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Algemene gegevens 

 

Algemene gegevens 

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten 

(www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).  

 

Doel en doelgroep 

Doel 

De samengestelde werkgroep heeft zich ten doel gesteld een onderbouwd antwoord te geven op 

verschillende vragen over de diagnostiek en behandeling van PMB. 

Doelgroep 

De doelgroep van de richtlijn zijn de behandelend gynaecologen van vrouwen die zijn doorverwezen 

naar de gynaecoloog vanwege de klacht PMB. Door de werkgroep is de klacht als basis genomen. Een 

uitgebreide omschrijving staat in de Inleiding.  

 

Samenstelling werkgroep 

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een werkgroep ingesteld, bestaande uit 

vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij  de zorg voor vrouwen met 

postmenopauzaal bloedverlies (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep). De werkgroepleden 

zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende 

2014- 2015 aan de totstandkoming van de richtlijn. De werkgroep is verantwoordelijk voor de 

integrale tekst van deze richtlijn.  

- Mw. Dr. A. Timmermans, voorzitter, gynaecoloog AMC te Amsterdam 

- Dhr. Dr. W.J.K. Hehenkamp, vice-voorzitter, gynaecoloog VUMC te Amsterdam 

- Mw. Dr. M. C. Breijer, AIOS Gynaecologie Erasmus MC te Rotterdam 

- Dhr. Dr. F.P.H.L.J. Dijkhuizen, gynaecoloog Rijnstate ziekenhuis te Arnhem 

- Mw. Drs. N. van Hanegem, gynaecoloog MUMC te Maastricht 

- Mw. Drs. N.M. de Lange, AIOS Orbisch Medisch Centrum te Sittard 

- Mw. Dr. J.M.A. Pijnenborg, gynaecoloog TweeStedenziekenhuis te Tilburg 

- Dhr. Dr. M. A.A. van Trotsenburg, gynaecoloog, VUMC te Amsterdam 

- Mw. Drs. L.F. van der Voet, gynaecoloog DeventerZiekenhuis te Deventer 

- Mw. Drs. E.M.E. den Breejen, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht 

- Mw. A. Rozeboom, junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten te Utrecht 

 

Belangenverklaringen 

De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel 

ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven, organisaties of instellingen die 

in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Tevens is navraag gedaan naar persoonlijke 

financiële belangen, naar belangen vanwege persoonlijke relaties, reputatiemanagement, extern 

gefinancierd onderzoek, en belangen door kennisvalorisatie. De belangenverklaringen zijn op te 

vragen bij het secretariaat van de NVOG. 

Inbreng patiëntenperspectief 

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het afnemen van een enquête onder 
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de patiëntenpopulatie. De enquête is verspreid via de gynaecologen en de patientenorganisatie. De 

respons was echter laag met vijf patienten. Een verslag van de enquête is besproken in de werkgroep 

en de belangrijkste verbeterpunten zijn verwerkt in de richtlijn (Hoofdstuk Organisatie van Zorg) en 

terug te vinden als bijlage. Ook de de enquête is terug te vinden in de bijlage.    

 

Werkwijze 

AGREE 

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen volgens het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 

2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit (www.kwaliteitskoepel.nl). Dit rapport 

is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II) 

(www.agreecollaboration.org), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is en op 

‘richtlijnen voor richtlijn’ voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen (www.cvz.nl). 

 

Knelpunteninventarisatie 

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de adviseur de 

knelpunten; deze inventarisatie resulteerde in een raamwerk. Het raamwerk van de richtlijn is aan 

diverse organisaties voorgelegd voor commentaar. 

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten 

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur 

concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep de 

definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens inventariseerde de werkgroep per 

uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij naar zowel gewenste als 

ongewenste effecten werd gekeken. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun 

relatieve belang als cruciaal, belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep, voor zover 

mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen 

wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.  

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur 

Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen in de Guideline 

International Network (G-I-N)-database en naar systematische reviews in Medline. Vervolgens werd 

voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar 

gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische databases. Tevens werd 

aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. 

In eerste instantie werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden 

selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. 

De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases 

waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde 

selectiecriteria zijn te vinden in de zoekverantwoording van de desbetreffende uitgangsvraag. 

Kwaliteitsbeoordeling individuele studies 

Individuele studies werden systematisch beoordeeld op basis van op voorhand opgestelde 

methodologische kwaliteitscriteria om zo het risico op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen 

inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de methodologische checklijsten.  
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Samenvatten van de literatuur 

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk 

weergegeven in evidence tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden beschreven 

in de samenvatting van de literatuur.  

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  

A) Voor interventievragen 

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. GRADE staat 

voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie 

http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins et al., 2004). 

B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose 

Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de conclusie is 

bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen et al., 2004).  

Formuleren van de conclusies 

Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en prognose is het 

wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie, waarbij het niveau van het 

meest relevante bewijs is weergegeven.  

Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen; de conclusie wordt 

getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de werkgroepleden de 

balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige 

effecten voor de patiënt afgewogen. 

Overwegingen 

Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk, zoals 

de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van 

voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van de 

literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.  

Formuleren van aanbevelingen 

De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het (beste) 

beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De kracht van het 

wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 

overwegingen bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit 

een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling 

niet uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de 

aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.  

Randvoorwaarden (Organisatie van zorg) 

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met de 

organisatie van zorg: alle aspecten die rand voorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg zoals 

coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, menskracht en infrastructuur. Randvoorwaarden 

die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van 

de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag. Meer algemene, overkoepelende of bijkomende 

aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in het hoofdstuk Organisatie van Zorg. 
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Indicatorontwikkeling 

Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne kwaliteitsindicatoren 

ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken. Meer 

informatie over de methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van 

Medisch Specialisten (secretariaat@kennisinstituut.nl).  

Kennislacunes 

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de 

resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de 

werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is. Een overzicht van 

aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek staat in de Kennislacunes (zie aanverwante producten). 

Commentaar- en autorisatiefase 

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor 

commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding 

van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de 

werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen 

voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd. 

Implementatie 

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie 

van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet 

op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Een 

overzicht staat in de Implementatietabel (zie aanverwante producten).  

Geldigheid 

Uiterlijk in 2020 bepaalt het bestuur van de NVOG of deze richtlijn of module nog actueel is. Zo nodig 

wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn 

komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te 

starten.  

De NVOG is als houder van deze richtlijn(module) de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van 

deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of 

gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijke 

over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 

Literatuur 

Atkins D, Best D, Briss PA, et al. GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of 

recommendations. BMJ 2004;328(7454):1490. 

Van Everdingen, J.J.E., Burgers, J.S., Assendelft, W.J.J., et al. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Een 

leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. 
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Samenvatting Aanbevelingen 

Stel vast of het bloedverlies een vaginale oorsprong heeft. 

 

Verifieer of er in de eerste lijn cervixcytologie heeft plaatsgevonden.  
 

   

 

Indien cervixcytologie niet in de eerste lijn heeft plaatsgevonden neem dan cervixcytologie af in 
combinatie met HPV-bepaling conform de richtlijn CIN. 

 

Verricht een transvaginale echo als eerste stap in de diagnostiek bij vrouwen met PMB en meet de 
endometriumdikte.  

 

Neem een waarde van >4 mm van de endometriumdikte als afkappunt voor het uitvoeren van 
verdere diagnostiek. 
 

  

Doe een endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) bij een endometriumdikte boven de afkapwaarde 
van 4 mm of wanneer de endometriumdikte niet goed vast te stellen is bij transvaginale echo. 

 

Verricht een (ambulante) hysteroscopie met gericht biopten indien endometriumaspiratie niet leidt 
tot een classificeerbare diagnose. 

 

Voer een diagnostische curettage alleen uit wanneer voorgaande onderzoeken 
(endometriumaspiratie-biopt, SIS en hysteroscopie) niet geleid hebben tot een diagnose. 

 

Zet verdere diagnostiek in naar endometriumpoliepen bij vrouwen met een verdikt endometrium 
(>4mm) en een benigne uitslag van de endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®). 

 

Verwijder een vastgestelde poliep in verband met de kans op (pre)maligniteit en niet ter 
voorkoming van recidiverend bloedverlies.   

 

Stel een poliep bij voorkeur vast met behulp van een contrastecho in verband met gunstigere 
pijnscores, lagere kosten en betere beschikbaarheid dan hysteroscopie. 
 

 

Beschouw iedere vorm van vaginaal bloedverlies langer dan 6 weken na een eerste episode 
postmenopauzaal bloedverlies als een recidief postmenopauzaal bloedverlies, ongeacht de tijd 
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tussen beide episodes (tenzij verklaard, bijvoorbeeld door cyclisch gebruik van hormonen) 

 

Beschouw PMB dat langer dan een jaar optreedt na de vorige episode als een eerste episode. 

 

Beschouw iedere vorm van aanhoudend postmenopauzaal bloedverlies als abnormaal en evalueer 
en behandel dit hetzelfde als recidief bloedverlies. 

 

Bespreek de recidiefkans postmenopauzaal bloedverlies met een patiënte (tussen 5-20 %). 

 

Verricht aanvullend onderzoek gezien de kans op maligniteit tussen de 4 en 8 %. 

 

Voer een (ambulante) hysteroscopie met biopten uit wanneer recidief postmenopauzaal bloedverlies 
optreedt, ongeacht de endometriumdikte. 

 

Stel geen therapie in om een recidief van postmenopauzaal bloedverlies te voorkomen. 

 

Behandel alleen kortdurend met oestrogenen wanneer een (pre)maligniteit is uitgesloten bij een 
patiënte met een endometriumdikte van <4mm en (meerdere) recidieven tot onacceptabel ongemak 
voor de patiënte leiden.  

 

Behandel alleen met progestagenen wanneer een (pre)maligniteit is uitgesloten bij een patiënte met 
een endometriumdikte van >4 mm en (meerdere) recidieven tot onacceptabel ongemak voor de 
patiënt leiden.  

 

Maak lokaal afspraken over de minimale zorg verricht door de huisarts en afstemming over de 
communicatie met de patiënt. 

 

Verricht een contrastecho en endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) bij voorkeur tijdens het eerste 
consult. 

 

Streef ernaar om de diagnostische work-up (transvaginale echo,endometriumaspiratie-biopt 
(Pipelle®) en SIS) binnen drie weken na verwijzing af te ronden. 
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 

 

1.1 Aanleiding voor het maken van de richtlijn  

Waarom is het belangrijk een richtlijn voor dit onderwerp te ontwikkelen? 

Postmenopauzaal bloedverlies (PMB) is gedefinieerd als bloedverlies na de menopauze (minimaal 

één jaar na de laatste menstruatie). PMB komt zeer frequent voor, bij ongeveer 10% van de vrouwen 

in het eerste jaar na de menopauze (Astrup 2004). Vrouwen die zich presenteren met PMB hebben 

een kans van ongeveer 10% dat een endometriumcarcinoom de onderliggende oorzaak is van dit 

bloedverlies (Dijkhuizen 1996, Emanuel 1995). In Nederland is endometriumcarcinoom de meest 

voorkomende gynaecologische maligniteit, met een incidentie van 1900 per jaar, waarvan zo’n 95% 

zich presenteert met PMB (www.Oncoline.nl). De incidentie van het endometriumcarcinoom is 

stijgende ten gevolge van een toename van obesitas (een belangrijke risicofactor voor 

endometriumcarcinoom) en de ouder wordende populatie. Doordat een endometriumcarcinoom 

zich meestal presenteert met postmenopauzaal bloedverlies wordt het vaak in een vroeg stadium 

ontdekt en heeft het een gunstige prognose. Bij vrouwen met PMB moet altijd diagnostiek worden 

verricht om een endometriumcarcinoom uit te sluiten. In het diagnostisch traject moeten 

afwegingen worden gemaakt welke risico’s, zoals de kans op complicaties of de kans op een gemist 

carcinoom, acceptabel worden geacht.  

De kans op PMB neemt af met de leeftijd, terwijl de kans op een endometriumcarcinoom als oorzaak 

van het bloedverlies juist toeneemt met de leeftijd. In een observationeel Scandinavisch onderzoek 

van 457 vrouwen met  postmenopauzaal vaginaal bloedverlies varieerde de leeftijdsspecifieke 

incidentie van postmenopauzaal vaginaal bloedverlies voor vrouwen jonger dan 50 jaar van 14,6 per 

1000 (95 % BI 10,1-20,3) tot 1,7 per 1000 (95 % BI 1,1-2,6) voor vrouwen ouder dan 80 jaar (figuur 1) 

(Gredmark 1995). De kans daarentegen om een endometriumcarcinoom als oorzaak te vinden nam 

met de leeftijd toe van < 1% voor vrouwen jonger dan 50 jaar tot 24% voor vrouwen ouder dan 80 

jaar (figuur 1). Ongeacht leeftijd is de incidentie van endometriumcarcinoom hoger bij vrouwen met 

PMB en obesitas (18%) of diabetes (21%) vergeleken met vrouwen zonder deze risicofactoren (8.0%) 

(Van Doorn 2007). 
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Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de praktijk waarvoor deze richtlijn aanbevelingen dient te 

geven? Indien herziening van een richtlijn: waarom dient de richtlijn herzien te worden en op welke 

(knel)punten? 

De vorige richtlijn “Abnormaal bloedverlies in de postmenopauze” dateert uit 2003. Sindsdien 

hebben nieuwe ontwikkelingen, met name in de minimaal invasieve diagnostiek, en studies over de 

predictie van endometriumcarcinoom en over de diagnostiek en therapie van goedaardige 

intracavitaire afwijkingen geleid tot de noodzaak van een volledige revisie van deze richtlijn. 

Het klinisch probleem van PMB behelst twee aspecten: enerzijds diagnostiek naar 

endometriumcarcinoom, anderzijds diagnostiek naar en behandeling van onderliggende 

behandelbare benigne afwijkingen ter voorkoming van recidief PMB. De huidige richtlijn focust 

vooral op het zo doelmatig mogelijk uitsluiten dan wel aantonen van een endometriumcarcinoom. 

Aangezien bij negen op de tien vrouwen geen endometriumcarcinoom wordt gevonden resteert de 

vraag hoe deze vrouwen te behandelen. Knelpunten waar op dit moment nog onvoldoende 

antwoord op is zijn: 

- Moet, naast het uitsluiten van endometriumcarcinoom, diagnostiek en behandeling van 

intracavitaire benigne afwijkingen plaats vinden en zo ja, hoe?  

- Wanneer spreekt men van recidief PMB? Welke diagnostische work-up vindt plaats in geval van 

recidief PMB? 

- Is recidief PMB te behandelen/voorkomen? 
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1.2 Doel van de richtlijn 

Wat is het doel (beoogde effect) van de richtlijn? 

De samengestelde werkgroep heeft zich ten doel gesteld een onderbouwd antwoord te geven op 

verschillende vragen over de diagnostiek en behandeling van PMB. 

1.3 Afbakening van de richtlijn 

Om welke patiëntengroep gaat het? Wat zijn de mogelijke interventies/therapieën of (diagnostische) 

testen? Wat zijn de belangrijkste en voor de patiënt relevante uitkomstmaten? 

De focus van de richtlijn ligt op vrouwen die zijn doorverwezen naar de gynaecoloog vanwege de 

klacht PMB. De richtlijn PMB sluit aan op de NHG-standaard vaginaal bloedverlies en ook op de 

landelijke transmurale afspraak met de NHG. Door de werkgroep is de klacht als basis genomen. 

Vrouwen met bloedverlies bij tamoxifen en aanverwante medicatie vallen buiten de scope van deze 

richtlijn (zie Oncoline). Ook bloedverlies dat optreedt bij het gebruik van hormonale restitutie 

therapie (HRT) wordt niet in deze richtlijn behandeld. De nieuwe richtlijn HRT is in voorbereiding. 

Hierin zal dit onderwerp behandeld worden. 

Enerzijds heeft de werkgroep gekeken naar de diagnostische accuratesse van verschillende 

diagnostische middelen (transvaginale echoscopie, water (of gel)contrastechoscopie, 

endometriumbiopsie, hysteroscopie) voor het uitsluiten van endometriumcarcinoom dan wel 

goedaardige intracavitaire afwijkingen. Anderzijds heeft de werkgroep het effect van verschillende 

behandelingen van de klacht PMB (in geval van geen of goedaardige afwijkingen) bekeken. Hieronder 

vallen therapeutische hysteroscopie, oestrogenen en progestagenen. Het effect van de verschillende 

behandelingen werd beoordeeld op basis van kans op recidief PMB. Tenslotte heeft de werkgroep 

gekeken naar wat recidief PMB is en wat dan te doen aan diagnostiek en behandeling. 

1.4 Beoogde gebruikers van de richtlijn 

Deze richtlijn is geschreven voor gynaecologen. Daarnaast is de richtlijn beschikbaar voor alle overige 

leden van de beroepsgroepen die zijdelings betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met PMB.  

1.5 Definities en begrippen 

Wat zijn de belangrijkste definities die in deze richtlijn gebruikt worden? 

Deze richtlijn gaat over de behandeling van vaginaal postmenopauzaal bloedverlies. Definities met 

betrekking tot de eerste episode zullen in deze paragraaf behandeld worden. Definities van 

recidiverend of aanhoudend bloedverlies worden in hoofdstuk 6 besproken.  

De hulpverlener dient zich ervan te vergewissen dat het ook daadwerkelijk vaginaal bloedverlies 

betreft (en niet uit bijvoorbeeld anus/blaas). PMB is gedefinieerd als bloedverlies minimaal één jaar 

na de laatste menstruatie bij afwezigheid van een cyclusstoornis. De menopauze is het tijdstip van de 

laatste vaginale bloeding als gevolg van de fysiologische periodieke beïnvloeding van het 

endometrium door ovariële hormonen. De natuurlijke menopauze - en daarmee ook de 

postmenopauze - kan slechts retrospectief worden vastgesteld na een amenorroe van twaalf 

maanden. In de perimenopauze is endocrinologisch onderzoek niet van toegevoegde waarde. Ieder 

vaginaal bloedverlies in de postmenopauze waarvoor een logische verklaring ontbreekt is per 
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definitie abnormaal en verdient nader onderzoek. Onder oestrogeen/progestageengebruik in de 

jaren rondom de menopauze valt de menopauze niet vast te stellen en moet men varen op klinische 

symptomen en leeftijd. In analogie geldt dit ook voor vrouwen onder behandeling van selective 

estrogen response modulators (SERM’s), selective progesterone response modulators (SPRM’s), 

GnRH analogen of andere substanties met affiniteit tot de oestrogeen en/of progesteron receptoren 

(fyto-oestrogenen, endocrine disruptors). Een onttrekkingsbloeding na toediening van progestativa 

in het kader van oestrogeengebruik voldoet aan de verwachting en is daarmee verklaard. Hetzelfde 

geldt voor gering vaginaal bloedverlies kort na vaginale chirurgie. Pessariumgebruik wegens prolaps, 

gebruik van anticoagulantia en atrofie zijn onvoldoende verklaring voor abnormaal vaginaal 

bloedverlies en verdienen nader onderzoek. De werkgroep heeft in consensus besloten dat elke vorm 

van bloedverlies tussen zes weken en één jaar na een eerste episode van PMB beschouwd zal 

moeten worden als een recidief. PMB meer dan één jaar na een eerdere episode beschouwt de 

werkgroep als een nieuwe episode (zie ook hoofdstuk 6 van deze richtlijn).  

Aangenomen wordt dat door de huisarts cervixcytologie en een vaginaal toucher wordt verricht. 

Indien dit niet is gebeurd, dient dit in de tweede lijn alsnog plaats te vinden. Daarnaast dient een 

cervixcytologie te worden gecombineerd met een HPV-bepaling, conform de richtlijn CIN. In deze 

richtlijn wordt het meten van de endometriumdikte genoemd. Aangezien het bij postmenopauzale 

vrouwen veelal onmogelijk is het endometrium als enkele laag in beeld te brengen wordt in het 

vervolg met de term 'endometriumdikte' de dikte in millimeter van beide lagen ('totale dikte') 

bedoeld. Hierbij geldt het volgende: met behulp van transvaginale echoscopie dient de dikte van het 

endometrium te worden gemeten in het midsagitale vlak. Dit gebeurt met de kallipers op een 

stilstaand beeld. Hierbij wordt dat gebied gekozen waar het endometrium het dikste lijkt. De kallipers 

worden op de buitenste rand van het endometrium (grens met myometrium) geplaatst. Indien er 

vocht in het cavum uteri wordt gezien, wordt dit niet meegeteld in de meting. Dan wordt tweemaal 

een enkele endometriumdikte gemeten.  De inter- en intra-observer variatie van endometriumdikte 

meting is klinisch acceptabel (kappa 0.81) (Epstein 2002). Het gemiddelde verschil in 

endometriumdikte meting varieert tussen verschillende echo-onderzoekers met 0.1 – 0.3 mm in de 

groep vrouwen met endometriumdikte 0-4 mm en 0.2-0.3 mm in de groep vrouwen met 

endometriumdikte 5 en hoger (Wolman 1998, Epstein 2002). Indien de endometriumdikte niet te 

meten is of niet te beoordelen, dan dient dit te worden beschouwd als “verdikt endometrium”. 

De werkgroep heeft geprobeerd een uniforme definitie van een endometriumpoliep te vinden. Een 

endometriumpoliep wordt beschouwd als gesteelde of sessiele, focale, intracavitaire afwijking van 

het endometrium. Omdat in de literatuur geen definitie te vinden is van de minimale grootte van een 

poliep, wordt de beslissing of iets een poliep is of niet (bijvoorbeeld een flard endometrium of 

artefact op de SIS) overgelaten aan de individuele arts. Een scherpere definitie lijkt dus niet haalbaar. 

Bij vrouwen waarbij in de endometriumaspiratie-biopt simpele hyperplasie zonder atypie wordt 

gevonden, wordt dit beschouwd als een benigne uitslag. Hyperplasie met atypie wordt beschouwd 

als een premaligniteit. Omdat zowel hyperplasie met atypie als endometriumcarcinoom behandeld 

worden met een uterusextirpatie met bilaterale salpingo-oophorectomie (verwijzing oncoline), 

beschouwen we deze groep patiënten als één groep: namelijk patiënten met een (pre)maligniteit. 

Behandeling van (simpele/complexe) hyperplasie zonder atypie valt buiten de scope van deze 

richtlijn (zie oncoline).  
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Algemene Aanbevelingen 

Stel vast of  het bloedverlies een vaginale oorsprong heeft. 

 

Verifieer of er in de eerste lijn cervixcytologie heeft plaatsgevonden. 
 

   

 

Indien cervixcytologie niet in de eerste lijn heeft plaatsgevonden neem dan cervixcytologie af in 

combinatie met HPV-bepaling conform de richtlijn CIN. 
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Hoofdstuk 2. Het meten van de endometriumdikte met de transvaginale echo. 
 

Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Meting van de endometriumdikte 

Volledige titel (max 100 tekens) Het meten van de endometriumdikte met de transvaginale 

echo 

Uitgangsvraag  

Welke plaats heeft het meten van de endometriumdikte met transvaginale echografie als 

diagnosticum in het uitsluiten van het endometriumcarcinoom? 

Inleiding 

De richtlijn PMB richt zich in de eerste plaats op het uitsluiten van endometriumcarcinoom. Een 

transvaginale echo (TVE) is laagdrempelig, meestal in de onderzoekskamer van de gynaecoloog,  

beschikbaar. TVE wordt door vrouwen ervaren als minimaal invasief (Van den Bosch 2008). Voorts is 

een strategie startend met TVE in de diagnostiek bij vrouwen met PMB beschreven als 

kosteneffectief in een populatie met een vooraf kans op een endometriumcarcinoom van <15% 

(Dijkhuizen 2003). Met behulp van de meting van de endometriumdikte wordt onderscheid gemaakt 

tussen vrouwen met een hoog en laag risico op endometriumcarcinoom. In de (internationale) 

literatuur wordt een achteraf kans na een negatieve testuitslag op endometriumcarcinoom van 

ongeveer 1% acceptabel geacht. Dit is vergelijkbaar met de beschreven incidentie van een (pre) 

maligniteit van het endometrium in een populatie zonder bloedverlies (van 0.6% tot 3.0%) (Breijer 

2012, Mingels 2013). Onduidelijk is echter wat de diagnostische accuratesse van TVE is en wat het 

afkappunt van de endometriumdikte moet zijn om endometriumcarcinoom betrouwbaar uit te 

kunnen sluiten. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op deze twee aspecten.  

 

Zoeken en selecteren 

Om de uitgangsvragen te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht bij 

de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en): 

1. Wat is de diagnostische accuratesse van TVE voor uitsluiten endometriumcarcinoom? 

2.  Bij welke endometriumdikte is het acceptabel af te zien van verdere invasieve 

endometriumdiagnostiek?  

PICO 

P  Postmenopauzale patiënte met vaginaal bloedverlies 

I  Meten van de endometriumdikte  met transvaginale echografie 

C  

O  Sensitiviteit en specificiteit (diagnostische accuratesse) en afkappunten endometriumdikte 

voor uitsluiten endometriumcarcinoom 

Relevante uitkomstmaten 

Voor het uitsluiten van een aandoening is met name de sensitiviteit van belang. Hoe hoger de 

sensitiviteit van de transvaginale echo, des te betrouwbaarder kun je een endometriumcarcinoom 

uitsluiten en kun je vrouwen identificeren met een verhoogd risico op endometriumcarcinoom. Om 
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te bepalen welk afkappunt van endometriumdikte het beste gebruikt kan worden, werd gezocht naar 

de sensitiviteit van de meting van verschillende endometriumdiktes. De werkgroep achtte kans op 

endometriumcarcinoom een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en sensitiviteit van de 

meting van endometriumdikte voor de besluitvorming een belangrijke uitkomstmaat. 

Zoeken en selecteren (Methode) 

In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar 

systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek vanaf 1950 tot heden. De zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage 

Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 255 treffers op. Studies werden geselecteerd op 

grond van de volgende selectiecriteria:  

-  systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek; nagekomen vergelijkende studies gepubliceerd na de inclusiedatum van de 

systematische reviews 

-  waarin de diagnostische accuratesse van een transvaginale echo van het endometrium wordt 

bepaald voor op endometriumcarcinoom; 

- bij postmenopauzale vrouwen met vaginaal bloedverlies.  

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 51 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging 

van de volledige tekst werden vervolgens 26 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 25 studies 

geselecteerd. Er zijn alleen systematische reviews geïncludeerd, aangevuld met eventueel hierna 

gepubliceerde individuele studies. Er is één systematische review geselecteerd. 

Resultaten 

Een systematische review is definitief opgenomen in de literatuuranalyse, in deze systematische 

review zijn vier eerdere meta-analyses over TVE opgenomen. De belangrijkste studiekarakteristieken 

en resultaten zijn opgenomen in de evidence tabellen. De evidence tabellen en beoordeling van 

individuele studiekwaliteit zijn opgenomen onder de bijlage Onderbouwing. 
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Samenvatting literatuur 

Beschrijving studies 

Sensitiviteit en specificiteit transvaginale echo gerelateerd aan afkappunten endometriumdikte 

Van Hanegem (2011) beschrijven een systematische literatuurstudie over de diagnostische 

accuratesse van diverse methoden van diagnostiek om endometriumcarcinoom bij postmenopauzale 

vrouwen vast te stellen. Hiervoor zijn in MEDLINE en EMBASE artikelen gezocht van Januari 1965 tot 

Januari 2010. Systematische reviews van observationele studies over de diagnostiek bij vrouwen met 

postmenopauzaal bloedverlies ter aantoning van endometriumcarcinoom zijn geïncludeerd in de 

zoekstrategie. Daarnaast zijn (inter)nationale richtlijnen en referenties geïncludeerd in de 

zoekstrategie. Sleutelwoorden waren synoniemen voor postmenopauzale bloedingen, 

endometriumdikte, echo, hysteroscopie en biopsie. Selectiecriteria voor inclusie waren: 

P: vrouwen met postmenopauzaal vaginaal bloedverlies; I: 1) meting van endometriumdikte door 

transvaginale echo, 2) poliklinische endometriumsampling, 3) contrastechoscopie (SIS) of 4) 

hysteroscopie; R: histologische bevindingen van het endometrium en O: diagnostische accuratesse 

voor uitsluiten van endometriumcarcinoom en/of hyperplasie. De methodologische kwaliteit van de 

studies werd beoordeeld op basis van de Cochrane checklist voor systematische reviews van 

diagnostische studies. De sensitiviteit en specificiteit van transvaginale echografie werden berekend.  

 

Resultaten 

Van Hanegem (2011) includeerden vier systematische reviews (Timmermans 2010, Gupta 2002, 

Tabor 2002, Smith-Bindman 1998) die de diagnostische accuratesse van transvaginale echo 

rapporteerden om endometriumcarcinoom bij postmenopauzale vrouwen uit te sluiten. Daarnaast is 

een set van vijf nationale en internationale richtlijnen geïncludeerd. De methodologische kwaliteit 

van de studies was goed. Alle studies scoorden hoog op aspecten als beschrijving van selectiecriteria 

van literatuuronderzoek, studiekarakteristieken en juist uitgevoerde meta-analyses. Er werd laag 

gescoord op het juist beschrijven van het doel van de studie.  

De vier studies rapporteerden een gevarieerde sensitiviteit en specificiteit van TVE. Voor de 

resultaten hiervan, zie onderstaande tabel (Van Hanegem 2011).   

 

 

De systematische review van Van Hanegem (2011) beschreef geen 95% betrouwbaarheidsintervallen 

van de sensitiviteit en specificiteit.  
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Bewijskracht literatuur 

De studie van Van Hanegem (2011) is een systematische review van diagnostische systematische 

reviews en wordt door middel van EBRO beoordeeld. Echter, er is geen meta-analyse uitgevoerd. De 

bewijskracht van het artikel is beoordeeld met niveau A2.  

Conclusies 

EBRO  

A2 

De sensitiviteit van transvaginale echo varieert van 97.9 tot 100% bij een afkapwaarde 

van 3 mm, van 94.8 tot 96 % bij 4 mm en tussen 90.3 en 96% bij 5 mm.   

Van Hanegem 2011 

 

EBRO  

A2 

Een afkappunt ≤ 4 mm geeft een  achterafkans op een endometriumcarcinoom bij een 

dun endometrium van 1.2%. Deze is vergelijkbaar met het voorkomen van een 

endometriumcarcinoom in de asymptomatische populatie. 

Van Hanegem 2011 

 

Overwegingen 

Het meten van de endometriumdikte met een TVE is een sensitieve methode om een 

endometriumcarcinoom uit te sluiten. Des te lager het gekozen afkappunt, des te hoger de 

sensitiviteit. Bij het kiezen van een afkappunt zijn meer aspecten van belang. Ten eerste moet de 

achterafkans op een endometriumcarcinoom bij een negatieve test acceptabel zijn (anders gezegd: 

het aantal “fout-negatieven”). Ten tweede moet het aantal vrouwen dat aanvullend (invasief) 

onderzoek moet ondergaan opwegen tegen het aantal vrouwen dat extra opgespoord wordt en ten 

derde speelt de kosteneffectiviteit een rol. 

In een populatie met een vooraf kans van 10% geeft een afkappunt  van ≤ 3mm bij TVE met een 

sensitiviteit van 98% een achteraf kans van 0.7% op een maligniteit bij een negatieve test (dus 

endometrium dunner dan 4 mm). Bij een afkappunt van ≤ 4 mm met TVE met een sensitiviteit van 

96% wordt de achteraf kans 1.2%. Bij ≤ 5 mm met TVE met  een sensitiviteit van 90.3% wordt de 

achteraf kans 2.0% (Timmermans 2010). In de literatuur wordt 1% achteraf kans (na negatieve test) 

beschreven als acceptabel wat ook overeenkomt met de beschreven prevalentie van 

endometriumcarcinoom in een populatie zonder bloedverlies (0.62%-3%) (Breijer 2012, Mingel 

2013).  Er zijn tot op heden geen klinisch toepasbare predictiemodelen die het individualiseren van 

de voorafkans voor endometriumcarcinoom op basis van patientkarakteristieken mogelijk maken 

(van Hanegem 2012). 

De meeste richtlijnen baseren hun afkapwaardes op de meta-analyse van Smith-Bindman (Smith-

Bindman 1998). De sensitiviteit van de TVE is waarschijnlijk overschat in de meta-analyse gedaan 

door Smith-Bindman aangezien die zich heeft gebaseerd op reeds gepubliceerde uitkomsten. In de 

meta-analyse van Timmermans is gebruik gemaakt van individuele patiëntdata wat een meer 

accurate uitkomst geeft. Recent includeerden Wong (Wong 2015) 4383 postmenopauzale vrouwen 

in een retrospectieve cohortstudie. Bij 3.8% werd een endometriumcarcinoom vastgesteld. De 

sensitiviteit van transvaginale echo bij een afkappunt van 3 mm was 97.0% (95% BI 94.5-99.6%), bij 

een afkappunt van 4 mm was dit 94.1% (95% BI 90.5-97.6%), bij een afkappunt van 5 mm 93.5% (95% 
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BI 89.7-97.2%). Deze waarden komen  overeen met de meest recente meta-analyses (Timmermans 

2010, Gupta 2002, Tabor 2002).  Oppervlakte onder de grafiek (ROC) was 0.92 (95% BI 0.89–0.94%).   

Bij een waarde boven het afkappunt zal verdere diagnostiek moeten plaats vinden ter uitsluiting van 

een endometriumcarcinoom bijvoorbeeld door poliklinische endometriumaspiratie (Pipelle® (Pipelle 

de Cornier, Paris, Frankrijk)). Van Pipelle® endometriumaspiratie wordt een failure rate van 054% 

beschreven waarbij de kans op failure samenhangt met nullipariteit en hogere leeftijd en toeneemt 

als de endometriumdikte afneemt (Dijkhuizen 2000, Visser 2013). Het verlagen van het afkappunt 

van  de endometriumdikte zal tot potentieel meer failures leiden. Bij het verlagen van de 

afkapwaarde naar ≤3 mm zal de achteraf kans op een maligniteit gereduceerd worden met totaal 

0.5% (1.2 naar 0.7%). Dit betekent dat tweehonderd patiënten  extra een afwijkende testuitslag 

zullen krijgen en aanvullend onderzoek moeten ondergaan om één patiënt met een maligniteit op te 

sporen.  

Bij een afwijking van het endometrium is de verwachting dat de bloedingsklachten zullen recidiveren 

of persisteren. Indien vrouwen met een dun endometrium goed geïnstrueerd worden zullen zij terug 

komen en vervolgonderzoek ondergaan.  

Onderzoek door Clark (Clark 2006) heeft aangetoond dat het uitvoeren van een TVE als eerste 

screeningstest met een afkappunt ≤ 4 mm kosteneffectief is in een populatie met een vooraf kans 

van >10% op een endometriumcarcinoom. Een afkappunt van ≤5 mm is  goedkoper maar geeft 6% 

kans op een hoger stadium endometriumcarcinoom door delay. Er is geen kosteneffectiviteits-

onderzoek verricht bij een afkappunt van ≤3 mm.  

Een niet te beoordelen endometrium moet beschouwd worden als > 4 mm . 

Samenvattend geeft een afkappunt ≤4 mm een acceptabele achteraf kans op een 

endometriumcarcinoom bij een negatieve test (1.2%), vergelijkbaar met het voorkomen van een 

endometriumcarcinoom in de asymptomatische populatie, en de transvaginale echo met deze 

afkapwaarde is kosteneffectief. 

Aanbevelingen 

Verricht een transvaginale echo als eerste stap in de diagnostiek bij vrouwen met PMB en meet de 

endometriumdikte.  

 

Neem een waarde van >4 mm van de endometriumdikte als afkappunt voor het uitvoeren van 
verdere diagnostiek. 
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Hoofdstuk 3. Diagnostische accuratesse van histologische cavumdiagnostiek ten aanzien 
van endometriumcarcinoom. 

Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Histologische cavumdiagnostiek 

Volledige titel (max 100 tekens) Diagnostische accuratesse van 

histologische cavumdiagnostiek ten 

aanzien van 

endometriumcarcinoom. 

 

Uitgangsvraag 

1.  Welke plaats hebben endometriumaspiratie (Pipelle®) en een diagnostische hysteroscopie bij 

het uitsluiten dan wel vaststellen van een endometriumcarcinoom?  

2. Wat te doen bij een inconclusieve diagnose na endometriumaspiratie (Pipelle®)? 

Inleiding 

De meting van de endometriumdikte met TVE wordt gebruikt om vrouwen te selecteren die een 

verhoogd risico op een endometriumcarcinoom hebben. In deze groep met een verhoogd risico is 

histologisch onderzoek van het cavum uteri noodzakelijk om een endometriumcarcinoom uit te 

sluiten. Dit kan door endometriumaspiratie of een diagnostische hysteroscopie. Beide onderzoeken 

kunnen poliklinisch worden verricht waarbij traditioneel de hysteroscopie op de operatiekamers 

werd verricht onder narcose gevolgd door een curettage. In de Nederlandse praktijk is de Pipelle® de 

meest gebruikte methode om poliklinisch een endometriumaspiratie te verrichten. Bij deze 

endometriumaspiratie mislukt een substantieel aantal door technische problemen of omdat er 

onvoldoende materiaal voor een histologische diagnose wordt verkregen. Desondanks is de 

endometriumaspiratie op dit moment nog steeds eerste keus in de diagnostiek mede gezien de 

eenvoud van het onderzoek in ambulante setting en de lage kosten. Wanneer onvoldoende 

materiaal wordt verkregen met endometriumaspiratie of met gericht hysteroscopisch biopt kan in 

tweede instantie worden gekozen voor een diagnostische curettage.   

In de vorige  richtlijn staat niet omschreven wat te doen bij technisch falen van endometriumaspiraat 

of bij onvoldoende materiaal voor diagnose voor beoordeling door een patholoog. Dit leidt tot 

praktijkvariatie in de diagnostiek. 

Zoeken en selecteren 

Om de uitgangsvragen te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht bij 

de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en): 

1)  Wat is de diagnostische accuratesse van een poliklinische endometriumaspiratie (Pipelle®) 
voor het uitsluiten dan wel vaststellen van een endometriumcarcinoom? 

2) Wat is de diagnostische accuratesse van hysteroscopie (met biopt) poliklinisch voor het 
uitsluiten dan wel vaststellen van een endometriumcarcinoom? 

3)  Wat is de kans op een endometriumcarcinoom na mislukte endometriumaspiratie (Pipelle®)? 
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PICO 1 

P  Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies  

I  Endometriumaspiratie biopt poliklinisch (Pipelle®) 

C   

O Diagnostische accuratesse, slagingskans, ‘failure rate’ 

PICO 2 

P  Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies  

I  Hysteroscopie met biopt poliklinisch 

C  

O  Diagnostische accuratesse, slagingskans, ‘failure rate’ 

PICO 3 

P  Patiënte met PMB bij wie Pipelle® niet leidt tot conclusieve diagnose  

I  Hysteroscopie/curettage 

C  Geen diagnostiek 

O  Carcinoom 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep achtte vooral een hoge sensitiviteit een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat, 

om zo min mogelijk mensen met een endometriumcarcinoom te missen (fout-negatieven). Daarnaast 

is een hoge specificiteit voor de besluitvorming een belangrijke uitkomstmaat, om zo min mogelijk 

mensen een overbodige operatie te laten ondergaan (fout-positieven). Hierbij dient de failure rate te 

worden meegenomen.  

Zoeken en selecteren (Methode) 

In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar 

observationele studies en systematische reviews naar de diagnostische accuratesse van histologische 

cavumdiagnostiek. De zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage Verantwoording. De 

literatuurzoekactie naar de diagnostische accuratesse van endometriumaspiratie (3.1) leverde 192 

treffers op. De literatuurzoekactie naar de diagnostische accuratesse van hysteroscopie (3.2) leverde 

126 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: studie sluit 

aan bij de PICO: postmenopauzale vrouwen, gebruik van Pipelle®, respectievelijk hysteroscopie, als 

indextest en de mogelijkheid om de sensitiviteit en specificiteit te berekenen op basis van 

gerapporteerde resultaten.  

Op basis van titel en abstract werden voor vraag 3.1 over de endometriumaspiratie in eerste 

instantie acht studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens zes 

studies alsnog geëxcludeerd (zie exclusietabel) en twee studies definitief geselecteerd.  

Voor de uitgangsvraag over hysteroscopie (3.2) werden op basis van titel en abstract zestien studies 

geselecteerd. Na het lezen van de volledige tekst zijn drie studies definitief geselecteerd.  

De literatuurzoekactie naar onderzoek over de hysteroscopie bij  bij wie de Pipelle® geen bruikbare 

resultaten opleverde (3.3) leverde 119 treffers op. Na het bestuderen van titel en abstract bleek geen 

van de studies relevant voor de uitgangsvraag.  
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De belangrijkste kenmerken en resultaten van geïncludeerde studies en de beoordeling van de 

kwaliteit zijn samengevat in evidence tabellen en kunt u in de bijlage Onderbouwing vinden. 

Samenvatting literatuur 

Beschrijving studies 

3.1 Endometriumaspiratie 

Twee onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse: één systematische review met meta-

analyse en één observationele studie.  

Dijkhuizen et al. (2000) beschrijven de resultaten van een systematische review en meta-analyse 

naar de diagnostische accuratesse van methoden voor het verkrijgen van endometriumweefsel 

(endometriumaspiratie). Zij includeerden 39 studies (één case control studie, 38 cohortstudies) die 

werden onderverdeeld in vier groepen op basis van de gebruikte methode: Pipelle®, vabra, lavage en 

een restgroep met overige methoden. Vier studies hadden betrekking op het gebruik van Pipelle® bij 

postmenopauzale vrouwen. In drie studies zijn vrouwen met klachten geïncludeerd; in de vierde 

studie was hierover niets gerapporteerd. In twee studies is hysterectomie als referentietest 

gehanteerd. In de twee overige studies zijn de resultaten van de Pipelle® afgezet tegen de 

uitkomsten van curettage.  

De studie van Visser et al. (2013) had een andere onderzoeksvraag maar de gerapporteerde 

resultaten zijn bruikbaar om sensitiviteit en specificiteit te berekenen. De auteurs onderzochten 

welke factoren voorspellend zijn voor het falen van endometriumaspiratie. Hiervoor analyseerden ze 

de uitkomsten van diagnostisch onderzoek zoals uitgevoerd in de dagelijkse praktijk van drie 

ziekenhuizen. De onderzoekspopulatie bestond uit een groep van opeenvolgende postmenopauzale 

vrouwen (N=356) die zich meldden met uterien bloedverlies bij een polikliniek gynaecologie. Na 

endometriumaspiratie werden vrouwen (N=356) onderzocht met behulp van hysteroscopie of werd 

een hysterectomie gedaan. Bij 104 vrouwen is geen verder onderzoek verricht naar 

endometriumcarcinoom en zijn gegevens van klinische follow up gebruikt. Op basis van de Pipelle®  is 

verkregen weefsel getypeerd als: goedaardig, poliepen, atypische hyperplasie en 

endometriumcarcinoom. Voor het berekenen van de sensitiviteit en specificiteit zijn zowel de 

uitkomsten van de Pipelle® als de definitieve diagnose verdeeld in twee categorieën: wel of geen 

endometriumcarcinoom.  

3.2 Hysteroscopie 

Diagnostische accuratesse 

Er is één systematische review opgenomen in de literatuuranalyse. Daarnaast zijn drie observationele 

studies opgenomen.   

Clark et al. (2002) beschrijven de resultaten van een systematische review en meta-analyse van 

observationele studies die diagnostische hysteroscopie met histologische endometriumbevindingen 

vergeleken bij vrouwen met vaginaal bloedverlies. De literatuurstudie werd gedaan van januari 1984 

tot december 2001 in diverse databases (MEDLINE, Embase) en aangevuld met referenties. De 

inclusiecriteria om als studie te worden opgenomen in de systematische review waren: P: vrouwen 

met abnormaal, pre- en postmenopauzaal, uterien bloedverlies; I: hysteroscopie, R: histologische 

endometriumbevindingen, O: primair: accuratesse waarbij endometriumcarcinoom en hyperplasie 
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werden gediagnosticeerd, secundair: gefaalde procedures en complicaties. Dubbele studies en 

studies zonder originele data werden geëxcludeerd. De positieve en negatieve likelihood ratio en 

posttest kans werden geanalyseerd.  

Tinelli et al. (2008) beschrijven de resultaten van een prospectieve niet-gerandomiseerde studie naar 

de diagnostische accuratesse van transvaginale echografie in vergelijking met hysteroscopie bij 

postmenopauzale vrouwen met uterien bloedverlies. Vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies 

die de kliniek bezochten tussen januari 2001 en februari 2005 werden geïncludeerd. Vrouwen met 

hormonale therapie en cervixcarcinoom  werden geëxcludeerd. De studiepopulatie onderging een 

transvaginale echo en bij een endometriumdikte > 4 mm vervolgens een hysteroscopie met biopsie. 

Sensitiviteit en specificiteit van beide procedures werden bepaald. 

Elfayomy et al. (2012) beschrijven een prospectief cohort om de diagnostische accuratesse van 

hysteroscopie te bepalen en om afwijkingen van het endometrium vast te stellen en te vergelijken 

met endometriumbiopsie bij vrouwen met postmenopauzaal  bloedverlies en een endometriumdikte 

> 5 mm. De vrouwen ondergingen diagnostische hysteroscopie en endometriumbiopsie in het geval 

van afwijkingen. De diagnose vastgesteld bij histologisch onderzoek gold als referentie. 

Exclusiecriteria waren: gebruik van hormonale therapie, andere oorzaken van bloedverlies (vaginaal 

of cervicaal), ovariële afwijkingen. Sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde en 

negatief voorspellende waarde werden berekend.  

3.3 Wat te doen bij inconclusieve diagnose na endometriumaspiratie ?  

Er zijn geen studies gevonden naar de diagnostische waarde van hysteroscopie bij vrouwen bij wie de 

Pipelle® onbruikbare resultaten opleverde met bovengenoemde zoekstrategie. 

Resultaten 

3.1 Endometriumaspiratie 

Diagnostische accuratesse 

In de meta-analyse van Dijkhuizen (2000) zijn vier studies geïncludeerd waarin de diagnostische 

accuratesse van de Pipelle®  is onderzocht bij postmenopauzale vrouwen. De sensitiviteit in de 

afzonderlijke studies varieerde van 98 tot 100 %. De specificiteit varieerde van 99 tot 100%. De 

auteurs van de meta-analyse rapporteren voor de Pipelle®  bij postmenopauzale vrouwen een overall 

sensitiviteit van 99.6%, gewogen naar studiegrootte. Een overall specificiteit is niet berekend. Eén 

van de vier studies betrof een studie bij 40 vrouwen bekend met endometriumcarcinoom. De 

sensitiviteit in deze studie was 98%. De overige drie studies rapporteerden een sensitiviteit van 

100%. 

In de studie van Visser et al. (2013) was de sensitiviteit van de Pipelle® voor  het identificeren van 

endometriumcarcinoom 88% (95% BI: 72.5 tot 96.6%). De specificiteit was 100%. 

Onbruikbare testresultaten 

Onbruikbare testresultaten kunnen optreden door het technisch falen van de bepaling, waarbij geen 

materiaal verkregen wordt of doordat onvoldoende materiaal verkregen is om een diagnose te 

kunnen stellen. De schattingen van het percentage onbruikbare testresultaten lopen sterk uiteen. In 

de meta-analyse van Dijkhuizen (2000) varieerde het percentage onbruikbare testresultaten van 0 

tot 54% bij de vier studies naar Pipelle® bij postmenopauzale vrouwen met klachten. In de studie van 
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Visser et al. (2013) was 21% van de testen onbruikbaar vanwege technisch falen en daarnaast was 

29.8% van de testen onbruikbaar omdat onvoldoende materiaal was verkregen voor een 

betrouwbare diagnose.  

 

Bewijskracht van de literatuur 

De studie van Dijkhuizen (2000) is een systematische review van diagnostische studies. De kwaliteit 

van de geïncludeerde studies is beperkt beschreven en hieruit blijkt dat de geïncludeerde studies 

beperkingen hebben (vaak niet beschreven of indextest en referentietest onafhankelijk van elkaar 

zijn beoordeeld; niet altijd gouden standaard als referentietest). De bewijskracht van deze studie is 

op niveau A2. De studie van Visser et al. (2013) is een observationele studie. De bewijskracht van 

deze studie is niveau B omdat de uitkomsten van de indextest en de referentietest niet onafhankelijk 

van elkaar zijn beoordeeld en niet bij alle patiënten de gouden standaard als referentietest is 

uitgevoerd.  

Conclusies 

A2 

EBRO 

Bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies en verdikt endometrium ligt de 
sensitiviteit van de Pipelle®  voor de diagnostiek van een endometriumcarcinoom 
tussen de 88 en 100%. De specificiteit ligt tussen 99 en 100%. 
 

Dijkhuizen 2000, Visser 2013 

 

A2 

EBRO 

Een Pipelle® levert bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies onbruikbare 

testresultaten op in 0 tot 54% van de verrichtingen. 

Dijkhuizen 2000, Visser 2013 

 

3.2 Hysteroscopie 

Diagnostische accuratesse 

Clark et al. (2002) beschrijven een systematische review waarin veertien studies zijn geïncludeerd die 

de diagnostische accuratesse van hysteroscopie bij postmenopauzale vrouwen beschrijven.  

De referentiestandaard in de studies varieerde: biopsie, dilatatie & curettage van het endometrium 

en hysterectomie preparaat. De resultaten geven aan dat een abnormale hysteroscopie (gepoolde 

likelihoodratio 38.3, 95% BI 26.1 – 56.1) de kans op endometriumcarcinoom verhoogde met 60.9% 

(95% BI 0.09 – 0.18). Een  normale hysteroscopie (gepoolde likelihoodratio 0.13, 95% BI 0.09 – 0.18)  

verlaagde de kans  op endometriumcarcinoom tot 0.5% (95% BI 0.4 – 0.8). Gefaalde procedures en 

complicaties zijn niet omschreven voor enkel postmenopauzale vrouwen.  

 

Tinelli et al. (2008) includeerden 752 vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies die allen een 

transvaginale echo ondergingen. Bij 333 vrouwen werd een abnormaal endometrium 

(endometriumpoliepen, myomen, endometriumhyperplasie en endometriumcarcinoom) gezien die 

een hysteroscopie met biopt ondergingen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 58.6 ± 10.7 

jaar. Bij vijftien vrouwen werd een (pre)maligniteit van het endometrium vastgesteld. De sensitiviteit 

van hysteroscopie was 98% en de specificiteit 91%. De diagnostische accuratesse van hysteroscopie 
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voor het vaststellen van intra-uteriene afwijkingen was 94%. 

 

Elfayomy et al. (2012) verrichtten bij 83 vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies een 

hysteroscopie tussen mei 2008 en juli 2010. Honderdzevenenveertig postmenopauzale vrouwen 

waren geschikt voor de studie, 52 vrouwen zijn geëxcludeerd wegens een  endometriumdikte <5 

mm, bij negen vrouwen was het niet mogelijk om hysteroscopie uit te voeren door cervicale stenose 

en drie vrouwen hebben zich teruggetrokken uit de studie. Dit resulteerde in de inclusie van 83 

postmenopauzale vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 61.2 ± 5.2 jaar en de gemiddelde 

endometriumdikte was 10.51 ± 4.92 mm. Bij 25 vrouwen (30.1%) werden endometriumpoliepen 

vastgesteld tijdens hysteroscopie. Hysteroscopie had een sensitiviteit van 50% en een specificiteit 

van 94.2% voor het vaststellen van endometriummaligniteit.   

 

Onbruikbare testresultaten  

Gefaalde procedures en complicaties zijn niet in de studie van Clark et al. (2002) omschreven voor 

enkel postmenopauzale vrouwen. De studie van Tinelli et al. (2008) beschrijft dat de hysteroscopie in 

alle vrouwen succesvol is uitgevoerd. Echter vijf vrouwen (van de 752) moesten terugkomen voor 

hysteroscopie omdat bij het eerste bezoek sprake was van bloedingen waardoor het niet mogelijk 

was om de hysteroscopie uit te voeren.  De studie van Elfayomy et al. (2011) beschrijft dat bij negen 

vrouwen het niet mogelijk was om hysteroscopie uit te voeren door cervicale stenose.  

Bewijskracht van de literatuur 

De studies voor uitgangsvraag 3.2 zijn diagnostische studies en worden door middel van EBRO 

beoordeeld. De studie van Clark et al. (2002) is een meta-analyse van observationele studies en 

begint op niveau A1. Deze studie wordt met één niveau verlaagd naar A2 door het ontbreken van 

een uniforme referentietest wat kan leiden tot vertekening.  

De studies Tinelli et al. (2008) en Elfayomy et al. (2011)  zijn observationele studies en hebben een 

bewijskracht op niveau A2.  

Conclusies 

A2 

EBRO 

Bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies ligt de sensitiviteit van de 

hysteroscopie voor de diagnostiek van een endometriumcarcinoom tussen de 50 en 

100%. De specificiteit ligt tussen de 91 en 95%. 

Clark et al. 2002, Tinelli et al. 2008, Elfayomy et al. 2012 

 

3.3 Wat te doen bij inconclusieve diagnose na endometriumaspiratie?  

Er zijn geen studies gevonden naar de diagnostische waarde van hysteroscopie bij vrouwen bij wie de 

Pipelle®  onbruikbare resultaten opleverde met bovengenoemde zoekstrategie. 

Overwegingen 

De sensitiviteit en specificiteit van endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) en hysteroscopie met 

gericht biopten in de diagnostiek naar een (pre)maligniteit bij vrouwen met postmenopauzaal 

bloedverlies zijn vergelijkbaar. In een substantieel aantal vrouwen (tot 54%) leidt de endometrium-

aspiratiebiopt (Pipelle®) niet tot een conclusieve diagnose. Desondanks laat een recente publicatie 



27 

 

zien dat directe hysteroscopie bij alle vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies en verdikt 

endometrium niet tot een reductie van de kosten leidt (Breijer 2015). De plaats van de diagnostische 

curettage in de huidige praktijk lijkt beperkt gezien het invasieve karakter, het verhoogde risico op 

perforatie en de klinische setting. In ongeveer 60% van de curettages wordt maar van de helft van 

het cavum uteri weefsel verkregen (Stock 1975). 

In enkele gevallen kan echter de diagnostische curettage noodzakelijk zijn om tot een conclusieve 

diagnose te komen. 

Hoewel er geen literatuur beschikbaar is waarin de diagnostische accuratesse van hysteroscopie na 

inconclusieve Pipelle®  wordt beschreven, lijkt dit wel het meest aangewezen onderzoek. De kans op 

(pre)maligniteit bij vrouwen waarbij initieel onvoldoende materiaal werd verkregen voor 

histologische diagnose wordt gerapporteerd tussen de 6-8% (Van Doorn 2008). Gezien deze kans op 

(pre)maligniteit lijkt het zinvol om bij het verrichten van het hysteroscopie weefsel voor histologie te 

verkrijgen.  

Aanbevelingen 

Doe een endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) bij een endometriumdikte boven de afkapwaarde van 

4 mmof wanneer de endometriumdikte niet goed vast te stellen is bij transvaginale echo. 

 

Verricht een (ambulante) hysteroscopie met gericht laagdrempelig biopten indien 

endometriumaspiratie niet leidt tot een classificeerbare diagnose. 

 

Voer een diagnostische curettage (endometriumaspiratie-biopt, SIS en hysteroscopie) alleen uit 

wanneer voorgaande onderzoeken niet geleid hebben tot een diagnose. 
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Hoofdstuk 4. Diagnostiek en behandeling bij vrouwen met een verdikt endometrium en 

een benigne endometriumaspiratie-biopt.  

Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Diagnostiek en behandeling bij een 

verdikt endometrium 

Volledige titel (max 100 tekens) Diagnostiek en behandeling bij 

vrouwen met een verdikt 

endometrium en een benigne 

endometrium-aspiratiebiopt 

Uitgangsvraag 

Welke plaats heeft de diagnostiek naar en de behandeling van endometriumpoliepen bij vrouwen 

met postmenopauzaal bloedverlies met een verdikt endometrium (>4 mm) na een benigne 

endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) uitslag? 

Inleiding 

Nadat bij vrouwen met een verdikt endometrium (> 4mm) het endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) 

een benigne histologie-uitslag laat zien, laat de vorige  “NVOG richtlijn Abnormaal bloedverlies in de 

postmenopauze” ruimte aan de individuele arts en patiënt om te kiezen voor een afwachtend beleid 

dan wel verdere diagnostiek naar en behandeling van endometriumpoliepen. Tevens zal bij een deel 

van de vrouwen met PMB in het diagnostisch traject een contrastecho of hysteroscopie zijn verricht, 

waarbij een endometriumpoliep “bij toeval” wordt gevonden. Hoewel endometriumpoliepen 

frequent voorkomen bij vrouwen die zich presenteren met PMB is het niet duidelijk of er een causaal 

verband bestaat tussen deze endometriumpoliepen en PMB. Hoewel poliepectomie de meest 

verrichte hysteroscopische ingreep is, is ook geen wetenschappelijk bewijs bekend over de 

effectiviteit van het verwijderen van een poliep op het recidief PMB. Tevens is er de vraag of verdere 

diagnostiek nodig is om een (pre)maligniteit in een poliep op te sporen die gemist is met de 

endometriumaspiratie-biopt 

Zoeken en selecteren 

Om de uitgangsvragen te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht bij 

de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en): 

1. Is poliepectomie bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies met bewezen 

endometriumpoliepen zinvol om herhaald bloedverlies te voorkomen?  

2. Wat is de kans op een (pre)maligniteit in een endometriumpoliep bij vrouwen met een benigne 

uitslag van de endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®)? 

 

PICO 
P    Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies, benigne PA en bewezen endometriumpoliep 
I Poliepectomie 
C Geen behandeling/afwachtend beleid 
O Recidiverend bloedverlies, (pre)maligniteit van de endometriumpoliep 
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Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep achtte recidief bloedverlies een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en de 

kans op een carcinoom een voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaat. 

Zoeken en selecteren (Methode) 

In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar 

systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek vanaf 1964.  De zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage 

Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 125 treffers op. Studies werden geselecteerd op 

grond van de volgende selectiecriteria:  

- systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek  

- waarin de effectiviteit van poliepectomie op recidiverend bloedverlies en maligniteit van het 

endometrium werd beschreven 

- en bij postmenopauzale vrouwen met abnormaal vaginaal bloedverlies. 

Op basis van de titel en abstract werden er in eerste instantie 29 studies voorgeselecteerd.  

Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens negentien studies geëxcludeerd (zie 

exclusietabel) en tien studies geselecteerd. Bij het beoordelen van de volledige tekst is besloten om 

alleen de systematische reviews te includeren en aan te vullen met publicaties verschenen na de 

datum tot waar geïncludeerd is. Vijf artikelen werden definitief geïncludeerd. De evidence tabellen 

en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in de bijlage Onderbouwing vinden. 

Samenvatting literatuur 

Beschrijving studies 

Recidiverend bloedverlies 

Er is één systematische review geïncludeerd over deze uitkomstmaat: Nathani et al. (2006). 

De systematische reviews van Lee 2010 en Lieng 2010 hebben allebei vóórkomen van vaginale 

bloedingen gemeten bij vrouwen na poliepectomie. Hierbij is geen subgroepanalyse gedaan voor 

alleen postmenopauzale vrouwen. Deze studies worden daarom niet meegenomen voor de 

uitkomstmaat “recidiverend bloedverlies”.  

Nathani et al. (2006) beschrijven een systematische review van observationele studies om de 

effectiviteit van uteriene poliepectomie op verlichting van abnormale uteriene bloedingen bij pre- en 

postmenopauzale vrouwen te bepalen. Hiervoor werden literatuurstudies uit Medline (1966- 

September 2004), EMBASE (1980 – december 2004) en de Cochrane Library opgezocht. Daarnaast 

werden referentielijsten en primaire studies onderzocht. De MeSH term ‘poliepen’ werd 

gecombineerd met de tekstwoorden ‘endometrium of uterus’, en ‘operatie of curettage of 

hysteroscopie’. De studieselectie was op basis van P: vrouwen met intra-uteriene 

endometriumpoliepen geassocieerd met abnormaal vaginaal bloedverlies, I: uteriene poliepectomie 

(dilatatie & curettage, blind avulsion of hysteroscopische verwijdering), O: verlichting van 

symptomen van abnormale vaginaal bloedverlies en patiënttevredenheid. Studies die niet voldeden 

aan de PICO, samengestelde data en niet verkrijgbare studies werden geëxcludeerd. 
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Naast de systematische review werd één cohortstudie geïncludeerd over deze uitgangsvraag. 

Timmermans et al. (2008) beschrijven een prospectieve multicentrische cohortstudie bij 

postmenopauzale vrouwen die geen hormoontherapie gebruikten. Vrouwen met een 

endometriumdikte > 4 mm bij de transvaginale echo of onmeetbare dikte ondergingen 

endometriumbiopsie. De aanwezigheid van (pre)maligniteit werd uitgesloten door de 

endometriumbiopsie, hysteroscopie/poliepectomie en/of curettage en deze vrouwen werden 

geëxcludeerd. De tijd tot terugkerend bloedverlies werd als uitkomstmaat gemeten. Iedere vrouw 

werd geïnstrueerd contact op te nemen met haar gynaecoloog in het geval dat bloedingen 

terugkeerden. De tijd tot terugkerend bloedverlies werd genoteerd in het medisch dossier en in de 

database.  

Resultaten 

Nathani et al. (2006) hebben slechts één observationele case serie geïncludeerd over de effecten van 

uteriene poliepectomie op abnormaal vaginaal bloedverlies bij postmenopauzale vrouwen. De 

poliepen bij de vrouwen (N: 42) werden verwijderd door hysteroscopische resectie. In 21 van de 42 

vrouwen werd tegelijk met de poliepectomie ook een endometriumablatie uitgevoerd, deze 21 

vrouwen werden geëxcludeerd. De case serie rapporteert een verbetering van postmenopauzaal 

bloedverlies  bij 21 van de 21 vrouwen die een poliepectomie ondergingen (100%). Follow-up van de 

vrouwen was > 24 maanden.  

Timmermans et al. (2008)4 beschrijven dat 222 (van 607) vrouwen met een eerste episode 

postmenopauzaal bloedverlies zijn geïncludeerd in de studie. In deze 222 vrouwen was een 

(pre)maligniteit van het endometrium uitgesloten door middel van een endometriumbiopt. Bij 107 

vrouwen werd na de Pipelle® gekozen voor een expectatief beleid, 24 van deze vrouwen hebben zich 

later opnieuw gemeld met recidief bloedverlies (22%, 95% BI 16-30). Honderdvijftien vrouwen 

ondergingen een hysteroscopie met of zonder curettage, bij 49 van hen werd een poliep verwijderd. 

Drieëntwintig van de 115 (20%, 95% BI 14-28) vrouwen hadden last van recidiverend bloedverlies. Er 

waren geen significante verschillen in de incidentie van recidiverend bloedverlies of tijd tot 

recidiverend bloedverlies tussen de vrouwen die bij aanvang een hysteroscopie/poliepectomie 

ondergingen en die geen hysteroscopie met biopt hadden ondergaan. De mediane tijd tot herhaald 

bloedverlies was 49 weken (IQR 18-86 weken).  

Bewijskracht van de literatuur 

De studie van Nathani et al. (2006) is een systematische review van observationele studies. Echter, 

de studie heeft enkel één studie geïncludeerd die de resultaten voor postmenopauzale vrouwen 

beschrijft. Daarom is de bewijskracht van de studie zeer laag. De studie van Timmermans et al. 

(2008) is een observationele studie en de bewijskracht van de literatuur begint daarom op een laag 

niveau.  

Conclusies 

Zeer laag 

GRADE 

Verwijdering van endometriumpoliepen bij hysteroscopie bij vrouwen met 

postmenopauzaal bloedverlies vermindert de kans op recidief bloedverlies niet. 

Nathani et al. (2006), Timmermans et al. (2008) 
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Maligniteit van het endometrium 

Er zijn twee systematische reviews geïncludeerd voor deze uitkomstmaat.  

Lee et al. (2010) betreft een systematische review en meta-analyse van observationele studies die de 

associaties tussen menopauzale status, vaginale bloedingen en poliepgrootte beschrijven en het 

risico op endometriummaligniteit bij vrouwen die een poliepectomie ondergaan. De literatuurstudie 

werd gedaan van 1980 tot 2010 in Pubmed, MEDLINE, Cochrane databases en referenties van 

gepubliceerde artikelen en tekstboeken. Sleutelwoorden van de zoekstrategie waren: 

endometriumpoliepen, maligniteit, echo, contrastecho (SIS) en histopathologie.  

Inclusiecriteria waren observationele studies van P: vrouwen gediagnosticeerd met 

endometriumpoliepen na een transvaginale echo, I: saline infusion sonografie (SIS) en hysteroscopie 

met poliepectomie waarbij de poliepen histologisch zijn beoordeeld. In deze studies werden 

(complexe) hyperplasie met atypie en endometriumcarcinoom gedefinieerd als (pre)maligniteit. 

Lieng et al. (2010) beschrijven een systematische review van retrospectieve observationele studies 

over de prevalentie van premaligne en maligne endometriumpoliepen bij (postmenopauzale) 

vrouwen. Literatuur werd gezocht in MEDLINE, EMBASE en de Cochrane Library van 1950 tot week 3 

van 2010. Sleutelwoorden waren: endometriumpoliepen, maligniteit, risico op maligniteit, kanker 

hysteroscopie en operatie. Inclusiecriteria waren P: vrouwen met endometriumpoliepen vastgesteld 

bij histologie, hysteroscopie of contrastecho (SIS); I: ‘vaginale’ poliepectomie (dilatatie & curettage, 

blinde avulsie of hysteroscopische verwijdering) O: prevalentie van histologische atypie en/of 

maligniteit endometriumpoliepen, verlichting van symptomen (abnormaal bloedverlies) door 

poliepectomie. Studies werden geëxcludeerd als er niet werd voldaan de PICO en als maligniteit of 

symptomen niet als uitkomst waren gedefinieerd en als er geen sprake was van originele data. 

Resultaten 

Lee et al. (2010) hebben 1522 originele studies geïncludeerd. Studies werden geëxcludeerd wanneer 

niet aan het studiedesign en/of niet aan de inclusiecriteria kon worden voldaan. Studies die geen 

bloedingsstatus als uitkomstmaat hanteerden werden ook geëxcludeerd. In totaal werden zeventien 

observationele vergelijkende cohortstudies geïncludeerd in de systematische review, waarin 10.572 

vrouwen werden meegenomen en waarbij 377 maligne poliepen bij pre- en postmenopauzale 

vrouwen werden gediagnosticeerd. Onder postmenopauzale vrouwen met abnormaal bloedverlies 

en endometriumpoliepen werd bij 4.47% (88 van 1986) een (pre)maligne poliep geconstateerd bij 

een poliepectomie (RR: 3.36; 95% BI 1.45 - 7.80). Dit is ten opzichte van een postmenopauzale 

patiënt zonder bloedverlies.  

Lieng et al. (2010) includeerden zes retrospectieve cohortstudies in de systematische review die 

alleen postmenopauzale vrouwen met abnormaal bloedverlies (N: 2712) hebben geïncludeerd. De 

gepoolde prevalentie premaligniteit en maligniteit van poliepen onder postmenopauzale vrouwen 

was respectievelijk 1.8% (47/2.586) en 2.3% (59/2.586); dus de totale prevalentie van (pre)maligne 

poliepen was in deze studie 4.1%.  

Bewijskracht van de literatuur 

De geïncludeerde artikelen voor de uitkomstmaat maligniteit zijn observationele studies en  de 

bewijskracht van de literatuur begint daarom op een laag niveau. De bewijskracht voor de 



33 

 

uitkomstmaat maligniteit van poliepen in het endometrium is met één niveau verlaagd tot zeer laag, 

gezien ernstige inconsistentie in de studies. 

Conclusies 

Zeer Laag 

GRADE 

Onder postmenopauzale vrouwen met abnormaal bloedverlies is de prevalentie van 

een (pre)maligniteit 4.1 - 4.47% bij poliepectomie. 

Lee et al. 2010, Lieng et al. 2010 

 

Overwegingen 

Bij de beslissing over verder onderzoek naar en behandeling van endometriumpoliepen bij vrouwen 

met postmenopauzaal bloedverlies, een verdikt endometrium en een benigne uitslag van het 

endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) is een aantal punten van belang: 

- Hoe vaak komen poliepen voor in deze groep vrouwen? 

- Wat is de effectiviteit van poliepectomie op herhaald bloedverlies? 

- En wat is de kans op een carcinoom in een poliep (gemist door de endometriumaspiratie-

biopt (Pipelle®)? 

- Wat wil de patiënt? 

 

Uit de literatuur blijkt dat de kans op endometriumpoliepen in de totale groep vrouwen met 

postmenopauzaal bloedverlies rond de 20% ligt en dat deze verdubbelt tot 40% indien een verdikt 

endometrium wordt gevonden (Epstein 2002, Timmermans 2004).  

De literatuursearch laat zien dat er geen solide bewijs is dat het verwijderen van een poliep zorgt 

voor minder herhaald bloedverlies. De kans op herhaald bloedverlies lijkt rond de 20% te liggen, 

ongeacht of er wel of geen verdere diagnostiek of behandeling gedaan wordt. De kwaliteit van het 

wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van het verwijderen van een poliep op herhaald 

bloedverlies is erg mager. Daarom is de werkgroep van mening dat het verrichten van een 

hysteroscopie (met biopt) bij vrouwen met een verdikt endometrium en een benigne uitslag van het 

endometriumaspiratiebiopt niet zinvol is, enkel om herhaald bloedverlies te voorkomen. 

Een ander belangrijk aspect in de beslissing om wel of geen verdere diagnostiek te doen is de kans op 

een (pre)maligniteit in een poliep die mogelijk door het endometriumaspiratiebiopt is gemist. Uit de 

weinige literatuur die beschikbaar is, blijkt dat de kans op een maligniteit in een endometriumpoliep 

rond de 4 - 4.5% ligt. Uit de preferentiestudie van Timmermans et al. (Timmermans 2007) blijkt dat 

de meeste vrouwen (95%) zeker willen zijn en 100% zekerheid zouden willen om een maligniteit uit 

te sluiten. Omdat geen enkele test een sensitiviteit van 100% biedt, hebben wij als werkgroep 

besloten dat een achteraf kans van ongeveer 1% op een maligniteit acceptabel is (zie ook hoofdstuk 

2). Uit studies naar de sensitiviteit van het endometriumaspiratie-biopt blijkt dat deze heel hoog is, 

97% en 99.6% (Clark 2002, Dijkhuizen Cancer 2000). In deze studies is het endometriumaspiratie-

biopt echter vergeleken met een curettage. Van de curettage is inmiddels bekend dat 

endometriumpoliepen in 50 - 85% van de gevallen gemist worden en dus is het aannemelijk dat ook 

de Pipelle® geen histologie van de poliep maar alleen van het omliggende endometrium verkrijgt 

(Epstein 2002, Maja 1996, Maja 1996). Gezien de kans dat een endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®) 
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een (pre)maligniteit kan missen en de kans op carcinoom in een poliep wel degelijk aanwezig is, is de 

werkgroep van mening dat men bij vrouwen met een verdikt endometrium op zoek moet gaan naar 

een poliep en indien deze aanwezig is deze verwijderd moet worden om een (pre)maligniteit uit te 

sluiten. 

Een recente Nederlandse multicenter studie (de Pompoenstudie) ondersteunt bovenstaande 

bevindingen. In deze studie werden vrouwen met een verdikt endometrium en een benigne  

endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®)-uitslag gerandomiseerd tussen hysteroscopie 

(+poliepectomie) en afwachtend beleid. Er bleek geen verschil in recidief bloedverlies tussen beide 

groepen, echter er bleek wel in 6 % van de vrouwen die een hysteroscopie (+poliepectomie)  

ondergingen alsnog sprake van een (pre)maligniteit, terwijl een (pre)maligniteit was uitgesloten door 

middel van endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®). Er was dus in 6% sprake van een fout-negatieve 

Pipelle®-uitslag (NVOG najaarscongres november 2014). 

Aanbevelingen 

Zet verdere diagnostiek in naar endometriumpoliepen bij vrouwen met een verdikt endometrium 
(>4mm) en een benigne uitslag van de endometriumaspiratie-biopt (Pipelle®). 

 

Verwijder een vastgestelde poliep in verband met de kans op (pre)maligniteit en niet ter 
voorkoming van recidiverend bloedverlies.   
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Hoofdstuk 5. Diagnostiek (SIS versus hysteroscopie) bij vrouwen met verdikt endometrium 

en benigne endometriumaspiratie 

Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Diagnostiek (SIS versus 

Hysteroscopie) 

endometriumpoliepen 

Volledige titel (max 100 tekens) Diagnostiek (SIS versus 

hysteroscopie) bij vrouwen met 

verdikt endometrium en benigne 

endometriumaspiratie 

 

Uitgangsvraag 

Welke plaats heeft diagnostiek naar endometriumpoliepen/intracavitaire afwijkingen middels 

contrastecho bij vrouwen met een eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies en verdikt 

endometrium bij transvaginale echoscopie (TED > 4mm) en benigne endometriumaspiratie-biopt 

(Pipelle®)? 

Inleiding 

De vorige NVOG richtlijn “Abnormaal bloedverlies in de postmenopauze” adviseert geen nadere 

diagnostiek bij een eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies en echoscopisch een verdikt 

endometrium (TED > 4 mm) als een (pre)maligniteit met een endometriumaspiratie is uitgesloten. 

Echter > 40% (Epstein 2001, Timmermans 2004) van deze vrouwen heeft een endometriumpoliep.Tot 

nu toe werd de keuze aan de individuele arts of patiënt gelaten om wel of geen verdere diagnostiek 

naar benigne intracavitaire poliepen te doen. Indien besloten wordt tot verdere diagnostiek is het 

onduidelijk welke methode hiervoor het beste gebruikt kan worden: eerst een contrastecho (SIS of 

GIS) of direct hysteroscopie.  

Zoeken en selecteren 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht naar 

de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en): 

1)  Wat is de diagnostische accuratesse (sensitiviteit en specificiteit) van SIS in vergelijking met 

die van hysteroscopie voor het aantonen van endometriumpoliepen bij vrouwen met een 

eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies, een verdikt endometrium bij 

transvaginale echoscopie (TED > 4mm) en benigne histologie vastgesteld met een 

(Pipelle®)aspiratie-biopt van het endometrium? 

2)  Wat zijn complicaties (inclusief pijn) van SIS ten opzichte van hysteroscopie bij vrouwen met 

een eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies, een verdikt endometrium bij 

transvaginale echoscopie (TED > 4mm) en benigne histologie na een (Pipelle®) aspiratie-biopt 

van het endometrium? 

3)  Welk diagnosticum (SIS/ hysteroscopie) voor endometriumpoliepen bij vrouwen met een 

eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies, een verdikt endometrium bij 

transvaginale echoscopie (TED > 4mm) en benigne histologie vastgesteld met een (Pipelle®) 

aspiratie-biopt van het endometrium heeft de voorkeur van patiënten? 
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PICO  

P   Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies, TED  > 4mm en benigne histologie na een 

(Pipelle®) aspiratie-biopt van het endometrium  

I  SIS 

C  Hysteroscopie 

O  Sensitiviteit en specificiteit poliepen, complicaties, patiëntenervaring/patiëntenvoorkeuren  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep achtte sensitiviteit en complicaties voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en 

specificiteit en patiëntenervaring voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. 

Zoeken en selecteren (Methode) 

In de databases Medline (OVID), Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar 

Engelse of Nederlandse accuratesse studies vanaf 1948 tot november 2014.   

De zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 

68 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:  

- accuratesse studies waarin de sensitiviteit en specificiteit van SIS en/of hysteroscopie werden 

beschreven; 

- bij postmenopauzale vrouwen met een verdikt endometrium en vaginaal bloedverlies; 

- met voorkeur vanuit het patiëntenperspectief.  

Daarna is een aanvullende search uitgevoerd waarbij het patiëntenperspectief en het accuratesse 

design geen selectiecriteria meer waren, maar er werd gezocht op diverse designs. Dit leverde 136 

treffers op.  

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 33 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging 

van de volledige tekst, werden vervolgens 29 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en vier studies 

definitief geselecteerd. 

Resultaten 

Vier studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en 

resultaten zijn opgenomen in de evidence tabellen. De evidence tabellen en  beoordeling van 

individuele studiekwaliteit zijn opgenomen in de bijlage Onderbouwing. 

Samenvatting literatuur 

Beschrijving studies 

 

Sensitiviteit en specificiteit van poliepen 

Er zijn twee observationele studies geïncludeerd die de diagnostische accuratesse van SIS en 

hysteroscopie beschrijven om uteriene afwijkingen vast te stellen bij postmenopauzale vrouwen met 

vaginaal bloedverlies.  

Bingol et al. (2011) beschrijven in een prospectieve trial de diagnostische accuratesse van SIS ten 

opzichte van een hysteroscopie om abnormale uteriene afwijkingen te vinden bij postmenopauzale 

vrouwen met vaginaal bloedverlies. Hierbij ondergingen postmenopauzale vrouwen tussen 

december 2004 en december 2008 een TVE, SIS en hysteroscopie door onafhankelijke gynaecologen. 

Biopsie fungeerde als referentietest. Inclusiecriteria waren tenminste een jaar amenorroe en geen 

gebruik van hormoonvervangende therapie of tamoxifen in de voorgeschiedenis. Exclusiecriteria 

waren bekkenpathologie en technische problemen tijdens de procedures. Sensitiviteit, specificiteit, 

positief voorspellende waarde en negatief voorspellende waarde met een 95% BI werden berekend 
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voor de SIS en hysteroscopie. 

 

Epstein et al. (2001) betreft een prospectieve cohortstudie om de diagnostische accuratesse van SIS 

en hysteroscopie vast te stellen voor het diagnosticeren voor endometriumpoliepen bij 

postmenopauzale vrouwen met vaginaal bloedverlies. Postmenopauzale vrouwen met vaginaal 

bloedverlies en een endometriumdikte > 5 mm bij transvaginale echo ondergingen SIS. Binnen zes 

weken werd een hysteroscopie uitgevoerd. Sensitiviteit en specificiteit werden voor SIS en 

hysteroscopie berekend.  

Resultaten 

Bingol et al. (2011) schrijven dat 151 postmenopauzale vrouwen geschikt waren voor de studie. 

Veertien vrouwen waren lost to follow-up. Honderdzevendertig postmenopauzale vrouwen  

ondergingen SIS en hysteroscopie. De vrouwen waren gemiddeld  61.6 ± 9.6 jaar.  

De overall sensitiviteit van SIS was 89.6% (95% BI 82.2 – 94.4%). De overall sensitiviteit van 

hysteroscopie was  92.3% (95% BI 85.8 – 96.4%). De overall specificiteit van SIS was 77.3% (95% BI 

54.5 – 92.3%). De overall specificiteit van hysteroscopie was 80.7% (95% BI 58.1 – 94.4%).  

Voor het vaststellen van endometriumpoliepen is de sensitiviteit van SIS 96.1% (95% BI van 86.8–

99.5%) en de specificiteit van SIS was 95.3% (95% BI: 88.3–97.8%). Hysteroscopie had een 

sensitiviteit van 98.0% (95% BI 89.7 – 99.9%) en een specificiteit van 96.5% (95% BI 90.0 – 99.92%) 

voor het vaststellen van endometriumpoliepen. 

Epstein et al. (2001) schrijven dat 99 postmenopauzale vrouwen een SIS hebben gehad, bij 78 

vrouwen was de echografie succesvol. Bij de andere vrouwen (N: 21) was er sprake van backflow of 

cervixstenose en was SIS niet succesvol. Bij zes vrouwen kon SIS definitief niet worden uitgevoerd. De 

vrouwen waarbij SIS succesvol werd uitgevoerd hadden een gemiddelde leeftijd van 63 ± 10.4 jaar. 

Sensitiviteit van SIS voor het vaststellen van poliepen was 79% (26/33) ten opzichte van een 

sensitiviteit van 81% (35/43) voor hysteroscopie. Het percentage fout-positieven van SIS was 24% 

(11/45) en 6% (4/62) van hysteroscopie.  

Bewijskracht van literatuur  

De geïncludeerde artikelen voor de uitkomstmaat sensitiviteit en specificiteit van poliepen zijn 

diagnostische studies en worden door middel van EBRO beoordeeld. De geïncludeerde studies zijn 

observationele studies en de bewijskracht van de literatuur betreft niveau A2.   

Conclusies 

A2 

EBRO 

 

 

De sensitiviteit van SIS voor het vaststellen van endometriumpoliepen is tussen 79 en 

96% en van hysteroscopie tussen de 81 en 98% bij vrouwen met postmenopauzaal 

bloedverlies. De specificiteit van SIS is 95.3 % en van hysteroscopie 96.5 % 

Bingol 2011, Epstein 2001  
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Patiëntenvoorkeuren 

Er is één studie geïncludeerd die patiëntenvoorkeuren beschrijft.  

 

Van den Bosch et al. (2008) betreft een vergelijkende cohortstudie over de pijnperceptie die 

postmenopauzale vrouwen ervaren bij een transvaginale echo, SIS, hysteroscopie en 

endometriumbiopsie. Postmenopauzale vrouwen die waren doorverwezen naar de gynaecoloog met 

vaginaal bloedverlies werden geïncludeerd in de studie. 

Hiervoor ondergingen vrouwen met vaginaal bloedverlies en een endometriumdikte > 4 mm in de 

periode tussen 2004 en 2006 achtereenvolgens TVE, SIS, hysteroscopie en endometriumbiopsie. 

Hierna werd een vragenlijst ingevuld waarin werd gevraagd naar de ervaringen en de Visual Analog 

Score (VAS) om het pijnniveau tijdens de procedures aan te geven.  

 

Resultaten 

Van den Bosch et al. (2008) rapporteerden dat 402 vrouwen werden geïncludeerd voor de studie; 

hiervan ondergingen 298 vrouwen SIS, 381 hysteroscopie en 243 endometriumsampling. 

Tweehonderdnegendertig vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde pijnscores 

middels VAS waren 1.0 (0 – 8.1) voor TVS, 2.2 (0 – 10) voor SIS, 2.7 (0 – 10) voor hysteroscopie en 5.1 

(0 – 10) voor endometriumbiopsie. 
 

Bewijskracht van literatuur 

Het geïncludeerde artikel voor de uitkomstmaat patiëntenvoorkeuren is een interventiestudie en 

wordt door middel van GRADE beoordeeld. De geïncludeerde studie is een observationele studie en 

de bewijskracht van de literatuur begint daarom op een laag niveau. De bewijskracht van deze 

studies wordt met één niveau verlaagd omdat er geen sprake was van een vergelijking tussen de 

groepen en een grote loss to follow-up.  

 

Conclusies 

Zeer Laag 

GRADE 

 

SIS heeft een lagere pijnscore dan hysteroscopie bij vrouwen met postmenopauzaal 

bloedverlies. 

Van den Bosch 2008 

 

Complicaties 

Er zijn slechts twee studies gevonden die complicaties als uitkomstmaat rapporteerden, bij beide 

studies waren dit secundaire uitkomstmaten. De complicaties worden besproken onder 

overwegingen.  

 

Overwegingen 

Bij vrouwen met een echoscopisch gemeten endometriumdikte van > 4 mm is nadere diagnostiek ter 

uitsluiting van poliepen nodig. Hoe kan deze diagnostiek nu het beste geschieden? 

Aangezien de klinische waarde van een diagnostische test naast de testkarakteristieken (sensitiviteit 

en specificiteit) ook wordt bepaald door de prevalentie van de afwijking, de kosten en de belasting 

voor een patiënte dient hier rekening mee gehouden te worden bij de keuze. 



40 

 

De sensitiviteit van de contrastecho in postmenopauzale vrouwen is vergelijkbaar met  de 

sensitiviteit van de hysteroscopie voor het aantonen van poliepen (79-89% ten opzichte van 81-92%).  

De beschreven pijn in VAS scores van contrastecho zijn lager dan voor hysteroscopie (van den Bosch 

2008). Dit wordt ook gezien in de studie van Van Dongen in een Nederlandse ambulante setting (VAS 

SIS 2.7 ten opzichte van VAS hysteroscopie 4.0). Het voordeel van een contrastecho is dat deze test 

makkelijk beschikbaar is en in de meeste ziekenhuizen direct poliklinisch in dezelfde setting kan 

worden uitgevoerd. Het voordeel van hysteroscopie kan zijn dat vrouwen in dezelfde setting 

behandeld kunnen worden en er histologie verkregen kan worden. Vrouwen geven aan een voorkeur 

te hebben voor het ondergaan van een hysteroscopie zelfs als deze pijnlijker wordt ervaren, omdat 

zij voorkeur hebben voor een onderzoek waarbij een eventuele behandeling direct plaats kan vinden 

(Van Dongen 2008). Ook geven vrouwen aan bereid te zijn invasieve diagnostiek te ondergaan om 

een kleine kans op maligniteit uit te sluiten (Timmermans 2007). Preferentie onderzoek verricht in 

Nederland laat zien dat 1/3 van de vrouwen een hysteroscopie onder algehele narcose wil ondergaan 

(Van Dongen 2011). 

Van contrastecho zijn weinig complicaties beschreven. In de literatuur wordt slechts eenmaal 

melding gemaakt van een PID en eenmaal van een vasovagale reactie (Keltz 1997, Epstein 2001). In 

andere publicaties, ook in grotere series (> 300), wordt expliciet melding gemaakt geen gevallen van 

infectie te hebben meegemaakt (Goldstein 1996). 

De kans op complicaties bij poliklinische hysteroscopie bedraagt 1% (SD 1.6 range 0-4%)  waarbij het 

merendeel bestaat uit vasovagale reactie; overige complicaties zijn fausse route en perforatie. Het 

slagingspercentage bedraagt 96% (Van Dongen 2007). 

Studies hebben aangetoond dat een “one-stop” triage met een contrastecho haalbaar is in het 

merendeel van de vrouwen (Brölmann 2003, De Kroon 2003, Jones 2001). Gezien de verminderde 

pijn bij contrastecho, lagere complicatiekans en direct beschikbaar zijn van een contrastecho bij 

vergelijkbare testkarakteristieken raadt de werkgroep het uitvoeren van een contrastecho in het 

eerste poliklinische bezoek aan ter uitsluiting van endometriumpoliepen. 

Op dit moment is te weinig kennis beschikbaar over de kosteneffectiviteit van de verschillende 

triages: TVE, endometriumaspiratiebiopsie en contrastecho gevolgd door een hysteroscopische 

poliepectomie dan wel een TVE gevolgd door een diagnostische hysteroscopie, eventueel direct 

gevolgd door een hysteroscopische poliepectomie. 

Aanbevelingen 

 

Stel een poliep bij voorkeur vast met behulp van een contrastecho  in verband met gunstigere 
pijnscores, lagere kosten en betere beschikbaarheid dan hysteroscopie. 
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Hoofdstuk 6. Recidief postmenopauzaal bloedverlies 

Inleiding 

De vorige “NVOG-richtlijn Abnormaal bloedverlies in de postmenopauze” adviseert dat diagnostiek 

naar benigne afwijkingen kan worden verricht tijdens een eerste episode van PMB of bij herhaald 

PMB. De vorige richtlijn stelt dat de recidief kans PMB klein is en baseert zich hierbij op oude studies. 

Inmiddels zijn recentere studies verschenen die naar de recidief kans hebben gekeken. Tevens is het 

de vraag of het risico op herhaald bloedverlies afhankelijk is van het initieel gevolgde traject en wat 

adviezen moeten zijn over wat te doen bij herhaald bloedverlies. Daarnaast kan sprake zijn van 

aanhoudend bloedverlies. Aangezien bekend was bij de werkgroepleden dat relatief weinig bruikbaar 

onderzoek gedaan is naar recidief dan wel aanhoudend PMB en het te voeren beleid werd besloten 

om hier een ‘consensus hoofdstuk’ van te maken. Er werd dus geen PICO geformuleerd en 

uitgewerkt zoals in andere hoofdstukken. Dit hoofdstuk is gebaseerd op consensus van de 

werkgroepleden met als basis beschikbare literatuur over dit onderwerp. 

Uitgangsvragen 

Hoewel dus niet structureel onderzocht werden wel uitgangsvragen geformuleerd: 

1. Wanneer spreken we van een recidief of aanhoudend postmenopauzaal bloedverlies? 

2. Hoe vaak komt een recidief postmenopauzaal bloedverlies voor? 

3. Wat is het risico op een carcinoom of atypie bij een recidief postmenopauzaal bloedverlies met 

geruststellende uitslagen bij de initiële work-up? 

4. Wat moet aan diagnostiek worden uitgevoerd wanneer sprake is van een recidief 

postmenopauzaal bloedverlies? 

Uitgangsvragen uitgewerkt 

1. Wanneer spreken we van een recidief of aanhoudend postmenopauzaal bloedverlies? 

Er is geen sluitende definitie voorhanden om te spreken van recidief PMB. Verschillende definities 

worden gehanteerd. Veel onderzoeken beschrijven de gehanteerde definitie niet. Het meest veilig 

zou zijn te spreken van bloedverlies dat optreedt na een eerdere episode PMB waarbij het 

aanvullend onderzoek geruststellende resultaten liet zien. Hierbij is in de literatuur geen minimum of 

maximum tijd te vinden. Het adagium: ‘de eerste drie (of zes) maanden kunt u het bloedverlies 

negeren’ lijkt geen grond te hebben in eerder uitgevoerd onderzoek op dit gebied. Ook wordt 

nergens onderzocht wanneer een episode als een ‘nieuwe’ eerste episode zou kunnen worden 

gezien, met consequenties voor het type diagnostiek. Op het gynaecongres in mei 2015 is aan de 

leden een aantal van deze intervallen voorgelegd. Bij een stemronde vonden de meeste leden een 

interval van zes weken het meest acceptabel als minimum om van een recidief te spreken. De 

werkgroep komt daarom met de volgende definitie: elke vorm van bloedverlies minimaal zes weken 

na een eerste episode van PMB moet beschouwd worden als recidief PMB, tenzij verklaard door: 

cyclisch gebruik van hormonen, histologisch of hysteroscopisch onderzoek van het cavum uteri. 

Wanneer de nieuwe episode optreedt langer dan een jaar na de vorige episode dient deze episode 

als een nieuwe eerste episode PMB beschouwd te worden. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste 

episoden recidief PMB optreden binnen een jaar (Timmermans 2008, Van Doorn 2008). Dit is ook in 

lijn met de recent herziene NHG netwerkrichtlijn ‘Vaginaal bloedverlies’, gepubliceerd in 2014. 

Aanhoudend PMB is bloedverlies dat in aansluiting op diagnostiek naar een eerste episode PMB niet 
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vanzelf stopt. Aanhoudend bloedverlies dient beschouwd te worden als abnormaal en verdient 

verdere diagnostiek. Hierbij kan hetzelfde flowdiagram worden aangehouden als bij recidief 

bloedverlies. Het is niet altijd met zekerheid vast te stellen of het bloedverlies daadwerkelijk vaginaal 

is. Zeker wanneer sprake is van aanhoudend PMB dienen rectaal bloedverlies of bloedverlies bij 

mictie in de differentiaal diagnose te worden opgenomen. 

 

2. Hoe vaak komt een recidief postmenopauzaal bloedverlies voor? 

Er is een aantal cohortonderzoeken waarbij vrouwen gevolgd werden na de evaluatie van de eerste 

episode postmenopauzaal bloedverlies. In die cohorten kwam naar voren dat recidief PMB  

voorkwam in 5% tot 8.5% van de gevallen (Smith 2014, Ronghe 2010). In een Nederlands cohort 

werd onderzocht wat het risico op recidief PMB was wanneer de initiële work-up een geruststellende 

uitslag liet zien: bij een endometriumdikte van < 4mm was de recidiefkans 10%, bij een 

endometriumdikte van > 4mm was de recidiefkans 21% (Van Doorn et al. 2008, Timmermans et al. 

2008). De kans op recidief PMB is dus aanzienlijk en dient ook met de patiënte besproken te worden. 

3. Wat is het risico op een carcinoom of atypie bij een recidief postmenopauzaal bloedverlies met 

geruststellende uitslagen bij de initiële work-up? 

Verscheidene onderzoeken laten zien dat er een aanzienlijke kans is op maligniteit dan wel 

(complexe) atypie wanneer recidief PMB optreedt. Hierbij is geen relatie te geven met het interval 

tussen de episodes van bloedverlies. Vanuit verschillende perspectieven kan hier naar gekeken 

worden. Ten eerste kan een cohort gevolgd worden waarbij recidief PMB optreedt. De kans op 

(complexe) atypie of endometriumcarcinoom varieert in deze groep met gevonden percentages van 

0%, 4%, 4.3%, 8% (Smith 2014, Ronghe 2010, Timmermans 2008, Van Doorn 2008). De 8% werd 

gevonden in een Nederlands cohort met een endometriumdikte bij initiële work-up van < 4mm. Ten 

tweede kan vanuit de vrouwen met een endometriumcarcinoom (of atypie) worden vastgesteld of de 

variabele ‘recidief bloedverlies’ leidt tot een verhoogd risico. Dit blijkt inderdaad zo te zijn waarbij de 

Odds Ratio varieert van 3.64 tot 3.93 (Burbos 2011, Burbos 2010). Op basis van deze getallen is de 

werkgroep van mening dat elke episode recidief PMB onderzocht dient te worden op atypie. 

4. Wat moet aan diagnostiek worden uitgevoerd wanneer sprake is van een recidief 

postmenopauzaal bloedverlies? 

Deze uitgangsvraag wordt beantwoord zonder dat een systematische search is uitgevoerd (zie 

inleiding van dit hoofdstuk). 

Gezien het feit dat er een aanzienlijke kans is op een (pre)maligniteit (tot 8%) (zie vraag 3) is de 

werkgroep van mening dat nadere diagnostiek verricht dient te worden om histologie te verkrijgen. 

De werkgroep is van mening dat een hysteroscopie bij recidief PMB de aangewezen diagnostische 

modaliteit is. Dit advies geldt tevens voor vrouwen die bij de eerste work-up een endometriumdikte 

van < 4 mm hadden. Bij deze groep is immers geen nadere diagnostiek uitgevoerd. Gezien het hoge 

aantal mislukte endometriumaspiratie-biopt (Pipelles®) waarbij een dunnere endometriumdikte 

gecorreleerd lijkt aan een kleinere  slagingskans (Visser et al. 2013), lijkt endometriumaspiratie-biopt 

(Pipelle®) en contraechografie in deze groep minder voor de hand liggend. Ook bij een 

endometriumdikte van < 4 mm is dus het advies primair een hysteroscopie te doen bij recidief 

postmenopauzaal bloedverlies. Ten aanzien van een tweede, derde of verder recidief is onbekend 
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wat gedaan zou moeten worden. Toch is de werkgroep van mening dat histologie verkregen dient te 

worden bij elk recidief bloedverlies (tenzij verklaard door bijvoorbeeld cyclisch gebruik van 

hormonen of na onderzoek (endometriumaspiratie-biopt/hysteroscopie etc)). Bij aanhoudend 

bloedverlies of meerdere recidieven terwijl histologie geruststellend blijft kan een behandeling 

overwogen worden (zie hoofdstuk 7). 

Aanbevelingen 

Stel vast of het bloedverlies een vaginale oorzaak heeft. 

 

Beschouw iedere vorm van vaginaal bloedverlies langer dan 6 weken na een eerste episode 

postmenopauzaal bloedverlies als een recidief postmenopauzaal bloedverlies, ongeacht de tijd 

tussen beide episodes (tenzij verklaard, bijvoorbeeld door cyclisch gebruik van hormonen). 

 

Beschouw PMB dat langer dan een jaar optreedt na de vorige episode als een eerste episode. 

 

Beschouw iedere vorm van aanhoudend postmenopauzaal bloedverlies als abnormaal en evalueer 

en behandel dit hetzelfde als recidief bloedverlies. 

 

Bespreek de recidiefkans postmenopauzaal bloedverlies met een patiënte (tussen 5-20 %). 

 

Verricht aanvullend onderzoek gezien de kans op maligniteit tussen de 4 en 8 %. 

 

Voer een (ambulante) hysteroscopie met biopten uit wanneer recidief postmenopauzaal 

bloedverlies optreedt, ongeacht de endometriumdikte. 
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Hoofdstuk 7. Hormonale opties ter preventie van recidief postmenopauzaal bloedverlies. 

Algemene gegevens  

Korte titel (max 40 tekens) Hormonale opties 

Volledige titel (max 100 tekens) Hormonale opties ter preventie van recidief 

postmenopauzaal bloedverlies 

 

Uitgangsvraag  

Wat te doen bij vrouwen met PMB na uitsluiten van endometriumcarcinoom en een normaal cavum 

uteri ter voorkoming van recidief PMB?  

 

Inleiding 

Recidief postmenopauzaal bloedverlies is een regelmatig voorkomend probleem: 10% van de 

vrouwen meldt zich met recidief PMB na een initieel dun endometrium. Bij de groep vrouwen met 

een initieel verdikt endometrium (> 4 mm) bedraagt dit 21%. Het is op dit moment onduidelijk of er 

mogelijkheden tot interventie bestaan om deze  percentages te verlagen. of om een recidief te 

behandelen.   

Zoeken en selecteren 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht naar 

de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en): 

1. Is behandeling van vrouwen met een verdikt endometrium zonder intracavitaire afwijkingen  

en benigne PA of  hyperplasie zonder atypie met progestagenen zinvol met als doel 

minder herhaald bloedverlies (bijv. Mirena)? 

2. Is behandeling van vrouwen met een dun endometrium (atrofie) zonder intracavitaire 

afwijkingen  met oestrogenen zinvol met als doel minder herhaald bloedverlies 

(oestrogenen bij atrofie) ?   

 

PICO 1 

P  Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies, verdikt endometrium zonder 

endometriumpoliep en benigne PA of hyperplasie zonder atypie 

I  Behandeling met progestagenen 

C  Geen behandeling 

O   Recidiverend bloedverlies, maligniteit  

 

PICO 2  

P  Patiënte met postmenopauzaal bloedverlies zonder intracavitaire afwijkingen met een 

atrofisch endometrium 

I  Behandeling met lokaal/intravaginaal oestrogenen 

C  Geen behandeling 

O  Recidiverend bloedverlies, maligniteit 
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Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep achtte recidief bloedverlies een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat en de 

kans op een carcinoom een voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaat.  

Zoeken en selecteren (Methode) 

In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar  

systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek vanaf 1950 tot heden. De zoekverantwoording is weergegeven in bijlage 

Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde voor PICO 1 116 treffers op en voor PICO 2 152 

treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

-  systematische reviews of meta-analyses, gerandomiseerde gecontroleerde studies of ander 

vergelijkend onderzoek; 

-  waarin het effect van behandeling met progestagenen (PICO 1) en behandeling met oestrogenen 

(PICO 2) wordt bepaald; 

- bij postmenopauzale vrouwen met vaginaal bloedverlies. 

 

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie voor PICO 1 37 studies voorgeselecteerd.  

Na raadpleging van de volledige tekst werden alle studies geëxcludeerd. 

 

Op basis van titel en abstract werden voor PICO 2 vier studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van 

de volledige tekst werden alle studies geëxcludeerd (zie exclusietabel).   

 

Beschrijving studies 

Er werden geen studies gevonden die de vraagstelling over progestagenen (PICO 1) beantwoordden. 

Er werden geen studies gevonden die de vraagstelling over oestrogenen (PICO 2) beantwoordden. 

 

Resultaten 

Er werden geen studies gevonden die de vraagstelling over progestagenen (PICO 1) beantwoordden. 

Er werden geen studies gevonden die de vraagstelling over oestrogenen (PICO 2) beantwoordden. 

 

Conclusies  

 
Er zijn geen studies die de waarde van oestrogenen en/of progestagenen als 

behandeling voor recidiverend bloedverlies bij postmenopauzale vrouwen beschrijven.  

 

Overwegingen 

Dit hoofdstuk heeft als doel antwoord te geven op de vraag of het toedienen van hormonen zinvol is 

om een recidief bloedverlies te voorkomen. Deze vraagstelling is relevant aangezien recidief 

bloedverlies optreedt bij 10-20% van de vrouwen (zie hoofdstuk 6). Op deze vraagstelling kan op 

basis van de beschikbare literatuur geen passend antwoord worden gegeven. 

Hieraan gekoppeld is de klinische vraagstelling hoe een recidief te behandelen (wanneer de work-up 

volgens de richtlijn is afgerond en een (pre)maligniteit is uitgesloten, zie hoofdstuk 6). Dit klinische 

probleem doet zich dus in 10-20% van de vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies voor. Na een 

eerste recidief kunnen zelfs nog meerdere episodes met recidief postmenopauzaal bloedverlies 
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optreden; overigens zijn hier geen data van bekend. Aangezien de zoekstrategie gericht was op het 

voorkómen van een eerste recidief is het mogelijk dat literatuur over behandeling van recidief 

bloedverlies niet aan het licht is gekomen. Echter dit lijkt niet waarschijnlijk aangezien de zoektermen 

ook dit onderwerp zouden moeten opleveren. Waarschijnlijk is dus ook op deze vraag geen antwoord 

uit de literatuur beschikbaar.  

Op theoretische gronden zou een recidief postmenopauzaal bloedverlies bij een dun (<4 mm) 

endometrium verklaard kunnen worden door atrofie van het endometrium en/of vagina. Recente 

literatuur laat echter zien dat bij asymptomatische vrouwen slechts bij 56% het endometrium 

atrofisch was (Mingels 2013). Enkel wanneer de diagnose atrofie histologisch is bevestigd en een 

patiënt onacceptabele klachten aangeeft zou men op theoretische gronden kortdurende behandeling 

met oestrogenen kunnen verdedigen. De definitie van ‘kortdurend’ is niet te baseren op 

wetenschappelijk bewijs. De werkgroep denkt aan een termijn van ongeveer zes weken, maar 

realiseert zich dat dit niet op bewijs is gestoeld. Men moet zich realiseren dat bij langdurige 

behandeling met oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen hyperplasie van het 

endometrium kan ontstaan (Furness 2012). De werkgroep verwijst hierbij naar de nieuwe richtlijn 

HRT die binnenkort gereed is (2015).  

 

Bij recidief bloedverlies en een endometriumdikte van > 4 mm (na uitsluiting intracavitaire afwijking 

of (pre)maligniteit) zouden progestagenen op theoretische gronden het recidief kunnen behandelen 

dan wel een nieuw recidief kunnen voorkomen. Ook hier geldt dat behandeling met progestagenen 

ondersteund dient te worden met een benigne histologische diagnose waarbij atypie uitgesloten is. 

In dat geval kan een behandeling met progestagenen worden overwogen wanneer de klachten voor 

de patiënt onacceptabel zijn.  

Samenvattend is de werkgroep van mening dat er geen hormonale therapie gestart zou moeten 

worden alleen maar om een recidief te voorkomen. Er zouden dan 80-90% van de vrouwen worden 

overbehandeld en de effectiviteit is voor de overige 10-20% niet aangetoond. Daarnaast is 

oestrogeen monotherapie zelfs potentieel schadelijk. Wanneer een of meerdere recidieven optreden 

kan een therapie uitkomst bieden. Het alternatief is namelijk regelmatig een hysteroscopie doen (of 

een uterusextirpatie), wat voor veel vrouwen onaanvaardbaar is. De keuze van therapie evenals de 

duur en dosering dient door de hulpverlener in overleg met de patiënt afgewogen te worden. 

Daarnaast verdient het aanbeveling wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar deze klinische 

vraagstellingen. 

 

Aanbevelingen 

Stel geen therapie in om een recidief van postmenopauzaal bloedverlies te voorkomen. 

 

Behandel alleen kortdurend met oestrogenen wanneer een (pre)maligniteit is uitgesloten bij een 

patiënte met een endometriumdikte van <4mm en (meerdere) recidieven tot onacceptabel ongemak 

voor de patiënt leiden.  

 

Behandel alleen met progestagenen wanneer een (pre)maligniteit is uitgesloten bij een patiënte met 

een endometriumdikte van > 4 mm en (meerdere) recidieven tot onacceptabel ongemak voor de 
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patiënt leiden.  
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Hoofdstuk 8. Organisatie van Zorg 

Afstemming met eerste lijn 

Voor een goede kwaliteit van zorg is afstemming tussen eerste en tweede lijn essentieel. De 

werkgroep adviseert lokaal afspraken te maken over afstemming van zorg (bijvoorbeeld wat is de 

minimale zorg verricht door huisarts bij verwijzing) en afspraken omtrent de communicatie. Zo moet 

het helder zijn wie de uitslag van de transvaginale echo met de patiënte communiceert als deze echo 

niet in een consult is verricht. Leidraad voor deze afstemming is de LTA Vaginaal bloedverlies in de 

menopauze. 

Conform deze LTA raadt de werkgroep aan zodra het diagnostisch traject is doorlopen de huisarts 

schriftelijk te informeren. Bij het vaststellen van een maligniteit wordt de verwijzer zo spoedig 

mogelijk op de hoogte gebracht. 

Ook raadt de werkgroep aan om lokaal de informatievoorziening naar patiënten toe op elkaar af te 

stemmen.  

Uitvoering zorg 

Vrouwen die zich presenteren met PMB hebben een kans van ongeveer 10% dat een 

endometriumcarcinoom de onderliggende oorzaak is van dit bloedverlies. Aangezien het uitsluiten 

van een maligniteit de belangrijkste reden van verwijzing is, is snelle diagnostiek gewenst en  wordt 

geadviseerd de diagnostische work-up (TVE en endometriumaspiratie-biopt)  binnen drie weken af te 

ronden.   

In de huidige praktijk worden twee technieken gebruikt voor het opsporen van poliepen, namelijk de 

contrastechoscopie en de hysteroscopie. Om een keuze te maken welke van deze techniek de 

voorkeur heeft speelt een aantal aspecten een rol, waaronder sensitiviteit, kosteneffectiviteit, 

beschikbaarheid, complicaties en patiëntenvoorkeur. Ten aanzien van de sensitiviteit is er geen 

klinisch relevant verschil tussen de technieken wat een voorkeur voor een van de twee rechtvaardigt 

(zie hoofdstuk 4). Wat betreft de kosteneffectiviteit is het onbekend welke strategie het meest 

kosteneffectief is. Contrastechoscopie is goedkoper, maar bij een afwijkende contrastecho (40-50%) 

(De Kroon 2003) moet alsnog een hysteroscopie plaatsvinden. Tevens is er een percentage niet 

gelukte contrastecho’s (14%); ook deze patiënten zullen alsnog een hysteroscopie moeten ondergaan 

(De Kroon 2003). Aan de andere kant bespaar je de patiënten, waarbij de contrastecho geen focale 

afwijkingen laat zien, een meer belastende hysteroscopie. Als direct een hysteroscopie wordt 

verricht zal de kosteneffectiviteit ook afhangen van de mogelijkheid deze poliklinisch te kunnen 

uitvoeren en van de mogelijkheid direct een poliepectomie te verrichten. Nader onderzoek zal 

moeten aantonen wat de meest kosteneffectieve strategie is. Daarom is de kosteneffectiviteit bij de 

afwegingen buiten beschouwing gelaten.  

De beschikbaarheid van contrastechoscopie en hysteroscopie direct poliklinisch verschilt per kliniek. 

In de meeste klinieken is een hysteroscopie bij het eerste bezoek (ook wel one-stop-clinic) niet 

mogelijk. Daarentegen is het direct kunnen verrichten van een contrastecho bij het eerste bezoek in 

veel klinieken al de huidige praktijk.  
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Patiëntenvoorkeuren 

Preferentie onderzoek verricht in Nederland laat zien dat vrouwen een snelle toegangstijd tot 

therapie en grote kans van slagen van groot belang vinden evenals de keuzemogelijkheid voor wel of 

geen anesthesie bij hysteroscopie (Van Dongen 2011). 

Als gekeken wordt naar pijnscores ervaren vrouwen de contrastecho als minder belastend dan 

hysteroscopie (VAS 2,7 ten opzichte van 4,1) (Van Dongen 2008). Desondanks geven vrouwen wel 

een voorkeur aan voor hysteroscopie omdat therapie dan gelijktijdig plaats kan vinden. Ook geven ze 

aan bereid te zijn invasief onderzoek te ondergaan om de kans op maligniteit, ook al is die klein, uit 

te sluiten (Timmermans 2007). Belangrijk hierbij is te realiseren dat de voorkeur voor hysteroscopie 

dus wegvalt als er niet direct een poliepectomie plaats kan vinden. In de lokale setting moet dit 

gegeven meegenomen worden bij het bepalen van het diagnostisch pad. Het aanbieden van de 

hysteroscopie in poliklinische setting heeft de voorkeur boven een hysteroscopie op OK gezien een 

kleinere kans op complicaties en de kosteneffectiviteit. Een derde deel van de postmenopauzale 

vrouwen geeft de voorkeur aan  een hysteroscopie onder spinale of algehele anesthesie. Beide 

mogelijkheden moeten dus beschikbaar zijn in de kliniek en de voorkeur van patiënte moet leidend 

zijn bij de uiteindelijke keuze (Van Dongen 2011). 

Gezien de bredere beschikbaarheid, lagere VAS scores en minder complicaties adviseert de 

werkgroep een contrastecho bij het eerste bezoek. Als op lokaal niveau de mogelijkheid bestaat om 

direct bij het eerste bezoek een hysteroscopie (inclusief eventuele poliepectomie) te verrichten is dit 

een goed alternatief. De werkgroep is zich ervan bewust dat ten aanzien van cavum diagnostiek 

lokale verschillen bestaan hoe deze diagnostiek kan worden ingevuld. Er zijn klinieken waar de 

contrastechoscopie (SIS of GIS) de voorkeur geniet en klinieken waar de hysteroscopie een 

prominente plaats heeft in de initiële diagnostiek.  

Geadviseerd wordt de keuze van cavum diagnostiek in een lokaal protocol vast te leggen. 

Informatievoorziening 

Uit patiëntenenquêtes en interviews is duidelijk naar voren gekomen dat patiënten de uitslag van 

een endometriumaspiratie-biopt tijdens een consult willen vernemen en niet telefonisch. De 

werkgroep raadt dan ook aan voor elke patiënte een controle afspraak te maken voor het bespreken 

van de uitslag. Ook dient er informatiemateriaal beschikbaar te zijn op papier of digitaal over het 

onderzoek, vervolgonderzoeken en diagnose.  

Aanbevelingen 

Maak lokaal afspraken over de minimale zorg verricht door huisarts en afstemming over de 
communicatie met de patiënt. 

 

Verricht een contrastecho en endometriumaspiratie-biopt bij voorkeur tijdens het eerste consult. 

 

Streef ernaar om de diagnostische work-up (transvaginale echo, endometriumaspiratie-biopt en 
SIS) binnen drie weken na verwijzing af te ronden. 

 



52 

 

Literatuur 

de Kroon CD1, de Bock GH, Dieben SW, Jansen FW. Saline contrast hysterosonography in abnormal 

uterine bleeding: a systematic review and meta-analysis. BJOG. 2003 Oct;110(10):938-47. 

van Dongen H, Timmermans A, Jacobi CE, Elskamp T, de Kroon CD, Jansen FW. Diagnostic 

hysteroscopy and saline infusion sonography in the diagnosis of intrauterine abnormalities: an 

assessment of patient preference. Gynecol Surg. 2011 Feb;8(1):65-70 

Van Dongen H1, de Kroon CD, van den Tillaart SA, Louwé LA, Trimbos-Kemper GC, Jansen FW. A 

randomised comparison of vaginoscopic office hysteroscopy and saline infusion sonography: a 

patient compliance study. BJOG. 2008 Sep;115(10):1232-7 

Timmermans A1, Opmeer BC, Veersema S, Mol BW. Patients' preferences in the evaluation of 

postmenopausal bleeding. BJOG. 2007 Sep;114(9):1146-9. 

 

Colofon 

© 2015 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 

Deze richtlijn, ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep PMB onder eindverantwoordelijkheid van het 

Bestuur van de NVOG, is vastgesteld in de 622e ledenvergadering d.d. 12 november 2015 

NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in 

gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan 

geargumenteerd afwijkenvan een richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk 

maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de 

objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele patiënt. Beleid op 

instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een richtlijn niet 

mogelijk is. 

De geldigheid van een richtlijn eindigt uiterlijk vijf jaar na dagtekening. Dagtekening, 12 november 

2015 Colofon  

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 

Postbus 20075  

3502 LB UTRECHT 

www.nvog.nl   

 

Disclaimer  

De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de NVOG-

voorlichtingsfolders, -standpunten, -richtlijnen etc., alsmede voor de gevolgen die de toepassing 

hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG stelt zich daarentegen wel open voor 

attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders, 

standpunten of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: 

info@nvog.nl). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Dongen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Kroon%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Tillaart%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Louw%C3%A9%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trimbos-Kemper%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansen%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18715407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van+Dongen+BJOG+2008%3B115%3A1232-1237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timmermans+BJOG+2007%3B114%3A1146-1149


53 

 

Bijlage I. Stroomdiagram eerste episode postmenopauzaal bloedverlies 1 
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Bijlage II. Stroomdiagram  2 recidief episode postmenopauzaal bloedverlies 21 
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Bijlage III. Verantwoording 40 

Hoofdstuk 2. Het meten van de endometriumdikte met de transvaginale echo. 41 

Zoekverantwoording 42 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

6     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9780) 
7     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia 
or bleeding)).ti,ab. (9936) 
8     6 or 7 (16760) 
9     Postmenopause/ (19406) 
10     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (47584) 
11     9 or 10 (50682) 
12     8 and 11 (1901) 
13     exp Ultrasonography/ or us.fs. (338012) 
14     ((Transvaginal or endovaginal or vaginal) adj3 (sonograph* or 
ultrasound or ultrasonograph* or echo*)).ti,ab. (7437) 
15     13 or 14 (340251) 
16     exp Endometrium/ (26517) 
17     (Endometrial adj3 thick*).ti,ab. (1972) 
18     16 or 17 (27282) 
19     15 and 18 (2214) 
20     12 and 15 (539) 
21     19 or 20 (2367) 
22     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or 
cancer or tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. 
(24141) 
23     21 and 22 (711) 
24     limit 23 to yr="1950 -Current" (711) 
25     limit 24 to (dutch or english) (577) 
26     exp "Sensitivity and Specificity"/ (425317) 
27     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2903518) 
28     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (978060) 
29     (likelihood or LR*).ti,ab. (115552) 
30     exp Diagnostic Errors/ (96067) 
31     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or 
validity or kappa or reliability).ti,ab. (241923) 
32     reproducibility.ti,ab. (51261) 
33     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (16513) 
34     "Reproducibility of Results"/ (280228) 
35     accuracy.ti,ab. (236446) 
36     Diagnosis, Differential/ (383488) 
37     Validation Studies.pt. (69334) 
38     Reference Values/ (146104) 
39     or/26-38 (4701044) 
40     25 and 39 (319) 
41     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (219579) 
42     40 and 41 (12) 

171 

Uitgangsvraag:   Wat is de diagnostische accuratesse van TVE voor uitsluiten 

endometriumcarcinoom?  

Database(s):  Medline Datum:  26-08-2014 

Periode: 1950 –heden Talen: E N 
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43     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials 
as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or 
Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or 
clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study 
or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* or 
doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1408271) 
44     40 and 43 (60) 
45     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ 
or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. or Cohort 
analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or (observational 
adj (study or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or 
Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or 
Cross-sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, 
prospectieve en retrospectieve studies] (2055657) 
46     40 and 45 (135) 
47     42 or 44 or 46 (172) 
48     44 or 46 (164) 
49     48 not 42 (160) 
 

 44 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

1950-okt. 

2014 

Engels, 

Nederlands 

 

6     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9964) 
7     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-
menopaus*) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. 
(11022) 
8     6 or 7 (17533) 
9     Postmenopause/ (20202) 
10     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49093) 
11     9 or 10 (52309) 
12     8 and 11 (2328) 
13     exp Ultrasonography/ or us.fs. (344723) 
14     ((Transvaginal or endovaginal or vaginal) adj3 (sonograph* or 
ultrasound or ultrasonograph* or echo*)).ti,ab. (7528) 
15     13 or 14 (346979) 
16     exp Endometrium/ (27184) 
17     Endometri*.ti,ab. (71328) 
18     16 or 17 (78563) 
19     15 and 18 (4475) 
20     12 and 15 (616) 
21     19 or 20 (4535) 
22     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or 
cancer or tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. 
(24799) 
23     21 and 22 (1233) 
24     limit 23 to yr="1950 -Current" (1233) 
25     limit 24 to (dutch or english) (996) 
26     exp "Sensitivity and Specificity"/ (441296) 
27     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2996382) 
28     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (1015583) 
29     (likelihood or LR*).ti,ab. (120722) 
30     exp Diagnostic Errors/ (98400) 
31     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver 
or validity or kappa or reliability).ti,ab. (248961) 
32     reproducibility.ti,ab. (52573) 
33     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (17069) 
34     "Reproducibility of Results"/ (293640) 
35     accuracy.ti,ab. (245716) 
36     Diagnosis, Differential/ (388584) 
37     Validation Studies.pt. (72201) 

255 

 

 

  

84 

Alleen 

aanv. 

Search 
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38     Reference Values/ (148385) 
39     or/26-38 (4848875) 
40     25 and 39 (510) 
41     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (228354) 
42     40 and 41 (18) – 17 uniek  
43     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical 
trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random 
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical 
trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical 
trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj 
trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or 
mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 
(1452467) 
44     40 and 43 (78) 
45     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Case control.tw,kw. or (cohort adj (study or studies)).tw,kw. 
or Cohort analy$.tw,kw. or (Follow up adj (study or studies)).tw,kw. or 
(observational adj (study or studies)).tw,kw. or Longitudinal.tw,kw. or 
Retrospective.tw,kw. or Prospective.tw,kw. or Cross sectional.tw,kw. or 
Cross-sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook 
longitudinale, prospectieve en retrospectieve studies] (2119255) 
46     40 and 45 (213) 
47     42 or 44 or 46 (261) 
48     44 or 46 (247) 
49     48 not 42 (243) – 238 uniek 
50      49 not oude search > 88 refererenties,  5 SR,  
 

 45 

Tabel Exclusie; na het lezen van het volledige artikel  46 
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Auteur en jaartal Reden van exclusie 

Anglioli 
2013 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bakour 
1999 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bourne 
1995 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Breijer 
2012 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Burbos 
2012 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Cacciatore 
1994 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Chandavarkar 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dreisler 
2009 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dueholm 
2003 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dumitru 
2009 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Epstein 
2011 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Giusa-Chiferi 
1996 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Giorda 2002 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Goldstein 
2009 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gull  
2000 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gull 
2003 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Guner 
1996 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gupta 
2002 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Haller 
1996 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Hosoi 
2013 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Hulka 
1994 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Jacobs 
2011 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Karlsson 
1994 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Karlsson 
1995 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Kekre 
1997 

Voldoet niet aan selectiecriteria 
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Malinova 
1995 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Mansour 
2007 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Merisio 
2002 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Martakis 
1994 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Nasri 
1989 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Opmeer 
2006 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Osmers 
1990 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Perez 
2002 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Phillip 
2004 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sadoon 
2007 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sheikh 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Showkat 
2013 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Skaznik-Wikiel 
2010 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Smith-Bindman 
1998 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Smith-Bindman 
2004 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sousa 
2001 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sykes 
2002 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tabor 
2002 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tesoro 
1999 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tsikouras 
2007 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tsuda 
1997 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Van den Bosch 
1996 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Van Doorn 
2004 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

Weber 
1998 

Voldoet niet aan selectiecriteria 

47 
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 48 

Hoofdstuk 3. Diagnostische accuratesse van histologische cavumdiagnostiek ten aanzien van 49 

endometriumcarcinoom. 50 

Zoekverantwoording 51 

 52 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9876) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia 
or bleeding)).ti,ab. (10098) 
3     1 or 2 (16984) 
4     Postmenopause/ (19534) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (47818) 
6     4 or 5 (50938) 
7     3 and 6 (1911) 
10     endometrial sampling.ti,ab,kw. (490) 
11     pipelle*.ti,ab. (194) 
12     ((biop* or sample* or aspiration) adj3 of endometri*).ti,ab,kw. (5194) 
13     "Outpatient endometri* biop*".ti,ab. (26) 
14     (Outpatients/ or (outpatient* or office*).ti,ab.) and (exp Biopsy/ or 
biop*.ti,ab.) (4361) 
15     10 or 11 or 12 or 13 or 14 (9586) 
16     7 and 15 (436) 
17     8 or 9 (2) 
18     limit 16 to (dutch or english) (401) 
19     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or 
cancer or tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. 
(24337) 
20     18 and 19 (201) 
21     10 or 11 or 12 or 13 or 14 (9586) 
22     7 and 21 (436) 
23     limit 22 to (dutch or english) (401) 
24     19 and 22 (217) 
25     exp "Sensitivity and Specificity"/ (430505) 
26     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2921140) 
27     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (986292) 
28     (likelihood or LR*).ti,ab. (116547) 
29     exp Diagnostic Errors/ (96583) 
30     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or 
validity or kappa or reliability).ti,ab. (243788) 
31     reproducibility.ti,ab. (51648) 
32     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (16656) 
33     "Reproducibility of Results"/ (285228) 
34     accuracy.ti,ab. (239578) 

192 

Uitgangsvraag:   Wat is de diagnostische accuratesse van histologische cavum diagnostiek voor het 
uitsluiten dan wel vaststellen van een endometriumcarcinoom?: PICO 1 :  
Endometriumaspiratiebiopt poliklinisch 

Database(s):  Medline Datum:  18-09-2014 

Periode: geen beperking Talen:  E N  
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35     Diagnosis, Differential/ (384632) 
36     Validation Studies.pt. (70019) 
37     (failure* or success* or inadequate* or inconclusive*).ti,ab. 
(1295671) 
38     or/25-37 (5590793) 
39     24 and 38 (134) 
40     18 and 38 (195) 
41     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (222153) 
42     40 and 41 (8) 
44     40 not 42 (187) – 184 uniek  

 53 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1946-okt. 
2014 
 
Engels, 
Nederlands  

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9964) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-
menopaus*) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. 
(11022) 
3     1 or 2 (17533) 
4     Postmenopause/ (20202) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49093) 
6     4 or 5 (52309) 
7     3 and 6 (2328) 
10     endometrial sampling.ti,ab,kw. (495) 
11     pipelle*.ti,ab. (201) 
12     ((biop* or sample* or aspiration) adj3 of endometri*).ti,ab,kw. 
(5253) 
13     "Outpatient endometri* biop*".ti,ab. (27) 
14     (Outpatients/ or (outpatient* or office*).ti,ab.) and (exp Biopsy/ or 
biop*.ti,ab.) (4410) 
15     10 or 11 or 12 or 13 or 14 (9698) 
16     7 and 15 (515) 
18     limit 16 to (dutch or english) (473) 
19     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or 
cancer or tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. 
(24799) 
20     18 and 19 (250) 
21     10 or 11 or 12 or 13 or 14 (9698) 
22     7 and 21 (515) 
23     limit 22 to (dutch or english) (473) 
24     19 and 22 (273) 
25     exp "Sensitivity and Specificity"/ (441296) 
26     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2996382) 
27     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (1015583) 
28     (likelihood or LR*).ti,ab. (120722) 
29     exp Diagnostic Errors/ (98400) 

221 
 
29 
Aanv. 
search 
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30     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver 
or validity or kappa or reliability).ti,ab. (248961) 
31     reproducibility.ti,ab. (52573) 
32     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (17069) 
33     "Reproducibility of Results"/ (293640) 
34     accuracy.ti,ab. (245716) 
35     Diagnosis, Differential/ (388584) 
36     Validation Studies.pt. (72201) 
37     (failure* or success* or inadequate* or inconclusive*).ti,ab. 
(1320112) 
38     or/25-37 (5721579) 
39     24 and 38 (160) 
40     18 and 38 (228) 
41     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (228354) 
42     40 and 41 (10) – 9 uniek 
44     40 not 42 (218) – 212 uniek  

 54 
 55 

 56 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
Engels, 
Nederlands 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9876) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia 
or bleeding)).ti,ab. (10098) 
3     1 or 2 (16984) 
4     Postmenopause/ (19534) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (47818) 
6     4 or 5 (50938) 
7     3 and 6 (1911) 
9     Hysteroscopy/ or Hysteroscop*.ti,ab,kw. (5679) 
10     exp Biopsy/ or biop*.ti,ab. or Outpatients/ or (outpatient* or 
office*).ti,ab. or "Ambulatory Care"/  (684274) 
11     9 and 10 (1592) 
12     7 and 11 (227) 
13     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or 
cancer or tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. 
(24337) 
14     12 and 13 (122) 
15     exp "Sensitivity and Specificity"/ (430505) 
16     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2921140) 

126 

Uitgangsvraag:   Wat is de diagnostische accuratesse van histologische cavum diagnostiek voor het 
uitsluiten dan wel vaststellen van een endometriumcarcinoom?: PICO 2:  Hysteroscopie (met biopt) 
poliklinisch 

Database(s): Medline Datum:  18-09-2010 

Periode: geen beperking Talen:  E  
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17     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (986292) 
18     (likelihood or LR*).ti,ab. (116547) 
19     exp Diagnostic Errors/ (96583) 
20     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver 
or validity or kappa or reliability).ti,ab. (243788) 
21     reproducibility.ti,ab. (51648) 
22     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (16656) 
23     "Reproducibility of Results"/ (285228) 
24     accuracy.ti,ab. (239578) 
25     Diagnosis, Differential/ (384632) 
26     Validation Studies.pt. (70019) 
27     (failure* or success* or inadequate* or inconclusive*).ti,ab. 
(1295671) 
28     or/15-27 (5590793) 
29     12 and 28 (147) 
30     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (222153) 
31     29 and 30 (8) 
32     29 not 31 (139) 
33     limit 31 to (dutch or english) (7) 
34     limit 32 to (dutch or english) (121) – 119 uniek  

 57 
 58 

 59 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID)  
1948-
okt.2014 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9959) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia 
or bleeding)).ti,ab. (10197) 
3     1 or 2 (17131) 
4     Postmenopause/ (20185) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49059) 
6     4 or 5 (52274) 
7     3 and 6 (1935) 
8     (Accuracy of hysteroscopy in the diagnosis of endometrial cancer and 
hyperplasia: a systematic quantitative review).m_titl. (2) 
9     Hysteroscopy/ or Hysteroscop*.ti,ab,kw. (5725) 
10     exp Curettage/ or Curettage*.ti,ab. (12551) 
11     9 and 10 (705) 
12     7 and 11 (116) 
13     limit 12 to (dutch or english) (99) – 96 uniek  

119 

Uitgangsvraag:   Wat te doen bij inconclusieve diagnose na het verrichten van histologische 
cavumdiagnostiek bij een patiente met postmenopauzaal bloedverlies. 

Database(s):  Medline, Embase Datum:  23-10-2014 

Periode: geen beperking Talen:  E N  
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Embase 
(Elsevier)  

'postmenopause bleeding'/exp OR ('postmenopause'/exp OR 
postmenopaus*:ab,ti OR 'post menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti 
AND ('uterus bleeding'/exp/mj OR 'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR 
vaginal OR abnormal) NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR 
bleeding)):ab,ti)) AND ('hysteroscopy'/exp/mj OR hysteroscop*:ab,ti) AND 
('curettage'/exp/mj OR curettage*:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) 
AND [embase]/lim (91) 
 NOT 'conference abstract':it (81) – 23 uniek  
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Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
1948-nov. 
2014 
Engels, 
Nederlands 
 

53     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9964) 
54     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-
menopaus*) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. 
(11028) 
55     53 or 54 (17539) 
56     Postmenopause/ (20202) 
57     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49117) 
58     56 or 57 (52333) 
59     55 and 58 (2328) 
61     exp Curettage/ or Curettage*.ti,ab. (12566) 
62     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (228748) 
67     59 and 61 (389) 
71     62 and 67 (13) 
72     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials 
as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ 
or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i 
or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical trial, phase iv or 
controlled clinical trial or randomized controlled trial or multicenter study 
or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or ((singl* 
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1453355) 
73     67 and 72 (34) 
79     71 or 73 (44)  
83     nieuw tov vorige search: 25 
limit 83 to (dutch or english) (23) – 21  uniek 
 

54 
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Embase 
(Elsevier)  

'postmenopause bleeding'/exp OR 'postmenopause'/exp OR 
postmenopaus*:ab,ti OR 'post menopausal':ab,ti OR 'post 
menopaus':ab,ti AND ('uterus bleeding'/exp/mj OR 
'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR abnormal OR 
postmenopaus* OR 'post menopausal' OR 'post menopaus') NEAR/3 
(h?emorrhage OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti) AND 
('curettage'/exp/mj OR curettage*:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR 
[english]/lim) AND [embase]/lim  
 
AND  
 
'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR 
cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 
'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de NOT 
('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp 
NOT 'human'/exp)) OR  
('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind 
procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover 
procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti 
OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT 
'conference abstract':it  
 
(44) – 33 uniek  
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Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel (PICO 3.1) 62 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Gupta 1996 in meta-analyse van Dijkhuizen 

Goldschmit 1993 In meta-analyse van Dijkhuizen 

Goldschmit 1993 P=pre- and postmenopausaal; in meta-analyse van Dijkhuizen 

O’Connell 1998 Sensitiviteit en specificiteit niet voor endometriumcarcinoom, maar voor brede 

groep afwijkingen (carcinoom, poliepen, dysplasie of leiomyoma) 

Spicer 2006 I= accurette in plaats van pipelle 

Farrel 1999 P=consecutive cases reported as insufficient for diagnosis; possibly relevant  for 

research question (Q3.3) 

 63 

 64 

 65 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel (PICO 3.2) 66 
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Auteur en jaartal Redenen van exclusie 

Alay 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Alcazar 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Altaras 1993 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Angioni 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Arslan 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Babacan 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Cacciatore 1994 Geïncludeerd in Clark et al (2002) 

De Wit 2002 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Elfayomy 2012 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Elliot 2003 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Garutti 1999 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gupta 1996 Geïncludeerd in Clark et al (2002) 

Kotdawala 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Lee 2011 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Leone 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Litta 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Loverro 1996 Geïncludeerd in Clark et al (2002) 

Loverro 1999 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Nagele 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Nathani 2006 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Pal 1997 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Ribeiro 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sousa 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Spicer 2006 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Svirsky 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Towbin 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Van Dongen 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 
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Widrich 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 
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Hoofdstuk 4. Diagnostiek en behandeling bij vrouwen met een verdikt endometrium en een 

benigne endometriumaspiratie-biopt. 

Zoekverantwoording 

Database Zoektermen Totaal 
Medline 
(OVID) 
Nederlands, 
Engels 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9780) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or 
metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (9936) 
3     1 or 2 (16760) 
4     Postmenopause/ (19406) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (47584) 
6     4 or 5 (50682) 
7     3 and 6 (1901) 
8     (Should endometrial polyps be removed in patients with 
postmenopausal bleeding?-an assessment of study designs and report of 
a failed randomised controlled trial).m_titl. (1) 
9     (Follow-up of women after a first episode of postmenopausal 
bleeding and endometrial thickness greater than 4 millimeters).m_titl. 
(2) 
10     8 or 9 (3) 
11     7 and 10 (3) 
12     "Polyps"/ (9043) 
13     polyp*.ti,ab. (215513) 
14     12 or 13 (218103) 
15     7 and 14 (361) 
16     surgery.fs. (1600622) 
17     15 and 16 (72) 
18     polypectomi*.ti,ab. (379) 
19     (polyp* adj3 (remov* or surgery or surgical)).ti,ab. (2478) 
20     18 or 19 (2771) 
21     7 and 20 (20) 
22     17 or 21 (81) 
23     limit 22 to (dutch or english) (70) 
24     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or 
(animals/ not humans/)) (219579) 
25     23 and 24 (2) 
26     11 and 23 (2) 
27     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical 
trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random 
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical 
trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical 
trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj 
trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or 
mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 

115 
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(1408271) 
28     23 and 27 (7) 
29     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or 
(observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or 
Retrospective.tw. or prospective.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-
sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, 
prospectieve en retrospectieve studies] (2055454) 
30     23 and 29 (40) 
31     25 or 28 or 30 (41) 
32     from 31 keep 1 (1) 
33     25 or 28 (7) 
34     30 not 33 (34) 
 
 
 
 

Embase 
(Elsevier) 

'postmenopause bleeding'/exp OR ('uterus bleeding'/exp/mj OR 
'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR abnormal) NEAR/3 
(h?emorrhage OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti  
 
AND ('postmenopause'/exp OR postmenopaus*:ab,ti OR 'post 
menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti))  
 
AND ('endometrium polyp'/exp OR polyp*:ab,ti)  
 
AND (surgery:lnk OR (polypectomi*:ab,ti OR (polyp* NEAR/3 (remov* 
OR surgery OR surgical)):ab,ti))  
 
AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [embase]/lim AND [<1966-
2014]/py  
 
AND 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 
'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de NOT 
('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp 
NOT 'human'/exp) OR ('postmenopause bleeding'/exp OR ('uterus 
bleeding'/exp/mj OR 'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR 
abnormal) NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti 
OR 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind 
procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 'crossover 
procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp OR rct:ab,ti 
OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised controlled 
trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti NOT 
'conference abstract':it))  
24 referenties,  
 
AND 'clinical study'/exp NOT 'conference abstract':it 72 referenties – 57 
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uniek 
 
SR or RCT > 24 – 17 uniek 
 

 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
1946-heden 
Engels, 
Nederlands 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9964) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-
menopaus*) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. 
(11022) 
3     1 or 2 (17533) 
4     Postmenopause/ (20202) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49093) 
6     4 or 5 (52309) 
7     3 and 6 (2328) 
8     (Should endometrial polyps be removed in patients with 
postmenopausal bleeding?-an assessment of study designs and report 
of a failed randomised controlled trial).m_titl. (1) 
9     (Follow-up of women after a first episode of postmenopausal 
bleeding and endometrial thickness greater than 4 millimeters).m_titl. 
(2) 
10     8 or 9 (3) 
11     7 and 10 (3) 
12     "Polyps"/ (9414) 
13     polyp*.ti,ab. (220296) 
14     12 or 13 (222973) 
15     7 and 14 (431) 
16     surgery.fs. (1628057) 
17     15 and 16 (88) 
18     polypectomi*.ti,ab. (386) 
19     (polyp* adj3 (remov* or surgery or surgical)).ti,ab. (2521) 
20     18 or 19 (2819) 
21     7 and 20 (27) 
22     17 or 21 (101) 
23     limit 22 to (dutch or english) (86) 
24     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. 
or ((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj 
overview$1).tw. or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or 
cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or 
(cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or data 
extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ 
or (animals/ not humans/)) (228354) 
25     23 and 24 (3) 
26     11 and 23 (2) 
27     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical 
trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ or Random 
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (clinical 
trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical 
trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial or 
multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj 

125 
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trial*).tw. or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or 
mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) 
(1452467) 
28     23 and 27 (8) – 7 uniek 
29     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort 
studies/ or Case control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or 
Cohort analy$.tw. or (Follow up adj (study or studies)).tw. or 
(observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or 
Retrospective.tw. or prospective.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-
sectional studies/ [Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, 
prospectieve en retrospectieve studies] (2119045) 
30     23 and 29 (46) – 40 uniek 
31     25 or 28 or 30 (48) 
 

Embase 
(Elsevier) 

postmenopause bleeding'/exp OR ('uterus bleeding'/exp/mj OR 
'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR abnormal OR 'post 
menopausal' OR 'post menopaus') NEAR/3 (h?emorrhage OR 
metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti AND ('postmenopause'/exp OR 
postmenopaus*:ab,ti OR 'post menopausal':ab,ti OR 'post 
menopaus':ab,ti)) AND ('endometrium polyp'/exp OR polyp*:ab,ti) AND 
(surgery:lnk OR polypectomi*:ab,ti OR (polyp* NEAR/3 (remov* OR 
surgery OR surgical)):ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND 
[embase]/lim AND [<1966-2014]/py,137,31 Oct 2014 
 
AND 'meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab 
OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti 
OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/de NOT 
('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp 
NOT 'human'/exp) OR 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 
'single blind procedure'/exp OR 'double blind procedure'/exp OR 
'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective study'/exp 
OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised 
controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti NOT 'conference abstract':it))  
24 referenties,  
 
AND 'clinical study'/exp NOT 'conference abstract':it 72 referenties – 61 
uniek 
 
SR or RCT > 25 – 17 uniek 
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Tabel Exclusie na lezen van volledige artikel 

 

Auteur en jaartal Reden van Exclusie 

Alexopoulos 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Angioni 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Blair Bell research 2009 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Cravello 1996 Is geïncludeerd in studie Nathani et al 2006 

Cravello 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Daniele 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dede 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dominques 2009 Is geïncludeerd in studie van Lee et al 2010 

Epstein 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gao 2012 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Gebauer 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Golan 2010 Is geïncludeerd in studie van Lee et al 2010 

Growdon 2011 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Litta 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Loffer 1990 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Lotfallah 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Mac 2010 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Maia 1998 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Neri 1995 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Paradisi 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Pop 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Preutthipan 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Refaie 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Reslova 1999 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sabbah 2006 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sushan 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Towsend 1993 Is geïncludeerd in studie Nathani et al 2006 
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Hoofdstuk 5. Diagnostiek (SIS versus hysteroscopie) bij vrouwen met verdikt endometrium en benigne 

endometriumaspiratie 

Zoekverantwoording 

 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

Engels, 

Nederlands 

Aug. 2014 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9780) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or 
bleeding)).ti,ab. (9936) 
3     1 or 2 (16760) 
4     Postmenopause/ (19406) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (47584) 
6     4 or 5 (50682) 
7     3 and 6 (1901) 
8     exp Endometrium/ (26517) 
9     (Endometrial adj3 thick*).ti,ab. (1972) 
10     8 or 9 (27282) 
11     7 and 10 (759) 
12     "saline infusion sonograph*".ti,ab. (44) 
13     "saline infusion sonohysterograph*".ti,ab. (72) 
14     SIS.ti,ab. (2925) 
15     Hysteroscopy/ (3594) 
16     (Saline adj3 sonograph*).ti,ab. (85) 
17     Hysteroscop*.ti,ab. (4825) 
18     12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 (8532) 
19     11 and 18 (209) 
20     limit 19 to (dutch or english) (185) 
21     "Polyps"/ or polyp*.ti,ab. (218103) 
22     20 and 21 (89) 
 
23     exp "Sensitivity and Specificity"/ (425317) 
24     (Sensitiv* or Specific*).ti,ab. (2903518) 
25     (predict* or ROC-curve or receiver-operator*).ti,ab. (978060) 
26     (likelihood or LR*).ti,ab. (115552) 
27     exp Diagnostic Errors/ (96067) 
28     (inter-observer or intra-observer or interobserver or intraobserver or 
validity or kappa or reliability).ti,ab. (241923) 
29     reproducibility.ti,ab. (51261) 
30     (test adj2 (re-test or retest)).ti,ab. (16513) 
31     "Reproducibility of Results"/ (280228) 
32     accuracy.ti,ab. (236446) 
33     Diagnosis, Differential/ (383488) 
34     Validation Studies.pt. (69334) 
35     or/23-34 (4607171) 
36     22 and 35 (52) 
37     limit 36 to (dutch or english) (52) 
 
38     exp Consumer Participation/ or "Patient Acceptance of Health Care"/ or 
exp Attitude to Health/ or *exp consumer satisfaction/ or patient preference/ 
or cooperative behavior/ or exp self efficacy/ or self-efficacy.ti,ab. or exp 
Adaptation, Psychological/ or exp health education/ or patient education as 
topic/ or exp attitude to health/ or health knowledge, attitudes, practice/ or 
*"Quality of Life"/ or "Quality of Life"/px or Personal Autonomy/ or self 
concept/ or consumer advocacy/ or freedom/ or Needs Assessment/ or Patient 

68 

Uitgangsvraag:   Welke plaats heeft diagnostiek naar endometriumpoliepen/ intracavitaire afwijkingen 

middels SIS of hysteroscopie bij vrouwen met een eerste episode van postmenopauzaal bloedverlies en 

verdikt endometrium bij transvaginale echoscopie (TED > 4mm) en benigne histologie na een (Pipelle) 

aspiratie van het endometrium? 

Database(s): Medline Datum: 26-08-2014  

Periode: geen beperking Talen: E N 



74 

 

Advocacy/ or Self-Help Groups/ or Life Change Events/ or Attitude to Death/ or 
Patient-Centered Care/ or exp Professional-Patient Relations/ or Self Care/ or 
focus groups/ or narration/ (794968) 
39     (((patient or consumer*) adj3 (participat* or decisi* or decid*)) or 
patient-focused or (patient-centred or patient-centered) or (patient adj3 
(attitude? or preference))).ti,ab. or "patient satisfaction".ti. or coping.ti,ab. or 
("self perception" or "self concept").ti,ab. or self-efficacy.ti,ab. or ("informed 
choice" or "shared decision making").ti,ab. or empowerment.ti,ab. or ("focus 
group*" adj3 (patient* or parent* or famil* or spouse*)).ti,ab. or (QoL or 
"Quality of life").ti. or self-management.ti. or ((patient* or consumer* or 
parent* or famil* or spouse*) adj (attitude* or involvement or desir* or 
perspective* or activation or view* or preference*)).ti,ab. or "expert 
patient*".ti,ab. or "focus group*".ti,ab. or qualitative.ti. (186294) 
40     (exp Decision Making/ or exp Communication/ or Stress, Psychological/ or 
Emotions/ or vignette*.ti,ab.) and (exp Patients/px or patient*.ti. or 
consumer*.ti.) (46526) 
41     38 or 39 or 40 (878993) 
42     7 and 18 (401) 
43     limit 42 to (dutch or english) (340) 
44     41 and 43 (16) - patiëntperspectief 
45     from 37 keep 1-52 (52) 
46     from 44 keep 1-16 (16) 

 

 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

1946-2014 

Engels, 

Nederlands 

 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9964) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-menopaus*) 
adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (11026) 
3     1 or 2 (17537) 
4     Postmenopause/ (20202) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49113) 
6     4 or 5 (52329) 
7     3 and 6 (2328) 
8     exp Endometrium/ (27184) 
9     Endometri*.ti,ab. (71351) 
10     8 or 9 (78586) 
11     7 and 10 (1565) 
12     "saline infusion sonograph*".ti,ab. (47) 
13     "saline infusion sonohysterograph*".ti,ab. (72) 
14     SIS.ti,ab. (2998) 
15     Hysteroscopy/ (3677) 
16     (Saline adj3 sonograph*).ti,ab. (89) 
17     (Hysteroscop* or hysterosonograph* or sonohysterograph*).ti,ab. (5131) 
18     12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 (8859) 
19     11 and 18 (421) 
20     limit 19 to (dutch or english) (354) 
21     "Polyps"/ or polyp*.ti,ab. (223022) 
22     20 and 21 (191) – na exclusie search 26-08-2014 > 139, waarvan 136 uniek 
 

136 

 

Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel 

Auteur en jaartal Redenen van exclusie 
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Abou-Salem 2010 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Al-Kubaisi 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Angioni 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bakhour 2006 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bignardi 2009 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bree 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Bronz 1997 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Cavkaytar 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Chalwa 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Cohen 1994 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Chritchley 2004 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Chritchley 2001  Voldoet niet aan selectiecriteria 

Daniele 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

De Kroon 2003 Voldoet niet aan selectiecriteria 

De Kroon 2004 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dreisler 2009 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Dubinsky 1995 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Elfayomy 2012 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Erdem 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Famuyide 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Golan 2012 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Grimbizis 2010 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Haller 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Ismael 2009 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Lenci 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Maia 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Meng 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Metzger 2004 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Paqualotto 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Pasrija 2004 Voldoet niet aan selectiecriteria 
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Philip 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

POP-Trajkovic 2013 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Smith 2014 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Sousa 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tahir 1999 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Timmermans 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Tjarks 2000 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Valanzano 2005 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Van Dongen 2007 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Wildrich 1996 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Wong 2001 Voldoet niet aan selectiecriteria 

Yildizhan 2008 Voldoet niet aan selectiecriteria 
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Hoofdstuk 7. Hormonale opties ter preventie van recidief postmenopauzaal bloedverlies 

Zoekverantwoording 

 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID)  

1950-okt. 

2014 

Engels, 

Nederlands 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9959) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-menopaus*) adj3 
(h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (11020) 
3     1 or 2 (17529) 
4     Postmenopause/ (20185) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49088) 
6     4 or 5 (52303) 
7     3 and 6 (2327) 
8     exp *Endometrium/ or endometri*.ti,ab. (74770) 
9     *Atrophy/ or Atroph*.ti,ab. (89028) 
10     8 and 9 (1449) 
11     7 or 10 (3535) 
12     exp Estrogen Replacement Therapy/ (14510) 
13     exp *Estrogens/ or exp Estrogens/tu (91198) 
14     Estrogen*.ti,ab. (115032) 
15     12 or 13 or 14 (169484) 
16     11 and 15 (1182) 
22     limit 16 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (1031) 
23     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or 
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or 
exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or 
medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or 
((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ 
or Letter/ or (animals/ not humans/)) (228146) 
24     22 and 23 (43) – 38 uniek  
25     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled 
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. 
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1451481) 
26     22 and 25 (445) 
31     26 not 24 (412) – 397 uniek 

498 

Embase 

(Elsevier) 

 ('postmenopause bleeding'/exp OR ('postmenopause'/exp OR postmenopaus*:ab,ti 
OR 'post menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti AND ('uterus bleeding'/exp/mj OR 
'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR abnormal OR postmenopaus* OR 
'post menopausal' OR 'post menopaus') NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR 
bleeding)):ab,ti)) OR 'endometrium atrophy'/exp/mj OR (endometri* NEAR/3 
atrophy*):ab,ti)  
 
AND ('estrogen'/exp/mj/dd_dt OR 'estrogen therapy'/exp/mj OR estrogen*:ab,ti) AND 
([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [embase]/lim  
 
AND ('meta analysis'/exp OR 'meta analysis' OR cochrane:ab OR embase:ab OR 
psychlit:ab OR cinahl:ab OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR 
overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data 
extraction':ab OR cochrane:jt OR 'systematic review'/exp OR 'systematic review'  (21) – 
10 uniek  
 
AND 'clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti NOT 'conference abstract':it  

 

Uitgangsvraag:   Is Behandeling van vrouwen met een dun endometrium (atrofie) zonder intracavitaire 

afwijkingen  met oestrogenen zinvol met als doel minder herhaald bloedverlies (oestrogenen bij atrofie) ?   

Database(s): Medline, Embase Datum:  20-04-2015 

Periode:  1950-heden Talen: N E  
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(206 ) – 53 uniek  

 

Database Zoektermen Totaal 

Medline 
(OVID) 
 
 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9889) 
2     ((uterine or vaginal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (9114) 
3     1 or 2 (16107) 
4     Postmenopause/ (19602) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus* or climacteric).ti,ab. (51183) 
6     4 or 5 (54239) 
7     3 and 6 (2023) 
8     ((abnormal or Postmenopaus* or post-menopaus*) adj3 (h?emorrhage or 
metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (4199) 
9     7 or 8 (5137) 
10     exp Endometrium/ or Atrophy/ or (endometri* adj6 atroph*).ti,ab. (52280) 
11     *Atrophy/ or Atroph*.ti,ab. (88731) 
12     10 and 11 (17863) 
13     7 or 12 (19702) 
14     exp Estrogen Replacement Therapy/ (14033) 
15     exp *Estrogens/ or exp Estrogens/tu or exp Estriol/ (93086) 
16     (Estrogen* or Estriol or Oestragen* or estradiol).ti,ab. (152256) 
17     14 or 15 or 16 (193085) 
18     13 and 17 (1403) 
19     3 or 6 (68323) 
20     18 and 19 (1033) 
21     9 and 12 (248) 
22     17 and 21 (99) 
23     limit 22 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (90) 
24     limit 18 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (1204) 
25     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (233095) 
26     24 and 25 (45) 
27     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1445313) 
28     24 and 27 (494) 
29     Epidemiologic studies/ or case control studies/ or exp cohort studies/ or Case 
control.tw. or (cohort adj (study or studies)).tw. or Cohort analy$.tw. or (Follow up adj 
(study or studies)).tw. or (observational adj (study or studies)).tw. or Longitudinal.tw. or 
Retrospective.tw. or prospective.tw. or Cross sectional.tw. or Cross-sectional studies/ 
[Onder exp cohort studies vallen ook longitudinale, prospectieve en retrospectieve 
studies] (2118412) 
30     24 and 29 (262) 
31     26 or 28 or 30 (614) 
32     (vagina* or intravagina* or local or topical*).ti,ab. (620914) 
33     administration, intravaginal/ (3763) 
34     administration, topical/ (32750) 
35     limit 34 to yr="1974 - 1986" (6655) 
36     Vagina/ (28780) 
37     limit 36 to yr="1966 - 1986" (8485) 
38     "Vaginal Creams, Foams, and Jellies"/ (1028) 

 152 
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39     limit 38 to yr="1975 - 1986" (209) 
40     32 or 33 or 35 or 37 or 39 (628103) 
41     17 and 40 (11137) 
42     Synapaus*.ti,ab,kw. (6) 
43     41 or 42 (11140) 
44     13 and 43 (633) 
45     limit 44 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (562) 
46     3 and 6 and 12 and 43 (39) 
47     limit 46 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (36) 
48     25 or 27 or 29 (3291955) 
49     45 and 48 (357) 
50     6 and 12 and 17 and 43 (252) 
51     3 and 6 and 10 and 43 (121) 
52     7 and 10 and 43 (121) 
53     limit 52 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (112) 
54     25 or 27 or 29 (3291955) 
55     53 and 54 (86) – 85 uniek  
56     53 not 55 (26) 
 

Embase  'postmenopause'/exp OR 'postmenopause' OR postmenopaus*:ab,ti OR 'post 
menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti OR climact*:ab,ti AND ('uterus 
bleeding'/exp OR 'metrorrhagia'/exp OR ((uterine OR vaginal) NEAR/3 (h?emorrhage OR 
metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti) OR ((abnormal OR postmenopaus* OR 'post 
menopausal') NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti  
 
AND ('endometrium atrophy'/exp OR (endometri* NEAR/3 atroph*):ab,ti) AND 
('estrogen'/exp/dd_dt OR 'estrogen therapy'/exp OR estrogen* OR estriol OR 
oestragen* OR estradiol:ab,ti)  
 
AND (vagina*:ab,ti OR intravagina*:ab,ti OR local:ab,ti OR topical*:ab,ti OR 'intravaginal 
drug administration'/exp OR 'topical drug administration'/exp OR 'agents used 
intravaginally'/exp OR synapaus*:ab,ti)  
 
AND  ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR cinahl:ab OR 
medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de  
 
OR ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti NOT 'conference abstract':it)  
 
OR 'clinical study'/exp synapaus*:ab,ti)) (35) – 24 uniek  
Overige: 19 – 17 uniek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangsvraag:   Is Behandeling van vrouwen met een verdikt endometrium zonder intracavitaire 
afwijkingen  en benigne PA of  hyperplasie zonder atypie met progestagenen zinvol met als doel minder 
herhaald bloedverlies (bijv. Mirena bij obesitas)? 
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Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9959) 
2     ((uterine or vaginal or abnormal or Postmenopaus* or post-menopaus*) adj3 
(h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (11018) 
3     1 or 2 (17527) 
4     Postmenopause/ (20185) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus*).ti,ab. (49083) 
6     4 or 5 (52298) 
7     3 and 6 (2327) 
8     *"Endometrial Hyperplasia"/ or (Endometrial adj3 Hyperplasia*).ti,ab. (3701) 
9     7 or 8 (5644) 
10     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or cancer or tumo?r 
or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. (24778) 
14     exp *Progestins/ or progestins/tu (31791) 
15     (progestogen* or progestational or gestagen* or progestin* or progestagenic or 
progesterone*).ti,ab. (83231) 
16     norgestrel/ or levonorgestrel/ or norprogesterones/ (5266) 
17     (norgestrel or levonorgestrel).ti,ab. (4513) 
18     14 or 15 or 16 or 17 (94894) 
19     9 and 18 (1179) 
20     limit 19 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (1015) 
21     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic* 
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review 
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or 
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or 
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or (animals/ 
not humans/)) (228049) 
22     20 and 21 (45) – 39 uniek 
23     (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or 
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/ 
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial, 
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled trial 
or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw. or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or 
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1451260) 
24     20 and 23 (328) 
36     24 not 22 (299) – 290 uniek  

 

Embase 

(Elsevier) 

'postmenopause bleeding'/exp OR ('postmenopause'/exp OR postmenopaus*:ab,ti OR 
'post menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti AND ('uterus bleeding'/exp/mj OR 
'metrorrhagia'/exp/mj OR ((uterine OR vaginal OR abnormal OR postmenopaus* OR 
'post menopausal' OR 'post menopaus') NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR 
bleeding)):ab,ti)) OR 'endometrium hyperplasia'/exp/mj OR (endometrial NEAR/3 
hyperplasia*):ab,ti  
 
 
AND ('gestagen'/exp/mj OR progestogen*:ab,ti OR progestational:ab,ti OR 
gestagen*:ab,ti OR progestin*:ab,ti OR progestagenic:ab,ti OR progesterone*:ab,ti OR 
norgestrel:ab,ti OR levonorgestrel:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND 
[embase]/lim AND [<1966-2014]/py  
 
AND ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR 
placebo*:ab,ti) NOT 'conference abstract':it (51) – 23 uniek  
 
 
AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR cinahl:ab OR 
medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1 
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR 
'systematic review'/de NOT ('animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp NOT 'human'/exp (359) – 170 uniek  

 

 

Database(s): Medline, Embase Datum:  22-04-2015 

Periode:  geen beperking Talen:  E N  
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Database Zoektermen Totaal 

Medline 

(OVID) 

1950-april 

2015 

 

Engels, 

Nederlands  

 

1     uterine hemorrhage/ or metrorrhagia/ (9889) 
2     ((uterine or vaginal) adj3 (h?emorrhage or metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (9116) 
3     1 or 2 (16109) 
4     Postmenopause/ (19602) 
5     (Postmenopaus* or post-menopaus* or climacteric).ti,ab. (51209) 
6     4 or 5 (54265) 
7     3 and 6 (2023) 
8     ((abnormal or Postmenopaus* or post-menopaus*) adj3 (h?emorrhage or 
metrorrhagia or bleeding)).ti,ab. (4199) 
9     7 or 8 (5137) 
10     "Endometrial Hyperplasia"/ or ((Endometri* adj6 Hyperplas*) or thickness).ti,ab. 
(152540) 
11     exp Endometrial Neoplasms/ or (endometrial adj3 (neoplasm* or cancer or 
tumo?r or malign* or carcinom* or metasta* or adeno*)).ti,ab. (24884) 
12     LNG-IUS versus oral progestogen treatment for endometrial hyperplasia.m_titl. 
(1) 
13     "The effectiveness of a levonorgestrel-releasing intrauterine system".m_titl. (1) 
14     12 or 13 (2) 
15     exp Progestins/ (61453) 
16     (progestogen* or progestational or gestagen* or progestin* or progestagenic or 
progesterone*).ti,ab. (82638) 
17     norgestrel/ or levonorgestrel/ or norprogesterones/ (5227) 
18     (norgestrel or levonorgestrel).ti,ab. (4533) 
19     15 or 16 or 17 or 18 (106769) 
20     9 and 10 and 19 (183) 
21     limit 20 to (yr="1950 -Current" and (dutch or english)) (169) 
22     Recurrence/ (149841) 
23     recurren*.ti,ab. (389180) 
24     treatment outcome/ (668696) 
25     outcome*.ti,ab. (1003918) 
26     efficacy.ti,ab. (525836) 
27     22 or 23 or 24 or 25 or 26 (2159469) 
28     21 and 27 (53) – 51 uniek 
 

116 

Embase 

(Elsevier) 

'postmenopause'/exp OR 'postmenopause' OR postmenopaus*:ab,ti OR 'post 
menopausal':ab,ti OR 'post menopaus':ab,ti OR climact*:ab,ti AND ('uterus 
bleeding'/exp OR 'metrorrhagia'/exp OR ((uterine OR vaginal) NEAR/3 (h?emorrhage 
OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti) OR ((abnormal OR postmenopaus* OR 'post 
menopausal') NEAR/3 (h?emorrhage OR metrorrhagia OR bleeding)):ab,ti AND 
('endometrium hyperplasia'/exp OR (endometrial NEAR/3 hyperplasia*):ab,ti) AND 
('gestagen'/exp OR progestogen*:ab,ti OR progestational:ab,ti OR gestagen*:ab,ti OR 
progestin*:ab,ti OR progestagenic:ab,ti OR progesterone*:ab,ti OR norgestrel:ab,ti OR 
levonorgestrel:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND [embase]/lim AND 
[<1966-2015]/py AND ('recurrent disease'/exp OR 'treatment outcome'/exp OR 
recurren*:ab,ti OR outcome*:ab,ti OR efficacy:ab,ti) NOT 'conference abstract':it 
(81)  - 65 uniek 
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Bijlage IV. Onderbouwing. 1 
 2 
Hoofdstuk 2. Het meten van de endometriumdikte met de transvaginale echo.  3 
 4 
Risk of Bias table.  5 
(The criteria used in this checklist are adapted from: Whiting P, Rutjes AW, Dinnes J et al. (2003). Development and validation of methods for assessing the quality of diagnostic accuracy studies. Health Technology Assessment 6 
8: 1–234, following guidance from the Cochrane Collaboration only 11 items are included) 7 
 8 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
year of 
publicatio
n) 

 Was the 
spectrum 
of 
patients 
represent
ative of 
the 
patients 
who will 
receive 
the test in 
practice?  
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the 
reference 
standard 
likely to 
correctly 
classify 
the 
target 
condition? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the time 
period 
between 
reference 
standard 
and index 
test short 
enough to 
be 
reasonably 
sure that 
the target 
condition 
did not 
change 
between 
the two 
tests? 
 
 
yes/no/ 
unclear 

 Did the 
whole 
sample or a 
random  
selection of 
the 
sample, 
receive 
verification 
using a 
reference 
standard?  
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Did 
patients 
receive the 
same 
reference 
standard 
irrespective 
of the index 
test result? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Was the 
reference 
standard 
independen
t of the 
index 
test (i.e. the 
index test 
did not form 
part of the 
reference 
standard)? 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
index test 
results 
interprete
d without 
knowledg
e of the 
results of 
the 
reference 
standard 
and vice 
versa? 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
same 
clinical data 
available 
when test 
results were 
interpreted 
as would be 
available 
when the 
test is used 
in practice?  
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
uninterpret
able/ 
intermediat
e (unclear) 
test results 
reported? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
withdrawals 
from the 
study 
explained? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Level of 
evidence 
 
 

Van 
Hanegem 
2011 

Yes Yes Unclear Yes No Yes Yes Yes No Yes A2 

 9 
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A1: Meta-analysis of at least 2 independent studies of level A2.  10 
A2: Index test compared to reference test (reference standard); cut-offs were defined a priori; independent interpretation of test results; an adequate number of patients were enrolled consecutively; all patients received 11 
both tests. 12 
B: Index test compared to reference test, but without all the features mentioned for level A2. 13 
C: Non-comparative studies 14 
 15 
Evidence table 16 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Index test (I) Reference test 
 

Follow-up Outcome measures 
and effect size  

Comments 

Van 
Hanegem 
2011 

Search date:  
January 2000 
to January 
2010 (update 
on 2014 by the 
Knowledge 
institute) 
 
A: Smith-
Bindman 1998 
B: Tabor 2002 
C: Gupta 2002  
D: 
Timmermans 
2010 
 
Study design:  
Systematic 
review / Meta- 
analysis 
 
Setting and 
Country: 

Inclusion 
criteria: 
- P: women 
with 
postmenopaus
al uterine 
bleeding 
- I (diagnostic 
test):  
a) 
measurement 
of endometrial 
thickness by 
TVS 
b) outpatient 
endometrial 
sampling 
c) saline 
infusion 
sonography 
d)hysteroscop
y 
- Reference 

a) measurement 
of endometrial 
thickness by TVS 
or 
b) outpatient 
endometrial 
sampling or 
c) saline infusion 
sonography or 
d) hysteroscopy 
 
Intervention: 
A: TVS 
B: TVS 
C: TVS 
D: TVS 
 

-Reference standard: 
endometrial 
histological findings 
from inpatient 
endometrial sampling, 
D&C or hysterectomy 
 
 
 
 
Reference test: 
A: Endometrial 
sampling or D&C or 
hysterectomy 
B: Endometrial 
sampling or D&C 
C: Endometrial 
sampling or D&C or 
hysterectomy 
D: Hystology (different 
methods) 
 

End-point of follow-
up: 
Unclear 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
Unclear 

Outcome measure  
Endometrial carcinoma 
 
Sensitivity (%)/ 
Specificity (%): 
A:  
Cutoff value 5 mm:  
Sensitivity: 96 % 
Specificity :61 % 
Cutoff value  4 mm: 
Sensitivity: 96 % 
Specificity: 53 % 
Cutoff value 3 mm:  
Sensitivity : 100 % 
Specificity: 38 % 
 
B: Sensitivity: 96 %  
Specificity: 50 % 
 
C: cutoff value 5 mm:  
Sensitivity : 91.7 % 
Specificity: 66.1 % 
 

The authors have a 
few conclusions: 
• Measurement of 
endometrial 
thickness, 
endometrial 
sampling 
and hysteroscopy 
have been 
independently shown 
to be accurate 
in excluding 
endometrial cancer. 
• In relation to 
endometrial 
thickness, a cut-off 
value of 3mm is 
recommended 
(Timmermans 2010), 
but the cost-
effectiveness of this 
strategy has yet to be 
demonstrated. 
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Outpatients, 
review 
undertaken in 
the 
Netherlands 
(no 
information on 
individual 
studies)  
 
Source of 
funding: 
Non-
commercial 
(no 
information on 
individual 
studies) 

standard (C): 
endometrial 
histological 
findings from 
inpatient 
endometrial 
sampling, D&C 
or 
hysterectomy 
- O: accuracy 
with which 
endometrial 
cancer and/or 
hyperplasia 
were 
diagnosed 
 
Exclusion 
criteria: 
->10 % use of 
women used 
tamoxifen 
-studies 
premenopausa
l women  
 
Number 
included 
studies: 
N= 4 (0 
additional 
studies from 
update, 9 

D: cutoff value 5 mm:  
Sensitivity: 90.3 % 
Specificity: 54.0 % 
cutoff value 4 mm: 
Sensitivity 94.8 % 
Specificity: 46.7 %  
cutoff value 3 mm:  
Sensitivity: 97.9 % 
Specificity: 35.4 % 
 
 

 
Level of evidence:  
A2, downgrading 
because of lack of 
follow-up  
 



85 

 

studies in total 
with different 
diagnostic 
procedures)  
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
N studies PMP, 
N pts PMP 
A: 35; 5892 pts 
B: 9; 2700 pts 
C: 4; 464 pts 
D: 11; 2896 pts 
 
Demographic 
characteristics 
Not reported 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Unclear 

 17 
 18 
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Hoofdstuk 3. Diagnostische accuratesse van histologische cavumdiagnostiek ten aanzien van endometriumcarcinoom 
 
Risk of bias table 3.1 
(The criteria used in this checklist are adapted from: Whiting P, Rutjes AW, Dinnes J et al. (2003). Development and validation of methods for assessing the quality of diagnostic accuracy studies. Health Technology 
Assessment 8: 1–234, following guidance from the Cochrane Collaboration only 11 items are included) 

 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
year of 
publicatio
n) 

 Was the 
spectrum of 
patients 
representative 
of the patients 
who will 
receive the 
test in 
practice?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the 
reference 
standard 
likely to 
correctly 
classify the 
target 
condition? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the time 
period 
between 
reference 
standard 
and index 
test short 
enough to 
be 
reasonably 
sure that 
the target 
condition 
did not 
change 
between 
the two 
tests? 
 
yes/no/ 
unclear 

 Did the 
whole 
sample or a 
random  
selection of 
the 
sample, 
receive 
verification 
using a 
reference 
standard?  
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Did patients 
receive the 
same 
reference 
standard 
irrespective 
of the index 
test result? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Was the 
reference 
standard 
independent 
of the index 
test (i.e. the 
index test 
did not form 
part of the 
reference 
standard)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
index test 
results 
interpreted 
without 
knowledge 
of the 
results of 
the 
reference 
standard 
and vice 
versa? 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
same 
clinical 
data 
available 
when test 
results 
were 
interpret
ed as 
would be 
available 
when the 
test is 
used in 
practice?  
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
uninterpr
etable/ 
intermedi
ate 
(unclear) 
test 
results 
reported? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
withdrawals 
from the 
study 
explained? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Level of 
evidence 
 
 

Visser 
2013 

yes Yes, partly 
(hysterecto
my) 

yes unclear no yes unclear unclear yes - B 

 
A1: Meta-analysis of at least 2 independent studies of level A2.  
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A2: Index test compared to reference test (reference standard); cut-offs were defined a priori; independent interpretation of test results; an adequate number of patients were enrolled consecutively; all patients 
received both tests. 
B: Index test compared to reference test, but without all the features mentioned for level A2. 
C: Non-comparative studies 

 
 
1. Rese

arch 
ques
tion 
(PIC
O) 
and 
inclu
sion 
crite
ria 
shou
ld 
be 
appr
opri
ate 
and 
pred
efin
ed 

2. Sear
ch 
peri
od 
and 
strat
egy 
shou

ld be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons  
4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported 
5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs) 
6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.) 
7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: assessment of 

statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)? 
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test values 

or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies. 

Study  
(First author, 
year) 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
 
 Yes/no/ 
 unclear 

Description of 
included and 
excluded 
studies?3 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Appropriate 
adjustment for 
potential 
confounders in 
observational 
studies?5 
 
 
 
Yes/no/unclear
/not applicable 

Assessment 
of scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to 
make 
combining 
them 
reasonable
?7 
 
Yes/no/ 
unclear 

Potential 
risk of 
publication 
bias taken 
into 
account?8 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Potential 
conflicts of 
interest 
reported?9 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Dijkhuizen 
2000 

Yes Yes: Database: 
medline + 
references is 
sufficient for 
diagnostic 
studies; Key 
words sufficient?  

Yes,   for 
included 
studies 
(minimal 
description) 

Yes  Not applicable No; for some 
criteria short 
description 
which 
studies 
fulfilled 
these 
criteria;  

Unclear (no 
analysis of 
heterogene
ity, 
however, 
meta-
analysis 
diagnostic 
studies 
difficult) 

No, but 
assessment 
publication 
bias in 
diagnostic 
studies is 
complicated 

No (not for 
individual 
studies) 
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9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for the 
systematic review AND for each of the included studies. 
 

 
Risk of bias table 3.2 
(The criteria used in this checklist are adapted from: Whiting P, Rutjes AW, Dinnes J et al. (2003). Development and validation of methods for assessing the quality of diagnostic accuracy studies. Health Technology 
Assessment 8: 1–234, following guidance from the Cochrane Collaboration only 11 items are included) 

 

Study 
reference 
(first 
author, 
yeear) 

 Was the 
spectrum of 
patients 
representative 
of the patients 
who will 
receive the test 
in practice?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the 
reference 
standard 
likely to 
correctly 
classify the 
target 
condition? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the time 
period 
between 
reference 
standard 
and index 
test short 
enough to 
be 
reasonably 
sure that 
the target 
condition 
did not 
change 
between 
the two 
tests? 
 
yes/no/ 
unclear 

Did the 
whole 
sample or a 
random  
selection of 
the 
sample, 
receive 
verification 
using a 
reference 
standard?  
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Did patients 
receive the 
same 
reference 
standard 
irrespective 
of the index 
test result? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Was the 
reference 
standard 
independ
ent of the 
index 
test (i.e. 
the index 
test did 
not form 
part of 
the 
reference 
standard)
? 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
index test 
results 
interpreted 
without 
knowledge 
of the 
results of 
the 
reference 
standard 
and vice 
versa? 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
same 
clinical 
data 
available 
when test 
results 
were 
interprete
d as 
would be 
available 
when the 
test is 
used in 
practice?  
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
uninter- 
pretable/ 
interme-
diate 
(unclear) 
test 
results 
reported? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
withdrawal
s from the 
study 
explained? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Level of 
evidence 
 
 

Clark et al 
2002 

Yes Yes Unclear Yes Yes Yes Yes Yes No Yes A1 

Tinelli et 
al 2008 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes A2 
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Elfayomy 
et al 2011 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes A2 

A1: Meta-analysis of at least 2 independent studies of level A2.  
A2: Index test compared to reference test (reference standard); cut-offs were defined a priori; independent interpretation of test results; an adequate number of patients were enrolled consecutively; all patients 
received both tests. 
B: Index test compared to reference test, but without all the features mentioned for level A2. 
C: Non-comparative studies 

 
Evidence table 3.1 
 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference test  
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

Dijkhuizen 
2000 

Systematic review 
& meta-analysis  
 
Studies 
comparing the 
results of 
endometrial 
sampling with 
hysteroscopy, 
hysterectomy, 
and / or dilatation 
and curettage, 
published 
between 1966 
and 1999; 

Included: studies 
with either 
symptomatic or 
asymptomatic 
patients; 
postmenopausal 
or combination 
of post- and 
premenopausal 
women 
 
39 studies, of 
which 4 on 
pipelle in post-
menopausal 
women;  
 
No information 
on thickness 
endometrium 

4 groups of 
endometrial 
sampling (no further 
details) 
1. Vabra 
2. Pipelle 
3. Lavage 
4. Other 

techniques (oa 
endo-pap, 
accurette) 

Hysterectomy,   
hysteroscopy, 
and / or 
dilatation and 
curettage. No 
further  details 

No 
information 
on  follow 
up 

Pipelle (4 
studies, 319 
postmenopausal 
women) 

 % failed 0-54% 

 Sensitivity 
0.996 (range 
0.98-1.0) 

 Specificity, 
range 0.99 – 
1.0 (1x not 
reported) 

 
 

Quality individual 
studies (n=4) low to 
moderate:  

 none of the 
studies 
mentioned 
explicit 
independent 
judgement of 
tests;  

 in 2 studies 
golden standard 
as reference test 
(hysterectomy) 

 in 2 studies 
consecutive 
series of patients,  

 no information 
whether all 
patients 



90 

 

 
Prevalence 
endometrial 
carcinoma (n=4 
studies): 4.3 – 
100% 

underwent 
reference test 

 NB 1 study on 
pipelle  tested in 
population of 
patients with 
known cancer 
(n=40) 

Visser 
2013 

Observational 
study, three 
general hospitals, 
the Netherlands 
 
Aim study: to 
investigate which 
factors contribute 
to failure of 
endometrial 
sampling in 
postmenopausal 
women 

N=356;  
all women with 
postmenopausal 
bleeding 
presenting 
between Jan 
2009 and April 
2011; mean age: 
60 yrs, range 41-
92 yrs 
 
Endometric 
samping if 
endometrial 
thickness was > 
4mm 
(transvaginal 
ultrasound) or 
recurrent 
episode of 
bleeding 
 
Prevalence 
endometrial 

Pipelle, endometric 
sampling 
 
Sampling by 
residents (30%) or 
gynaecologists (70%) 
 
No standardized 
sampling method or 
recommendations 
on using a 
tenaculum 

Hysteroscopy 
(n=62), or 
hysterectomy 
(n=32), or no 
further 
investigations 
(n= 104); 
follow up data 
collected from 
patient charts; 
final diagnosis  
based on final 
histological 
examination 
by pathologist 
with special 
interest in 
gynaecology 

limited 
information 
on follow 
up 

% failed tests: 
21 % technical 
failure 
24% insufficient 
sample 
 
Successful tests: 
Sensitivity = 
88% 
Specificity = 
100% 
 
 

 Consecutive series 
of patients 

 Index tests and 
reference tests 
not performed 
independently or 
blinded 

 Not all patients 
underwent golden 
standard  

 In 104 of 356 
included patients 
‘no further 
procedures’, 
however, final 
diagnoses are 
presented 
(probably based 
on follow up data 
or other 
investigations, but 
information is 
limited) 
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carcinoma =16% 
 

 
Evidence table 3.2 
 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
 

Index test 
(test of 
interest) 

Reference test  
 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 

Comments 

Elfayomy 
et al 
2012 
 
 

Type of study: 
Prospective  
 
Setting: 
Multicenter, 
outpatients 
 
Country: 
Egypt 
 
Conflicts of 
interest: 
Non-
commercial 

Inclusion criteria: 
-postmenopausal 
bleeding 
-endometrial 
thickness > 5mm 
 
Exclusion 
criteria: 
-use of hormonal 
replacement 
therapy 
-obvious cause 
of bleeding from 
cervix and vagina 
-surgical 
menopause 
-TVU showing 
adnexal 
pathology 
 
N= 83  
 

Index test: 
Postmenopausal 
women with 
uterine bleeding 
and endometrial 
thickness > 5 
mm  measured 
by transvaginal 
ultrasound 
(TVU) 
underwent 
diagnostic 
hysteroscopy 
and endometrial 
biopsy.  
 
Cut-off point(s): 
Endometrial 
thickness > 5 
mm 
Sensitivity, 
specificity, 

Reference test: 
Diagnosis 
established by 
histological 
examination 
 
Cut-off 
point(s): 
- 

Endpoint of follow-
up: 
May 2008 – July 
2010 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available? 
N: 11  
 
Reasons for 
incomplete outcome 
data described? 
-N: 52 excluded 
because endometrial 
thickness < 5 mm, 
-N: 9 hysteroscopy 
was impossible to 
perform due to 
cervical stenosis 
-N: 3: abandoned the 

Outcome measures: 
Carcinoma  
 
Sensitivity: 
HS: 50 % (7/14) 
 
Specificity: 
HS: 94.2 (65/69) 
 
PPV: 
HS: 63.6 (7/11) 
 
NPV: 
HS: 90.2 (65/72) 
 
 

The authors 
conclude that 
hysteroscopy is a 
safe procedure for 
evaluating  
endometrial polyps. 
They recommend to 
always perform 
diagnostic 
hysteroscopy with 
endometrial biopsy 
in women with 
postmenopausal 
bleeding even if no 
abnormalities were 
seen by 
hysteroscopy, in 
view of poor validity 
to exclude 
endometrial cancer 
in their study.  
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Mean age ± SD: 
61.2 ± 5.2 yrs 
(range 44 – 80 
yrs) 
 
Sex: 100% F 
 
Other important 
characteristics: 
-Time 
postmenopausal: 
11.6 ± 8.4 yrs 
(range 1 – 31 yrs) 
- endometrial 
thickness (mm): 
10.51 ± 4.92 mm 
(range 5 – 29 
mm) 
-Endometrial 
polyps (N): 25 
(30.1 %) 
-Endometrial 
carcinoma (N): 
11 (13.3 % 

positive and 
negative 
predictive 
values 

study 
N: 83 women 
completed the 
protocol 

1Menopause was 
defined as 
spontaneous 
cessation of menses 
for 12 months or 
more.  
 
 
 
 
 
 

Tinelli et 
al 2008 

Type of study: 
Prospective 
nonrandomized 
study 
 
Setting: 
Outpatients, 
onecenter 

Inclusion criteria: 
-at least 12 
months of 
postmenopausal1 
amenorrhea 
 
Exclusion 
criteria: 

All women 
underwent TVS 
and outpatient 
hysteroscopy 
with eye-
directed biopsy 
specimens 
 

Endometrial 
sampling for 
histologic 
analysis.  
 
Cut-off 
point(s): 
- 

Endpoint of follow-
up: 
4 yrs 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  

Outcome measures 
and effect size 
(include 95%CI and 
p-value if available): 
 
Sensitivity: 
HS: 98 % 
 

1Menopause was 
defined as more 
than 1 year having 
elapsed since the 
last menstrual 
period.  
 
The authors 
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Country: 
Italy 
 
Conflicts of 
interest: 
Non-
commercial 

-Use of hormone 
therapy 
-Evidence of 
cervical cancer 
after Paptest 
 
N= 752 of which 
N= 333 had 
abnormal 
endometrial 
ultrasonographic 
findings and 
hysteroscopy 
was performed. 
 
Mean age ± SD 
(yrs): 
58.6 ± 10.7 
(range 47 – 81 
yrs) 
 
Sex: 100 % 
Female 
 
Other important 
characteristics: 
- 
 

Cut-off point(s): 
Endometrial 
thickness > 4 
mm 
Sensitivity, 
specificity, 
positive, 
negative 
predictive 
values, 
diagnostic 
accuracy 

Not reported 
 
Reasons for 
incomplete outcome 
data described? 
Not reported 
 

Specificity: 
HS: 91 % 
 
PPV: 
HS: 88% 
 
NPV: 
HS: 98 % 
 
Diagnostic accuracy: 
94 % 
 

conclude that 
hysteroscopy is a 
more accurate 
diagnostic method 
than transvaginal 
echosound and 
should be used for 
women with 
abnormal bleeding 
and a endometrial 
thickness of more 
than 4 mm.  
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Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Indextest Referencestandard 
 

Follow-up Outcome measures 
and effect size  

Comments 

Clark 2002 SR and meta-
analysis of 
observational 
studies 
 
Literature 
search from 
January 1984 
to December 
2001 (update 
on 2014 by 
Knowledge 
Institute) 
 
A: Altaras 1993 
B: Buchholz 
1988 
C: Cacciatore 
1994 
D: Davydov 
1989 
E: De 
Mendonca 
1994 
F: De Silva 
1997 
G: Epstein 

Inclusion 
criteria SR: 
-observational 
studies in 
which the 
results of 
diagnostic test 
were 
compared with 
reference 
standard 
- P: women 
with abnormal 
premenopausa
l or 
postmenopaus
al uterine 
bleeding 
- I: 
hysteroscopy 
- R: 
endometrial 
histologic 
findings 
(simultaneous 
or sequential) 
O: Primary: 

Index test 
All studies 
hysteroscopy 
 
 
 

Referencestandard 
Endometrial 
histologic findings 
 
A: outpatients 
biopsy 
B: dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
C: Dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
D: Dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
E: Not reported 
F: Hysterectomy 
specimen, dilation 
of the cervix and 
curettage of the 
endometrium 
G: Hysterectomy 
specimen; directed 
biopsy; dilation of 

End-point of follow-
up: 
Not reported 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
A: 0% 
B: 0% 
C: 0% 
D: 0% 
E: 0% 
F: 0% 
G: 0% 
H: 0% 
I: 0% 
J: 0% 
K: 0% 
L: 0% 
M: 0% 
N: 0% 
 
 
 
 

Outcome measure-1 
Diagnostic accuracy 
of hysteroscopy in 
detecting 
endometrial cancer 
 
Pooled effect 
measure 
Positive likelihood 
ratio (95% CI): 38.3 
(26.1 – 56.1) 
Negative likelihood 
ratio (95% CI): 0.13 
(0.09 – 0.18) 
Positive posttest 
probability (95% CI): 
60.9 (50.1 – 71.1) 
Negative posttest 
probability (95 % CI): 
0.5 (0.4 – 0.8) 
 
Heterogeneity 
menopausal status 
endometrial cancer 
(postmenopausal vs 
mixed):  
-0.64 (p=0.36) 

Facultative: 
1: only 
postmenopausal 
studies are described 
 
2failed procedures 

were defined as 
hysteroscopic 
procedures that 
failed to make a final 
diagnosis because of 
technical aspects, 
inadequate 
visualization or 
patient factors.  
 
The authors 
conclude that the 
diagnostic accuracy 
for hysteroscopy is 
high for detecting 
endometrial cancer 
in postmenopausal 
women.  
 
A limitation is the 
potential bias due to 
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2001 
H: Gorostiaga 
2001 
I: Gupta 1996 
J: Haller 1996 
K: Liu 1995 
L: Loverro 
1999 
M: Luo and 
Chen 1989 
N: Sousa 2001 
 
Study design: 
observational 
studies 
(no 
information of 
individual 
studies 
reported) 
 
Setting and 
Country: 
Outpatients 
and inpatients 
(no 
information of 
individual 
studies 
reported) 
 
Source of 

accuracy with 
which 
endometrial 
cancer and 
hyperplasia 
were 
diagnosed.  
Secondary: 
failed 
procedures2 
and major 
complications 
 
Exclusion 
criteria SR: 
-Duplicate 
publications 
- Not meeting 
the inclusion 
criteria 
-Case reports 
-Lack of 
original data 
 
14 studies 
included1 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
- 

the cervix and 
curettage of the 
endometrium 
H: Outpatient 
biopsy 
I: Dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
J: Dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
K: Not reported 
L: Directed biopsy; 
outpatient biopsy 
M: Dilation of the 
cervix and 
curettage of the 
endometrium 
N: Hysterectomy 
specimen; directed 
biopsy; outpatients 
biopsy 
 
 

 
Outcome measure-2 
Failed procedures 
and complications 
are not described for 
postmenopausal 
women alone 
 
 
 
 
 
 
 

variation in 
histological 
reference standard 
and lack of blinding 
in its assessment. 
Secondly, there are 
differences in results 
among individual 
studies included in 
the review.  
 
Sensitivity analyses 
are performed, but 
not only for 
postmenopausal 
studies 
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funding: 
Non-
commercial 
(no 
information of 
individual 
studies 
reported) 
 

 
N 
postmenopaus
al studies 
A: 39 pts,  
B: 168 pts 
C: 25 pts 
D: 46 pts 
E: 158 pts 
F: 44 pts 
G: 77 pts 
H: 100 pts 
I: 73 pts 
J: 81 pts 
K: 130 pts 
L: 106 pts 
M: 125 pts 
N: 75 pts 
 
No 
information of 
age of 
individual 
studies 
reported 
 
Sex:  
All studies 100 
% Female 
 

 
Hoofdstuk 4. Diagnostiek en behandeling bij vrouwen met een verdikt endometrium en een benigne Pipelle 
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Risk of Bias Table 
 Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist  (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097; doi:10.1371/journal.pmed1000097) 

 

1. Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined 
2. Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched 
3. Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons  
4. Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported 
5. Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCTs) 
6. Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.) 
7. Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For pooled data: 

assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)? 
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, Hedges-Olken). Note: If no test 

values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included studies. 
9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support must be indicated for 

the systematic review AND for each of the included studies. 
 
 
 
 

Studyreference  
(First author, year) 

Appropriate 
and clearly 
focused 
question?1 
 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Comprehensive 
and systematic 
literature 
search?2 
 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Description 
of included 
and excluded 
studies?3 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Description of 
relevant 
characteristics 
of included 
studies?4 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Appropriate 
adjustment for 
potential 
confounders in 
observational 
studies?5 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear/ 
not applicable 

Assessment 
of scientific 
quality of 
included 
studies?6 
 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Enough 
similarities 
between 
studies to 
make 
combining 
them 
reasonable
?7 
 
Yes/no/unc
lear 

Potential 
risk of 
publication 
bias taken 
into 
account?8 
 
 
 
 
Yes/no/ 
unclear 

Potential conflicts of 
interest reported?9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes/no/unclear 

Lee 2010 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Unclear 

Lieng 2010 Yes Yes Yes Yes No Yes Unclear Yes No 

Nathani 2006 Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Unclear 
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Study reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-
representative or ill-defined 
sample of patients?1 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to  insufficiently long, 
or   incomplete follow-up, or 
differences in follow-up 
between treatment groups?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 
 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured 
outcome ?3 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
adjustment for all  important 
prognostic factors?4 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Timmermans 
2008 

Unlikely Likely  Unlikely Unclear 

 
 
1. Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and unexposed from different populations. 
2. 2 Bias is likely if:  the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or length of follow-up differs 

between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if:  the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported. 
3. Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection or information bias). If a 

study  has hard (objective) outcome measures, like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of 
outcome assessment is necessary. 

4. Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis. 
 

Evidence table  
Outcome measure: Polyp malignancy 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics  

Intervention 
(I) 

Comparison / 
control (C) 
 

Follow-up Outcome measures 
and effect size  

Comments 

Lee 2010 
 
 

Search date 
Literature 
search up from 
1980 to 2010 
(update on 
2014 by 

Inclusion 
criteria SR: 
-observational 
studies of 
women 
(premenopaus

Polypectomy 
after TVE in 
symptomatic 
postmenopau
sal women  

Polypectomy after 
TVE in 
(asymptomatic) 
premenopausal 
women 

End-point of follow-
up: 
Not reported 
 
For how many 
participants were no 

Outcome measure 1 
Polyp malignancy 
postmenopausal 
women compared to 
premenopausal 
women. 

Facultative: 
1endometrial 
polyps were divided 
into two groups:  
1. benign 
(endometrial polyps, 
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Knowledge 
Institute) 
 
A: Anasasiadis 
1999  
B: Orvieto 
1999  
C: Goldstein 
2002  
D: Ben-Arie 
2003  
E: Savelli 2003  
F: Shushan 
2004  
G: Martinez 
2004  
H: Fernandez-
Parra 2006 
I: Antune 2000 
J: Lieng 2007  
K: Dreisler 
2008  
L: Rahimi 2009  
M: Baiocchi 
2009  
N: Domingues 
2009  
O: Ferrazzi 
2009  
P: Wang 2009  
Q: Gregoriou 
2009 

al, 
postmenopaus
al, 
symptomatic 
and 
asymptomatic) 
diagnosed with 
endometrial 
polyps by 
transvaginal 
ultrasonograp
hy,  
-saline infusion 
sonohysterogr
aphy 
-hysteroscopy 
who 
underwent 
polypectomy 
with 
histopathologi
c diagnosis of 
their 
endometrial 
polyps.1 
 
Exclusion 
criteria SR: 
- lack of 
suitable study 
design 
- inclusion 

complete outcome 
data available?  
Not reported 
 
 

 
-Effect measure: RR,  
(95% CI): 
A: 15.74 (0.95 – 
261.22) 
B:  -* 
C: - 
D: 3.71 (1.43 – 9.61) 
E: 5.45 (1.28 – 23.35) 
F: 2.33 (0.334 – 
16.31) 
G: 5.83 (1.33 – 25.58) 
H: 15.28 (0.91 – 
263.84) 
I: 1.39 (0.47 – 4.13) 
J: 1.83 (0.62 – 5.36) 
K: 7.00 (0.38 – 
128.61) 
L: 2.73 (1.62 – 4.60) 
M: 5.00 (2.62 – 9.53) 
N: - 
O: - 
P: 7.83 (3.88 – 15.81) 
Q: 2.19 (0.50 – 9.51) 
 
-Pooled effect 
(random effects 
model): 3.86 (95% CI 
2.93 –5.11)  
Heterogeneity (I2): 
19.3 % 
 

endometrial polyps 
with simple 
hyperplasia [no 
atypia], endometrial 
polyps with complex 
hyperplasia [no 
atypia]) and 
2.premalignant or 
malignant 
(endometrial polyps 
with simple 
hyperplasia and 
atypia, endometrial 
polyps with complex 
hyperplasia 
and atypia, and 
endometrial 
carcinoma). 
 
*The outcome has 
not been measured 
in this study. 

 
The authors (Lee 
2010) conclude that 
among women with 
endometrial polyps, 
the presence of 
abnormal bleeding 
and postmenopausal 
status are associated 
with an increased 
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Study design:  
Observational 
studies 
 
Setting and 
Country: 
Outpatients, 
USA 
(No 
information 
about setting 
individual 
studies 
reported) 
 
Country: 
A: Greece 
B: Israel 
C: United 
States 
D: Israel 
E: Italy 
F: Israel 
G: Spain 
H: Spain 
I: Brazil 
J: Norway 
K: Denmark 
L: Italy 
M: Italy 
N: Portugal 

criteria were 
not met 
-bleeding 
status not 
reported  
 
Number of 
included 
studies: 
N = 17, of 
which 13 on 
bleeding status  
(0 additional 
studies from 
update) 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
N patients; N 
patients with 
malignant 
polyps 
 
A: 126 pts; 11 
pts 
B: 146 pts; 4 
pts 
C: 61 pts;  7 
pts 
D: 420 pts; 27 

Outcome measure-2 
Abnormal uterine 
bleeding 
symptomatic women 
compared to 
asymptomatic 
women.  
 
-Effect measure: RR,  
[95% CI]: 
A: - 
B: 5.59 (0.60–52.36) 
C: 0.60 (0.15–2.44) 
D: - 
E: 1.05 (0.44–2.49) 
F: 2.92 (0.16–53.62) 
G: 2.48 (0.80–7.65) 
H: 8.20 (0.48–
139.28) 
I: - 
J: 0.82 (0.28–2.41) 
K: 2.17 (0.22–21.36) 
L: - 
M: 3.96 (2.36–6.63) 
N: 30.30 (2.76–
149.32) 
O: 1.71 (1.00–2.92) 
P: 3.06 (1.26–7.43) 
Q: - 
 
Pooled effect 
(random effects 

risk of endometrial 
malignancy. 
Postmenopausal 
symptomatic women 
have the highest risk 
on malignancy.  
 
Significant 
heterogeneity for 
abnormal bleeding 
variable has been 
found, because 
fourteen studies 
were retrospective 
and three were 
prospective.  
 
Publication bias was 
examined by 
reviewing Egger test 
and by visual 
inspection of funnel 
plots. There was no 
evidence of 
publication bias 
noted on the funnel 
plots.  
 
Sensitivity analyses 
resulted in no study 
exerted influence in 
the meta-analysis for 
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O: Italy 
P: China 
Q: Greece 
 
Source of 
funding: 
Non-
commercial 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 

pts 
E: 509 pts; 20 
pts 
F: 300 pts; 4 
pts 
G: 1,822 pts; 
16 pts 
H: 653 pts; 10 
pts 
I: 455 pts; 18 
pts 
J: 411 pts; 14 
pts 
K: 48 pts; 3 pts 
L: 694 pts; 54 
pts 
M: 1.242 pts; 
60 pts 
N: 481 pts; 22 
pts 
O: 1,922 pts; 
64 pts 
P:  766 pts; 29 
pts 
Q: 516 pts; :14 
pts 
 
Total: 10.572 
patients, of 
which 377 with 
malignant 
polyps 

model): 1.976 ( 95% 
CI 1.245 –3.137) 
Heterogeneity (I2): 
56.5% 
 
 
 
 
 
 
 

either of the 
outcomes assessed.  
 
Level of evidence: 
very low 
Downgrading 
because follow-up 
per study is not 
reported.  
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Age 
Not reported 
 
Sex:  
100 % Female 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Not reported 
 

Lieng 
2010 
 
 

Search date 
1950 to week 
3 2010 (update 
on 2014 by 
Knowledge 
Institute) 
 
A: Kassab 2008 
B: 
Annastasiadias 
2000 
C: Dominques 
2009 
D: Ferrazzi 
2009 
E: Orvieto 
1999 
F1: de Almeida 
Silva 2001 
 

Inclusion 
criteria SR: 
P: Women 
with 
endometrial 
polyps 
diagnosed 
by 
histopathologi
cal 
examination, 
hysteroscopy 
or SIS. 
I: Uterine 
polypectomy 
(dilatation and 
curettage, 
blind avulsion 
or 
hysteroscopic 

Uterine 
polypectomy 
 
 

No control group  
 
 

End-point of follow-
up: 
Not reported 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
Not reported 
 
 

Outcome measure-1 
Polypmalignancy 
 
Effect measure: N 
(%) 
A: 11 (10.8) 
B: 2 (1.5) 
C: 13 (3.7) 
D: 33 (1.7) 
E: 0 
F: 2 (3.3) 
 
Outcome measure 2 
Relief of AUB, but 
unclear if this was 
only for 
postmenopausal 
women.  
 
 

Facultative: 
 
1 Only studies 
focused on 
postmenopausal 
and/or symptomatic 
women were 
included. 
 
a: only 
postmenopausal 
women included. 
b: only women with 
abnormal bleeding 
included. 
c: Only 
postmenopausal 
symptomatic women 
included. 
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Study design:  
All 
retrospective 
observational 
studies 
 
Setting and 
Country: 
Outpatients, 
USA 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 
 
Source of 
funding: 
Non-
commercial 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 
 
 
 

removal). 
O: Prevalence 
of 
histologically 
confirmed 
atypia and/or 
malignancy 
within 
endometrial 
polyps, relief 
of symptoms 
(AUB*) 
following 
polyp 
removal  
 
Exclusion 
criteria SR: 
-inappropriate 
population, 
intervention, 
outcome 
-no 
malignancy, 
symptoms or 
infertility as 
outcome (lack 
of outcome) 
- lack of 
original data 
 
Number of 

 
 
 
 
 

*Abnormal Uterine 
Bleeding 
Conclusion: 
The authors 
conclude that the 
pooled prevalence of 
premalignant and 
malignant in 
postmenopausal 
women were 1.8 % 
(47/2586) and 2.3 % 
(59/2586) 
respectively.  
Postmenopausal 
symptomatic women 
have the highest risk 
on malignancy. The 
effect on relief of 
AUB remains 
questionable.  
 
Level of evidence: 
very low  
Downgrading 
because of 
inconsistency and 
unclear follow-up 
 
Sensitivity analysis 
and heterogeneity 
are not measured 
(no meta- analyse) 
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included 
studies: 
N = 6 (0 
additional 
studies from 
update) 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
N pts: 
A: 102c 
B: 126b 
C: 356a 
D: 1922a 
E: 146a 
F: 60a 
 
Sex:  
100% Female  
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Not reported 

 

 
 
Outcome measure: relief of abnormal bleeding 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
2  

Intervention (I) Comparison / 
control (C) 3 

 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 4  

Comments 
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Nathani 
2006 

Searchdate 
1966 –  
December 
2004),  
(update on 
2014 by 
Knowledge 
Institute) 
 
A: Cravello 
2000 
B: Feng 2003 
C: Nagele 1996 
D: Tjarks 2000 
E: Townsend 
1993 
F: Zhang 2000 
 
Studydesign 
Retrospective 
observational 
case series  
 
Setting and 
country 
United 
Kingdom 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 

Inclusion 
criteria 
-P: Women 
with 
intrauterine 
endometrial 
polyps 
in association 
with AUB* (i.e., 
women of 
reproductive 
age 
with excessive 
or irregular 
menses or 
intermenstrual 
bleeding, 
women with 
heavy or 
unscheduled 
bleeding on 
hormone 
replacement 
or tamoxifen 
therapy, and 
those 
with 
postmenopaus
al bleeding); 
-I: Uterine 
polypectomy 
(dilatation and 

Uterine 
polypectomy: 
A: Hysteroscopic 
resection 
B: Hysteroscopic 
surgery—
“different 
types” 
C: Hysteroscopic 
resection 
or mechanical 
excision 
(scissors) 
D: Not reported 
E: Hysteroscopic 
resection 
F: Hysteroscopic 
resection 

No control group Endpoint of follow-
up 
A: - 
B: 3 – 22 months 
C: 5 – 52 months 
D: 5 - 24 months 
E: > 24 months 
F: mean 25.5 months 
[range 1–50 
months]) 
 
For how many 
participants were no 
complete outcome 
data available?  
A: 10 % 
B: 23 % 
C: 0% 
D: 0% 
E: 0% 
F: 0% 
 

Outcome measure 
Relief of 
AUB symptoms 
(treatment success 
%) 
 
A: Normalization of 
AUB: 156/175 (89%) 
B: Reduction in AUB:  
p < .001; 64/84 (76) 
C: Short-term “cure” 
of AUB; 
maintenance of 
“cure” (no 
recurrence of AUB): 
39/44 (89%); 33/44 
(75%) 
D: Menorrhagia 
score (scale 0–3); 
number of days 
bleeding/ 
month; satisfied vs 
not 
satisfied: Significant 
reduction— 
p <.05; significant 
reduction—
significant reduction 
p <.05; 22/34 (65%) 
E: Normalization 
AUB*: 21/21 (100%) 
F: Normalization, 

*Abnormal uterine 
bleeding 
 
The authors 
conclude that there 
is a lack of high-
quality evidence 
among studies to 
advise the 
efficacy of 
intrauterine 
polypectomy in 
women with AUB. 
They suggests that 
hysteroscopic 
polypectomy is a 
technically successful 
procedure that 
improves AUB 
symptoms. The 
authors recommend 
a randomised 
controlled trial as 
further 
research.  
 
A meta-analysis was 
not performed due 
to clinical and 
methodological 
heterogeneity 
among studies, 
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Source of 
funding 
Non-
commercial 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 

curettage, 
blind avulsion, 
or 
hysteroscopic 
removal);  
-O: Relief of 
AUB symptoms 
and patient 
satisfaction. 
 
Exclusion 
criteria 
-PICO was not 
applicable 
-Aggregated 
data 
-Unobtainable 
 
Number of 
included 
studies: 
N= 6 (0 
additional 
studies after 
update) 
 
Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 
N pts total; N 
pts PMB 

decrease or 
cessation of AUB: 
24/30 (80%) 
 
 
 

because inadequate 
definitions of the 
outcome 
(inconsistency).  
 
Level of evidence: 
very low, no 
adequate definition 
of the outcome 
measure  
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A: 195 pts; 26 
pts 
B: 109 pts; 14 
pts 
C: 45 pts; 14 
pts 
D: - pts; 36 pts 
E: - pts; 42 pts 
F: 30 pts; - pts 
 
Sex:  
100% Female  
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Unclear, the 
included case 
series provided 
poor 
descriptions of 
the 
characteristics.  

Lee 2010 

 

 

Search date 
Literature 
search up from 
1980 to 2010 

(update on 
2014 by 
Knowledge 

Inclusion 
criteria SR: 

-observational 
studies of 
women 
(premenopaus
al, 

Polypectomy 
after TVE in 
symptomatic 
postmenopausal 
women 

Polypectomy 
after TVE in 
(asymptomatic) 
premenopausal 
women 

End-point of follow-
up: 

Not reported 

 

For how many 
participants were no 

Outcome measure 1 

Polyp malignancy 
postmenopausal 
women compared to 
premenopausal 
women. 

-Effect measure: RR,  

Facultative: 

1endometrial 

polyps were divided 
into two groups:  
1. 
benign(endometrial 
polyps, endometrial 
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Institute) 

 

A: Anasasiadis 
1999  
B: Orvieto 
1999  
C: Goldstein 
2002 D: Ben-
Arie 2003 E: 
Savelli 2003  
F: Shushan 
2004 G: 
Martinez 2004 
H: Fernandez-
Parra 2006 
I: Antune 2000 
J: Lieng 2007  
K: Dreisler 
2008  
L: Rahimi 2009  
M: Baiocchi 
2009  
N: Domingues 
2009  
O: Ferrazzi 
2009  
P: Wang 2009  
Q: Gregoriou 
2009 

Study design:  

postmenopaus
al, 
symptomatic 
and 
asymptomatic) 

diagnosed with 
endometrial 
polyps by 
transvaginal 

ultrasonograp
hy,  

-saline infusion 
sonohysterogr
aphy 
-hysteroscopy 
who 
underwent 
polypectomy 
with 
histopathologi
c diagnosis of 
their 
endometrial 
polyps.1 

Exclusion 
criteria SR: 
- lack of 
suitable study 
design 
- inclusion 

complete outcome 
data available?  
Not reported 
 
 

(95% CI): 

A: 15.74 (0.95 – 
261.22) 
B:  -* 
C: - 
D: 3.71 (1.43 – 9.61) 
E: 5.45 (1.28 – 23.35) 
F: 2.33 (0.334 – 
16.31) 
G: 5.83 (1.33 – 25.58) 
H: 15.28 (0.91 – 
263.84) 
I: 1.39 (0.47 – 4.13) 
J: 1.83 (0.62 – 5.36) 
K: 7.00 (0.38 – 
128.61) 
L: 2.73 (1.62 – 4.60) 
M: 5.00 (2.62 – 9.53) 
N: - 
O: - 
P: 7.83 (3.88 – 15.81) 
Q: 2.19 (0.50 – 9.51) 
-Pooled effect 
(random effects 
model): 3.86 (95% CI 
2.93 –5.11)  
Heterogeneity (I2): 
19.3 % 

Outcome measure-2 
Abnormal uterine 
bleeding 

polyps with simple 

hyperplasia [no 
atypia], endometrial 
polyps with complex 
hyperplasia [no 
atypia]) and 
 2.premalignant or 
malignant 
(endometrial polyps 
with simple 
hyperplasia and 
atypia, endometrial 
polyps with complex 
hyperplasia and 
atypia, and 
endometrial 
carcinoma). 

*The outcome has 
not been measured 
in this study. 

The authors (Lee 
2010) conclude that 
among women with 
endometrial polyps, 
the presence of 
abnormal bleeding 
and postmenopausal 
status are associated 
with an increased 
risk of endometrial 
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Observational 
studies 

Setting and 
Country: 
Outpatients, 
USA 
(No 
information 
about setting 
individual 
studies 
reported) 

Country: 
A: Greece 
B: Israel 
C: United 
States 
D: Israel 
E: Italy 
F: Israel 
G: Spain 
H: Spain 
I: Brazil 
J: Norway 
K: Denmark 
L: Italy 
M: Italy 
N: Portugal 
O: Italy 
P: China 

criteria were 
not met 
-bleeding 
status not 
reported  

Number of 
included 
studies: 
N = 17, of 
which 13 on 
bleeding status  
(0 additional 
studies from 
update) 

Important 
patient 
characteristics 
at baseline: 

N patients; N 
patients with 
malignant 
polyps 
 
A: 126 pts; 11 
pts 
B: 146 pts; 4 
pts 
C: 61 pts;  7 
pts 
D: 420 pts; 27 

postmenopausal 
women compared to 
premenopausal 
women.  

-Effect measure: RR,  
[95% CI]: 
A: - 
B: 5.59 (0.60–52.36) 
C: 0.60 (0.15–2.44) 
D: - 
E: 1.05 (0.44–2.49) 
F: 2.92 (0.16–53.62) 
G: 2.48 (0.80–7.65) 
H: 8.20 (0.48–
139.28) 
I: - 
J: 0.82 (0.28–2.41) 
K: 2.17 (0.22–21.36) 
L: - 
M: 3.96 (2.36–6.63) 
N: 30.30 (2.76–
149.32) 
O: 1.71 (1.00–2.92) 
P: 3.06 (1.26–7.43) 
Q: - 
 
Pooled effect 
(random effects 
model): 1.976 ( 95% 
CI 1.245 –3.137) 
Heterogeneity (I2): 

malignancy. 
Postmenopausal 
symptomatic women 
have the highest risk 
on malignancy.  

Significant 
heterogeneity for 
abnormal bleeding 
variable has been 
found, because 
fourteen studies 
were retrospective 
and three were 
prospective.  

 

Publication bias was 
examined by 
reviewing Egger test 
and by visual 
inspection of funnel 
plots. There was no 
evidence of 
publication bias 
noted on the funnel 
plots.  

 

Sensitivity analyses 
resulted in no study 
exerted influence in 
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Q: Greece 

Source of 
funding: 
Non-
commercial 
(no 
information on 
individual 
studies 
reported) 

pts 
E: 509 pts; 20 
pts 
F: 300 pts; 4 
pts 
G: 1,822 pts; 
16 pts 
H: 653 pts; 10 
pts 
I: 455 pts; 18 
pts 
J: 411 pts; 14 
pts 
K: 48 pts; 3 pts 
L: 694 pts; 54 
pts 
M: 1.242 pts; 
60 pts 
N: 481 pts; 22 
pts 
O: 1,922 pts; 
64 pts 
P:  766 pts; 29 
pts 
Q: 516 pts; :14 
pts 
 
Total: 10.572 
patients, of 
which 377 with 
malignant 
polyps 

56.5% 
 

 

 

 

 

 

 

the meta-analysis for 
either of the 
outcomes assessed.  

 

Level of evidence: 
very low 

Downgrading 
because follow-up 
per study is not 
reported.  
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Age 
Not reported 
 
Sex:  
100 % Female 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Not reported 

 

 

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
2  

Intervention (I) Comparison / 
control (C) 3 

 

Follow-up Outcome measures 
and effect size 4  

Comments 

Timmerm
ans 2008 

Type of study: 
Prospective 
cohort study 
 
Setting: 
Multicenter, 
outpatients 
 
Country: 
The 
Netherlands 
 
Source of 
funding: 

Inclusion 
criteria: 
- women  
-not using 
hormone 
replacement 
therapy  
-an 
endometrial 
thickness more 
than 4 mm as 
measured with 
transvaginal 
ultrasonograp

Intervention  
Patients with an 
endometrial 
thickness > 4 
mm at 
transvaginal 
ultrasonography 
or 
unmeasurable 
thickness 
underwent 
endometrial 
sampling. 
Presence of 

Control  
Not applicable 
 

Length of follow-up: 
4 months 
 
Loss-to-follow-up: 
Yes;  
-N: 607 patients with 
first episode of 
bleeding in total of 
whom N: 270 
patients endometrial 
thickness > 4 mm 
-N: 48; endometrial 
thickness that could 
not be measured 

Outcome measure 1: 
Recurrent bleeding 
 
N total : 47 of the 
222 (21%, 95% [CI] 
16–27%)  
 
Group 1: Patients 
with hysteroscopy 
and/or D&C: N: 23 of 
115 
(20%, 95% CI 14–
28%)  
 

Author’s conclusion 
 
The recurrence rate 
of postmenopausal 
bleeding in women 
with endometrial 
thickness greater 
than 4 mm is 20%. 
This recurrence rate 
is not related to 
incorporation of 
hysteroscopy or 
polyp removal at the 
initial workup. 
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Non- 
commercial 

hy 
- first episode 
of 
postmenopaus
al bleeding 
 
Exclusion 
criteria: 
-Patients 
whose 
histology 
results showed 
malignancy or 
atypical 
hyperplasia. 
 
N total at 
baseline: 
222 
 
Important 
prognostic 
factors2: 
-Age (mean ± 
sd; yrs): 
60.9 ± 9.7 
-Time since 
menopause 
(mean ± sd; 
yrs): 10.8 ± 
10.2 
-Endometrial 

carcinoma was 
ruled out by 
endometrial 
sampling, 
hysteroscopy, 
and/or dilation 
and curettage 
based on the 
decision of the 
doctor.  
 
Time until 
recurrent 
bleeding1 was 
measured; every 
patient was 
instructed to 
contact her 
gynaecologist in 
case bleeding 
recurred. 
Time to 
recurrent 
bleeding was 
censored by the 
date of chart 
review if the 
patient did not 
contact the 
hospital. 
 
 

-N: 60; endometrial 
carcinoma 
-N: 8; atypical 
hyperplasia 
-N: 5; other 
malignancies 
-N: 4; treatment for 
squamous 
intraepithelial lesions 
of the cervix 
-N:1 died 
-N: 7 patients 
underwent 
hysterectomy for 
prolapse surgery  
N: 233 patients 
included of which 11 
hospital records were 
not available  
N: 222 patients 
included for analysis 
 
Flowchart Figure 1 
 
Incomplete outcome 
data:  
Not reported 
 

Group 2: patients 
office sampling:  
N: 24 of 107 (22%; 
95% CI 
16–30%)  
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thickness 
(mean ± sd; 
mm):  
9.8 ± 5.2 
 
Sex:  
100% Female 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
Yes 
 

 
 
 
 
 

Notes: 

1. Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment groups (case-
control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures  

2. Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders] 
3. For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls  
4. For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders 
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Hoofdstuk 5. Diagnostiek (SIS versus hysteroscopie) bij vrouwen met verdikt endometrium en benigne endometriumaspiratie 
 

Risk of bias table 
(The criteria used in this checklist are adapted from: Whiting P, Rutjes AW, Dinnes J et al. (2003). Development and validation of methods for assessing the quality of diagnostic accuracy studies. Health Technology 
Assessment 8: 1–234, following guidance from the Cochrane Collaboration only 11 items are included) 
 

Study 
reference 
 
(first 
author, 
year) 

 Was the 
spectrum of 
patients 
representative 
of the patients 
who will 
receive the 
test in 
practice?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the 
reference 
standard 
likely to 
correctly 
classify the 
target 
condition? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Is the 
time 
period 
between 
reference 
standard 
and index 
test short 
enough to 
be 
reasonabl
y sure 
that the 
target 
condition 
did not 
change 
between 
the two 
tests? 
 
yes/no/ 
unclear 

Did the 
whole 
sample or a 
random  
selection of 
the 
sample, 
receive 
verification 
using a 
reference 
standard?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Did patients 
receive the 
same 
reference 
standard 
irrespective 
of the index 
test result? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Was the 
reference 
standard 
independ
ent of the 
index 
test (i.e. 
the index 
test did 
not form 
part of 
the 
reference 
standard)
? 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
index test 
results 
interpreted 
without 
knowledge 
of the 
results of 
the 
reference 
standard 
and vice 
versa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were the 
same 
clinical 
data 
available 
when test 
results 
were 
interprete
d as 
would be 
available 
when the 
test is 
used in 
practice?  
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
uninterpret
able/ 
intermedia
te (unclear) 
test results 
reported? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Were 
withdrawals 
from the 
study 
explained? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yes/no/ 
unclear 

Level of 
evidence 
 
 

Bingol 
2011 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes A2 
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Epstein 
2001 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No Yes A2 

A1: Meta-analysis of at least 2 independent studies of level A2.  
A2: Index test compared to reference test (reference standard); cut-offs were defined a priori; independent interpretation of test results; an adequate number of patients were enrolled consecutively; all patients 
received both tests. 
B: Index test compared to reference test, but without all the features mentioned for level A2. 
C: Non-comparative studies 
 

Study reference 
 
(first author, 
year of 
publication) 

Bias due to a non-
representative or ill-defined 
sample of patients?1 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to  insufficiently long, 
or   incomplete follow-up, or 
differences in follow-up 
between treatment groups?2  
 
 
(unlikely/likely/unclear) 
 

Bias due to ill-defined or 
inadequately measured 
outcome ?3 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Bias due to inadequate 
adjustment for all  important 
prognostic factors?4 
 
 
 
(unlikely/likely/unclear) 

Van den Bosch 
2008 

Unlikely Likely Unlikely Unclear 

5. Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and unexposed from different populations. 
6. 2 Bias is likely if:  the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or length of follow-up differs 

between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if:  the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported. 
7. Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection or information bias). If a 

study  has hard (objective) outcome measures, like death,  blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of 
outcome assessment is necessary. 

8. Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis. 
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Evidence table  
Outcome measure: diagnostic accuracy  

Study 
reference 

Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference test  
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

Bingol et al 
2011 
 
 

Type of study: 
Prospective 
investigator 
blind trial 
 
Setting: 
Outpatients, 
multicenter 
 
Country: 
Turkey 
 
Conflicts of 
interest: 
Non-
commercial 

Inclusion criteria: 
-amenorrhea for at 
least 1 year 
-lack of past 
history of hormone 
replacement 
therapy or 
tamoxifen use 
 
Exclusion criteria: 
-women with 
current pelvic 
disease 
-technical 
impairment in any 
examination 
 
N= 137  
 
Mean age ± SD: 
61.6  ±  9.6 
 
Sex: 100% F 
 

Index test: 
Postmenopausal 
women with 
abnormal uterine 
bleeding 
underwent 
transvaginal 
sonography (TVS), 
saline infusion 
sonohysterography 
(SIS) and operative 
hysteroscopy (HS) 
directed with 
endometrial 
biopsy.  
Each of the 
procedures (TVS, 
SIS, HS) was done 
by gynaecologist 
who were blinded 
for the results of 
the other 
examinations.  
 

Reference test: 
Pathological 
diagnosis upon 
examination of 
biopsy 
 
Cut-off 
point(s): 
Sensitivity, 
specificity, 
PPV, NPV with 
95 % CI 

Endpoint of follow-
up: 
4 yrs 
 
For how many 
participants were 
no complete 
outcome data 
available?  
N: 14  
 
Reasons for 
incomplete 
outcome data 
described? 
Yes, lost to follow-
up 

Outcome measures 
Diagnostic accuracy 
 
Overall Sensitivity: 
SIS: 89.6 % (82.2 – 
94.4%) 
HS: 92.3% (85.8 – 
96.4%) 
 
Overall Specificity: 
SIS: 77.3 % (54.5 – 
92.3%) 
HS: 80.7 % (58.1 – 
94.4%) 
 
Overall  PPV: 
SIS: 95.3 % (89.5 – 
98.5%) 
HS: 96.2% (91.0  –  
98.9%) 
 
 
 
Overall  NPV: 

The authors 
conclude that SIS 
seems to be 
superior to TVS and 
very close to HIS to 
detect 
endometrium 
polyps, it can be 
used as primary 
method for the 
detection of uterine 
abnormalities 
among 
postmenopausal 
women.   
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Other important 
characteristics: 
- 

Cut-off point(s): 
Sensitivity, 
specificity, PPV, 
NPV with 95 % CI 
 
TVS: endometrial 
thickness ≤ 5mm 
normal 

SIS: 58.3% (22.1 – 
50.5%) 
HS: 65.3% (38.5 – 
76.7%) 
 
Polyps Sensitivity: 
SIS: 96.1 % (86.8–
99.5%) 
HS: 98.0 (89.7–
99.9%) 
 
Polyps Specificity: 
SIS: 95.3 % (88.3–
97.8%) 
HS: 96.5 (90.0 – 
99.92 %) 
 
Polyps PPV: 
SIS: 95.3 (82.1–
97.5%) 
HS: 94.4 (84.6–
98.80%) 
 
Polyps NPV:  
SIS: 95.7 % (91.5–
99.7%) 
HS: 98.8 (93.5–
99.90%) 

Epstein et 
al 2001 
 
 

Type of study: 
Prospective 
cohort  
 

Inclusion criteria: 
-postmenopausal 
bleeding 
-endometrium 

Index test: 
All women 
underwent 
transvaginal 

Reference test: 
Hysteroscopic 
findings  
 

Endpoint of follow-
up: 
6 weeks 
 

Outcome measure-
1 
Diagnostic accuracy 
detecting polyps 

The authors 
conclude that  
hysteroscopy is 
superior to both 
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Setting: 
Onecenter, 
outpatients 
 
Country: 
Sweden 
 
Conflicts of 
interest: 
Non-
commercial 

thickness > 5 mm 
measured at 
transvaginal 
ultrasound 
examination 
 
Exclusion criteria: 
Not described 
 
N= 105: 
SCSH: N: 78 
Hysteroscopy: N: 
105 
 
Mean age ± SD: 
-Saline contrast 
sonohysterography 
(SCSH) successful: 
63 ± 10.4 
-SCSH failed:  
70 ± 11.1 
 
Sex: 100% F 
 
Other important 
characteristics: 
-Malignancy:  
N: 25 
-Successful SCSH: 
N: 78 
 

ultrasound 
examination. 
Women whose 
endometrium > 5 
mm underwent 
SCSH immediately. 
All hysteroscopy, 
D&C’s and 
hysteroscopic 
resections were 
performed within 
six weeks.  
 
Cut-off point(s): 
Sensitivity, 
specificity, PPV 
and NPV  

Cut-off 
point(s): 
Sensitivity, 
specificity, PPV 
and NPV  

For how many 
participants were 
no complete 
outcome data 
available?  
N: 19 of which 6 no 
SIS performed 
 
Reasons for 
incomplete 
outcome data 
described? 
Yes, spontaneous 
fluid in endometrial 
cavity 

 
Sensitivity Polyps: 
SCSH: 79 % (26/33) 
HS: 81 % (35/43) 
 
False-positive rate 
Polyps: 
SCSH: 24 % (11/45) 
HS: 6 % (4/62) 
 
PPV Polyps: 
SCSH: 70 % (26/37) 
HS: 90 % (35/39) 
 
NPV Polyps: 
SCSH: 83 % (34/41) 
HS: 88 % (58/66) 
 
Accuracy Polyps 
SCSH: 77 % (60/78) 
HS: 89 % (93/105) 
 
Outcome measure 
2 
Complications 
 
-N: 19 spontaneous 
fluid in the 
endometrial cavity 
N: 1 vaso- vagal 
reaction 

TVS and SIS at 
detecting focally 
benign and 
malignant lesions of 
endometrium in 
postmenopausal 
bleeding women.   
 
 
 
 
 

 
Outcome measure: patient perspective 
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Studyreference Study 
characteristics 

Patient 
characteristics 
 

Index test 
(test of interest)  

Reference test  
 

Follow-up Outcome 
measures and 
effect size 

Comments 

Van den Bosch 
2008  
 

Type of study: 
Descriptive 
cohort study  
 
Setting: 
Outpatients, 
onecenter 
 
Country: 
Belgium 
 
Conflicts of 
interest: 
Non-commercial 

Inclusion criteria: 
-referral for 
Bleeding Clinic 
- 
postmenopausal 
or nulliparous 
women 
- abnormal 
bleeding and/or 
abnormal 
presence of 
endometrial cells 
in cytology 
 
Exclusion 
criteria: 
Not reported 
 
N=  
N: 398 SCHS 
N: 381 HS  
N: 243 
endometrial 
sampling 
Of which 239 
returned the 
questionnaire 
 
Mean age ± SD: 

Intervention 
The patients 
underwent the 
following 
examinations:  
1. ultrasound 
with color 
Doppler 
followed by 
2. SCSH followed 
by  
3. diagnostic 
hysteroscopy 
followed by 
4. endometrial 
biopsy 
 
After completion 
of the 
examinations 
the patients 
were asked to 
complete a 
questionnaire 
including visual 
analog scale 
(VAS) and 
satisfaction 
questions.  

Controlgroup 
Not applicable 
 
 

Endpoint of 
follow-up: 
Two yrs and 2 
months 
 
For how many 
participants 
were no 
complete 
outcome data 
available?  
N: 48 failures 
examinations 
N: 163 
nonresponse 
questionnaire 
 
Reasons for 
incomplete 
outcome data 
described? 
Yes,  
N: 4, unable to 
perform SCHS 
due to 
intracavitary 
fluid 
N: 20 unable to 
perform SCHS 

Outcome 
measures 
VAS scores for 1. 
transvaginal 
ultrasound, 2. 
SCSH, 3. 
diagnostic 
hysteroscopy 
and 4. 
endometrial 
sampling.  
 
VAS scores 
(range) 
1) 1.0 (0 – 8.1) 
2) 2.2 ( 0 – 10) 
3) 2.7 (0 – 10) 
4) 5.1 (0 – 10) 
P< 0.001 
  
 
 

Comments 
 
The authors 
conclude that 
transvaginal 
ultrasound was 
the procedure 
best accepted, 
followed by SCSH, 
hysteroscopy and 
endometrial 
sampling. If the 
women had to 
choose between 
SCSH and 
hysteroscopy, 
they would 
undergo SCSH. 
Since SCSH and 
hysteroscopy 
have the same 
diagnostic 
accuracy, the 
authors would 
recommend 
transvaginal 
ultrasound in 
combination with 
SCSH as initial 
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51 ± 12 
 
Sex: 100% F 
 
Other important 
characteristics: 
Postmenopausal: 
N: 157 (39%) 
Abnormal 
bleeding: 
N: 376 (93.5%) 
 
Groups 
comparable at 
baseline? 
- 
 

 
 
 

due to cervical 
stenosis or 
excessive 
backflow  
N: 14 failed HS 
N: 8 failed 
endometrial 
sampling 
 
 

diagnostic 
procedure for the 
treatment of 
abnormal uterine 
bleeding in 
(postmenopausal) 
women.  
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Bijlage V. Kennislacunes 

Inleiding 

Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Postmenopauzaal bloedverlies’  is systematisch gezocht naar 

onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de uitgangsvragen. Een 

deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het resultaat van deze zoekacties te 

beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te maken van de evidence-based methodiek 

(EBRO) is duidelijk geworden dat op het terrein van histologische cavumdiagnostiek, diagnostiek 

zoals contrastechoscopie (SIS) en hysteroscopie en het hormoongebruik bij recidiverend 

postmenopauzaal bloedverlies nog lacunes in de beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van 

mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen 

geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep de belangrijkste lacunes in 

kennis geprioriteerd en vervolgens per hoofdstuk aangegeven op welke vlakken nader onderzoek 

gewenst is. 

Overzicht van kennislacunes per uitgangsvraag: 

Diagnostische accuratesse van histologische cavumdiagnostiek ten aanzien van 
endometriumcarcinoom  

 
 Bij een endometriumaspiratie-biopt wordt met regelmaat door de patholoog gemeld dat er 

'te weinig materiaal is voor betrouwbare diagnose'. Dit lijkt zeer subjectief. Het zou goed zijn 
als er een gestructureerde manier is voor pathologen om de kwaliteit van het materiaal te 
beoordelen alvorens de diagnose te stellen (bijvoorbeeld oppervlakte coupe, minimaal aantal 
klierbuizen);   

 Als vervolg hierop: Het is nog niet onderzocht of een systematische beoordeling van 
endometriumaspiratie-bioptbiopten leidt tot minder meldingen 'te weinig materiaal voor 
betrouwbare diagnose'. 

 Er is nog niet onderzocht hoe goed men in staat is om met hysteroscopisch zicht de histologie 
te beoordelen. Bij een eerste episode PMB is onduidelijk wat de meerwaarde is van random 
biopten ten opzichte van geen biopten als er geen verdenking is op (pre)maligniteit.   

 

Diagnostiek (SIS versus hysteroscopie) bij vrouwen met verdikt endometrium en benigne 

endometriumaspiratie 

 Er is nog geen kennis over de kosteneffectiviteit van contrastechoscopie (SIS) ten opzichte 
van hysteroscopie als eerste onderzoek bij verdikt endometrium. 

 Er is nog geen kennis over de kosteneffectiviteit van afkapwaarde 3 mm bij een transvaginale 
echo. 

 Het is nog niet onderzocht wat de patiëntentevredenheid is bij two stops (SIS en 
endometriumaspiratie-biopt tijdens eerste bezoek , hysteroscopie tijdens tweede bezoek) 
ten opzichte van one stop (hysteroscopie direct) 

 
Hormonale opties ter preventie van recidief postmenopauzaal bloedverlies 

 Er is onvoldoende bewijs gevonden om aan te tonen wat het effect is van hormoontherapie 
bij recidiverend bloedverlies. Hiervoor is meer onderzoek nodig.  
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Bijlage VI. Implementatietabel 

Aanbeveling Tijdspad voor 
implementatie
:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwacht 
effect op 
kosten 

Randvoorwaarden 
voor implementatie 
(binnen aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke barrières 
voor 
implementatie1 

Te 
ondernemen 
acties voor 
implementatie
2 

Verantwoordelijken 
voor acties3 

Overige 
opmerkingen 

Stel vast of het 
bloedverlies een 
vaginale oorsprong 
heeft. 

<1 jaar Geen verschil Geen: is common 
sense, maar kan niet 
ontbreken als 
aanbeveling 

Geen  Niet nodig, 
verspreiden 
richtlijn aan 
leden 

Niet van toepassing  

Verifieer of er in de 
eerste lijn 
cervixcytologie 
heeft 
plaatsgevonden.  

<1 jaar Geen verschil Geen: is common 
sense, maar kan niet 
ontbreken als 
aanbeveling 

Geen  Niet nodig, 
verspreiden 
richtlijn aan 
leden 

Niet van toepassing  

Indien 
cervixcytologie niet 
in de eerste lijn 
heeft 
plaatsgevonden 
neem dan 
cervixcytologie af 
in combinatie met 
HPV-bepaling 
conform de richtlijn 
CIN. 

<1 jaar Geen verschil Geen: is common 
sense, maar kan niet 
ontbreken als 
aanbeveling 

Geen  Niet nodig, 
verspreiden 
richtlijn aan 
leden 

Niet van toepassing  

Verricht een 
transvaginale echo 
als eerste stap in 
de diagnostiek bij 

<1 jaar Geen verschil  Geen te 
verwachten 

-Herzien 
Transmurale 
afspraak 

NVOG Is al huidige 
gang van 
zaken 
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vrouwen met PMB 
en meet de 
endometriumdikte. 

-Transmurale 
patiënten 
informatie 

Neem een waarde 

van >4 mm als 

afkappunt voor het 

uitvoeren van 

verdere 

diagnostiek. 

< 1 jaar Geen  verschil  Geen  Professional  

Doe een 
Endometriumaspira
tie (Pipelle®) boven 
de afkapwaarde 
van 4 mm of 
wanneer de 
endometriumdikte 
niet goed vast te 
stellen is bij 
transvaginale echo. 

< 1 jaar Geen verschil  Geen te 
verwachten 

-Herzien 
transmurale 
afspraak 
 

-Transmurale 
patiënten 
informatie 

 Is al huidige 
gang van 
zaken 

Verricht een 
(ambulante) 
hysteroscopie met 
biopten indien 
endometriumapsir
atie niet leidt tot 
een classificeerbare 
diagnose. 

< 1 jaar Geen verschil  -Ambulant geeft 
wellicht 
onvoldoende 
motivatie bij de 
professional; gaat 
het nu wel lukken?  

-Barrière bij de 
patiënt want het 
kan pijnlijk zijn.  

 Professional  

Voer een < 1 jaar Geen verschil  Curettage lukt niet    
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diagnostische 
curettage alleen uit 
wanneer 
voorgaande 
onderzoeken 
(endometriumaspir
atie-biopt, SIS en 
hysteroscopie)  niet 
geleid hebben tot 
een diagnose. 

altijd, barrière bij 
de gynaecoloog en 
pijn bij de patiënt.  

 

Stel een poliep bij 
voorkeur vast met 
behulp van een 
contrastecho  in 
verband met 
gunstigere 
pijnscores, lagere 
kosten en betere 
beschikbaarheid 
dan hysteroscopie. 

<2 jaar Onbekend -Kosteneffectiviteits-
analyse 

-Aanpassen lokale 
protocol 

 -Toetsen bij 
visitaties 

-Publiceren 
richtlijn 

-Transmurale 
patiënten- 
informatie 
waarin dit 
onderzoek 
beschreven 
staat. 

NVOG  

Zet verdere 
diagnostiek in naar 
endometriumpolie
pen bij vrouwen 
met een verdikt 
endometrium 
(>4mm) en een 
benigne uitslag van 
de 

< 1 jaar Hoger Niet van toepassing Geen Aanpassen 
lokale 
protocollen 

NVOG - 



125 

 

endometriumaspir
atie (Pipelle®). 

Verwijder een 
vastgestelde poliep 
in verband met de 
kans op 
(pre)maligniteit en 
niet ter 
voorkoming van 
recidiverend 
bloedverlies.   

< 1 jaar Hoger Aanpassen lokale 
protocol 

Geen Aanpassen 
lokale 
protocollen 

NVOG - 

Beschouw iedere 

vorm van vaginaal 

bloedverlies langer 

dan 6 weken na 

een eerste episode 

postmenopauzaal 

bloedverlies als een 

recidief 

postmenopauzaal 

bloedverlies, 

ongeacht de tijd 

tussen beide 

episodes (tenzij 

verklaard 

bijvoorbeeld door 

cyclisch gebruik 

van hormonen). 

<1 jaar Mogelijk wat 
hoger gezien 
aanbeveling 
altijd 
hysteroscopie 
te doen bij 
recidief (zie 
onder) 

Deze moet wel 
bekend zijn bij leden. 

Wellicht goed om bij 
de begeleidende 
mail die de richtlijn 
aankondigt de 
belangrijkste 
wijzigingen te 
benoemen (dat zijn 
er maar een paar). 
Dit is er één van. 

Geen Niet nodig, 
verspreiden 
richtlijn aan 
leden (met dus 
evt. 
belangrijkste 
aanbevelingen 
samengevat) 

NVOG  

Neem elk recidief 
postmenopauzaal 

<1 jaar Geen Common sense Geen Niet nodig Niet van toepassing  
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bloedverlies 
serieus aangezien 
er een aanzienlijke 
kans bestaat dat er 
een carcinoom of 
atypie aan ten 
grondslag ligt. 

Beschouw PMB dat 
langer dan een jaar 
optreedt na de 
vorige episode als 
een eerste episode. 
 

<1 jaar Mogelijk lager 
omdat je nu 
weer terug 
kan naar het 
oorspronke-
lijke (dus niet 
hysteroscopie 
per se). 

Moet bekend zijn bij 
leden. Flowchart 
spreekt voor zich 
verder 

Geen Niet nodig NVOG  

Beschouw iedere 
vorm van 
aanhoudend 
postmenopauzaal 
bloedverlies als 
abnormaal en 
evalueer en 
behandel dit 
hetzelfde als 
recidief 
bloedverlies. 

<1 jaar Geen 
duidelijke 
effecten op 
kosten. Zal 
niet erg 
verschillen 
van wat men 
nu ook al doet 

Aanpassen lokaal 
protocol 

Geen Geen NVOG  
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Bespreek de 
recidiefkans 
postmenopauzaal 
bloedverlies met 
een patiënte 
(tussen 5-20 %). 
 

<1 jaar Geen Bekendheid richtlijn Geen Geen Niet van toepassing  

Verricht aanvullend 
onderzoek gezien 
de kans op 
maligniteit tussen 
de 4 en 8 %. 

<1 jaar Mogelijk iets 
hoger omdat 
het eerder 
sneller 
geaccepteerd 
werd. 

Bekendheid richtlijn Geen Geen NVOG  

Voer een 
(ambulante) 
hysteroscopie met 
biopten uit 
wanneer recidief 
postmenopauzaal 
bloedverlies 
optreedt, ongeacht 
de 
endometriumdikte. 
 

< 1 jaar hoger Niet van toepassing Professional 

Delay in 
presentatie door 
patiënt of 
verwijzen door 
huisarts (al 
gerustgesteld door 
eerder niet 
afwijkende 
diagnostiek) 

 

Aanpassen 
lokale protocol 

NVOG  
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Stel geen therapie 
in om een recidief 
van 
postmenopauzaal 
bloedverlies te 
voorkomen.  
 

<1 jaar Geen (wordt 
nu ook niet 
gedaan en 
wijzigt dus 
niet) 

Geen Geen Geen Niet van toepassing  

Behandel alleen 
kortdurend met 
oestrogenen 
wanneer een 
(pre)maligniteit is 
uitgesloten bij een 
patiënte met een 
endometriumdikte 
van <4mm en 
(meerdere) 
recidieven tot 
onacceptabel 
ongemak voor de 
patiënt leiden.   
 

<1 jaar  Niet of 
nauwelijks 
(goedkoop 
middel en 
wordt 
waarschijnlijk 
nu ook al 
gedaan) 

Bekendheid richtlijn. 
Daarnaast moeten 
studies hiervoor 
opgezet worden om 
eenduidiger te 
kunnen adviseren. 
Daar zijn al 
aanvragen voor 
gedaan. 

geen geen Niet van toepassing  

Behandel alleen 
met progestagenen 
wanneer een 
(pre)maligniteit is 
uitgesloten bij een 
patiënte met een 
endometriumdikte 
van >4 mm en 
(meerdere) 
recidieven tot 

<1 jaar  Niet of 
nauwelijks 
(goedkoop 
middel en 
wordt 
waarschijnlijk 
nu ook al 
gedaan) 

Bekendheid richtlijn. 
Daarnaast moeten 
studies hiervoor 
opgezet worden om 
eenduidiger te 
kunnen adviseren. 
Daar zijn al 
aanvragen voor 
gedaan. 

Geen Geen Niet van toepassing  
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onacceptabel 
ongemak voor de 
patiënt leiden.  

Maak lokaal 
afspraken over de 
minimale zorg 
verricht door de 
huisarts en 
afstemming over 
de communicatie 
met de patiënt. 
 

<1 jaar Niet Is als het goed is al 
gedaan. De richtlijn 
sluit ook al goed aan 
op NHG standaard. 
Niet veel 
veranderingen dus 
noodzakelijk. Wel 
moet nog even goed 
gekeken worden of 
er afspraken zijn en 
of er wijzigingen 
moeten optreden. 

Geen Geen Ziekenhuizen   

Streef ernaar om 
de diagnostische 
work-up 
(transvaginale 
echo, 
endometriumaspir
atie-biopt en SIS) 
binnen drie weken 
na verwijzing af te 
ronden. 
 

<1 jaar Geen Is waarschijnlijk bijna 
overal al wel 
mogelijk. Men moet 
zijn eigen proces 
doorlichten en 
eventueel kleine 
aanpassingen doen 
om dit mogelijk  te 
maken.  

Logistieke 
problemen/lage 
wachttijden. Dit zal 
voor deze klacht op 
zich mee vallen 
omdat het 
makkelijk te 
organiseren is en al 
in heel veel 
klinieken als 
zodanig is 
geïmplementeerd. 

Niet speciaal Professionals   
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Verricht een 
contrastecho en 
endometriumaspir
atie-biopt bij 
voorkeur tijdens 
het eerste consult. 
 

<1 jaar geen Is waarschijnlijk bijna 
overal al wel 
mogelijk. Men moet 
zijn eigen proces 
doorlichten en 
eventueel kleine 
aanpassingen doen 
om dit mogelijk  te 
maken.  

Logistieke 
problemen/lage 
wachttijden. Dit zal 
voor deze klacht op 
zich mee vallen 
omdat het 
makkelijk te 
organiseren is en al 
in heel veel 
klinieken als 
zodanig is 
geïmplementeerd. 

Niet speciaal Professionals zelf  

 

1 Barriëres kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk 
bijvoorbeeld aan onenigheid in het land m.b.t. de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, 
slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, etc. 

2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens 
kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, 
maken van samenwerkingsafspraken.  

3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de 
professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders 
vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Bijlage VII. Indicatoren 
 

7.1 Afronden diagnostisch traject 

Afronden diagnostisch traject 

Operationalisatie Het afronden van het diagnostisch traject binnen drie weken. 
 

Teller Het diagnostisch traject van de patiënt (eerste consult, 
transvaginale echo, SIS en Pipelle®) wordt binnen drie weken 
afgerond.  

Noemer Het totale aantal diagnostisch trajecten  

Type indicator Procesindicator 

In- en exclusiecriteria Alleen vrouwen die voor PMB naar het ziekenhuis komen en daar 
naast transvaginale echo ook een endometriumaspiratie-biopt 
(Pipelle®) en/of SIS  moeten ondergaan worden meegeteld.  

Kwaliteitsdomein Tijdigheid, Patiëntgerichtheid, Effectiviteit 

Meetfrequentie Een keer per drie maanden 

Verslagjaar Het afgelopen kalenderjaar 

Rapportagefrequentie Een keer per jaar 

 
Toelichting 

1. Achtergrond en variatie in zorg 

Vrouwen die zich presenteren met PMB hebben een kans van ongeveer 10% dat een 

endometriumcarcinoom de onderliggende oorzaak is van dit bloedverlies. Het uitsluiten van een 

maligniteit is de belangrijkste reden van verwijzing en daarom is snelle diagnostiek gewenst en  

wordt geadviseerd de diagnostische work-up (TVE en endometriumaspiratie-biopt)  binnen drie 

weken af te ronden. De ziekenhuizen kunnen verschillen in wachttijd en beschikbaarheid en daarin 

kan variatie bestaan.  

 

2. Definities 

PMB is gedefinieerd als bloedverlies minimaal één jaar na de laatste menstruatie bij afwezigheid van 

een cyclusstoornis. Om het diagnostisch traject te meten dienen de gegevens van een eerste consult 

tot en met de uitslag van de endometrium-aspiratiebiopt (Pipelle®) aanwezig te zijn.  

 

3. Registreerbaarheid 

a) Betrouwbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van 

deze indicator redelijk is. Bij herhalen van het meten van deze indicator wordt 

verwacht dat het vaker geregistreerd is.  

b) Tijdsinvestering/Haalbaarheid: De werkgroep verwacht problemen indien de 

gegevens handmatig uit papieren dossiers gehaald moeten worden ten aanzien van 

de registreerbaarheid en haalbaarheid van deze indicator. De bron voor de teller en 

de noemer is het patiëntendossier. 

4. Mogelijke verstorende factoren 

De werkgroep acht bias of casemix niet van toepassing bij deze indicator.  
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5. Mogelijke ongewenste effecten 

De werkgroep verwacht als mogelijk ongewenst effect een grote registratielast. Daarnaast 

dienen wellicht meer patiënten te worden behandeld in een kortere tijdsperiode. 
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7.2 Lokaal protocol cavumdiagnostiek 

iagnostiek]  
Operationalisatie Lokaal protocol cavumdiagnostiek 

Teller Aanwezigheid lokaal protocol cavumdiagnostiek. 

Noemer Niet van toepassing  

Type indicator Structuurindicator 

In- en exclusiecriteria Alleen van toepassing op vrouwen met PMB die histologische 
cavumdiagnostiek ondergaan.  

Kwaliteitsdomein - Veiligheid, Effectiviteit 

Meetfrequentie Eenmalig 

Verslagjaar Het afgelopen kalenderjaar 

Rapportagefrequentie Eenmaal per jaar 

 
Toelichting 
1. Achtergrond en variatie in zorg 

De werkgroep is van mening dat gezien de bredere beschikbaarheid, lagere VAS scores en minder 

een contrastecho uit te voeren bij het eerste bezoek. Als op lokaal niveau de mogelijkheid 

bestaat om direct bij het eerste bezoek een hysteroscopie (inclusief eventuele poliepectomie) te 

verrichten is dit een goed alternatief. De werkgroep is zich ervan bewust dat ten aanzien van 

cavum diagnostiek lokale verschillen bestaan hoe deze diagnostiek kan worden ingevuld. Er zijn 

klinieken waar de contrastechoscopie (SIS of GIS) de voorkeur geniet en klinieken waar de 

hysteroscopie een prominente plaats heeft in de initiële diagnostiek. Daarom wordt geadviseerd 

om de keuze van cavum diagnostiek in een lokaal protocol vast te leggen. 

2. Definities 
Niet van toepassing 

 
3. Registreerbaarheid 

a) Betrouwbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van deze 
indicator redelijk is.  

b) Registreerbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de registreerbaarheid van deze 
indicator redelijk is.  

 
4. Mogelijke verstorende factoren 

De werkgroep acht het mogelijk dat niet elke lokale setting over de voorkeur voor diagnostiek 
duidelijk heeft en dit af laat hangen van de situatie van de patiënt.  

 
5. Mogelijke ongewenste effecten 

De werkgroep verwacht geen mogelijke ongewenste effecten.  
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7.3 Uitvoeren SIS en endometriumaspiratie-biopt 

[Uitvoeren van SIS en Pipelle tegelijkertijd]  

Operationalisatie Het uitvoeren van een SIS en een endometriumaspiratie-biopt 

(Pipelle®) op hetzelfde moment (bij voorkeur tijdens eerste 

consult). 

Teller Het uitvoeren van een SIS en een endometriumaspiratie-biopt 
(Pipelle®) op hetzelfde moment (bij voorkeur tijdens eerste 
consult). 

Noemer Totaal uitgevoerde SIS en endometriumaspiratie-biopten 

Type indicator Procesindicator 

In- en exclusiecriteria Alleen vrouwen die voor PMB naar het ziekenhuis komen en daar 
naast transvaginale echo ook een endometriumaspiratie-biopt 
(Pipelle®) en/of SIS  moeten ondergaan worden meegeteld.  

Kwaliteitsdomein Tijdigheid, Patiëntgerichtheid, Effectiviteit 

Meetfrequentie Een keer per drie maanden 

Verslagjaar Het afgelopen kalenderjaar 

Rapportagefrequentie Een keer per jaar 

 
Toelichting 

1. Achtergrond en variatie in zorg 
Vrouwen die zich presenteren met PMB hebben een kans van ongeveer 10% dat een 

endometriumcarcinoom de onderliggende oorzaak is van dit bloedverlies. Het uitsluiten van een 

maligniteit is de belangrijkste reden van verwijzing en daarom is snelle diagnostiek gewenst. 

De beschikbaarheid van contrastechoscopie en hysteroscopie direct poliklinisch verschilt per 

kliniek. In de meeste klinieken is een hysteroscopie bij het eerste bezoek (ook wel one-stop-

clinic) niet mogelijk. Daarentegen is het direct kunnen verrichten van een contrastecho bij het 

eerste bezoek in veel klinieken al de huidige praktijk. Het gelijktijdig plaats laten vinden van SIS 

en Pipelle op hetzelfde moment zorgt ook voor minder belasting bij de patiënt.  

2. Definities 
Niet van toepassing 

 
3. Registreerbaarheid 

c) Betrouwbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van 
deze indicator redelijk is. Bij herhalen van het meten van deze indicator wordt 
verwacht dat het vaker geregistreerd is.  

d) Tijdsinvestering/ Haalbaarheid: De werkgroep verwacht problemen indien de 
gegevens handmatig uit papieren dossiers gehaald moeten worden ten aanzien van 
de registreerbaarheid en haalbaarheid van deze indicator. De bron voor de teller en 
de noemer is het patiëntendossier. 

4. Mogelijke verstorende factoren 
De werkgroep acht bias of casemix niet van toepassing bij deze indicator.  

 
5. Mogelijke ongewenste effecten 

De werkgroep verwacht als mogelijk ongewenst effect een grote registratielast. Daarnaast 
dienen wellicht meer patiënten te worden behandeld in een kortere tijdsperiode.  
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7.4 LTA 

[LTA]  

Operationalisatie LTA 

Teller Aanwezigheid lokale transmurale afspraak. 

Noemer Niet van toepassing  

Type indicator Structuurindicator 

In- en exclusiecriteria Alleen van toepassing op vrouwen met PMB die histologische 
cavumdiagnostiek ondergaan.  

Kwaliteitsdomein - Veiligheid: het vermijden van veiligheidsrisico’s en fouten die 
schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers. 

- Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste zorg 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis. 

Meetfrequentie Eenmalig 

Verslagjaar Het afgelopen kalenderjaar 

Rapportagefrequentie Eenmaal per jaar 

 
Toelichting 

1. Achtergrond en variatie in zorg 

Voor een goede kwaliteit van zorg is afstemming tussen eerste en tweede lijn essentieel. De 

werkgroep adviseert lokaal afspraken te maken over afstemming van zorg (bijvoorbeeld wat 

is de minimale zorg verricht door huisarts bij verwijzing) en afspraken omtrent de 

communicatie. Zo moet het helder zijn wie de uitslag van de transvaginale echo met de 

patiënte communiceert als deze echo niet in een consult is verricht. Leidraad voor deze 

afstemming is de LTA Vaginaal bloedverlies in de menopauze. 

 

2. Definities 
Niet van toepassing 

 
3. Registreerbaarheid 

Betrouwbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de betrouwbaarheid van deze 
indicator redelijk is.  
Tijdsinvestering/Haalbaarheid: De werkgroep acht het waarschijnlijk dat de 
registreerbaarheid van deze indicator redelijk is.  

 
4. Mogelijke verstorende factoren 

De werkgroep acht het mogelijk dat niet elke lokale setting over de LTA beschikt en dit nog 
moet afstemmen.   

 
5. Mogelijke ongewenste effecten 

De werkgroep verwacht geen mogelijke ongewenste effecten.  
 

6. Referenties 

NVOG. Richtlijn Postmenopauzaal bloedverlies. 2015 
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Bijlage VIII. Vragenlijst ten behoeve van de ontwikkeling van de richtlijn Postmenopauzaal 

bloedverlies  

 

Geachte mevrouw,  

De NVOG is bezig met de herziening van de richtlijn “diagnostiek en behandeling van 

postmenopauzaal bloedverlies”. Onder postmenopauzaal bloedverlies wordt verstaan vaginaal 

bloedverlies dat optreedt op een tijdstip later dan één jaar na de laatste menstruatie (de 

menopauze). De richtlijn richt zich op de best mogelijke diagnostiek en behandeling van 

postmenopauzaal bloedverlies. Een richtlijn helpt de arts en de patiënt bij het maken van een goede 

keuze met betrekking tot onderzoek en behandeling. Ook geeft de richtlijn advies over aanvullend 

onderzoek,  het informeren van patiënten en de organisatie rondom onderzoek en behandeling. De 

richtlijn is primair bedoeld voor gynaecologen. Voor de herziening van deze richtlijn wil de NVOG 

gebruik maken van de mening en ervaringen van patiënten om zo de richtlijn aan te laten sluiten op 

de wensen van u als patiënt. Daarom stellen wij u in deze vragenlijst vragen over uw wensen en 

ervaringen. Uw antwoorden worden gebruikt bij het opstellen van de herziene richtlijn.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Uw antwoorden op de vragenlijst 

worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u 

heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld.  

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft 

géén gevolgen voor de zorg die u krijgt.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst in te vullen en retour te sturen in bijgevoegde 

antwoordenvelop voor maandag 1 juni 2015. 

Heeft u vragen dan kunt u bellen met Esther van Wissen op telefoonnummer 030 28 23 328 

(werkzaam op ma, di en vrij). U kunt ook een e-mail sturen naar: esthervanwissen@nvog.nl  

Indien u het op prijs stelt om de conceptrichtlijn te becommentariëren in juni van dit jaar, zet dan uw 

emailadres onder aan de vragenlijst, dan zullen wij u onder embargo de richtlijn doen toekomen. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet en danken u hartelijk voor de moeite! 

Met vriendelijke groeten, 

 

Mede namens, 

Dr. A Timmermans (gynaecoloog AMC), 

Elvira den Breejen, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten  

Anouk Rozeboom, junior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.rozeboom@kennisinstituut.nl


137 

 

 
INVULINSTRUCTIE  
 
Het is belangrijk dat de antwoorden betrekking hebben op de persoon die in de begeleidende 
brief staat. U mag hulp vragen bij het invullen van de vragenlijst.  
 

De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze.  
 

Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u 
meerdere vakjes kunt aankruisen.  

 

Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het 
aangewezen vakje?  



Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje 
met een opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er 
als volgt uit:  
 

Nee  ga door naar vraag 3  

Ja  
 

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde 
hokje dan tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:  
 

Nee  

Ja 
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Algemeen 

Deze vragenlijst is bedoeld voor vrouwen die last hebben (gehad) van postmenopauzaal bloedverlies. 

Onder postmenopauzaal bloedverlies wordt verstaan vaginaal bloedverlies dat optreedt op een 

tijdstip later dan één jaar na de laatste menstruatie (de menopauze).  

1. Heeft u de afgelopen periode last gehad van postmenopauzaal bloedverlies?  

 Ja 

 Nee  Helaas valt u niet binnen de groep patiënten waarnaar wij op zoek zijn voor 

deze vragenlijst. In elk geval hartelijk dank voor uw moeite. 

 Weet ik niet  Helaas valt u niet binnen de groep patiënten waarnaar wij op zoek 

zijn voor deze vragenlijst. In elk geval hartelijk dank voor uw moeite. 

 

2. Bent u met uw klachten bij een huisarts en/of gynaecoloog geweest? 

 Nee  Helaas valt u niet binnen de groep patiënten waarnaar wij op zoek zijn voor 

deze vragenlijst. In elk geval hartelijk dank voor uw moeite.  

 Ja, bij de huisarts 

 Ja, bij de gynaecoloog 

 Ja, bij de huisarts en de gynaecoloog 

 

Doelgroep 

U behoort tot de doelgroep van deze vragenlijst. Er volgen nu verdere vragen over uw ervaringen. 

In Nederland is de zorg zo geregeld dat u voor een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis een 

verwijzing van de huisarts nodig heeft.  

3. Hoelang heeft u last van postmenopauzaal bloedverlies?  

 Korter dan 1 jaar 

 Tussen 1 en 2 jaar 

 Tussen 2 en 5 jaar 

 Langer dan 5 jaar 

 

4. Vond u het moeilijk om met uw klachten naar een huisarts te gaan?  

 Nee, niet moeilijk 

 Ja, een beetje moeilijk 

 Ja, heel moeilijk 

 

5. Was dit de eerste keer dat u contact had met een huisarts over postmenopauzaal 

bloedverlies?  

 Ja, ik ben niet eerder bij een huisarts geweest 

 Nee, ik ben eerder bij de huisarts geweest, maar heb geen behandeling gehad 

 Nee, ik ben eerder bij de huisarts geweest en heb een behandeling gehad, maar de 

klachten blijven bestaan / zijn teruggekomen.  
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6. Wat heeft uw huisarts voor onderzoek gedaan? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Vragen gesteld 

 Lichamelijk onderzoek (kijken en voelen) 

 Een uitstrijkje 

 Een echo van de vagina/ baarmoederhals 

 

7. Wat was de diagnose van de huisarts?  

 Geen afwijkingen aan de baarmoeder 

 Wel afwijkingen aan de baarmoeder 

 

8. Hoe bent u behandeld door de huisarts? 

 Slecht 

 Niet goed 

 Goed 

 Zeer Goed 

 Uitstekend 

 

9.  Zijn de klachten na de behandeling van de huisarts overgegaan? 

 Nee 

 Ja 

 

10.  Hoe tevreden bent u over uw bezoek/uw behandeling door de huisarts? 

 Met behandeling wordt bedoeld het gesprek, het onderzoek, de diagnose en de behandeling. 

 Zeer ontevreden 

 Ontevreden 

 Niet tevreden, niet ontevreden 

 Tevreden 

 Zeer tevreden 

 

11.  Heeft u positieve punten over de behandeling door de huisarts, die zeker behouden 

 moeten blijven? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 
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12.  Heeft u negatieve punten over de behandeling door de huisarts? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

13.  Heeft u verbeterpunten over de behandeling door de huisarts? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

14.  Bent u door uw huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis?  

 Nee  Ga door naar vraag 24 

 Ja 

  

Doorverwijzing 

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de doorverwijzing naar de gynaecoloog. 

15.  Hoe ging het doorverwijzen door uw huisarts? 

 Ik werd meteen doorverwezen 

 Ik werd doorverwezen na zelf aan te dringen 

 Anders, namelijk:  

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

16.  Hoe snel kon u bij de gynaecoloog in het ziekenhuis terecht? 

 Ik kon binnen 1 week terecht 

 Ik kon binnen 1 tot 2 weken terecht 

 Ik kon binnen 2 tot 4 weken terecht 

 Ik kon binnen 4 tot 8 weken terecht 

 Ik kon na langer dan 8 weken terecht 
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17.  Binnen hoeveel tijd vindt u dat u met deze klachten terecht moet kunnen bij een 

 gynaecoloog in het ziekenhuis? 

 Binnen 1 week  

 Binnen 2 weken  

 Binnen 2 tot 4 weken  

 Binnen 4 tot 8 weken  

 Na langer dan 8 weken 

 

18.  Heeft u positieve punten over de doorverwijzing naar het ziekenhuis, die zeker 

 behouden moeten blijven? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

19.  Heeft u negatieve punten over de doorverwijzing naar het ziekenhuis? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

20.  Heeft u verbeterpunten over de doorverwijzing naar het ziekenhuis? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

In het ziekenhuis 

De volgende vragen gaan over uw ervaringen in het ziekenhuis.  

 

21.  Bent u voor postmenopauzaal bloed behandeld in het ziekenhuis?  

 Nee 

 Ja 
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22.  Wat heeft uw arts in het ziekenhuis voor onderzoek gedaan? (Meerdere antwoorden 

 mogelijk) 

 Vragen gesteld 

 Lichamelijk onderzoek (kijken en voelen) 

 Een uitstrijkje 

 Een echo van de vagina/ baarmoeder 

 Een kijkonderzoek van de baarmoeder 

 Een kijkonderzoek van de baarmoeder op de OK 

 

23.  Wat was de diagnose van de arts in het ziekenhuis? 

 Geen afwijkingen aan de baarmoeder/ Er is geen oorzaak gevonden 

 Wel afwijkingen aan de baarmoeder, maar geen baarmoederkanker 

 Baarmoederkanker 

 

Voorlichting 

De volgende vragen gaan over uw ervaringen met het contact met uw arts.  

Als u alleen bij uw huisarts bent geweest gaan de vragen over uw ervaringen met het contact met uw 

huisarts. Als u zowel bij uw huisarts als de gynaecoloog in het ziekenhuis bent geweest gaan de 

vragen over uw ervaringen met het contact met uw gynaecoloog. 

24.  Heeft uw huisarts/gynaecoloog u uitgelegd wat de mogelijke behandelingen in zouden 

 houden? 

 Ja, het was me duidelijk 

 Ja, maar ik vond het niet duidelijk  

 Ja, maar ik had meer informatie willen hebben 

 Nee, daar is me niets over verteld 

 Weet ik niet 

 

25.  Heeft uw huisarts/gynaecoloog u uitgelegd welke voor- en nadelen de mogelijke 

 behandelingen hadden? 

 Ja, het was me duidelijk 

 Ja, maar ik vond het niet duidelijk  

 Ja, maar ik had meer informatie willen hebben 

 Nee, daar is me niets over verteld 

 Weet ik niet 

 

26.  Bent u voldoende betrokken bij het besluit over welke behandeling u zou krijgen? 

 Ja, ik werd voldoende betrokken 

 Matig, ik was graag meer betrokken geweest 

 Nee, ik werd onvoldoende betrokken 
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27.  Heeft u voldoende informatie gekregen voor u weer naar huis ging? 

 Ja, ik heb voldoende informatie gekregen  Ga door naar vraag 29 

 Nee, na thuiskomst zat ik nog met vragen 

 

28.  Kunt u aangeven waarover u nog vragen had? 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

29.  Hoe tevreden bent u over de mondelinge informatie (gesprek met de 

 huisarts/gynaecoloog) die u heeft gehad? 

 Zeer ontevreden  

 Ontevreden 

 Niet tevreden en niet ontevreden 

 Tevreden  

 Zeer tevreden 

 

30.  Hoe tevreden bent u over de schriftelijke informatie (boekjes, folders, website) 

 Zeer ontevreden  

 Ontevreden 

 Niet tevreden en niet ontevreden 

 Tevreden  

 Zeer tevreden  

 Ik heb geen schriftelijke informatie gekregen 

 

31.  Komt de voorlichting met uw verwachting overeen? 

 Nee, helemaal niet 

 Een beetje 

 Grotendeels 

 Ja, helemaal 

 

32. Heeft u positieve punten over de voorlichting, die zeker behouden moeten blijven? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 
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33. Heeft u negatieve punten over de voorlichting die u heeft gekregen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

34. Heeft u verbeterpunten voor de voorlichting die u heeft gekregen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

Nazorg 

Deze vragen gaan over uw ervaringen met de nazorg.  

Met nazorg wordt de zorg na de behandeling bedoeld.  

35.  Wist u na ontslag uit het ziekenhuis bij wie u terecht kon bij vragen?  

 Nee 

 Ja 

 Ja, maar ik kon vervolgens niet de juiste persoon bereiken 

 
36.  Bent u na uw behandeling nog op een vervolgafspraak/nacontrole in het ziekenhuis 
 geweest? 

 Nee, dat hoefde niet 

 Nee,  ik ben niet gegaan 

 Ja, ik ben gegaan 

 

37.  Hoe tevreden bent u over de nazorg? 

 Zeer ontevreden  

 Ontevreden 

 Niet tevreden en niet ontevreden 

 Tevreden  

 Zeer tevreden  

 Ik heb geen nazorg gehad 
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38. Heeft u positieve punten over de nazorg, die zeker behouden moeten blijven? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

39. Heeft u negatieve punten over de nazorg die u heeft gekregen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 40. Heeft u verbeterpunten voor de nazorg die u heeft gekregen? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

Algemeen 

 

41. Heeft u positieve punten over de behandeling en zorg, die zeker behouden moeten 

 blijven? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

42. Heeft u negatieve punten over de behandeling en zorg? 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 
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43. Heeft u verbeterpunten over de behandeling en zorg?  

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 
44. Heeft u nog punten die u ons mee zou willen geven voor de herziene richtlijn? (waar  zou 
aandacht aan besteed kunnen worden in de herziene richtlijn?) 

 Nee 

 Ja, namelijk: 

 

 (a.u.b. invullen in blokletters) 

 

Achtergrondgegevens 

 45. Wat is uw leeftijd?  

 30-49 jaar 

 50-64 jaar 

 65 jaar of ouder 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  
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Bijlage VIII. Hoofdpunten resultaten vragenlijst  

Achtergrondinformatie 

Alle vrouwen hadden last van postmenopauzaal bloedverlies, waarbij ze de klachten korter dan een 

jaar of tussen de één en twee jaar hebben. Alle vrouwen zijn met de klachten eerst naar de huisarts 

gegaan. De vrouwen waren tussen de 50 en 64 jaar.  

Huisarts 

Twee vrouwen hadden voor de eerste keer contact met de huisarts over postmenopauzaal 

bloedverlies. Een patiënt is eerder bij de huisarts geweest, maar de klachten zijn teruggekomen en 

een patiënt heeft eerder contact gehad met de huisarts maar geen behandeling.  

Het onderzoek dat de huisarts bij de patiënt heeft uitgevoerd varieerde tot het stellen van vragen en 

het doen van lichamelijk onderzoek, maar ook het afnemen van een uitstrijkje of een echo van de 

vagina/baarmoederhals. Iedere patiënt werd gediagnosticeerd met geen afwijkingen aan de 

baarmoederhals en werd doorverwezen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. De patiënt 

vond dat hij goed tot uitstekend werd behandeld door de huisarts en is tevreden tot zeer tevreden 

over het bezoek aan de huisarts.  

Positief genoemde punten over de behandeling door de huisarts die zeker behouden moeten blijven 

zijn: 

- de klachten werden serieus genomen 

- rustig en goede uitleg 

- er wordt geen risico genomen bij bloedverlies en gelijk doorgestuurd naar de gynaecoloog 

- deskundigheid 

Er zijn geen negatieve of verbeterpunten over de huisarts genoemd door de vrouwen.  

 

Doorverwijzing 

Drie vrouwen werden na het bezoek aan de huisarts gelijk doorverwezen naar de gynaecoloog. Eén 

vrouw werd na terugkerende klachten doorverwezen naar de gynaecoloog. Alle vrouwen konden 

binnen één tot twee weken terecht bij de gynaecoloog. De vrouwen zijn van mening dat ze binnen 

één tot twee weken bij de gynaecoloog terecht moeten kunnen met hun klachten.  

Positief genoemde punten over de doorverwijzing naar het ziekenhuis die zeker behouden moeten 

blijven zijn adequaatheid en dat de huisarts de afspraak in het ziekenhuis regelt.  

Er zijn geen negatieve of verbeterpunten over de doorverwijzing genoemd door de patiënten. 

In het ziekenhuis 

Alle vrouwen zijn voor postmenopauzaal bloedverlies behandeld in het ziekenhuis. De arts heeft 

diverse onderzoeken uitgevoerd variërend per patiënt, namelijk het stellen van vragen, lichamelijk 

onderzoek, een uitstrijkje, een transvaginale echo en een hysteroscopie.  

Bij alle vrouwen zijn geen afwijkingen aan de baarmoeder gevonden.  

Voorlichting 

Het was voor de vrouwen duidelijk wat de mogelijke behandelingen in zouden houden, welke voor- 

en nadelen deze mogelijke behandeling hadden en ze werden voldoende betrokken bij het besluit 

over de behandeling. Ook zijn ze van mening dat ze voldoende informatie hebben gekregen voordat 

ze weer naar huis gingen. De vrouwen zijn tevreden tot zeer tevreden over de mondelinge 
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informatie. Echter, niet allemaal hebben ze schriftelijke informatie ontvangen of ze zijn tevreden tot 

zeer tevreden. De voorlichting komt bij alle vrouwen helemaal overeen met de verwachting. Positief 

genoemde punten over de voorlichting zijn aandacht voor de patiënt, checken of zaken duidelijk zijn 

en uitgebreidheid. Een negatief genoemd punt over de voorlichting is het niet op de hoogte zijn van 

schriftelijke voorlichting zoals folders. Er zijn geen verbeterpunten genoemd over de voorlichting.  

Nazorg 

Alle vrouwen wisten bij wie ze na ontslag uit het ziekenhuis terecht konden met vragen. Niet alle 

patiënten hebben een nacontrole gehad. Degene die dat wel hadden (n:2) zijn zeer tevreden over de 

nazorg. Positief genoemde punten over nazorg zijn die behouden moeten blijven zijn: het mogelijk 

zijn van telefonisch consult voor eventuele vragen en het opnieuw uitvoeren van anamnese en 

lichamelijk onderzoek. Er zijn geen negatieve of verbeterpunten over de nazorg genoemd door de 

patiënten. 

Algemeen 

In het algemeen genoemde positieve punten over de behandeling en zorg zijn:  

- aandachtige, adequate en respectvolle zorg en behandeling door het hele team;  

- altijd onderzoek uitvoeren door de gynaecoloog.  

 

 

 


