
vrouwen in de postmenopauze met
aanhoudende, vage buikklachten en/of
toename van de buikomvang, waarbij
de ziekte dan al in een gevorderd
stadium verkeert.3 Vroegtijdige opsporing en adequate behandeling is
daarom van groot belang, maar vaak
lastig of onmogelijk door de afwezigheid van klachten in een vroeg stadium
en het gebrek aan optimale screeningsmethoden. Dit vraagt om betere tools
voor de clinicus op het gebied van
zowel (vroegere) diagnostiek als (chirurgische of farmacotherapeutische)
behandeling. Ook een beter begrip van
sommige pathofysiologische processen
lijkt hierbij essentieel. Wetenschappelijk onderzoek gaf de laatste jaren
nieuwe inzichten, maar leidde niet of
nauwelijks tot een verbetering van de
overlevingskans voor vrouwen met een
ovarium- of tubacarcinoom.
In juni berichtten media echter enthousiast over een doorbraak van Nederlandse bodem: ‘Eierstokkanker beter te
behandelen met nieuwe methode’. Het
Algemeen Dagblad doelde hier op de
preliminary resultaten van de OVHIPEC-trial, gepresenteerd op het ASCO
(American Society of Clinical Oncology)
congres in Chicago, Verenigde Staten.4
In dit fase-III klinisch onderzoek
werden de afgelopen tien jaar in zes
Nederlandse centra 240 patiënten
gerandomiseerd tussen (interval)
debulking met of zonder toediening
van HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) tijdens chirurgie.
HIPEC wordt al langere tijd gebruikt bij
de behandeling van peritoneaal geme-
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tastaseerde gastro-intestinale maligniteiten. De verwarmde cytostatica wordt
lokaal (intraperitoneaal) en dus in
hogere dosering toegediend, met daardoor een hogere penetratiegraad van
het weefsel. Deze behandelmethode
werd in de OVHIPEC-trial voor het eerst
toegepast in de behandeling van ovariumcarcinomen. De onderzoeksresultaten moeten nog gepubliceerd worden,
maar de vijfjaarsoverleving zou met
10% toenemen in de groep waar HIPEC
werd toegevoegd aan de standaardbehandeling. Onderzoekers van het
NKI-AVL (Nederlands Kankerinstituut,
Antoni van Leeuwenhoek) omschrijven
de therapie als 'een grote verbetering
bij deze vorm van kanker'.
Maar waar staat het overig Nederlands
onderzoek op het gebied van ovariumen tubacarcinomen? Zijn er nieuwe
inzichten? Hieronder bespreken we
overig recent afgerond of gepubliceerd
onderzoek. Tabel 1 geeft een overzicht
van de lopende studies.

Diagnose
Predictiemodellen
Het diagnosticeren van een ovariumcarcinoom kan lastig kan zijn, zeker in
geval van complexe ovariumcystes
zonder duidelijke intra-abdominale
metastasen, ingroei of ascites. Het
gebruik van de Risk of Malignancy
Index (RMI), om te differentiëren tussen
benigne en maligne cystes, staat al
langer ter discussie.5,6 De sensitiviteit
van de RMI voor de diagnose ovariumcarcinoom zou relatief hoog zijn, maar
omdat ovariumcarcinomen binnen de
groep patiënten met ovariumpathologie
een lage prevalentie hebben, ligt de
positief voorspellende waarde slechts
rond 60%. Dit betekent dat in 40% van
de gevallen de RMI fout-positief is.5
Deze patiënten worden ten onrechte
naar de derde lijn verwezen.

Er is dus noodzaak voor een beter predictiemodel. Subjective assessment, de
International Ovarian Tumour Analysis
(IOTA) simple ultrasound-based rules
(simple rules) en IOTA logistic regression model 2 (LR2) zouden mogelijk
superieur zijn aan de RMI. Er wordt bij
deze modellen meer waarde gehecht
aan de echografische aspecten van de
ovariale massa. Meys et al. (Maastricht
UMC+) publiceerden in 2016 in de
European Journal of Cancer de review
‘Subjective assessment versus ultrasound models to diagnose ovarian
cancer: A systematic review and metaanalysis’.7 47 artikelen werden geanalyseerd waarin totaal 19.674 adnextumoren waren geïncludeerd. Dit review liet
zien dat de RMI minder goed scoort als
diagnosticum voor het ovariumcarcinoom dan eerder gedacht werd (sensitiviteit 0,75 [95% CI 0,72-0,79], specificiteit 0,92 [95% CI 0,88-0,94]).
De auteurs concludeerden dat een twostep strategy van de simple rules
samen met subjective assessment de
beste resultaten geven (sensitiviteit
0,91 [95% CI 0,89-0,9], specificiteit
0,91 [95% CI 0,87-0,94]). Het LR2model zou als alternatief gebruikt
kunnen worden als er geen expert aanwezig is (sensitiviteit 0,93 [95% CI
0,89-0,95], specificiteit 0,84 [95% CI
0,78-0,89]).
In Nederland is de RMI nog altijd het
meest gebruikte predictiemodel en tot
implementatie van bijvoorbeeld de
simple rules als gouden standaard
kwam het vooralsnog niet.8 Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat klinieken
‘net’ gewend zijn aan het huidige verwijssysteem: indien er sprake is van een
RMI boven de 200 wordt de patiënt verwezen naar een derdelijnscentrum.
Daarnaast zijn de echocriteria van de
simple rules (bv. akoestische schaduw)
minder makkelijk te interpreteren en
vereist dit extra training.

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 130, september 2017 www.ntog.nl

Biomarkers
Gynaecoloog in opleiding Anna Stiekema promoveerde recent en stelde in
haar proefschrift HE4 clinical applications in gynaecological cancer "dat er
behoefte is aan een nieuwe biomarker
met een hoge sensitiviteit en specificiteit die kan helpen bij het stellen van
de juiste diagnose bij patiënten met
een ovariële massa". Er wordt veel
onderzoek gedaan naar nieuwe biomarkers, waarvan het Human Epididymis protein 4 (HE4) de meest veelbelovende is. Stiekema stelt dat, afhankelijk van de klinische setting, HE4 superieur is aan CA-125 voor de
differentiatie tussen benigne en
maligne ovariële massa’s.9,10 Serum
HE4 is minder vaak verhoogd dan
CA-125 bij benigne aandoeningen en
heeft daardoor een hogere specificiteit.10 Implementatie van HE4 in de klinische praktijk zou daarom het aantal
onterechte verwijzingen naar de derde
lijn doen verminderen.

Behandeling
De publicatie van Vergote et al. in 2010
in the New England Journal of Medicine bracht een verandering teweeg.
Auteurs publiceerden de resultaten van
prospectief onderzoek naar de behandeling van stadium-III- en -IV-ovariumcarcinomen met neoadjuvante chemotherapie gevolgd door intervaldebulking of primaire debulking gevolgd
door adjuvante chemotherapie.11 De
overleving bleek in beide groepen hetzelfde, maar het aantal complicaties
ten gevolge van de ingreep was lager in
de groep die een intervaldebulking na
chemotherapie onderging. Chemo
therapie lijkt dus een goed alternatief
voor patiënten waarbij een primaire
debulking niet haalbaar is. Deze resultaten vormden de basis voor onderzoek naar het beter kunnen inschatten
of tenminste optimale debulking (cytoreductie met minder dan een centimeter tumorrest) haalbaar is. Bij veel patiënten wordt een 'zinloze' laparotomie
gedaan, waarbij peroperatief blijkt dat
complete of optimale debulking niet
mogelijk is. Deze ingrepen hebben vanzelfsprekend kans op complicaties, een
verminderde kwaliteit van leven en
brengen kosten met zich mee.11

In de LaPOvCa-trial (Laparoscopy to
Predict the Result of Primary Cytoreductive Surgery in Patients With Advanced Ovarian Cancer) is onderzocht of
een diagnostische laparoscopie zulke
‘zinloze’ laparotomieën kan voorkomen.12 In dit onderzoek werden tussen
2011 en 2015 201 patiënten geïncludeerd. De resultaten werden in februari van dit jaar door Rutten et al. gepubliceerd in de Journal of Clinical Oncology: een diagnostische laparoscopie
reduceert het aantal zinloze laparotomieën inderdaad en kan gebruikt
worden om in te schatten of adequate
cytoreductie haalbaar is.13
Recenter werd ook de kosteneffectiviteitsanalyse van de LaPOvCa-trial door
Van de Vrie et al. in Gynecologic Oncology gepubliceerd.14 Auteurs lieten zien
dat een diagnostische laparoscopie het
aantal 'zinloze' laparotomieën terugdrong van 39% naar 10%. Daarbij trad
geen toename van de directe medische
kosten op (kostenverschil tussen diagnostische laparoscopie en laparotomie:
-€80 per patiënt [95% CI -470 tot
300]). De kwaliteit van leven en het
aantal complicaties na de behandeling
was vergelijkbaar tussen beide
groepen.

Metastasen
Omdat ovarium- en tubacarcinomen bij
veel patiënten in een gevorderd
stadium verkeren, zijn het peritoneum
en regionale lymfeklieren vaak betrokken bij de ziekte. De voorkeurslocatie
van metastasen op het peritoneum en
hun beperkte invasie en groei wordt tot
op heden onvoldoende begrepen. Het
vormt de basis voor basaal onderzoek
naar de achterliggende mechanismen
en de eigenschappen van het peritoneum. Van Baal et al. publiceerden
begin dit jaar een review ‘the histo
physiology and pathophysiology of the
peritoneum’ in Tissue Cell.15 Een compleet overzicht dat mogelijk de basis
legt voor nieuw onderzoek naar beter
begrip en nieuwe (immune therapybased) behandelingen voor peritoneale
metastasen.
Van Baal onderzocht ook of lymfekliersampling zinvol is bij patiënten
met een klinisch vroegstadium mucineus ovariumcarcinoom (MOC). De

resultaten van deze retrospectieve
studie werden dit jaar in de British
Journal of Obstetrics and Gynaecology
(BJOG) gepubliceerd.16 De auteurs concluderen dat lymfekliermetastasen
zeldzaam zijn bij patiënten met een klinisch vroegstadium graad 1 of graad 2
MOC en dat lymfekliersampling bij
deze patiënten derhalve achterwege
gelaten zou kunnen worden.
Voor meer informatie over ovarium- en
tubacarcinomen en geassocieerd
onderzoek kunt u onder andere terecht
op de website van de Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) (www.
dgog.nl) en ClinicalTrials.gov (https://
clinicaltrials.gov).
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Actuele Nederlandse studies op het gebied van ovarium- en tubacarcinomen
Studie- en coördinerend ziekenhuis

Vraagstelling

Populatie

Studie-opzet

Kan serum-HE4 als tweede stap in de triage een
betere selectie maken van patiënten met een complexe ovariële cyste, die verwezen moeten worden
naar een oncologisch centrum?

Vrouwen met een complexe ovariële cyste waarvoor een RMI berekend dient te worden, met een
normale nierfunctie, afwezigheid van andere
maligniteit en waarbij geen PA bekend is.

Multicenter,
prospectieve
studie.

Diagnose
HE4 Prediction
‘Prospective evaluation of Human Epididymal protein
4 (HE4) as predictor of malignancy in patients with
an ovarian mass’
AMC, Amsterdam
NKI-AVL, Amsterdam
Behandeling
INOVATYON trial
‘Phase III International, Randomized Study of Trabectedin Plus Pegylated Liposomal Doxorubicin (PLD)
Versus Carboplatin Plus PLD in Patients With Ovarian
Cancer Progressing Within 6-12 Months of Last Platinum’

588 vrouwen ≥ 18 jaar, histologisch en/of cytologisch bewezen epitheliaal ovariumcarcinoom,
epitheliaal tubacarcinoom (epithelial fallopian
Neemt door het uitstel van het gebruik van Carbotube cancer) of primair peritoneaal carcinoom,
platin de gevoeligheid van Platina toe, waardoor
een progressievrij interval tussen 6-12 maanden
ook de tweede PFS na behandeling verlengd wordt? en een levensverwachting ≥ 12 weken.

Internationale
multicenter
RCT, fase III.

PiSARRO trial
‘p53 Suppressor Activation in Recurrent High Grade
Serous Ovarian Cancer, a Phase Ib/II Study of Systemic Carboplatin Combination Chemotherapy With or
Without APR-246’

Wat is de effectiviteit van APR-246 en Carboplatine/
PLD-chemotherapieregime vs. alleen Carboplatine/
PLD-chemotherapie in patiënten met een Platinum
gevoelig recidief van een hooggradig sereus ovariumcarcinoom met p53-mutatie?

400 vrouwen met hooggradig sereus ovariumcarcinoom, immunohistochemical expression of p53
en ziekte progressie 6-24 maanden na een eerste
of tweede behandeling met Platinum.

Internationale
multicenter
RCT, fase Ib/II.

JAVELIN OVARIAN 100 trial
‘Avelumab in Previously Untreated Patients With Epithelial Ovarian Cancer’

Wat is de effectiviteit en veiligheid van Avelumab in
combinatie met of volgend op chemotherapie met
Platinum-based chemotherapy?

951 vrouwen ≥ 18 jaar met tot op heden onbehwwaandelde, histologisch bevestigde stadium-IIIIV-epitheliaal ovariumcarcinoom, epitheliaal tubacarcinoom (epithelial fallopian tube cancer) of
primair peritoneaal carcinoom.

Internationale
multicenter
RCT, fase III.

Is Trabectedine in combinatie met PLD effectiever
dan Carboplatine in combinatie met PLD?

Radboudumc, Nijmegen

AMC, Amsterdam
UMCG, Groningen,
LUMC Leiden
Maastricht UMC+, Maastricht
Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen
EORTC-55092 trial
‘Pazopanib Hydrochloride, Paclitaxel, and Carboplatin
in Treating Patients With Refractory or Resistant Ovarian Epithelial Cancer, Fallopian Tube Cancer, or Peritoneal Cancer’

Vrouwen moeten in aanmerking komen voor Platinum chemotherapie.
Wat is de effectiviteit van de combinatie Pazopanib
en wekelijks toegediend Paclitaxel versus Carboplatin bij patiënten met een Platinum-resistent ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom?

Vrouwen met met Platinumrefractair of Platinumresistent ovarium-, tuba- of primair peritoneaal
carcinoom die een recidief hebben ≤ 6 maanden
na de laatste behandeling met Carboplatin.

Internationale,
multicenter
RCT, fase IB-II.

Is de combinatie van Olaparib (een PARP-remmer
met aangetoonde effectiviteit bij patiënten met een
BRCA-mutatie) en een PDL1-antistof: MEDI4736
effectief in de behandeling van ovariumcarcinoom?

Vrouwen met BRCA-gemuteerd ovariumcarcinoom.

Internationale,
multicenter
open-label
studie, fase I/
II.

‘A Study of BMS-986148 in Patients With Select
Advanced Solid Tumors’

Is BMS-986148 (antistof tegen mesotheline) of in
combinatie met Nivolumab effectief in de behandeling van vrouwen met o.a. ovariumcarcinoom?
NB. Mesotheline is een eiwit dat voorkomt bij
60-70% van de patiënten met ovariumcarcinoom,
maagkanker, pancreascarcinoom, niet-kleincellig
longcarcinoom.

Vrouwen ≥ 18 jaar met ovariumcarcinoom, maagkanker, pancreascarcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom én mesotheline expressie. Vrouwen
met een levensverwachting van ≥ 3 maanden.

Internationaal,
niet-gerandomiseerd multicenter onderzoek, fase I/
IIa.

TUBA trial
Early salpingectomy (tubectomy) with delayed oophorectomy to improve quality of life as alternative for
risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1/2
mutation carriers

Verbetert de kwaliteit van leven van BRCA1/2-mutatiedraagsters door het uitstellen van een ovariëctomie na een eerdere preventieve tubectomie, als
alternatief voor het preventief uitvoeren van een
adnexextirpatie?

Premenopauzale vrouwen met een BRCA1- en/of
BRCA2-mutatie, leeftijd in het geval van een
BRCA1-mutatie: 25 t/m 40 jaar en een BRCA2mutatie: 25 t/m 45 jaar, voltooide kinderwens en
minimaal één tuba nog aanwezig.

Multicenter,
prospectief
niet-gerandomiseerd onderzoek.

Radboudumc, Nijmegen
Erasmus MC, Rotterdam
MEDIOLA trial
‘A Phase I/II Study of MEDI4736 in Combination With
Olaparib in Patients With Advanced Solid Tumors’
NKI-AVL , Amsterdam
Erasmus MC, Rotterdam
Maastricht UMC+, Maastricht

RadboudMC, Nijmegen

NB. Deze tabel is met zorg samengesteld, er kunnen studies ontbreken in dit overzicht. Bron: Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG), ClinicalTrials.gov.
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Interventie vs. controle

Primaire uitkomstmaat

Preoperatieve serum-HE4-bepaling.
NB. Het HE4 wordt niet bekend
gemaakt en deze afname heeft
dus geen invloed op het beleid
bij patiënten die zich presenteren met een complexe ovariële
cyste.

Bepalen van de toegevoegde waarde van HE4
aan de RMI score om de
kans op maligniteit in te
schatten.

Randomisatie tussen Carboplatine in combinatie met Gepegyleerd Liposomaal Doxorubine
(PLD) versus Trabectedine.

Overall survival (gemeten
4,5-5 jaar na inclusie van
de laatste patiënt).

Randomisatie tussen APR-246
gecombineerd met Carboplatine/PLD-chemotherapie en
Carboplatine/PLD-chemotherapie alleen.

Dose-limiting toxicities,
safety Profile, maximum
observed plasma concentration en progressionfree survival.

Randomisatie tussen Avelumab
in combinatie met of volgend
op chemotherapie met Platinum versus Platinum-based
chemotherapy alleen.

Progression-free survival.

12. Rutten MJ, Gaarenstroom KN, Van Gorp T,
et al. Laparoscopy to predict the result of
primary cytoreductive surgery in advanced ovarian cancer patients (LapOvCatrial): a multicentre randomized controlled study. BMC Cancer 2012; 12: 31.
13. Rutten MJ, van Meurs HS, van de Vrie R, et
al. Laparoscopy to Predict the Result of
Primary Cytoreductive Surgery in Patients
With Advanced Ovarian Cancer: A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol 2017;
35(6): 613-21.
14. van de Vrie R, van Meurs HS, Rutten MJ, et
al. Cost-effectiveness of laparoscopy as

diagnostic tool before primary cytoreductive surgery in ovarian cancer. Gynecol
Oncol 2017.
15. van Baal JO, Van de Vijver KK, Nieuwland
R, et al. The histophysiology and pathophysiology of the peritoneum. Tissue Cell
2017; 49(1): 95-105.
16. van Baal J, Van de Vijver KK, Coffelt SB, et
al. Incidence of lymph node metastases in
clinical early-stage mucinous and seromucinous ovarian carcinoma: a retrospective cohort study. BJOG 2017; 124(3):
486-94.

Randomisatie tussen Pazopanib Maximaal tolereerbare
en wekelijks toegediend Pacli- dosis Pazopanib
taxel vs. Carboplatin.
hydrochloride, Carboplatin, and Paclitaxel (fase I)
en progression-free survival na één jaar.

Combinatie van Olaparib en
MEDI4736.

Disease control rate, veiligheid en tolereerbaarheid van MEDI4736
gecombineerd met Olaparib.

BMS-986148 alleen en in combinatie met Nivolumab bij patiënten met ovariumcarcinoom,
maagkanker, pancreascarcinoom, niet-kleincellig longcarcinoom.

Safety (incidentie van
adverse- en serious
adverse events)

Standaardbehandeling: preventieve adnexextirpatie op huidige adviesleeftijd (BRCA1:
35-40jr; BRCA2: 40-45jr) vs.
alternatieve behandeling:
tubectomie na voltooiing kinderwens en uitstel van ovariëctomie (BRCA1: 40-45jr; BRCA2:
45-50jr).

Menopauzegerelateerde
kwaliteit van leven.

285

17/5

gynpics

Intra-uteriene foetale botresten na APLA:
een zeldzame complicatie?
drs. N.C. Mak AIOS gynaecologie, Franciscus Gasthuis Rotterdam
drs. L.H.M. de Vleeschouwer g‑ynaecoloog, Franciscus Gasthuis Rotterdam
In een recente publicatie in het NTOG
(Zweers et al. 2016) werd opgeroepen
om de in abortusklinieken opgetreden
complicaties vanuit de tweede lijn aan
de desbetreffende abortusklinieken
terug te koppelen, zodat de gebrekkige
registratie van deze complicaties kan
worden verbeterd. Wij zagen twee vergelijkbare casus van achtergebleven
foetale botresten. Dit roept de vraag op
of het voorkomen van achtergebleven
foetale botresten na APLA eigenlijk wel
een zeldzaamheid is.

Casus 2

Casus 1

Beschouwing

Een 18-jarige G1P0A1 onderging bij een
amenorroeduur van 21 weken een
APLA. Een week nadien presenteerde
zij zich op de polikliniek met koorts en
vaginaal bloedverlies. Er werd gestart
met antibiotica en er werd een recurettage verricht, waarbij ook foetale
botresten werden verwijderd. Tijdens
een poliklinische controle twee maanden postoperatief vermeldde de patiënte last te hebben van een scherpe
dyspareunie. De transvaginale echografie toonde een cervicale echodense
structuur, 2 cm van de ectocervix verwijderd (Pic 1). Deze structuur werd
aanvankelijk geduid als myoom. Bij
een ongewijzigd klinisch en echografisch beeld werd vier maanden later
een poliklinische hysteroscopie verricht, waarbij cervicale foetale botresten werden gezien (Pic 2). De achtergebleven foetale botresten werden
hysteroscopisch verwijderd (Pic 3).

In een retrospectief cohort van 2000
vrouwen die een diagnostische hysteroscopie kregen voor uterien bloedverlies
werd bij drie vrouwen (0,15%) botweefsel in het endometrium gevonden.1
Hypothetisch gezien kan endometriaal
botweefsel van foetale origine zijn of
ontstaan door ossale endometriale
metaplasie.2 Risicofactoren voor het
achterblijven van foetale botresten na
een APLA zijn een late zwangerschapstermijn ten tijde van de abortus en een
in het illegale circuit uitgevoerde
APLA.3 Het klachtenpatroon en het
moment van ontstaan van de klachten
bij achtergebleven foetale botresten
varieert sterk.2,4 Klachten zijn o.a.
koorts, dyspareunie, vaginaal bloedverlies (spotting), menorragie, een irregulaire menstruatie, fluor vaginalis en
vaginaal verlies van stukjes botweefsel.
Bij het niet tijdig onderkennen of aanvankelijk uitblijven van symptomen

Een 41-jarige G1P0A1 bezocht de polikliniek i.v.m. een sterilisatieverzoek. Zij
had 15 jaar voordien een APLA ondergaan bij een amenorroeduur van
20 weken. Er werd een transvaginale
echografie verricht waarbij een intracavitaire echodense structuur werd waargenomen, verdacht voor een foetale
botrest (Pic 4). Hysteroscopisch werden
foetale botresten verwijderd (Pic 5);
aansluitend werd een laparoscopische
uitgevoerd.

Summary
Retained fetal bones after legal abortion forms a rare complication with unknown incidence, variable symptoms and a
variable occurrence in time following the initial abortion.
Keywords
Abortion, complication, (retained) fetal bone, infertility, dyspareunia, (chronic) pelvic pain, osseous endometrial metaplasia, endometritis ossificans, endometrial ossification.
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kan er na verloop van tijd chronische
pelvische pijn of secundaire infertiliteit
ontstaan.2,4,5 Secundaire infertiliteit is
de meest gerapporteerde klacht bij
achtergebleven foetale botresten.2,4,6-9
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Pic 1. A
 chtergebleven cervicale foetale
botresten op transvaginale
echografie
Pic 2. Hysteroscopisch beeld van
cervicale foetale botresten
Pic 3. Hysteroscopische beelden van
twee intracavitaire foetale
botresten
Pic 4. Hysteroscopisch verwijderde
foetale botresten
Pic 5. A
 chtergebleven intracavitaire
foetale botresten op trans
vaginale echografie
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Inleiden of afwachten bij verwachte macrosomie?

Een gewichtig besluit
drs. J.J.A. van Esch ANIOS gynaecologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
dr. H.P. Oosterbaan gynaecoloog-perinatoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch

Een bevalling is voor veel ouders een
grote gebeurtenis. Bij twaalf procent
van alle zwangerschappen wordt
daarbij ook een groot kind verwacht.
Foetale macrosomie wordt gedefinieerd als een geschat geboortegewicht boven 4000 gram of 90e percentiel.1,2 Prenatale detectie van
macrosomie blijkt echter vrij onbetrouwbaar en het is de vraag of
interventies op indicatie verwacht
(te) groot kind tot klinisch relevante
betere perinatale uitkomsten leiden.
Macrosomie kan gepaard gaan met
maternale en perinatale complicaties
durante partu, zoals verlengde baring,
vacuümextractie, sectio caesarea,
fluxus post-partum, dystocie, schouderdystocie met als gevolg perinatale
asfyxie of sterfte.3 In richtlijnen2,4 zijn
adviezen geformuleerd voor het geval
er een verdenking bestaat op foetale
macrosomie. Routinematig een primaire sectio verrichten, wordt niet aanbevolen maar kan overwogen worden
als het geschat gewicht meer is dan vijf
kilogram bij zwangeren zonder diabetes.2 Bij vrouwen met diabetes mellitus
of diabetes gravidarum wordt een partus nagestreefd tussen 38-39 weken.4,5
Als er geen risicofactoren zijn zoals
macrosomie, intra-uteriene groeirestrictie of gestoorde glucoseregulatie, is
er ruimte om bij zwangere met diabetes gravidarum de spontane baring af
te wachten tot 40 weken zwangerschap.4 Eerder inleiden bij macrosomie
zonder diabetes wordt niet aanbevolen.
Desondanks besluiten zorgverlener en
patiënte, ook bij ons in de kliniek, bij
de verdenking op macrosomie steeds
vaker tot een inleiding voor 39 weken
met als gedachte bovenstaande risico’s
te verkleinen.
Het vaststellen van een foetale macrosomie intra-uterien is geen sinecure.
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Voor echografische biometrie in het
derde trimester geldt een lage sensitiviteit voor predictie van macrosomie van
60%6 met een vals positiviteit van
77%.7 De gemiddelde foutmarge tussen
Estimated Fetal Weight (EFW) op basis
van echografie of uitwendige palpatie
en het geboortegewicht ligt tussen de
10 tot 20%.6 Een kleine retrospectieve
steekproef uit de registratie van het
partusboek in onze kliniek bevestigt de
onnauwkeurigheid bij verdenking
macrosomie. Van de 152 inleidingen in
de eerste twee maanden van dit jaar,
waren er tien inleidingen in verband
met een echografische verdenking
macrosomie en veertien in verband
met deze verdenking bij diabetes gravidarum. Bij geboorte bleek het gewicht
van deze totaal 24 kinderen bij slechts
drie respectievelijk twee neonaten
daadwerkelijk boven de 90e percentiel
te liggen (21%). Dit is overeenkomstig
met suggesties in de literatuur.8
Dit roept de vraag op of het raadzaam
is bij een verwachte macrosomie te
besluiten tot vroeg à terme inleiding,
bijvoorbeeld bij 38 tot 39 weken.

Vraagstelling en PICO
Wat is de invloed van inleiden van
de bevalling vroeg à terme van
zwangeren met verdenking marcosomie zonder diabetes op de incidentie
van kunstverlossing en de perinatale
uitkomst?
Patiënt: zwangere met verdenking foetale macrosomie zonder diabetes.
Intervention: inleiden van bevalling
vroeg à terme
Comparison: expectatief beleid
Outcome: incidentie van sectio caesarea, kunstverlossing, schouder dystocie, cerebrale bloedingen, plexus brachialis letsel, clavicula fractuur,
perinatale asfyxie, sterfte en invloed
op zwangerschapsduur, geboortege-

wicht, APGAR-score en lange termijn
ontwikkelingsproblemen.

Zoekstrategie
In Pubmed werd met de volgende
zoektermen een search verricht: ((“foetal macrosomia” [All Fields] OR “fetal
macrosomia” [MeSH Terms]) AND
“non-diabetic” [All Fields] AND “induction” [All Fields]) hetgeen vier resultaten opleverde. Na bestudering van titel
en abstract bleken twee artikelen relevant; een zeer recente systematic
review werd als eerste artikel geselecteerd ter bespreking alhier, een ander
artikel was geïncludeerd in deze
review. Naast Pubmed werd in de
Cochrane Library gezocht met de zoektermen: “fetal macrosomia”, “non-diabetic” en “induction labour”. Hierop
werd ook één relevante review gevonden.

Evidence
In een recente systematic review van
Magro-Malosso9 uit 2017, verrichtten
de auteurs een systematische literatuurstudie naar de effecten van inleiden bij verwachte foetale macrosomie
bij zwangeren zonder diabetes gravidarum, vergeleken met afwachtend
beleid. Zij beoordeelden dat vier gerandomiseerde studies uitgevoerd in multipele centra, met in totaal 1190 vrouwen, toereikend waren wat betreft
methodologische kwaliteit om geïncludeerd te worden. De auteurs verrichtten een intention-to-treat-analyse met
als primaire uitkomstmaat de incidentie van sectio caesarea. Secundaire uitkomstmaten van deze review waren:
incidentie van kunstverlossing, schouderdystocie, intracerebrale bloedingen,
plexus brachialis letsel, zwangerschapsduur, geboortegewicht, APGARscore, bloedgasanalyse en perinatale
sterfte. De eerste studie die behandeld
werd in deze review is een grote multicentre studie van Boulvain et al.10 In
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deze studie werden zwangeren geïncludeerd waarbij het geschatte geboortegewicht van de foetus bij 36 tot 38
weken boven de 95e percentiel lag en
na randomisatie werd overgegaan tot
inleiden tussen 37 en 39 weken, of een
afwachtend beleid werd gevolgd. Zij
beschreven een lager percentage van
significante schouderdystocie bij inleiding (1%), ten opzichte van afwachtend
beleid (4%), zonder dat er vaker sprake
was van plexus-brachialisletsel, intracraniele bloedingen of sterfte (number
needed to treat (NNT) 25). Dit houdt in
dat 25 vrouwen een inleiding moeten
ondergaan om één schouderdystocie te
voorkomen. Inleiding bij verdenking
macrosomie resulteerde vaker in een
spontane vaginale baring, hoewel er
niet significant meer sectio’s werden
beschreven bij het afwachtend beleid.
De systematic review 9 bevatte tevens
data uit drie andere trials. In totaal
werd bij 590 vrouwen (49,6%) de
baring ingeleid versus 600 vrouwen
(50,4%) waarbij expectatief beleid
werd gevoerd. Er werden geen significante verschillen gevonden in incidentie van sectio caesarea, vaginale kunstverlossing, spontane vaginale partus,
schouderdystocie, plexus brachialus
leasies, intracraniele bloedingen,
apgar-score <7 en er was geen effect op
het gemiddeld geboortegewicht. Bij
afwachtend beleid werd vaker een
geboortegewicht gemeten hoger dan
4000 en 4500 gram en kwamen vaker
botfracturen voor (0,3% versus 2%, RR
0.20, 95%CI 0,05-0,79), voornamelijk
claviculafractuur. De zwangerschapsduur was logischerwijs significant korter (één week) in geval van inleiding.
De auteurs concluderen dat inleiden
van bevalling na 38 weken van eenlingzwangerschappen met verwachte
macrosomie ‘een redelijke optie’ is.
De Cochrane review van Boulvain et
al.11 uit 2016 analyseerde dezelfde vier
RCT’s als in de systematic review van
Magro-Malosso.9 Zij concludeerden
minder foetale botfracturen en lagere
indicentie van schouderdystocie in het
voordeel van inleiden bij macrosomie
met een NNT van 60. Ook deze auteurs
beschrijven geen verschil in sectio caesarea, spontane vaginale partus of
ernstige neonatale schade zoals plexus
brachialis letsel.

Conclusie en aanbeveling
De besproken artikelen laten overeenkomstige resultaten en conclusies zien.
Op dit moment blijkt uit de literatuur
echter geen duidelijk klinisch relevant
voordeel voor de moeder of neonaat.
De beschreven reductie in neonatale
fracturen is klein, en gaan bovendien
niet gepaard met ernstige nadelen voor
de pasgeborene.12 Het inleiden bij
38 weken bij verdenking van macrosomie lijkt meer gebaseerd te zijn op
empirische ‘kennis’ of angst voor complicaties, dan op evidence based medicine. Het is van klinisch belang interventies te identificeren die hedendaags
in de praktijk gehanteerd worden, die
vooralsnog geen voordelig effect lijken
te hebben op de uitkomst. Zeker gezien
de matige sensitiviteit van gewichtsschatting, waarmee macrosomie intrauterien kan worden voorspeld is terughoudendheid met interventies
aangewezen. In de literatuur verschijnen daarentegen steeds meer aanwijzingen voor ontwikkelingsproblemen
op de lange termijn bij geboorte voor
40 weken. Bij geboorte voor 39 weken
zwangerschap neemt de kans op de
noodzaak tot ademhalingsondersteuning toe (10%), met vaker opnames op
een neonatale intensive care.13 Elke
week eerder dan 39 weken zwangerschap, geeft een grotere negatieve
invloed op de neurologische ontwikkeling en cognitieve vermogens van het
kind. In vergelijking tot kinderen die op
de optimale termijn werden geboren
hadden kinderen geboren na 37 tot
38 weken zwangerschap slechtere
schoolprestaties op de domeinen taal,
rekenen en motorische vaardigheden.14
Om deze redenen wordt in richtlijnen
geadviseerd geen electieve inleidingen
te plannen voor 39 weken.15
Het strekt vooralsnog tot de aanbeveling om bij verdenking macrosomie
zonder diabetes gravidarum het spontane beloop af te wachten. Er is onvoldoende bewijs voor gezondheidswinst
om de interventie van een inleiding van
de baring te rechtvaardigen mede in
het licht van de inaccurate prenatale
detectie van macrosomie. Mogelijk dat
een goede landelijke, gerandomiseerde
studie in Nederland uiteindelijk meer
duidelijkheid kan brengen of we bij

Deze pasgeboren zoon, geboren bij AD
40+6 weken, laat zien dat niet-inleiden
tot spontane partus heeft geleid met
geboortegewicht 4790 gram (p99),
lengte 56cm en schedelomtrek 37cm.
Foto Yvonne Lemmens, Studio JBZ (met
toestemming van ouders)

een verdenking op macrosomie moeten
inleiden vanaf 39 weken, dan wel
afwachten voor een gunstigere perinatale uitkomst.
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Samenvatting
Foetale macrosomie kan gepaard
gaan met maternale en perinatale
complicaties durante partu. Bij eerdere inleiding van de baring zouden
schouderdystocie en clavicula fractuur bij macrosomie mogelijk kunnen worden voorkomen. Prenatale
detectie van macrosomie blijkt echter vrij onbetrouwbaar. Desondanks
besluiten zorgverlener en patiënte
bij verdenking macrosomie vaak tot
inleiding. Het inleiden bij verdenking van macrosomie lijkt meer
gebaseerd te zijn op empirische
‘kennis’ of angst voor complicaties,
dan op evidence based medicine.
Deze PICO bestudeert de beschikbare literatuur betreffende de resultaten van inleiding bij verdenking
foetale macrosomie voor de preventie van neonatale morbiditeit en de
effecten op de modus partus.
Trefwoorden
Foetale macrosomie, inleiding, neonatale uitkomst, schouderdystocie
Summary
Fetal macrosomia is associated with
maternal and perinatal complications during labour. Induction of
labour could prevent shoulder dystocia and fracture of the clavicle.
Prenatal detection of macrosomia
appears quite unreliable. Nevertheless, patient and professional often
decide to induce labour in cases of
suspected macrosomia. Induction of
labour seems to be based on empirical knowledge or fear for complications, more than to evidence-based
medicine. This review shows the
available literature on the results of
induction of labour for suspected
macrosomia to prevent neonatal
morbidity and the effects on the
mode of delivery.
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Datum : 5 oktober 2017
Locatie : Van der Valk Nijmegen/Lent
Wanneer : van 12:30 tot 17:15 uur
Voor wie : urologen, gynaecologen, assistenten in opleiding, physician assistants
en verpleegkundig specialisten*.

Graag tot ziens in Nijmegen!
dr. Manon Kerkhof, urogynaecoloog en
dr. John Heesakkers, uroloog

U kunt zich inschrijven via:

www.radboudumc.nl/icsiuga2017
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Sluitingsdatum voor registratie 21 september 2017
Contact
Yvonne Savelkoul-Broekman, projectmedewerker
Radboudumc Health Academy
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T 06 15310241
E Yvonne.Savelkoul-Broekman@radboudumc.nl

* Disciplines zonder voorschrijfbevoegdheid kunnen vanwege de betreffende regelgeving niet toegelaten worden.

Dit congres is mede mogelijk gemaakt
door Astellas Pharma B.V.
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Post ICS & IUGA congres 2017
Nederlandse gynaecologen en urologen
hebben in juni het IUGA congres in Vancouver
en in september het ICS congres in Florence
bezocht. Op het Post ICS & IUGA congres
heeft u een unieke mogelijkheid om van deze
twee wereldcongressen de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van functionele
urologie en urogynaecologie te vernemen.
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