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17/6 editorial

NIPT voor iedereen?
dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur

Toen in 2014 NIPT werd geïntroduceerd in Nederland, werd 
afgesproken deze alleen aan te bieden aan zwangere vrou-
wen met een verhoogd risico op trisomie 21, 18 en 13 op 
basis van de combinatietest. Dit gebeurde in het kader van 
de TRIDENT-1-studie. NIPT heeft als voordeel dat bij de 
meeste zwangeren vervolgonderzoek (vruchtwaterpunctie of 
vlokkentest) niet meer nodig is, waarmee de kans op een 
miskraam wordt vermeden. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat de zwangere die toen buiten de criteria van TRI-
DENT-1 viel maar toch een NIPT wilde, deze op eigen kosten, 
ruim 500 euro, kon laten doen. Dit leidde in 2016 tot een 
politiek debat waarbij SP en PvdA, gesteund door VVD en 
D66, vonden dat er een sociale ongelijkheid doorklinkt in de 
situatie waarbij financieel zwakken zich geen NIPT kunnen 
veroorloven. In een reactie daarop werd door de christelijke 
partijen gewaarschuwd voor een tsunami aan zwanger-
schapsafbrekingen. Ook de ouders van kinderen met Down 
lieten zich horen en toonden hun zorg over de afname van 
de geaccepteerdheid van Down in de samenleving. Uiteinde-
lijk besloot de minister in september 2016, na advies van de 
Gezondheidsraad, om NIPT aan te bieden aan alle zwange-
ren. Per april 2017 werd dit geëffectueerd door de start van 
de TRIDENT-2-studie waarbij alle zwangere vrouwen, bij pre-
natale screening de keuze hebben tussen de combinatietest 
of NIPT. Van vrouwen die de NIPT ondergaan wordt een 
eigen bijdrage van 175 euro gevraagd. TRIDENT 2 valt niet 
onder de basis- en/of aanvullende zorgverzekering en wordt 
betaald vanuit een subsidieregeling van jaarlijks 26 miljoen 
euro bedraagt met een looptijd tot 2020.
Aan het Zorginstituut werd het advies gevraagd hoe nu ver-
der te gaan met NIPT. Het Zorginstituut heeft een belangrijke 
stem in de politieke besluitvorming over de samenstelling 
van het basispakket. In het rapport Prenatale screening en 
de Zorgverzekeringswet1 concludeert het Zorginstituut dat 
prenatale screening niet uit de basisverzekering kan worden 
vergoed tenzij een verzekerde een medische indicatie heeft: 
een verhoogd individueel risico op een ziekte, aandoening of 
beperking ten opzichte van de algemene populatie. Uitkom-
sten van eerdere zwangerschappen, een belaste familiege-
schiedenis en/of een positieve uitkomst op de combinatietest 
wordt binnen de Zorgverzekeringswet aangemerkt als een 
medische indicatie voor de NIPT. De NIPT wordt in al deze 
situaties vergoed door de zorgverzekering. Dit advies is 
gestoeld op de volgende overwegingen1: 'Zorg kan alleen uit 
de basisverzekering worden vergoed, als een verzekerde een 
individuele zorgvraag heeft waarmee hij naar een zorgverle-
ner gaat. Bij prenatale screening is daarvan geen sprake: het 
is een (ongevraagd) aanbod van zorg aan een deel van de 
Nederlandse bevolking, namelijk aan alle zwangere vrou-
wen. Als onderdeel van prenatale screening is er bij de NIPT 
dus ook geen sprake van een individuele zorgvraag; hierdoor 
kan deze test niet uit de basisverzekering worden vergoed'. 

Het advies van het Zorginstituut is juridisch niet verrassend. 
Politiek is het wel brisant met het oog op de formatieonder-
handelingen tussen D66, VVD en de christelijke partijen CDA 
en ChristenUnie. Vooral de laatste, gesteund door de SGP, is 
fel gekant tegen het beschikbaar stellen van NIPT aan alle 
zwangeren. De NIPT staat dan voor een doorgeschoten indi-
vidualisering en beleving van de persoonlijke vrijheid die 
haaks staat op de christelijke predestinatie gedachte. Het 
determinisme en de beweging van de vrije wil staan hier 
tegenover. Zij roepen om het vrijgeven van de NIPT aan alle 
zwangeren met de gedachte dat je autonoom staat in je 
eigen leven. Een leven dat maakbaar is en waarin jezelf ver-
antwoordelijk bent voor je eigen keuzes. Het gebruik van 
NIPT speelt in op deze denkwijze en is een eigentijds instru-
ment om je gezin vorm te geven. 
In IJsland en Denemarken is NIPT al enige jaren gemeen-
goed. Daar laat ruim 90% van de zwangeren zich testen op 
kosten van de overheid waarbij een samenleving zonder 
downsyndroom lijkt te ontstaan. Of dat ook het geval zou 
zijn in Nederland is nog maar de vraag. Sinds de invoering 
van ‘NIPT voor iedereen’, in april dit jaar, zijn er geen aan-
wijzingen dat er meer getest wordt en/of dat er meer zwan-
gerschapsafbrekingen plaats vinden in Nederland. Voorts is 
het ook mogelijk dat in Nederland de houding jegens ‘Down’, 
vooral bij christelijke, islamitische en ‘laatste kans’- ouders, 
toleranter is naar zorgintensievere kinderen dan in IJsland of 
Denemarken. Daar wijst filosoof en NTOG-columnist Marcel 
Zuijderland in een interview2 naar aanleiding van het ver-
schijnen van zijn nieuwe boek Gentest of geen test? Hoe de 
NIPT de zwangerschap verandert3.
Rest de vraag wat de politiek binnenkort beslist. Inmiddels 
weten we dat NIPT een betere test is dan de combinatietest 
en dat de NIPT goed scoort bij laag risico zwangeren4. Dus, 
dat laatste is geen argument voor restrictieve toepassing van 
NIPT. Voorts zal bij NIPT ‘voor iedereen’ de prijs van de test 
dalen, zullen minder vruchtwaterpuncties en vlokkentesten 
nodig zijn, en daarmee ook de iatrogene miskramen afne-
men. Al met al, zullen daarmee waarschijnlijk de kosten van 
prenatale screening als geheel lager uitvallen. Rationeel 
gezien zou NIPT ‘voor iedereen’ groen licht moeten krijgen 
maar de werkelijkheid is grilliger. In de huidige politieke con-
text kan NIPT ‘voor iedereen’ wellicht een ‘brug te ver’ zijn.

Referenties
1. Zorginstituut Nederland: Prenatale screening en de zorgverzekerings-

wet (Zvw), Rapport ZB 31 juli 2017.   
2. De Volkskrant, De Downloze samenleving; dat moeten we willen of 

juist niet?, 2 september 2017.
3. Zuijderland, Marcel, Gentest of geen test? Hoe de NIPT de zwanger-

schap verandert. AUP 2017. ISBN 978 94 6298 709 8.
4. Bianchi DW, Parker LR, Wentworth J et al. DNA Sequencing versus 

Standard Prenatal Aneuploidy Screening. N Engl J Med 
2014;370:799-808.
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17/6 nvog-bestuur

Het Gynaecongres was en is het belangrijkste congres voor 
gynaecologisch Nederland en wordt sinds 1992 twee keer 
per jaar gehouden. In dat eerste jaar werd het Gynaecongres 
gehouden in het Provinciehuis in Den Bosch en in de jaren 
daarna werd het voorjaarscongres een rondreizend 'circus' 
door het land en het najaarscongres had jarenlang Hotel 
Papendal in Arnhem als thuisbasis. De gehanteerde formule 
van het eerste uur: vakkennis opdoen, netwerken en vriend-
schappen aanhalen, werd een succes, waarbij de twee laat-
ste factoren misschien wel de belangrijkste waren. Om het 
wetenschappelijke niveau te verhogen werden er in het 
begin van de jaren 2000 bepaalde elementen verwijderd 
(o.a. AIO-sessie en de postersessie) en nieuwe aan de pro-
grammering toegevoegd: ‘Talent in Onderzoek’, ‘Flitspresen-
taties’ en ‘Nieuws van Eigen bodem’. Na 52 Gynaecongres-
sen in een nagenoeg onveranderde vorm is het anno 2018 
tijd voor verandering en het vertrouwde format gaat dan ook 
op de schop. De belangrijkste redenen voor de koerswijzi-
ging zijn de teruglopende sponsoring, steeds strenger wor-
dende CGR-regelgeving (Gedragscode Geneesmiddelenre-
clame), teruglopende bezoekersaantallen, concurrentie van 
het steeds groter wordende aanbod van andere nascholings-
activiteiten in binnen- en buitenland en niet te vergeten de 
concurrentie met de diverse eigen pijlerdagen. 
De commissie Gynaecongres heeft daarom besloten dat het 
roer omgegooid moet worden. De afgelopen twee jaar heb-
ben in het teken gestaan van gesprekken met vertegenwoor-
digers van de pijlers en koepels, individuele leden, NVOG 
bestuur en sponsoren, inventariseren en plannen maken 
waarbij de commissie Gynaecongres alle scenario’s de revue 
heeft laten passeren, van een sponsorloos congres tot nog 
maar één Gynaecongres per jaar. De belangrijkste uitkom-
sten van deze gesprekken waren dat:
-  het Gynaecongres anno 2017 nog steeds een ijzersterk merk 
is, 

-  het sociale aspect van het congres bijzonder gewaardeerd 
wordt, 

-  we willen vasthouden aan twee congressen per jaar 
-  er behoefte is aan een meer interprofessioneel en interdis-
ciplinair karakter

-  sponsoren meer interactie willen met de bezoekers 
-  eigenlijk niemand meer zit te wachten op stands
-  de jaarlijkse kosten van het congres waaronder het huren 
van een locatie, omlaag zullen moeten om de financiële 
balans op orde te krijgen. 

Ten aanzien van het laatste punt kan bijvoorbeeld veel 
bespaard worden door voor langere tijd contracten af te slui-
ten met locaties voor het congres. Het voorjaarscongres 
krijgt dan ook een nieuwe vaste thuisbasis in het nieuwe Van 
der Valk Hotel in Utrecht aan de Winthontlaan. Het Gynae-
congres in het najaar krijgt voortaan als vaste nieuwe thuis-
basis het u bekende theater Flint in Amersfoort. Uitzondering 

Gynaecongres 2.0
dr. B.W.J. Hellebrekers   bestuurlid; commissie Gynaecongres

op het nieuwe format zal het najaarscongres 2018 in Maas-
tricht zijn waarvan de planning en invulling al in een ver 
gevorderd stadium zijn. 
Inhoudelijk zullen er ook de nodige wijzigingen gaan plaats-
vinden. Het wetenschappelijk programma van het voorjaars-
congres zal voortaan gekoppeld zijn aan de succesvolle pij-
lerdagen waarbij de pijlers bepalend en verantwoordelijk 
zullen zijn voor de wetenschappelijke inhoud van de con-
gresdag. Het voorjaarscongres krijgt dan ook een nieuwe 
naam: Gynaecongres – Pijlerdagen. Per congresdag zullen 
één grote en één kleine pijler parallel de wetenschappelijke 
inhoud verzorgen. Zo komen alle vier de pijlers tijdens het 
congres aan bod. Dat is interessant voor de leden en zo krij-
gen de dagen ook een meer interdisciplinair en interprofes-
sioneel karakter, omdat ook geïnteresseerde vakgenoten van 
aanpalende specialismen en andere disciplines als verlos-
kundigen, oncologieverpleegkundigen en fertiliteitsartsen de 
Gynaecongres – Pijlerdagen kunnen bezoeken. Wij hopen dat 
het nieuwe format zal aanslaan en dat wij ook medisch en 
niet-medisch specialisten van andere vakgebieden mogen 
begroeten tijdens deze multidisciplinaire dagen. De weten-
schappelijke inhoud van het najaarscongres zal zoals voor-
heen worden ingevuld door de vier koepels. 
Helaas ontkomen we er ook niet aan de deelnamekosten van 
het congres iets te verhogen willen we de begroting op orde 
krijgen. Verder hebben we ons sinds de start van de Gynae-
congressen mogen verheugen in een groot aanbod van 
trouwe (hoofd-)sponsoren maar teruglopende sponsorinkom-
sten, steeds strenger wordende CGR-regel geving en een ver-
anderende interactie tussen sponsor en vereniging maken 
dat we ook in die relatie veranderingen gaan doorvoeren. Zo 
zijn er nieuwe mogelijkheden voor sponsoring en is mis-
schien wel de belangrijkste wijziging dat wij voortaan stand-
loze congressen gaan organiseren waar tegelijkertijd meer 
interactie met de sponsoren mogelijk zal zijn omdat sponso-
ren, meer dan nu, ook deelnemer aan het congres zullen 
zijn. 
Het nieuwe format van het Gynaecongres wordt met ingang 
van 2018 ingevoerd waarna we de nieuwe formule twee jaar 
op proef zullen uitvoeren. Hierna willen wij graag met u eva-
lueren of het een geschikt format voor de jaren daarna zal 
zijn. De uitdrukking 2.0 is inmiddels een metafoor die achter 
van alles en nog wat kan worden gezet ter aanduiding dat 
iets of iemand past bij de nieuwe (levens)stijl. De 2.0 is 
kortom synoniem geworden met ‘nieuwe stijl’, ‘modern’ en 
‘eigentijds’. De commissie Gynaecongres ziet de aanstaande 
veranderingen met vertrouwen tegemoet en denkt met onze 
2.0 klaar te zijn voor de toekomst. 
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17/6 kort nieuws

Geslachtsbepaling via 
NIPT verboden
De NIPT wordt in Nederland verricht 
zonder geslachtsbepaling conform de 
hiervoor verleende WBO-vergunning. 
Sekseselectie om niet-medische rede-
nen is wettelijk niet geoorloofd (art. 1 
Grondwet; art. 26 Embryowet) en is 
tevens in strijd met de WMBV.
Gendia in Antwerpen liet recent weten 
dat ze geslachtsbepaling via NIPT aan-
bieden. De Vereniging Klinische Gene-
tica Nederland laat weten dat ze 
geslachtsbepaling op sociale indicatie 
ten zeerste verwerpen omdat dit moge-
lijk tot een zwangerschapsafbreking 
o.b.v. geslacht kan leiden. Zij bena-
drukken dat in Nederland geslachtsbe-
paling met NIPT op niet-medische 
gronden verboden is en dat voor 
Nederlandse zorgprofessionals het aan-
bieden van deze test voor prenatale 
geslachtsbepaling middels NIPT via 
Gendia niet mag.

Obstetrisch onderzoek 
genomineerd voor 
Ig Nobelprijs 2017
De Ig Nobelprijs is een parodie op de 
Nobelprijs en wordt ieder jaar, een 
week voor de bekendmaking van de 
echte Nobelprijswinnaars aan tien 
onderzoeken uitgereikt. De genomi-
neerde onderzoeken kenmerken zich 
doordat men eerst om moet lachen, 
maar die ons daarna aan het denken 
zet. De Ig Nobelprijs is een initiatief 
van het wetenschappelijke tijdschrift 
Annals of Improbable Research en 
wordt jaarlijks sinds 1991 verleend aan 
'humoristisch' onderzoek. De uitreiking 
vindt plaats tijdens een gala in het San-
ders Theatre van de Universiteit van 
Harvard. Echte Nobelprijswinnaars rei-
ken de prijzen uit. Dit jaar werd een 
Spaanse onderzoeksgroep genomi-
neerd voor een verloskundig onder-
zoek naar foetale reacties op muziek 
die afgespeeld werd in de vagina van 
de zwangere in vergelijking tot muziek 
afgespeeld op haar buik. Tijdens het 
experiment werden foetale gezichtsuit-
drukkingen opgenomen met 3D/4D 
ultrageluid en geanalyseerd in 106 
zwangere vrouwen met een AD tussen 
16 en 39 weken. Het onderzoek toonde 
significant meer respons middels foe-
tale mond en tong bewegingen op vagi-
naal toegediende muziek in vergelijking 
tot muziek afgespeeld via de buikwand 
(OR = 10.94; 95% CI 2.56-77.03). Dit 
onderzoek toont aan dat het mogelijk 
is om prenataal gehoor onderzoek uit 
te voeren vanaf een AD van 16 weken 
middels intra-vaginaal geluid. (Ref: 
Ultrasound 2015;23(4):216-223).

Foto-expositie Mayke en Nico Arts 
Mayke Arts (1958), zorgmanager, en haar vader Nico Arts (1927), em. hoogleraar 
verloskunde & gynaecologie, houden zich al tientallen jaren intensief bezig met 
fotografie. Drie jaar geleden de weg ingeslagen van het fotograferen van bijzondere 
microscopische structuren. Zo werden in een experimentele fase bloemen zorgvul-
dig onder druk gedroogd gedurende een beperkt aantal weken. Van deze behan-
delde plantaardige weefsels werden kleine fragmenten onder de microscoop beke-
ken met wit licht bij een vergroting van 80 maal. Op zoek naar bijzondere 
composities werd het preparaat microscopisch doorlopen en waar fascinerende, 
abstracte en magisch ogende beelden zich voordeden, werden deze met een op de 
microscoop gemonteerde digitale camera vastgelegd. In deze expositie, getiteld 
‘Verscholen beelden microscopisch onthuld’, is een keuze gemaakt uit afbeeldin-
gen die het verbeeldingsvermogen van de toeschouwer op de proef stellen. Meer 
info: http://alturl.com/hn9bi

52e Gynaecongres: 
inschrijving is geopend!

Op 16 en 17 november vindt het 52e 
Gynaecongres in De Flint te Amersfoort 
plaats. Het programma start donderdag 
met een parallelsessie van de pijler 
Oncologie en de pijler VPG. Deze laat-
ste pijler toont de ‘State of the ART: sti-

Rectificatie 'Bevalt het in 
bad?'
Tot onze spijt zijn in het artikel 'Bevalt 
het in bad' (NTOG 2017#5, p.274-277) 
door een fout bij de eindredactie, de 
correcties van de auteur na controle 
van de opmaak, niet doorgevoerd.
Eén van de fouten betreft de zin 
Maternale tevredenheid was, gepoold 
in de drie studies waarin dit werd 
gemeten, significant hoger in de groep 
die onder water beviel (RR 0,24).\
Hier had moeten staan Maternale 
tevredenheid is slechts in één studie 
gemeten en was significant hoger in de 
groep die onder water beviel (RR 0,24).
Een andere fout betreft de op p. 276 
genoemde prijs voor een pakketje ste-
riele badhoezen en ander wegwerpma-
teriaal. Waar staat veertig euro dient 
gelezen te worden tachtig euro.
Welgemeende excuses aan onze lezers 
en de auteurs van het artikel. Op onze 
website is een gecorrigeerde PDF-ver-
sie te downloaden: www.ntog.nl 
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Symposium Vulva 
Pathologie en beurs voor 
‘jonge onderzoeker’

Op maandag 30 oktober 2017 vindt het 
najaarsymposium van de Nederlandse 
Vereniging van Vulva Pathologie 
(NVvVP) plaats.
Vanuit de NVvVP willen we ook jong 
onderzoekerstalent op het gebied van 
vulvapathologie stimuleren door mid-
del van het uitloven van een beurs. De 
beurs bedraagt € 1000. Deze beurs is 
bedoeld voor A(N)IOS gynaecologie, 
dermatologie of andere gerelateerde 
disciplines. Om voor deze beurs in aan-
merking te komen, vragen wij een 
abstract (max 500 worden) voor een 
presentatie over een thema dat Vulva-
pathologie in de breedste zin van het 
woord raakt. De onderzoeker van het 
winnende abstract wordt gevraagd om 
op het NVvVP symposium in oktober 
2017 een korte voordracht te houden. 

Extra maatregelen tabaksbeleid nodig

Jaarlijks overlijden minstens zestig baby’s doordat hun moeder tijdens de zwanger-
schap rookt. Twintig procent van de lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks 
gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe 
kabinet om het tabaksbeleid verder aan te scherpen. In landen als het Verenigd 
Koninkrijk, dat een krachtig overheidsbeleid heeft, laat onderzoek grote gezond-
heidsvoordelen voor kinderen zien van rokende moeders. De Taskforce Rookvrije 
Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, roept het 
nieuwe kabinet op tot de volgende maatregelen in het regeerakkoord: 1. Fors ver-
hogen van tabaksaccijns. 2. Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders 
buiten het eigen risico houden en volledige vergoeding voor gedragsmatige en 
medicamenteuze behandeling verslavingsgeneeskundige zorg indien geïndiceerd 
en 3. verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: 
'naar een rookvrije samenleving' van de KNMG, zoals het verminderen van ver-
kooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen.

Groepsfoto Taskforce Rookvrije Start

muleren van het ovarium nu duidelijk?’ 
en de pijler Oncologie brengt klinische 
studies van Europese bodem voor het 
voetlicht.
De Koepel Kwaliteit stuurt op uitkom-
sten en zet de patiënt in de kwaliteits-
cyclus centraal. Dit wordt gevolgd door 
het 25-jarig jubileum van de Werk-
groep Historie. Zoals het een goed jubi-
leum betaamt, hoort daar een boek bij, 
dat alle deelnemers aan het congres 
gratis mee naar huis krijgen.
De Hector Treub lezing is dit keer gere-
serveerd voor ethicus prof. dr. Annelien 
Bredenoord.
Vrijdagochtend zet de koepel Gynaeco-
loog en Maatschappij het kwetsbaar 
ouderschap in de schijnwerpers en 
wordt er gesproken en gediscussieerd 
over adoptie en (gedwongen) anticon-
ceptie; gevolgd door de welbekende 
Flitspresentaties, Nieuws van eigen 
bodem en Talent in Onderzoek.
Meer info: www.gynaecongres.nl

Dick Oepkes Fellow ad 
eundem Royal College
Op 22 september 2017 ontving collega 
Dick Oepkes in Londen de eretitel Fel-
low ad eundem van de Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists.
De RCOG beschrijft het als volgt: Fel-
lowship ad eundem is awarded to peo-
ple who are not members of the Col-
lege but who have contributed to the 
advancement of the science or practice 
of O&G and whom Council considers 
have furthered the interests of the spe-
cialty.
Het NTOG feliciteert collega Oepkes 
met deze eervolle onderscheiding die 
slechts enkele Nederlanders is ver-
leend.

Locatie: In de Driehoek, Willemsplant-
soen 1-C, Utrecht.  Accreditatie door 
NVOG, NVDV en NVVS met 2 punten. 
Aanmelden info@nvvvp.nl.

mailto:info@nvvvp.nl
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Het tweejaarlijks VAGO-symposium nu 
met thema 'GRENSverleggend' was een 
groot succes. Voor het symposium, dat 
fantastisch werd voorgezeten door Ber-
tho Nieboer was gekozen om te leren 
van expertise buiten ons eigen vakge-
bied. Zo werd 's ochtends gefocust op 
de grenzen van de arts. Een slaapspeci-
alist uit Rotterdam liet haar licht schij-
nen over de (reproductieve)  fysiologi-
sche effecten van nachtdiensten. Piloot 
Bas Vormer nam in een vogelvlucht de 
deelnemers mee in de CRM-trainingen 
Threat and Error Management en Just 
Culture. Hij sloot af met de challenge 
‘Are you fit to fly?’, een vraag die we 
onszelf binnen de medische wereld 
niet vaak stellen.

Een legerofficier vertelde vol passie 
over manier van leiding geven en ver-
trouwen binnen de landmacht. ‘Ver-
trouwen krijg je, aan jou om het niet te 
verliezen.’ 
De ochtend werd afgesloten met de 
focus op de persoon àchter de arts.  
Welke ballen hou jij in de lucht? Hoe 
werk je gezond in een wereld vol onge-
zondheid? Wat voor arts wil jij zijn? 
Van psychiater Hans Rode kregen we 
zeven tips om onze eigen grenzen te 
bewaken. Daarna 'Timeout, een thea-
terinterventie van PodiumT. Een mix 
van theater, muziek en realiteit met als 
doel om 'burn out' onder medici 
bespreekbaar te maken. 

O wee
K** 

In de feministische vrouwengezondheidsbeweging van de jaren 70 werd het woord 'kut', om schaamtedoorbreking te 
bewerkstelligen, gewoon gebruikt. Dat werkte heel goed. Zodanig goed dat het volgende voorval passeerde.

Ik herinner me dat ik een DES-dochter begeleidde tijdens haar bezoek aan een gynaecoloog. Deze man vroeg aan haar 
of ze "last had van de vrouwelijkheid bij de samenleving". Ik was in verwarring en dacht oprecht dat hij een filosofisch 
gesprek wilde beginnen over de positie van de vrouw in de maatschappij.

Marienel Blankers, pedagoog

's Middags stonden de grenzen van de 
patiënt centraal. Stichting Geboortebe-
weging (#GenoegGezwegen) gaf een 
presentatie over de autonomie van de 
vrouw en respect voor de barende. 
Hoe goed je intenties als arts ook zijn, 
merk jij het als je over iemands grens 
heen gaat? Hoe respecteer je de gren-
zen van de vrouwen met wie je werkt? 
De laatste sprekers richtten zich op 
zorg aan vluchtelingen, zorg rondom 
vrouwenbesnijdenis en de zorg buiten 
onze landsgrenzen. Wat kunnen we 
leren van de zorg in Afrika? 
Na een hilarische Lama-achtige afslui-
ter kon iedereen geïnspireerd aan de 
bitterbal. Vago kijkt terug op een heel 
geslaagde dag. 

VAGO sympsosium 2017: Grensverleggend

Gynpictures 2.0 maakt 
moeizame start

De nieuwe NTOG-rubriek getiteld Gyn-
pictures 2.0 is inmiddels van start 
gegaan, zij het moeizaan. Een vroege 
dood dreigt. Er zijn wel aanmeldingen, 
maar de bijgeleverde foto’s zijn kwali-
tatief ongeschikt om te drukken in ons 
tijdschrift. Daarom vraagt de redactie 
opnieuw uw aandacht. Hebt u een inte-
ressante casus, maak daarvan mooie 
beelden of laat deze maken en schrijf 
er een korte, interessante beschrijving 
bij. Arts- en co-assistenten worden ook 
uitgenodigd en kunnen met Gynpic 2.0 
op eenvoudige wijze aan hun eerste 
publicatie geraken. De foto's moeten 
vooral voldoende resolutie hebben: 
minimaal 300 dpi bij een breedte van 
ca. 12 cm. Informeer eventueel bij het 
redactiesecretariaat van het NTOG, en 
doe dat tijdig. Neemt allen deel!
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Waarom dit onderzoek?
Endometriose is een chronische, oes-
trogeen-afhankelijke ziekte die klach-
ten van dysmenorroe en bekkenpijn 
kan veroorzaken. Er zijn diverse behan-
delingen beschikbaar die deze klachten 
kunnen reduceren zoals: pijnstilling 
middels o.a. NSAIDs, hormonale 
behandeling met progestagenen alleen, 
gecombineerde orale anticonceptiepil, 
GnRH-agonisten of operatief. Echter, 
deze behandelingen kunnen een 
beperkt effect hebben en de hormo-
nale behandelingen kunnen bijwerkin-
gen geven zoals stemmingswisselingen, 
tussentijdsbloedingen, ernstige vaso-
motore klachten en vermindering van 
botdichtheid. Uit een eerdere fase-
2-studie bleek dat Elagolix, een orale 
GnRH-antagonist, effectief is in het 
reduceren van dysmenorroe en niet-
menstruatiegerelateerde bekkenpijn.
In deze fase-3-studie, die recent werd 
gepubliceerd in de New England Jour-
nal of Medicine, werd de klinische res-
pons van twee verschillende doserin-
gen Elagolix vergeleken met placebo.

Hoe werd dit onderzocht?
De auteurs voerden twee multicenter, 
dubbelblinde, gerandomiseerde, pla-
cebo gecontroleerde fase-3-studies uit. 
Ze vergeleken gedurende zes maanden 
de behandeling met eenmaal daags 150 
mg òf tweemaal daags 200 mg Elagolix 
ten opzichte van placebo in vrouwen 
met chirurgisch vastgestelde endome-
triose en met matige tot ernstige endo-
metriosepijn. De vrouwen mochten 
naast de Elagolix alleen vooraf gespeci-
ficeerde pijnstilling gebruiken. De pri-
maire uitkomst was de klinische res-
pons ten aanzien van dysmenorroe en 
niet-menstruatiegeassocieerde bekken-
pijn op drie maanden na randomisatie. 
Er werd een drempelwaarde vastge-
steld wanneer er een klinische rele-
vante reductie in pijnscores was. De 
secundaire uitkomsten waren verschil 
in pijnscores tussen baseline, drie 
maanden en zes maanden behandeling 
met Elagolix of placebo. Tevens werd 

naar de veiligheid gekeken. De trial 
werd ontworpen door het farmaceu-
tisch bedrijf AbbVie. Tevens analy-
seerde AbbVie alle data. De auteurs 
hadden toegang tot de data en gaven 
allen akkoord voor de publicatie van 
het artikel.

Belangrijkste resultaten
In Trial 1 werden 872 vrouwen geran-
domiseerd en in Trial 2 817 vrouwen. In 
Trial 1 hebben 74,9% en in Trial 2 
77,4% van de vrouwen de hele behan-
deling van zes maanden afgemaakt. 
Eén vrouw in Trial 1 en twee vrouwen 
in Trial 2 waren wel gerandomiseerd, 
maar zijn niet behandeld. Deze vrou-
wen zijn niet meegenomen in de inten-
tion to treat-analyse. Bij baseline was 
er in Trial 2 een significant lagere dys-
menorroescore in de groep met twee-
maal daags 200mg Elagolix ten op- 
 zichte van de andere behandelgroepen. 
Na drie maanden behandeling hadden 
meer vrouwen een reductie van klach-
ten bij beide doseringen van Elagolix 
ten opzichte van placebo. De klinische 
respons was in Trial 1 voor dysmenor-
roe 46,4% met 150 mg, 75,8% met 400 
mg Elagolix en 19,6% in de placebo 
groep (P<0,001). Voor Trial 2 was dit 
43,3%, 72,4% en respectievelijk 22,7%. 
Voor niet-menstruatie-gerelateerde 
bekkenpijn was dit voor Trial 1 50,4% 
met 150 mg, 54,5% met 400 mg en 
36,5% in de placebo groep (P<0,001). 
Voor Trial 2 was dit 49,8%, 57,8% en 
respectievelijk 36,5% (P0,003 en 
P<0,001). Deze verschillen bleven 
bestaan tot zes maanden behandeling. 
Vrouwen die behandeld werden met 
Elagolix hadden meer last van opvlie-
gers, hogere lipiden waarden en grotere 
daling in botdichtheid ten opzichte van 
placebo. De klachten werden vaker 
gezien bij de hogere dosering.

Discussie
Het zijn twee grote gerandomiseerde 
trials die voor het eerst in een fase-
3-studie Elagolix evalueren. Voor beide 
studies zijn de studieprotocollen vooraf 

gepubliceerd. Helaas beschrijven de 
auteurs niet waarom er gekozen is voor 
twee aparte trials, er is immers overlap 
qua inclusieperiode en het merendeel 
van de vrouwen is in de Verenigde Sta-
ten geïncludeerd. Aangezien de auteurs 
voor een placebogecontroleerde opzet 
hebben gekozen is het nog niet goed 
mogelijk de resultaten ten opzichte van 
gangbare hormonale behandelingen te 
beoordelen. Daarnaast zijn de analyses 
van de studies niet correct verricht vol-
gens het intention to treat principe 
waarbij iedereen die ooit in een studie 
geïncludeerd is geanalyseerd moet 
worden volgens de gerandomiseerde 
allocatie, ongeacht of er protocol viola-
tions zijn zoals het wisselen van behan-
deling, het niet houden aan voorge-
schreven behandeling of het niet vol-
doen aan de inclusiecriteria . Als laat-
ste punt van aandacht is dat 20 van de 
in totaal 22 auteurs banden hebben 
met het farmaceutisch bedrijf AbbVie, 
variërend van studiegrants, persoon-
lijke grants, sprekers gelden, lid van 
raad van adviseurs tot het in bezit heb-
ben van aandelen AbbVie. 

Conclusie en consequenties 
voor de praktijk
Elagolix lijkt veilig en effectief in reduc-
tie van dysmenorroe en niet-menstrua-
tiegerelateerde bekkenpijn in vrouwen 
met matig tot ernstige endometriose 
pijn ten opzichte van placebo gedu-
rende zes maanden. Deze resultaten 
moeten zeer voorzichtig geïnterpre-
teerd worden gezien alle beperkingen 
die hierboven beschreven zijn. Elagolix 
is nog niet beschikbaar en een FDA-
procedure voor toelating op de Ameri-
kaanse markt loopt thans. Alvorens de 
medicatie in de medische praktijk toe-
gelaten wordt, is het wenselijk dat er 
een gerandomiseerd onderzoek plaats-
vindt, uitgevoerd door onafhankelijke 
onderzoekers, met een relevante con-
trolegroep zoals bijvoorbeeld de orale 
anticonceptie pil òf GnRH-agonist. 
Tevens is een langere follow up ten 
aanzien van de veiligheid gewenst.

Behandeling van endometriose-geassocieerde pijn
met orale GnRH-antagonist Elagolix
dr. Laura van Loedersloot   redactie
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Reactie van de 
Endometriose Stichting

Als patiëntenorganisatie reageren op 
een medicatiestudie is altijd heel lastig. 
Toevallig heb ik de eerste presentatie 
van deze studie gezien op het Wereld 
Endometriose Congres in Vancouver, 
Canada. Toen zat ik in de zaal en heb 
met verbazing geluisterd. Deze studie 
roept namelijk bij mij, maar ook bij 
mede-patiëntenvertegenwoordigers en 
endometriose patiënten, die veel stu-
dies lezen, veel vragen op. Vragen als 
wat er nu vernieuwend is aan deze 
nieuwe medicatie en wat het straks 
toevoegt voor de patiënt. Het enige wat 
we daarin kunnen vaststellen is dat het 
een oraal middel is en dat als je er 
ongunstig op reageert je er eerder mee 
kunt stoppen. Een depotinjectie, zoals 
nu gebruikelijk bij de GnRH-agonisten-
behandeling moet zijn tijd uitduren. Bij 
het oraal slikken van een pil kun je 
sneller stoppen en dat is een voordeel. 
Wat wij ons echter meer nog afvragen. 
is waarin zit hem nu de vernieuwing? 
Een van de keynote sprekers in Van-
couver had hier een interessant betoog 
over. Hij sprak over het gebrek aan 
innovatie in de ontwikkeling van 
nieuwe medicatie voor endometriose. 
Deze medicatie, maar ook alle in 
gebruik zijnde medicatie, zijn vooral 
hormonaal van aard. Wat begrijpelijk 
is, gezien de hormonale basis van het 
ziektebeeld, maar wat voor vele vrou-
wen bij gebruik ervan ook gepaard 
gaat met diverse bijwerkingen. Waar 
zijn de hoopvolle ontwikkelingen naar 
een medicijn waarbij de pijn onder-
drukt wordt en beter nog waardoor de 
endometriose zelf afneemt? We begrij-
pen uiteraard dat dergelijke ziektespe-
cifieke medicatie er niet zomaar komt. 
Maar dat is wel waar de meeste vrou-
wen op hopen; het zou echt iets toe-
voegen. Terug naar deze studie. Weer 
een middel dat voor veel vrouwen veel 
bijwerkingen zal hebben en waarbij we 
de gevolgen voor de lange termijn nog 
maar moeten afwachten.

Bianca De Bie 
voorzitter
Endometriose Stichting

Reactie van de NVOG- 
Werkgroep Endometriose 

Voor de behandeling van endometriose 
kennen we pijnstillers, hormonale 
behandeling en chirurgie. Er zijn maar 
weinig middelen specifiek geregis-
treerd voor de behandeling van endo-
metriose. GnRH-agonisten zijn onge-
veer 25 jaar geleden voor deze indica-
tie geregistreerd. Werden de GnRH ago-
nisten eerder jarenlang achter elkaar 
gebruikt, we zien nu toch een verande-
ring waarbij GnRH-agonisten alleen 
nog maar kortdurend, peri-operatief of 
gedurende een paar maanden voor 
IVF-behandeling worden voorgeschre-
ven. Ruim 15 jaar geleden kwamen de 
GnRH-antagonisten op de markt. Een 
GnRH-antagonist werkt door competi-
tieve remming van de GnRH-receptoren 
op de hypofyse voorkwab wat leidt tot 
een snelle daling van FSH en LH en dus 
ook Estradiol. Er is bij gebruik van een 
antagonist dan ook geen sprake van 
een flare up-periode. De GnRH antago-
nisten waren alleen nog maar beschik-
baar in dagelijkse injecties, wat voor 
langdurig gebruik natuurlijk nadelig is. 
De ontwikkeling van een GnRH-antago-
nist in tabletvorm is een bijzondere far-
macologische ontwikkeling. Het doel 
van een fase-3-studie is het testen in de 

medische praktijk van de uiteindelijke 
dosering van het middel op bruikbaar-
heid en effectiviteit bij grotere aantal-
len patiënten. Een vergelijking wordt 
gemaakt met een bestaand middel of 
placebo. Ook wordt gekeken naar de 
veiligheid op korte en langere termijn. 
In deze twee multicenter, dubbel-
blinde, gerandomiseerde, placebo 
gecontroleerde fase-3-studies werd tot 
zes maanden een significante pijn-
reductie gezien. De bijwerkingen die 
we ook kennen van de GnRH-agonis-
ten, met name climacteriële klachten 
en vermindering botdichtheid, werden 
in deze trials gerapporteerd. Deze stu-
dies zijn een eerste stap. Kosten-effec-
tiviteit in vergelijking met standaardbe-
handeling (oac of progestativa), lange-
termijneffecten en mogelijkheid om 
met behulp van add-back-therapie 
effectiviteit te behouden en nadelige 
effecten te minimaliseren dienen nog 
bestudeerd te worden. Pas als dit 
bekend is, zullen we kunnen bepalen 
of er een plaats is voor GnRH-antago-
nisten in de behandeling voor endome-
triose.

Jacques Maas   
voorzitter
NVOG-werkgroep
Endometriose

com
m

entaar   
  c

om
m

entaar

ntog

com
m

entaar   
  r

ed
ac

tioneel

ntog
com

m

entaar   
  c

om
m

entaar

ntog

com
m
entaar   

  r
ed

ac

tioneel

ntog

Treatment of Endometriosis-Associated 
Pain with Elagolix, an Oral GnRH 
Antagonist. Taylor et al, N Engl J Med 
2017; 377:28-40.
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17/6 medische ethiek

De onheil-serenades slaan immer 
dezelfde toon aan: ‘Brave New 
World, Eugenetica, Designer Babies’. 
Dit keer hoorden we ze na het spec-
taculaire nieuws dat Amerikaanse 
onderzoekers er in waren geslaagd 
een humaan embryo genetisch te 
corrigeren op een erfelijke hart-
aandoening. 

Zulke berichten wakkeren bij menigeen 
de vrees aan dat de ‘mens op maat’ 
binnenkort geen science fiction meer 
is, maar ‘science fact’. In zo’n toekomst 
duiken ouders met een kinderwens 
niet meer de slaapkamer in, maar 
maken ze een afspraak met een gynae-
coloog, geneticus en embryoloog om 
een kind naar wens samen te stellen. 
Afgezien van allerlei persoonlijke voor-
keuren, zullen ze over de gehele linie 
allemaal een kind wensen dat slimmer, 
sterker, socialer en knapper is. 

Bij deze vrees voor een toekomst van 
‘kinderen op maat’ is nuchterheid 
geboden. Genetisch complexe eigen-
schappen als intelligentie, karakter, 
uiterlijk en vitaliteit laten zich niet 
zomaar tot het gewenste resultaat sleu-
telen. Voorlopig hebben we nog nau-
welijks een idee welke genen allemaal 
coderen voor bijvoorbeeld intelligentie. 
Momenteel hebben pessimistische ver-
wachtingen onder genetici de overhand 
of we daar ook ooit achter zullen 
komen. 

Pessimisme ten spijt, we moeten niet 
uitsluiten dat we toch een keer de 
genetische achtergrond van intelligen-
tie en andere complexe eigenschappen 
gaan begrijpen. En doorbraken komen 
soms sneller dan verwacht. De New 
York Times schreef in 1903 dat het mis-
schien wel mogelijk is een machine te 

bouwen die het luchtruim kan door-
kruisen, maar dat het minstens nog 
een miljoen jaar zal duren voor het 
zover is. Slechts een paar maanden 
later kruiste Orville Wright met de 
Wright Flyer II zestig meter lang door 
het luchtruim. Twintig jaar later, 1927, 
stak Charles Lindbergh de oceaan over. 
En zo’n veertig jaar na hem, 1969, zette 
Neil Armstrong als eerste mens een 
voet op de maan. Tussen Wright en 
Armstrong zat 65 jaar. 

Het is nu bijna 65 jaar geleden dat 
Watson en Crick de structuur van het 
DNA reconstrueerden. Zoals gezegd, 
lijkt de spreekwoordelijke maanlanding 
in de genetica nog ver weg. We hebben 
ondertussen met CRISPR/Cas9 wel een 
betrouwbare genetische knip- en plak-
techniek. Met onze huidige kennis zou-
den we daar op dit moment alleen 
mono-genetische aandoeningen kun-
nen corrigeren. Dat zou weliswaar een 
revolutionaire doorbraak zijn, van 
designer kinderen kun je dan nog 
moeilijk spreken. Daarnaast is het de 
vraag of we echt de stap durven zetten 
om kinderen uit zulke gecorrigeerde 
embryo’s geboren te laten worden. 

Toch hebben we in 1978 met Louise 
Brown een vergelijkbare controversiële 
stap durven zetten. De media spraken 
destijds van een ‘test tube time-bomb 
ticking away’. De verantwoordelijke 
gynaecoloog Patrick Steptoe en fysio-
loog Robert Edwards moesten daags 
na de geboorte van Brown onder poli-
tiebegeleiding naar de persconferentie 
in Oldham Hospital. Tegenwoordig is 
IVF verre van ethisch omstreden. Inte-
gendeel, Edwards kreeg in 2010 de 
Nobelprijs en IVF is een zegen geble-
ken voor veel onvruchtbare koppels. 

Zou er op den duur wetenschappelijke 
consensus en vertrouwen ontstaan dat 
het veilig en verantwoord is om kinde-
ren uit gecorrigeerde embryo’s geboren 
te laten worden, dan staat de deur 
naar designer babies alvast op een 
kier. Het wachten is dan op betrouw-
bare kennis over de meer complexe 
samenhang tussen ons geno- en feno-
type. Hoe lang wachten blijft de cruci-
ale vraag. Misschien een miljoen jaar. 

Maar misschien ook veel korter. 
Sequencing wordt steeds goedkoper. 
Het Human Genome Project kostte 
bijna drie miljard dollar. Binnenkort 
kan een genoom waarschijnlijk voor 
nog geen duizend dollar volledig in 
kaart worden gebracht. Wellicht wordt 
het tegen die tijd routine om ieder pas-
geboren kind een ‘genenpaspoort’ mee 
te geven. Dat zou goed passen in de 
huidige trend van personalized en pre-
ventive medicine. De ontwikkeling van 
krachtige quantum-computers in com-
binatie met geavanceerde technieken 
voor big data-analyse, hebben de 
belofte om uit al die beschikbare gene-
tische informatie betrouwbare theo-
rieën te generen over de basis van 
intelligentie, karakter en uiterlijk. 

Voorlopig echter lijkt paniek over een 
nabije toekomst waarin alleen nog 
maar designer kinderen worden 
gebaard misplaatst. Maar voor de lan-
gere termijn is de designer baby aller-
minst uitgesloten. Hoewel nuchterheid 
nu is geboden, zal de vraag zich een 
keer aan ons opdringen: willen we 
zulke kinderen, en hoe ver willen we 
gaan? 
Ik denk dat deze vraag het belangrijk-
ste ethische debat van de 21e eeuw 
wordt. Hebben we de morele verant-
woordelijkheid met behulp van geneti-

Hoeveel beter willen we worden? 

drs. Marcel Zuijderland
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sche technologie een verbeterde mens 
te scheppen zodra het kan, of juist de 
plicht dit te voorkomen? Met dit debat 
dienen we ons nu al bezig te houden 
opdat het ons niet overvalt als het een-
maal zover is. 

Voor zover er nu al debat is, wordt het 
beheerst door een hardnekkig spook-
beeld: de Brave New World. Een totali-
taire overheid die op basis van een of 
andere rassen- of klassenideologie een 
nieuwe mensheid zal creëren. Het is 
weliswaar een belangrijke vraag hoe 
we de invloed van overheid en kwa-
lijke ideologieën kunnen voorkomen, 
maar dat staat los van de principiële 
vraag. Want als het een vrije keuze is, 
voor iedereen wordt vergoed, en er 
voorzieningen zijn voor de mensen die 
niet meedoen zodat deze niet drama-
tisch zullen marginaliseren, dan is de 
belangrijkste vraag wat er mis mee is 
om met behulp van gentechnologie 
kinderen te krijgen die slimmer, sterker 
en socialer zijn dan ze anders waren 
geweest. Als hun welzijn en de samen-
leving daar wezenlijk mee gediend zou-
den zijn, wat is dan het fundamentele 
bezwaar? 

De antwoorden daarop kenmerken 
zich momenteel door een hoge mate 
van polarisatie. Het ene kamp wil de 
‘menselijk natuur’ in zijn huidige vorm 
behouden. Dit is het kamp van de ‘bio-
conservatieven’. Ze zijn radicaal tegen 
iedere vorm van genetische interventie. 
Vaak is hun fundamentele bezwaar 
religieus geïnspireerd. Het zou ons 
mensen niet zijn toegestaan de codes 
te herschrijven die God op eigen titel 
heeft gegeven. Hun bezwaren kunnen 
ook seculier zijn. Het idee is dan dat 
miljoenen jaren van evolutionaire ‘fine-
tuning’ het menselijk genoom hebben 
gevormd en dat iedere aanpassing 
daarvan onvermijdelijk tot noodlottige 
verstoringen zal leiden. 

Het andere kamp zijn de ’transhuma-
nisten’. Zij zien het als de menselijke 
bestemming onszelf te perfectioneren. 
We hebben het roer van de evolutie in 
eigen hand te nemen. In haar huidige 
conditie is onze menselijke natuur het 
resultaat van blinde en willekeurige 
evolutionaire krachten. Een pover 

resultaat: de mens is onderworpen aan 
dood en ziekte, ten prooi aan primi-
tieve emoties en driften, wezenlijk 
gericht op eigenbelang, en vaak niet 
bijster rationeel en intelligent. Zodra 
we de mogelijkheid hebben hem op 
een gegarandeerd veilige en effectieve 
manier tot een beter exemplaar te 
transformeren, zijn we daartoe ver-
plicht. Aan de mate verbetering stellen 
de transhumanisten geen grens. Als het 
kan, mogen we de engelen te allen 
tijde voorbijstreven. Sterker nog, we 
moeten het zelfs.

Deze uitgangspunten van de bioconser-
vatieven en transhumanisten belemme-
ren een evenwichtig debat over mens-
verbetering. Ze baseren zich ieder op 
hun eigen geloofsovertuigingen over de 
menselijke natuur. Zo bezien zijn de 
bioconservatieven en transhumanisten 
eerder twee kerken, dan twee kampen. 
Hun overtuigingen missen empirische 
evidentie. Nergens staat in ons DNA 
geschreven ‘tot hier en niet verder’. 
Evenmin vind je er richtingaanwijzers 
naar een betere bestemming. Er 
bestaan geen objectieve redenen 
waarom onze menselijke natuur gepre-
serveerd of geperfectioneerd zou moe-
ten worden. 

Het debat kent ook nog een, meer 
gematigde, derde positie: de bio-
liberale. Gematigd althans wat betreft 
de mate waarin aanhangers van deze 
positie mensverbetering toelaatbaar 
achten. Ze vinden namelijk iedere mate 
van mensverbetering in principe toe-
laatbaar. Alles mag, niks moet. Godde-
lijk worden mag, dezelfde mens blijven 
mag ook. Zolang het maar een auto-
nome keuze is. Dat is de kern voor de 
bio-liberalen. Als het een bewuste en 
vrije keuze is, mogen we met ons 
lichaam en leven doen wat willen. Wat 
dat betreft verschillen ze slechts inhou-
delijk van de bioconservatieven en 
transhumanisten. Zoals die laatste 
twee hun opvattingen over onze men-
selijke natuur verabsoluteren, doen de 
bio-liberalen dat met onze autonomie. 

Deze verabsolutering van onze autono-
mie is de achilleshiel van de bio-
liberale positie. Het staat namelijk vol-
strekt neutraal tegenover de notie van 

het ‘goede leven’. Van de bio-liberalen 
mag iedereen zijn eigen visie van het 
goede leven er op na houden. Ze 
erkennen geen overkoepelende ideaal-
types waar de individuele varianten 
van het goede leven op afgestemd of 
aan afgemeten kunnen worden. 

Toch zullen we gedeelde visies van het 
goede leven nodig hebben om richting 
te geven aan het soort en de mate van 
mensverbetering. Stel dat het mogelijk 
wordt om op den duur het veroude-
ringsproces te ondermijnen zodat we 
nooit meer aan ouderdom zullen ster-
ven. Gegeven de andere overlijdensri-
sico’s die er dan nog zijn, zullen we 
volgens bepaalde modellen gemiddeld 
tussen de 2.000 en 5.000 jaar oud 
worden. Als het maar een autonome 
keuze is het voor de bio-liberaal 
afdoende gelegitimeerd om zo oud te 
willen worden. 

Hoewel het de ultieme droom van 
Aubrey de Grey is – de Britse biomedi-
cus en gerontoloog die de mens van 
ouderdom wil ‘genezen’ – lijkt mij een 
wereld waarin iedereen onwaarschijn-
lijk oud wordt moeilijk te verenigen 
met het ‘goede leven’. In verband met 
overbevolking kun je in die wereld 
waarschijnlijk pas een kind krijgen als 
er eens een keer iemand sterft. Kinde-
ren zullen schaars zijn. Waarschijnlijk 
zo schaars dat het geen leeftijdsgenoot-
jes zal kennen. We leven dan in een 
bijna kinderloze wereld waarin ieder-
een er uit ziet als dertig, terwijl de een 
misschien echt dertig is en de ander 
honderd keer zo oud. Het is een wereld 
waarin het leven in principe eindeloos 
is, de dood altijd een keuze of anders 
domme pech. 

Gezond oud worden figureert promi-
nent in onze voorstellingen van het 
goede leven. Nooit meer ouder worden 
daarentegen figureert eerder in surrea-
listische en onheilspellende voorstellin-
gen. Vrij zijn van angst, depressie en 
stress figureert ook prominent in de 
voorstellingen van het goede leven. 
Maar niet meer wanneer we er 
immuun voor zijn geworden. Wanneer 
we bijvoorbeeld met geavanceerde 
neurotechnologie volledige beheersing 
over onze emoties hebben gekregen. 



305

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

Liefde, zorg en troost worden dan over-
bodige emoties omdat niemand ooit 
nog verdrietig of somber is. En waarom 
zouden we ons sowieso nog geliefd wil-
len voelen als die liefde wordt opge-
wekt met behulp van neurotechnolo-
gie. De intrinsieke waarde van liefde zit 
hem toch in haar spontane en authen-
tieke karakter.

We hebben gemeenschappelijke voor-
stellingen van het goede leven nodig. 
Die dragen we allemaal in ons, in meer 
of minder expliciete mate. Alleen deze 
voorstellingen kunnen richting geven 
zodra we over technologieën beschik-
ken waarmee we onszelf bovenmense-
lijk zouden kunnen verbeteren. Het zal 
een palet aan verschillende voorstellin-
gen zijn. Iedere voorstelling zal een 
ander accent leggen. Van belang is dat 
ze de zaken articuleren die we waarde-
vol en wezenlijk vinden: kinderen krij-
gen en opvoeden, liefde en zorg, spon-
taniteit en feilbaarheid..., de lijst is 
ongetwijfeld langer. 
Het grote voordeel van deze voorstel-
lingen ten opzichte van de bioconser-

vatieve of transhumanistische positie is 
dat ze zich niet dogmatisch voor of 
tegen mensverbetering met behulp van 
genetische of andere geavanceerde 
technologie uitspreken. Ze geven eer-
der aan welke interventies wenselijk en 
heilzaam kunnen uitpakken en welke 
niet. In dat opzicht geven ze ook meer 
houvast en richting dan de laissez-faire 
insteek van de bio-liberalen. 

Dat we aan onszelf gaan sleutelen 
zodra het veilig en verantwoord kan, is 
onvermijdelijk. Sinds de eerste vuistbijl 
hebben we onze natuurlijke biotoop 
geleidelijk tot een ‘technotoop’ getrans-
formeerd, zoals de Franse filosoof
Jacques Ellul het zegt. Net als onze 
omgeving, zullen we onszelf ook niet 
ongemoeid laten. De vraag voor de toe-
komst moet daarom ook niet zijn of we 
voor of tegen ‘mensen op maat’ zijn, 
maar welke ‘maat’ we willen bewaren, 
veranderen of verbeteren. Met die 
vraag kunnen we echter alleen maar 
uit de voeten als we op zoek gaan naar 
onze gemeenschappelijke voorstellin-
gen van het goede leven.

Marcel Zuijderland (1964) is filosoof 
en publicist. Hij schrijft geregeld 
voor NRC-Next, NRC-Handelsblad en 
Trouw. Voor de NTOG zal hij bijdra-
gen gaan leveren op het vlak van de 
bio- en medische ethiek. Zuijderland 
is auteur van ‘Gentest of geen test. 
Hoe NIPT de zwangerschap veran-
dert’, dat verscheen bij Amsterdam 
University Press.
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17/6

Hyperemesis gravidarum is een veel voorkomende reden 
van ziekenhuisopname in de vroege zwangerschap. Tot 
op heden is er weinig bekend over wat de beste behan-
deling is hiervoor. Wij onderzochten in een gerandomi-
seerde trial of vroege sondevoeding, naast de standaard-
behandeling met intraveneuze rehydratie en 
anti-emetica, een positief effect heeft op maternale en 
neonatale uitkomsten.

Introductie
Veel zwangere vrouwen (50-80%) hebben in de eerste helft 
van de zwangerschap in enige mate last van misselijkheid en 
braken (nausea and vomiting of pregnancy: NVP). Overmatig 
braken in de zwangerschap wordt HG genoemd, hypereme-
sis gravidarum en kan leiden tot dehydratie, elektrolytstoor-
nissen, slechte voedingsinname en gewichtsverlies. HG is 
veel zeldzamer (0,2 tot 3,6% van de zwangerschappen) dan 
NVP1, maar wel een veel voorkomende reden van zieken-
huisopname in de eerste helft van de zwangerschap.2 HG 
heeft een grote impact op de maternale kwaliteit van 
leven3,4 en is geassocieerd met negatieve effecten op neona-
tale uitkomsten waaronder een laag geboortegewicht (OR 1,4 
geboortegewicht <2500g), geboortegewicht <p10 (OR 1,3) en 
prematuriteit (OR1,3), hoewel deze effecten niet werden 
gevonden in twee grote recente studies uit Scandinavië.5,6 
Tot op heden is er weinig kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
gedaan naar de beste behandeling van HG.7 HG gaat vaak 
gepaard met een slechte voedingsinname en gewichtsverlies, 
maar voedingsinterventies zijn nauwelijks onderzocht. 
Enkele retrospectieve studies vonden dat sondevoeding 
symptoomverlichting kan geven en kan zorgen voor mater-
nale gewichtstoename.8,9 Er is echter geen gerandomiseerd 
onderzoek uitgevoerd waarin het effect van sondevoeding op 
maternale en neonatale uitkomsten werd bestudeerd. Wij 
onderzochten daarom, in een gerandomiseerde trial, of 
vroege sondevoeding als aanvulling op de standaard behan-
deling een positief effect heeft op maternale en neonatale 
uitkomsten.

Methode
De MOTHER-trial was een gerandomiseerde, open label trial 
in 19 ziekenhuizen in Nederland. De trial werd uitgevoerd 
binnen het NVOG Consortium (www.studies-obsgyn.nl/
mother). Vrouwen met een zwangerschapsduur tussen vijf en 
twintig weken die werden opgenomen wegens HG kwamen 
in aanmerking voor inclusie. Deelneemsters werden in een 
1:1 ratio gerandomiseerd op het ontvangen van standaard-
behandeling volgens lokaal protocol (intraveneuze rehydra-
tie, anti-emetica en eventueel consultatie van een diëtist) of 
standaardbehandeling met daarnaast vroege sondevoeding 
voor tenminste zeven dagen of tot een orale intake van 1000 
kilocalorieën per dag was bereikt. De sondevoeding werd zo 
snel mogelijk na randomisatie gestart. Calorische intake 
werd geschat door een diëtist, met wie patiënten tenminste 
eenmaal per week contact hadden. Bij vrouwen in de stan-
daardbehandelingsgroep kon op advies van de behandeld 
arts bij ernstige symptomen toch sondevoeding worden 
gestart. Vrouwen die werden benaderd voor studiedeelname 
maar niet gerandomiseerd wilden worden, werd informed 
consent gevraagd om data te verzamelen om baseline karak-
teristieken van trialparticipanten met niet-participanten te 
kunnen vergelijken. De primaire uitkomstmaat was het 
geboortegewicht. Secundaire maternale uitkomstmaten 
waren duur van de ziekenhuisopname, het aantal heropna-
mes, gewicht één en drie weken na randomisatie, ernst van 
de HG-symptomen en kwaliteit van leven. Secundaire neona-
tale uitkomsten waren zwangerschapsduur (weken), prema-
turiteit (zwangerschapsduur <37 weken) en geboortegewicht 
<p10. 
Om kwaliteit van leven en ernst van HG-symptomen in te 
kunnen schatten, vulden vrouwen bij inclusie één week en 
drie weken na inclusie vragenlijsten in. Deze vragenlijsten 
bevatten onder andere de Nederlandse versie van de 
24-hour Pregnancy Unique Quantification of Emesis and nau-
sea score (PUQE-24) en de Nausea and Vomiting in Preg-
nancy specific Quality of Life questionnaire (NVPQoL). De 
PUQE-24 bevat vragen over de intensiteit van de misselijk-
heid en het braken waarbij een hogere score is geassocieerd 
met ernstiger symptomen. De NVPQoL is een vragenlijst die 
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specifiek gaat over de kwaliteit van leven bij misselijkheid en 
braken in de zwangerschap. Een hogere score is geassoci-
eerd met een slechtere kwaliteit van leven. 
Een poweranalyse werd gedaan om het benodigd aantal 
proefpersonen te bereken. De poweranalyse werd gebaseerd 
op een gemiddeld verschil in geboortegewicht van 200g (SD: 
400g), wat wij als klinisch relevant beschouwde. Met een β 
van 0,2 en een van 0,05 en een mogelijke lost to follow-up 
van 10% hadden wij in totaal 120 deelneemsters nodig (60 
per groep).
De statistische analyse werd verricht met behulp van SPSS 
versie 22.0. Voor continue data werd gebruik gemaakt van 
de Student-t-toets of de Mann-Whitney-U-toets. Voor nomi-
nale data werd gebruik gemaakt van de β2-toets, in geval van 
kleine aantallen werd gebruik gemaakt van de Fisher-exact 
test. Een tweezijdige p-waarde van < 0,05 werd beschouwd 
als significant. De primaire analyses werden gedaan volgens 
het intention-to-treat principe. Daarnaast werd een per proto-
col analyse gedaan waarbij alleen vrouwen werden geïnclu-
deerd die volgens protocol werden behandeld.

Resultaten  
Tussen oktober 2014 en maart 2016 werden 280 vrouwen 
benaderd voor deelname. Hiervan gaven 116 vrouwen (41%) 
toestemming voor randomisatie. In totaal lootten 59 vrou-
wen voor vroege sondevoeding naast standaardbehandeling 
en 57 vrouwen voor standaardbehandeling. Eén deelneem-
ster trok zich terug tijdens de studie (figuur 1). Baseline-
karakteristieken zijn weergegeven in tabel 1.
Van de 164 vrouwen die niet gerandomiseerd wilden worden 
gaven 100 vrouwen (61%) wel toestemming voor verzameling 
van baselinekarakteristieken. Demografische karakteristie-
ken en gewichtsverlies bij opname verschilden niet tussen 
trialparticipanten en niet-participanten. Het enige verschil 
tussen deze twee groepen was dat trialparticipanten meer 
klachten hadden ten tijde van inclusie: zij hadden een 
hogere PUQE-score dan niet-participanten (10,9 ± 3,0 versus 
9,0 ± 3,4; gemiddeld verschil 1,9, 95% BI: 0,8, 3, 0) (resulta-
ten niet weergegeven in tabel). 

Intention-to-treat analyse
De primaire uitkomst (geboortegewicht) verschilde niet bij 
zwangeren die waren gerandomiseerd naar vroege sonde-
voeding (3160 ± 770g) in vergelijking met vrouwen met stan-
daardbehandeling  (3200 ± 680g; gemiddeld verschil -40g, 
95% BI: -230, 310g). Maternale en neonatale uitkomsten ver-
schilden niet bij de twee randomisatiegroepen (tabel 2).
De mediane duur dat sondevoeding werd gegeven in de son-
devoeding groep was zeven dagen (IQR 1-34) en de mediane 
duur van intraveneuze rehydratie in de sondevoedingsgroep 
was twee dagen (IQR 2-3). De mediane duur van intrave-
neuze rehydratie in de standaardbehandelingsgroep was drie 
dagen (IQR 2-4). De meeste bijwerkingen werden gerappor-
teerd in de sondevoedingsgroep: 41 vrouwen (70%) in deze 
groep rapporteerden op zijn minst één bijwerking gerela-
teerd aan sondevoeding terwijl twee vrouwen (4%) in de 
standaardbehandelingsgroep een bijwerking rapporteerden 
gerelateerd aan intraveneuze rehydratie. Serious adverse 

events gerelateerd aan sondevoeding of aan intraveneuze 
rehydratie werden niet gerapporteerd. 

Per-protocolanalyse
Voor de per-protocolanalyse werden 31 vrouwen geëxclu-
deerd: acht omdat er nooit een sonde werd geplaatst (vier 
plaatsingen lukten niet en vier vrouwen weigerden plaatsing 
van een sonde) en 23 omdat zij korter dan de protocollair 
voorgeschreven zeven dagen sondevoeding hadden gehad, 
terwijl zij nog niet voldoende voedingsintake (>1000 calo-
rieën per dag) hadden bereikt. De meest gerapporteerde 
redenen voor het staken van sondevoeding binnen één week 
was verwijdering van de sonde op verzoek van deelneemster 
wegens bijwerkingen (n=14, 50%) en het niet herplaatsen 
van een sonde na dislocatie (n=6, 10%). Binnen de groep die 
had geloot voor standaardbehandeling kregen 15 vrouwen op 
enig moment toch sondevoeding, waarvan acht vrouwen 
werden geëxcludeerd uit de per-protocolanalyse omdat son-
devoeding binnen één week na randomisatie al werd gestart. 
Uiteindelijk werden 76 vrouwen (n=28 in sondevoeding 
groep ; n=48 standaardbehandelingsgroep) in de per-proto-
colanalyse geïncludeerd (figuur 1). Baselinekarakteristieken 
waren vergelijkbaar bij de twee groepen. Ook hier was er 
geen verschil in geboortegewicht tussen de sondevoeding 
groep (3190 ± 920g) en de standaardbehandelingsgroep 
(3280 ± 560g; gemiddeld verschil -90g, 95% BI: 300, 380g). 
Van de secundaire maternale en neonatale uitkomsten werd 
alleen maternale kwaliteit van leven beïnvloed door randomi-
satie; de NVPQoL-scores vertoonden minder verbetering één 
en drie weken na randomisatie in de sondevoedingsgroep 
dan in de standaardbehandelingsgroep (één week na rando-
misatie; -5,8 ± 12,6 vs -30,4 ± 40,2, gemiddeld verschil 24,6, 
95% BI: -49,7, -6,0 en drie weken na randomisatie; -8,9 ± 37,5 
vs -37,5 ± 39,5, gemiddeld verschil 28,6, 95% BI:-62,7, -8,2).

Discussie
In de MOTHER-trial waren er geen verschillen in maternale 
en neonatale uitkomsten bij vrouwen die al dan niet sonde-
voeding hadden gehad wegens HG. 
Onze resultaten verschillen van eerdere observationele stu-
dies die lieten zien dat sondevoeding symptoomverlichting 
kan geven en zorgt voor betere maternale gewichtstoe-
name.8,9 Deze studies hadden echter een retrospectieve 
opzet en bevatten geen controlegroep, waardoor selectie 
bias waarschijnlijk een rol speelt in de bevindingen. Daar-
naast includeerden deze studies vermoedelijk vrouwen met 
ernstiger vormen van HG, aangezien sondevoeding alleen 
werd gegeven als de eerstelijnsbehandeling niet voldoende 
verbetering gaf. Dit verklaart mogelijk ook het verschil in 
percentage vrouwen dat de sonde liet verwijderen wegens 
bijwerkingen: 7% in de studie van Stokke et al.8 versus de 
24% in onze studie. Omdat onze studie niet groot genoeg 
was om subgroepanalyses te doen van vrouwen die ernstige 
HG hadden (heropnames, hoge PUQE-score bij randomisatie, 
langdurige klachten), zouden toekomstige gerandomiseerde 
studies onder vrouwen met ernstige HG kunnen vaststellen 
of sondevoeding in dergelijke gevallen voordelen biedt ten 
opzichte van standaardtherapie.
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Tabel 1: Baseline karakteristieken bij randomisatie, volgens allocatie.

Demografische gegevens Vroege sondevoeding Standaardbehandeling % missende data

 n = 59 n = 56

Leeftijd  (jaren)                                                   28,2 ± 5,0 28,7 ± 4,6 0

Gewicht vóór zwangerschap  (kg) 72,8 ± 16,7 69,8 ± 14,6 1,7

BMI vóór de zwangerscap  (kg/m2) 26,0 ± 5,4 24,8 ± 4,4 3,5

Etnische afkomst 14,7

Westers 34 (57,6) 34 (67,0)

Niet-westers 15 (25,4) 15 (26,8)

Opleidingsniveau 22,6

Geen of basisschool 2 (3,4) 0

Middelbaar onderwijs en MBO 23 (39,0) 30 (53,6)

HBO en WO 16 (27,1) 18 (32,1)

Medische voorgeschiedenis 0

Schildklieraandoeningen 1 (1,7) 2 (3,6)

Psychische aandoeningen1 12 (20,3) 9 (16,1)

HG in eerdere zwangerschap 18 (30,5) 23 (41,1) 7,0

HG in eerdere zwangerschap met ziekenhuisopnae 10 (16,9) 15 (26,7) 2,6

Zwangerschapskarakteristieken

Primigravida 19 (32,2) 17 (30,4) 0

Tweeling zwangerschap 2 (3,4) 2 (3,6) 0

Amenorroeduur begin symptomen HG  (weken) 6 ± 2 5 ± 1 17,4

Anti-emetica gestart vóór opname 39 (66,1)  36 (64,3) 7,8

Huidige opname is eerste opname voor HG 49 (83,1)  49 (87,5) 0

Amenorroeduur bij inclusie  (weken) 9 ± 3 9 ± 3 0

Gewicht bij inclusie  (kg) 70,3 ± 16,6 65,6 ± 13,4 1,7

Gewichtsverlies bij inclusie  (kg) -2,5 ± 4,3 -4,3 ± 4,1 1,7

PUQE score 11,5 ± 3,0 10,4 ± 3,0 34,7

NVPQoL score 171,3 ± 32,1 177,7 ± 19,4 28,7

Waarden zijn weergegevens in gemiddelde ± SD, mediaan (IQR) of cijfers. 1Waaronder depressie, angststoornis en eetstoornis. Afkortingen:  NVPQoL: Nausea 
and Vomiting in Pregnancy Quality of Life questionnaire, PUQE: 24-hour Pregnancy Unique Quantification of Emesis and nausea score. Een hogere PUQE en 
NVPQoL score betekent meer symptomen/een lagere kwaliteit van leven. 

Tabel 2: Maternale and perinatale uitkomsten na behandeling van HG met vroege sondevoeding in vergelijking met de 
standaardbehandeilng

Vroege sondevoeding Standaardbehandeling % missende data p-waarde

Perinatale uitkomsten n1 = 60 n1 = 55

Geboortegewicht (g)                    3160 ± 770 3200  ± 680 0 0,79

Geboortegewicht <10de percentiel 5 (8,6) 4 (7,3) 0,92 0,82

Zwangerschapsduur (weken) 39 (38-40) 39 (37-40) 0 0,58

Prematuriteit (<37 weeks) 7 (12,1) 7 (13,0) 0 0,89

Apgar score<7 na 5 minuten      5 (8,3) 2 (3,6) 0 0,29

Maternale uitkomsten n3 = 58 n3 =54

Heropnames 22 (37,9) 20 (37,0) 0 0,92

Duur van eerste ziekenhuis opname (dagen) 4 (3-5) 4 (3-5) 0 0,53

Totale duur alle ziekenhuisopnames (dagen) 6 (3-8) 5 (4-9) 0 0,87

∆ Gewicht, 1 week na randomisatie 0,6 ± 4,2 -0,5 ± 2,6 42,0 0,18

∆ PUQE, 1 week na randomisatie  -2,3 ± 3,2 -1,1 ± 3,4 54,5 0,20

∆ NVPQoL, 1 week na randomisatie -12,7 ± 26,0 -28,2 ± 36,8 53,6 0,09

∆ Gewicht, 3 weken na randomisatie  0,9 ± 4,7 -0,1 ± 3,6 42,9 0,35

∆ PUQE, 3 weken na randomisatie -2,7 ± 3,8 -2,5 ± 3,9 56,3 0,87

∆ NVPQoL, 3 weken na randomisatie -23,2 ± 43,2 -42,2 ± 40,1 56,3 0,13

Waarden zijn weergegevens in gemiddelde ± SD, mediaan (IQR) of cijfers(%). 1Tweelingen geïncludeerd. 2 Geen referentie voor neonaten geboren voor 25 weken 
(n=1). 3Miskraam en zwangerschapsafbreking geëxcludeerd. Afkortingen: ∆: Verschil met baseline, NVPQoL: Nausea and Vomiting in Pregnancy Quality of Life 
questionnaire, PUQE: 24-hour Pregnancy Unique Quantification of Emesis and nausea score. Een hogere PUQE en NVPQoL score betekent meer symptomen/een 
lagere kwaliteit van leven.
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Dit is de eerste gerandomiseerde studie die onderzoekt wat 
het effect is van sondevoeding bij vrouwen met HG. De 
keuze voor geboortegewicht als primaire uitkomstmaat werd 
gemaakt op basis van de systematic review van Veenendaal 
et al.4 waarin wordt beschreven dat vrouwen met HG een 
grotere kans hebben op een baby met een laag geboortege-
wicht. Het effect van sondevoeding op de ernst van de HG-
klachten en maternale kwaliteit van leven werden door mid-
del van gevalideerde vragenlijsten onderzocht. Hierdoor kon 
zowel het effect van sondevoeding op neonatale als op 
maternale uitkomsten goed worden bestudeerd. De studie 
heeft echter een aantal beperkingen. De belangrijkste beper-
king is het grote percentage vrouwen in de sondevoedings-
groep waarbij het studieprotocol niet werd gevolgd; 7% van 
de vrouwen weigerde het plaatsen van een sonde na rando-
misatie en 34% van de vrouwen stopte binnen een week 
met sondevoeding vanwege bijwerkingen, waarvan irritatie 
van neus en keel en dislocatie van de sonde het meest 
gerapporteerd werden. Dit duidt erop dat vrouwen met HG 
vroege sondevoeding niet tolereren. Ten tweede weigerde 
meer dan de helft van de vrouwen deelname aan de studie, 
en hadden weigeraars een lagere PUQE-score op baseline, 
wat wijst op mildere symptomen. De vrouwen die deelna-
men aan de MOTHER-trial hadden relatief ernstiger klach-
ten, en zijn dus niet geheel representatief voor de gemid-
delde zwangere opgenomen met HG. Ten derde was er een 
relatief hoog percentage missende informatie omdat vragen-
lijsten niet altijd werden ingevuld. Dit verminderde de statis-
tische power van de studie. Het percentage missende vra-
genlijsten is echter voor beide groepen gelijk, waardoor het 
onwaarschijnlijk is dat het ontbreken van de informatie 
heeft geleid tot vertekening van de resultaten. Ten vierde 
hadden wij geen informatie over het gewicht van de vrou-
wen aan het einde van de zwangerschap, wat een belang-
rijke intermediaire factor lijkt te zijn voor het optreden van 
ongunstige neonatale uitkomsten ten gevolge van HG.10

Conclusie
Het is onwaarschijnlijk dat vroege sondevoeding bij vrouwen 
opgenomen wegens HG, in aanvulling op de standaard-
behandeling met intraveneuze rehydratie en antiemetica, 
voordeel oplevert voor moeder of kind. Daarnaast suggere-
ren onze bevindingen dat vroege sondevoeding gepaard gaat 
met bijwerkingen en dat het slecht wordt getolereerd bij 
vrouwen opgenomen wegens HG. 
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Samenvatting
Hyperemesis gravidarum (HG) komt bij 0,2-6% van de 
zwangerschappen voor en kan leiden tot dehydratie, 
slechte voedingsintake en gewichtsverlies. HG is een veel 
voorkomende reden van ziekenhuisopname in de vroege 
zwangerschap. Tot op heden is er weinig bekend over wat 
de beste behandeling is voor HG. Wij onderzochten mid-
dels een gerandomiseerde trial of vroege sondevoeding, 
naast de standaardbehandeling met intraveneuze rehydra-
tie en anti-emetica een positief effect heeft op maternale 
en neonatale uitkomsten. Wij vonden geen verschil in 
geboortegewicht, maternale kwaliteit van leven, ernst van 
HG-symptomen, duur van de ziekenhuisopname, aantal 
heropnames, geboortegewicht < p10 en prematuriteit bij de 
twee groepen. Het is onwaarschijnlijk dat vroege sondevoe-
ding bij vrouwen opgenomen wegens HG, naast de stan-
daardbehandeling enig voordeel oplevert. Bovendien werd 
de sonde vaak voortijdig verwijderd, vaak op verzoek van 
de deelneemster. Dit wijst erop dat vroege sondevoeding 
slecht wordt getolereerd bij vrouwen opgenomen wegens 
HG. 

Trefwoorden
Hyperemesis gravidarum, misselijk en braken in de zwan-
gerschap, sondevoeding 

Summary
Hyperemesis gravidarum (HG) affects up to 3.6% of preg-
nancies and leads to dehydration, poor nutritional intake 
and weight loss. HG is the most common reason for hospi-
tal admission in early pregnancy. The knowledge on poten-
tial effectiveness of treatments for HG is limited. We perfor-
med an open-label randomized controlled trial to assess 
whether early tube feeding, in addition to standard care 
with intravenous rehydration and antiemetic medication, 
positively affects maternal and neonatal outcomes. We 
found no difference in maternal birth weight, quality of life, 

http://www.nfog.org/files/guidelines/7%20NGF%20Obst%20hyperemisis%20Vikanes.pdf
http://www.nfog.org/files/guidelines/7%20NGF%20Obst%20hyperemisis%20Vikanes.pdf


310

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

310

severity of HG symptoms, duration of hospital admission, 
number of readmissions, small for gestational age or prema-
turity between the two groups. It is unlikely that, in women 
hospitalized for HG, early enteral tube feeding, in addition 
to standard care with intravenous rehydration and antieme-
tic treatment, offers any advantages over standard care 
alone. Furthermore, tube feeding was often stopped com-
pleting the study protocol, mostly on participants’ request, 
suggesting that tube feeding is poorly tolerated in women 
hospitalized with HG. 

Keywords
Hyperemesis gravidarum, nausea and vomiting in preg-
nancy, enteral tube feeding 
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Hysteroscopische sterilisatie met Essure® wordt sinds 
2003 in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland verricht. 
Sinds anderhalf jaar hebben huisartsen en gynaecologen 
in Nederland te maken gekregen met vrouwen die de 
Essure willen laten verwijderen in verband met klachten, 
die mogelijk gerelateerd zijn aan de devices. Tot dit 
moment is de oorzaak van deze klachten onbekend. 
Pathologisch onderzoek van 23 tubae werd verricht. Bij 
een aantal tubae werd een milde chronische ontsteking 
in het PA-preparaat gezien. 

Essure® sterilisatie (Bayer AG, Leverkusen, Duitsland) is een 
minimaal invasieve sterilisatiemethode voor vrouwen, waar-
bij hysteroscopisch een spiraalvormig device in beide tubae 
wordt ingebracht (figuur 1).1 Voordeel van deze methode is 
dat de procedure poliklinisch plaats kan vinden, zonder dat 
anesthesie noodzakelijk is. Het Essure device bestaat uit een 
binnenste coil van roestvrijstaal, een buitenste coil van niti-
nol (een legering van nikkel en titanum) en hier tussendoor 
lopen vezels van polyethyleentereftalaat (PET). Het nitinol is 
een geheugenmetaal. Na plaatsing in de tuba ontplooien de 
windingen van de spiraal zich waardoor het device zich 

tegen de wanden van de tuba verankert. PET-vezels zijn 
bekend van hun toepassing in andere medische devices, 
zoals bijvoorbeeld in stands voor bloedvaten.1 De PET-vezels 
zorgen voor een lokale inflammatoire weefsel reactie, waar-
door er fibrose en weefsel ingroei ontstaat.2 
Na twaalf weken zal een complete afsluiting van de tubae 
ontstaan. Met transvaginale echografie of met een hystero-
salpingogram, wordt in de regel na twaalf weken gecontro-
leerd of de positie van de devices juist is en of de sterilisatie 
betrouwbaar kan worden geacht.3

De laatste jaren worden toenemend klachten gerapporteerd 
door vrouwen die gesteriliseerd zijn met Essure.4 Met de 
oprichting van de Facebookpagina Essure problems Neder-
land hebben deze vrouwen zich verenigd. Inmiddels heeft de 
Amerikaanse pagina ruim 34.000 leden en in de Neder-
landse Facebookgroep hebben zich inmiddels 3900 patiën-
ten verenigd. Klachten omvatten onder andere chronische 
buikpijn, lage rugpijn, pijn in de heupen en vermoeidheid. 
Dr. S. Veersema sprak al eerder in de NTOG ook over een 
uitgebreid scala van andere klachten waaronder: emotioneel 
labiel, het gevoel van ‘een sluier over het hoofd’, huidproble-
men, hevig menstrueel bloedverlies en gebitsproblemen.5

De oorzaak van deze klachten is tot op heden onbekend. Een 
toenemend aantal vrouwen, zowel in binnen- als buitenland, 
meldt zich met het verzoek de devices te verwijderen in de 
hoop dat de klachten verdwijnen. Bij het verwijderen van de 
Essures worden soms opvallende observaties gedaan, zoals 
een niet eerder gediagnosticeerde perforatie (figuur 2), het 
chickenwing-fenomeen (figuur 3); het verschijnsel waarbij de 
tuba knikt op het meest distale deel van het device, of een 
cornuale zwelling (figuur 4). Zoals dr. S. Veersema al zei in 
NTOG juni 2017: 'Ook valt het op dat de meeste devices 
bedekt zijn met concrementen'. Naar aanleiding van deze 
bevindingen zijn de tubae naar de patholoog gestuurd. Het 
doel van deze case-serie was het onderzoeken van weefsel-
reacties in de tubae bij vrouwen die zich presenteren met 
klachten na Essure sterilisatie.
 
Materiaal en methoden
In deze beschrijvende case serie werden patiënten die zich 
presenteerden met klachten na Essure sterilisatie en die wer-
den geopereerd in het UMC Utrecht in de periode tussen 15 

Histologisch onderzoek

Tubae van vrouwen met klachten
na hysteroscopische sterilisatie
drs. L.W. Maassen   ANIOS gynaecologie, UMC Utrecht
drs. D.M. van Gastel   ANIOS gynaecologie, ETZ Tweesteden Tilburg
dr. G.N. Jonges   patholoog, UMC Utrecht
prof. dr. R Goldschemdeing   hoogleraar pathologie, UMC Utrecht
dr. S. Veersema   gynaecoloog, UMC Utrecht
prof. dr. M. Bongers   hoogleraar gynaecologie Maastricht UMC, gynaecoloog Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Figuur 1. Essure device geplaatst in proximaal deel van de 
linker tuba
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Figuur 2.
Perforatie

Figuur 3.
'Chicken wing'

Figuur 4. 
Cornuale zwelling

juli en 1 oktober 2016, geïncludeerd. Alle patiënten tekenden 
een informed consent.
Van al deze patiënten werden patiëntkarakteristieken geno-
teerd, de drie meest beperkende klachten en peroperatieve 
bijzonderheden, zoals perforaties, het chickenwing-feno-
meen of cornuale verdikkingen. Ook werden overige bevin-
dingen als endometriose, myomen of adhesies genoteerd. 
Daarnaast werd van alle patiënten bijgehouden of zij een 
bekende allergie hadden voor nikkel en of dit een bevestigde 

allergie betrof (bevestigd door middel van plaktesten door 
allergoloog/dermatoloog).
Allen ondergingen een diagnostische hysteroscopie gevolgd 
door laparoscopische Essure verwijdering. Hierbij werd een 
lineaire tubotomie uitgevoerd, waarna het distale uiteinde 
van het device uit de tuba verwijderd kon worden en het 
proximale deel uit de uterus. Hierna werd een bilaterale 
tubectomie uitgevoerd. Het weefsel werd naar de patholoog 
gestuurd voor nader onderzoek. De tubae werden minimaal 
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24 uur gefixeerd in formaldehyde. Vervolgens werd het weef-
sel gesneden en ingebed in parafine, waarna coupes gesne-
den konden worden. De coupes werden gekleurd met een 
hematoxyline-eosinekleuring. Dit is een kleuring dit bestaat 
uit de kleurstof hematoxyline en eosine (opgelost in etha-
nol).6 Het hematoxyline kleurt celonderdelen die nucleïne-
zuur bevatten, zoals ribosomen of RNA-rijke cytoplasma-
tische gebieden paars. Het eosine kleurt intra- en 
extra cellulaire eiwitten, zoals cytoplasma, roze. Alle coupes 
werden beoordeeld door dezelfde patholoog.

Resultaten
Karakteristieken
In totaal werden van twaalf vrouwen, 23 tubae onderzocht. 
Bij één patiënte was slechts één device geplaatst.
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 42,6 jaar (sprei-
ding 28-54 jaar). Gemiddeld waren de devices 4,8 jaar in situ 
(spreiding 1,6–11,2 jaar). Nikkelallergie werd door 33,3% van 
de patiënten gerapporteerd, waarbij geen van deze aller-
gieën door een dermatoloog of allergoloog was bevestigd.
 
Klachten
Slechts één patiënt rapporteerde uitsluitend één klacht. 
Andere patiënten rapporteerde doorgaans meer dan drie 
klachten, waarvan de meest beperkende klachten waren: 
cyclusveranderingen en vermoeidheid (beide 58,3%), gevolgd 
door buikpijn, dyspareunie, pijn in heupen, liezen of benen 
en lage rugpijn (allen 25,0%), opgeblazen gevoel (16,7%), 
migraine, jeuk of stemmingswisselingen (allen 8,3%).
 
Peroperatieve bijzonderheden
In vijf gevallen werden peroperatief geen bijzonderheden 
gezien. In de andere zeven casus (dertien tubae) werden per-
operatief één of meerdere afwijkingen gezien. Deze zijn 
weergegeven in tabel 1. Bij één patiënt werden peroperatief 
endometriosespots in de buikholte gezien.

Histologisch onderzoek 
Histologisch onderzoek van de tubae liet een beperkte weef-
sel reactie zien. In vijf tubae werden aanwijzingen gezien 
voor milde chronische inflammatie. Er werden geen aanwij-
zingen gevonden voor een allergische oorzaak van de klach-
ten, wat gekenmerkt wordt door een ontstekingsinfiltraat 

Tabel 1. Geobserveerde peroperatieve bijzonderheden

Aantal tubae (n=23) Locatie %

Geen bijzonderheden 10 43,5

Tubaire perforatie 2 Beiderzijds 0
Links 0 
Rechts 2

8,7

Chickenwing-feno-
meen

5 Beiderzijds 2
Links 1
Rechts 2

21,7

Cornuale zwelling 6 Beiderzijds 2
Links 3
Rechts 1

26,1

met eosinofiele granulocyten. In drie casus werden kristal-
achtige deposities gevonden in het weefsel. De overige tubae 
lieten geen weefselveranderingen zien, met name geen 
fibrose.

Discussie
Steeds meer vrouwen rapporteren klachten na Essure sterili-
satie. Het RIVM-rapport Analysis of complaints in the Nether-
lands on Essure: Health problems following a non-surgical 
sterilization procedure for women, verschenen in september 
2016, rapporteert dat ruim 1,5 % van de vrouwen die gesteri-
liseerd zijn met Essure in Nederland, zich heeft gemeld met 
klachten.4 Inmiddels is dit aantal veel hoger en doen ruim 
1185 vrouwen (4,0%) mee aan een landelijk prospectief 
onderzoek naar het effect van het verwijderen van Essure op 
de gerapporteerde klachten (Re-Essure Studie).
Tot op heden is nog onbekend waardoor deze klachten ont-
staan. Gezien de omvang van de problemen, waarbij vrou-
wen die ooit kozen voor een minimaal invasieve sterilisatie-
methode alsnog een operatie ondergaan, is de vraag naar 
onderzoek op dit gebied groot. Pathologisch onderzoek kan 
mogelijk een oplossing bieden bij het vinden van de oorzaak 
van deze klachten.
Het enige artikel waarin de histologische respons van de 
tubae op een device wordt beschreven dateert uit 2001.2 In 
deze studie werd de weefselreactie op het STOP-device 
beschreven. STOP, selective tubal occlusion procedure, was 
de voorganger van het Essure device, die uit dezelfde compo-
nenten bestaat als Essure. In deze pre-hysterectomie studie 
werden bij 27 vrouwen, voorafgaand aan reeds geplande 
hysterectomie in verband met abnormale bloedingen en 
andere benigne redenen, STOP-devices geplaatst. De devices 
bleven vervolgens in situ tot de geplande hysterectomie, die 
volgde na een periode variërend van 24 uur tot 30 weken na 
de plaatsing. De tubae werden vervolgens volgens een vast 
protocol onderzocht. Na een draagperiode van meer dan 
zestien weken werd een sterke weefselreactie gezien, met 
dichte fibrose en chronisch inflammatie. Op basis van deze 
weefselreactie en fibrose werd geconcludeerd dat het wer-
kingsmechanisme van Essure berust op het feit dat de devi-
ces in de tubae zijn verankerd. Daarbij trad fibrose op, door 
het device heen en groeide de tuba dicht. De chronische 
inflammatie werd verklaard door het gebruik van PET-vezels 
in het veertje, waarbij gezegd wordt dat deze in lijn van wat 
gezien wordt bij het gebruik van PET-vezels in andere medi-
sche toepassingen. Daarnaast wordt nog genoemd dat deze 
inflammatie zich uitsluitend rondom het device bevindt en 
zich niet verspreidt in andere delen van de tuba en of de ute-
rus.
Opvallend is dat in onze case-serie andere resultaten gezien 
werden dan in de hierboven beschreven studie. Zo zagen wij 
met name geen fibrose, dit terwijl de werking van Essure 
werd toegeschreven aan deze weefselreactie. Ook werd er 
slechts in een aantal tubae een chronisch ontstekingsinfil-
traat gezien. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het tijdsver-
loop tussen de plaatsing van het device en het verwijderen 
van het weefsel. In onze casestudie was de gemiddelde tijd 
tussen de plaatsing en het verwijderen van Essure 4,8 jaar, 
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Samenvatting
Essure® is een minimaal invasieve sterilisatiemethode voor 
vrouwen die poliklinisch, zonder algehele narcose kan 
plaatsvinden. Hierbij worden hysteroscopisch metalen veer-
tjes in de tubae ingebracht. Sinds 1,5 jaar hebben een toe-
nemend aantal huisartsen en gynaecologen in Nederland te 
maken gekregen met vrouwen die klachten ondervinden 
van het Essure device. Tot dit moment is de oorzaak van 
deze klachten niet bekend. Bij het operatief verwijderen 
van de veertjes worden soms opvallende observaties 
gedaan zoals een perforatie, het chickenwing-fenomeen of 
een cornuale zwelling. Middels pathologisch onderzoek 
werden in deze case series 23 tubae van vrouwen die klach-
ten hadden na Essure sterilisatie onderzocht. Weefselonder-
zoek liet geen uitgesproken weefsel reacties of aanwijzingen 
voor een allergische reactie zien, met uitzondering van een 
milde chronische inflammatie. Eerder onderzoek naar weef-
selreacties bij het aan Essure verwante STOP device, liet 
fibrose zien in de tubae. Hieraan is de werking van Essure 
toegeschreven. In deze case serie is dat niet aangetoond.
 
Trefwoorden
Essure, histologie, sterilisatie
 
Summary
Essure® is a minimally invasive sterilization method for 
women, which can be performed on an outpatient basis. In 
this procedure two metal devices are hysteroscopically 
inserted into the fallopian tubes. Increasing numbers of 

general practitioners and gynecologist in the Netherlands 
are consulted by patients experiencing complaints after 
Essure sterilization. Until now, the cause for these com-
plaints remains unclear. However, in removal procedures 
notable observations, like intratubal perforation, the chic-
kenwing phenomenon or corneal swelling were made. In 
this case series a total of 23 tubes were pathological exa-
mined. The tissue showed no evidence for an allergic reac-
tion or a distinct tissue response, besides a mild chronic 
inflammatory response in some of the tubes. Previous tis-
sue examination performed on fallopian tubes of patients 
sterilized using the Essure related STOP device showed the 
formation of fibrosis. The mechanism of action of Essure 
was attributed to this formation. In our case series this was 
not demonstrated.

Keywords
Essure, histology, sterilization

Contact
L.W. Maassen, l.w.maassen-3@umcutrecht.nl.
t 06-45339890.

Verklaring belangenverstrengeling
Dr. S. Veersema is lid van de Essure Confirmation Panel en 
consultant Bayer Healthcare bv. De overige auteurs verkla-
ren dat er geen sprake is van (financiële) belangenverstren-
geling.

waar in het onderzoek van Valle de devices op zijn langst 30 
weken in situ zijn geweest. Daarnaast werd bij het onder-
zoek van Valle gebruik gemaakt van een andere weefselkleu-
ring, Goldner’s trichroom, die doorgaans gebruikt wordt voor 
het aan kleuren van bindweefsel.7

Een hypothese over het ontstaan van de klachten betreft een 
mogelijke allergische reactie. Zo wordt in een case report uit 
2013 een systemische contactallergie op nikkel in een pati-
ente met Essure devices beschreven.8 Er wordt op basis van 
het opklaren van de klachten na Essure verwijdering en een 
positieve plakproef voor nikkel geconcludeerd dat deze pati-
ente aan het zogenaamde Baboon syndrome leed. De 
auteurs schrijven dat corrosie van het metaal er mogelijk 
voor zorgt dat nikkeldeeltjes vrijkomen en zich verspreiden 
in de bloedbaan. Helaas worden in deze casus geen resulta-
ten van pathologisch onderzoek beschreven. In onze case-
serie werden geen allergische infiltraten gezien die geken-
merkt zijn door de aanwezigheid van eosinofiele 
granulo cyten, wat suggereert dat bij deze patiënten geen 
sprake is geweest van een allergische reactie.
Eerder onderzoek naar histologie van de tubae is schaars en 
alleen beschikbaar over het oudere STOP device. Daarnaast 
zijn bij deze studie meerdere vraagtekens te plaatsen en is er 
geen informatie beschikbaar over de weefselreacties na een 
langere periode.
Onze case-serie laat tot op heden geen uitgesproken weefsel 
reacties of aanwijzingen voor een allergische reactie zien, 

met uitzondering van een milde chronische inflammatie. 
Mogelijk is dat weefselafwijkingen zich meer richting de cor-
nua bevinden, waar peroperatief vaker afwijkingen gezien 
worden. Meer onderzoek, in de vorm van een grotere case-
series, met een vastgesteld beoordelingsprotocol, is nodig 
om eventuele weefselreacties en verklaring van de klachten 
op te sporen. 
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Een 39-jarige gravida 4 para 1 met een amenorroeduur 
van 30 weken en 5 dagen, presenteert zich met acuut 
ontstane hevige pijn links boven in de buik. De pijn rea-
geert initieel geheel niet op morfinepreparaten. Bij de 
eerste beoordeling zien we een hemodynamische sta-
biele patiënte met soepele buik, een pijnscore (VAS) van 
10 en hypothermie. Echografisch is er sprake van een 
vitale foetus en klinisch geen verdenking op acute obste-
trische pathologie. De huidige graviditeit wordt gecontro-
leerd in de eerste lijn en is tot dusver ongecompliceerd 
verlopen. Bij navraag vermeldt de voorgeschiedenis een 
gastric bypass-operatie...

Inleiding
Obesitas is een van de snelst groeiende gezondheidsproble-
men in de Westerse wereld.1 Voor een blijvende gewichts-
reductie wordt bariatrische chirurgie in toenemende mate 
toegepast. Bijna de helft van alle bariatrische ingrepen wordt 
uitgevoerd bij vrouwen in de fertiele levensfase. Zo’n 30% 
van deze vrouwen kiest bariatrische chirurgie vanwege een 
kinderwens.2 De twee meest frequent toegepaste vormen 
zijn een gastric bypass-operatie en een gastric sleeve-opera-
tie. De gastric bypass-operatie is een combinatie van een 
maagverkleining met een omleiding van een deel van de 
dunne darm. Bij de gastric sleeve-operatie wordt alleen een 
deel van de maag verwijderd. [3] Dit verschil tussen een gas-
tric bypass en een gastric sleeve is essentieel, omdat er bij 
de eerste vorm interne herniaties kunnen optreden door de 
ontstane mesenteriale defecten.
Het meeste gewichtsverlies vindt plaats in het eerste jaar na 
de ingreep door de verminderde intake en minder resorptie 
van nutriënten. Daardoor is er in deze periode een grotere 
kans op voedingsdeficiënties en daarbij mogelijke complica-
ties voor het ongeboren kind zoals een groeivertraging.4,5 
Om deze reden wordt het eerste jaar na bariatrische chirur-
gie een zwangerschap ontraden.6

Ongeveer 5% van de gravidae na bariatrische chirurgie ont-
wikkelt ingreepgerelateerde complicaties. Eén van de meest 
voorkomende complicaties na bariatrische chirurgie is 
interne herniatie, die een lifetime-incidentie heeft tot 10% in 
patiënten die een Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) hebben 
ondergaan.7,8

Deze complicatie kan tot jaren na bariatrische chirurgie 
optreden als gevolg van vergroting van de mesenteriale 
defecten over de tijd ten gevolge van het verlies van mesen-
teriaal vet.9 Het risico op een interne herniatie heeft een 
hogere incidentie in de zwangerschap. Het feit dat deze her-
niaties zich meestal in het derde trimester presenteren, sug-
gereert dat groei van de uterus, met als gevolg verplaatsing 
van de darmen, mogelijk een rol speelt.10

Casus
Om 07.58 uur presenteert een gravida 4 para 1 met een ame-
norroeduur van 30 weken en 5 dagen zich met acuut ont-
stane, stekende pijn in het linker bovenkwadrant van de 
buik en daarbij misselijkheid, braken, zweten en diarree 
sinds één dag. De obstetrische voorgeschiedenis vermeldt 
twee vroege spontane miskramen en een à terme secundaire 
sectio (2007) in verband met foetale nood en een pre-
eclampsie. De huidige zwangerschap is tot stand gekomen 
na elf pogingen middels intracytoplasmatische spermacelin-
jectie (ICSI).
De algemene voorgeschiedenis vermeldt een insuline-afhan-
kelijke diabetes mellitus en een ongecompliceerde laparosco-
pische gastric bypass in 2010, waarna forse gewichtsreductie 
van 153 kg naar 83 kg. Het huidige gewicht bedraagt 92 kg 
(BMI 32).
Patiënte is hemodynamisch stabiel; bloeddruk 120/90 
mmHg, pols 80 slagen per minuut, ademhalingsfrequentie 12 
per minuut, saturatie 99% zonder zuurstof en een tempera-
tuur van 35,2 °C. Zij is klam en zweterig. Het abdomen is 
soepel bij palpatie, de fundus uteri is conform de amenor-
roeduur, geen uterus en bois, geen vaginaal bloedverlies.
Aanvullend labonderzoek laat een C-reactieve proteïne (CRP) 
van 1 mg/l zien, een leukocytose van 19,4x109 /l, onge-
stoorde elektrolyten, normale leverwaarden en een normale 
nierfunctie. Het glucoseniveau bedraagt 11,3 (3,9-7,7) mmol/l.
Echografisch wordt transabdominaal een intacte foetus 
gezien met normale hartactie, een goed biofysisch profiel, 
een aanliggende placenta. Er wordt geen vrij vocht in het 
abdomen gezien. Opvallend is een ruime hoeveelheid lucht 
in de maternale darmen.
Het cardiotocogram (CTG) geeft een suboptimale registratie 
met cortonen rond de 150 slagen per minuut, er is geen ver-
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denking op foetale nood. Patiënte houdt ondanks meerdere 
giften morfine veel pijn. Om 08.16 uur wordt de werkdiag-
nose acute buik bij gastric bypass en sectio caesarea in de 
anamnese gevormd. Differentiaaldiagnostisch wordt er 
gedacht aan peritoneale prikkeling door volvulus of herniatie 
van de darm, een aneurysma van de milt, een embolie van 
de mesenteriaal vaten, of een maagperforatie. Een uterus-
ruptuur, abruptio placentae of een intra-uteriene infectie 
worden, gezien de goede foetale conditie en soepele uterus, 
onwaarschijnlijk geacht. 
Om 08.34 uur wordt met spoed een CT-abdomen verricht en 
de chirurg wordt in consult gevraagd. De CT laat geen teke-
nen zien van een intra-abdominale bloeding en er is geen 
verdenking op aneurysmata. Er worden met lucht gevulde 
darmlissen beschreven. Er zijn geen aanwijzingen voor vrij 
vocht intra-abdominaal. Wel is er verdenking op een inwen-
dige herniatie op basis van enkele gedraaide mesenteriale 
vaten. 
In verband met een te verwachten (iatrogene) preterme par-
tus vanwege een mogelijke chirurgische interventie worden 
er om 09.36 uur ter foetale longrijping de eerste gift Celes-
tone toegediend. 
Om 10.30 uur volgt terugkoppeling na beraad door de gas-
tro-intestinaal chirurg met de bariatrisch chirurgische achter-
wacht en een radioloog met bariatrische expertise: de ver-
denking interne herniatie wordt onwaarschijnlijk geacht. 
Gezien de geringe draaiing van de mesenteriale vaten zonder 
een centrale darmlis wordt dit beeld geduid als een anato-
mie passend bij status na gastric bypass. Centraal en ven-
traal in de bovenbuik wordt aankleuring van een dunne 
darmlis gezien passend bij een verdikte wand. Deze atypi-

sche bevinding kan onder andere passen bij geringe veneuze 
stuwing, een gastro-intestinale infectie en angio-oedeem. 
Er zijn geen duidelijke radiologische aanwijzingen voor 
darmnecrose.

Omdat patiënte pijnvrij is bij herbeoordeling door de chirurg 
wordt er een expectatief beleid ingezet met adequate pijnstil-
ling. Er wordt geen indicatie gezien voor een diagnostische 
laparoscopie of laparotomie. 
Om 14.04 uur wordt het CTG opnieuw aangesloten ter con-
trole van de foetale conditie. Gezien een moeizame uitwen-
dige registratie wordt echografisch de hartactie van de foetus 
gecontroleerd. Nadat kortdurend cortonen van 110 slagen per 
minuut worden gezien ontstaat een aanhoudende bradycar-
die van circa 60 slagen per minuut. Er wordt besloten tot 
een spoedsectio vanwege verdenking op foetale nood.
Onder narcose wordt een spoedsectio verricht via de oude 
pfannenstielincisie. Bij het openen valt direct een necrotisch 
veranderd dunne darmpakket op. Om 14.33 uur wordt een 
levenloze dochter geboren. De daarop volgende reanimatie 
wordt na 10 minuten gestaakt. De pH van de navelstreng 
arterieel bedraagt 6,57 met een base excess van -34 mmol/L, 
het gewicht van de neonaat is 1700 gram (p80-p85).11

Vanwege de ischemisch veranderde darmen wordt de chirurg 
opnieuw in consult gevraagd. Het sectiolitteken wordt para-
mediaan links verticaal verlengd. Er blijkt sprake van uitge-
breide darmischaemie op basis van een inwendige herniatie 
van het gehele dunne darmpakket door de breukpoort links 
van de opgehaalde lis (Morrison hernia). Er vindt een moei-
zame repositie plaats en de breukpoorten worden gesloten. 
In verband met matige aankleuring van de darmen wordt 

Figuur 1. Gastric bypass en gastric sleeve.3
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besloten de buik niet primair te sluiten en de volgende dag 
een second look te verrichten. De pH van patiënte is op dat 
moment 7,28 met een lactaat van 4,5 mmol/L. Patiënte 
wordt voor respiratoire en hemodynamische ondersteuning 
geïntubeerd en beademd overgebracht naar de intensive 
care. Bij second look de volgende dag wordt besloten tot 
resectie van het gedemarqueerde deel necrotische dunne 
darm van 170 centimeter en aanleggen van een side-to-side 

anastomose. Patiënte houdt 250 centimeter dunne darm 
over. Patiënte blijft 10 dagen postoperatief opgenomen, 
waarna zij fysiek in een redelijke conditie kan worden ont-
slagen naar huis.

Beschouwing
Door het opmerken van de foetale nood en daarop volgende 
spoedinterventie werd bij deze gravida ischaemie van de 
dunne darm ten gevolge van een inwendige herniatie na gas-
tric bypass vastgesteld. Helaas bleek dit voor het ongeboren 
kind reeds fataal. Bij verdere vertraging had de ischaemie 
voor de patiënt zelf een nog ernstiger beloop kunnen beteke-
nen. De klassieke stille periode bij darmischaemie stelde in 
deze casus onterecht gerust, waardoor aanvankelijk een 
expectatief beleid werd ingezet. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat de aanwezigheid van een zwangerschap een rol heeft 
gespeeld in terughoudendheid in het verrichten van een 
diagnostische laparoscopie of –tomie, alhoewel longrijping 
voor een eventueel op handen zijnde premature partus in 
een vroeg stadium werd toegediend. Zwangerschappen na 
bariatrische chirurgie kunnen gecompliceerder verlopen dan 
zwangerschappen in de niet-obese populatie ten gevolge van 
persisterende obesitas, micronutriënten deficiënties en, zoals 
deze casus illustreert, late postoperatieve complicaties.4

Wanneer een gravida met gastric bypass zich presenteert 
met acuut ontstane buikpijn en nadat obstetrische complica-
ties uitgesloten zijn, dient de obstetricus laagdrempelig de 
(bariatrisch) chirurg in consult te kunnen vragen.7 Onderzoek 
suggereert dat, wanneer er sprake is van aanhoudende ern-
stige abdominale pijn en gedacht wordt aan een inwendige 
herniatie, een zwangerschap niet het besluit tot chirurgische 
interventie zou mogen vertragen.10,12,13

Tijdige herkenning en vroege operatieve interventie worden 
geassocieerd met een verminderd risico op darmischaemie 
en betere maternale en foetale uitkomsten.10

Miskende en onbehandelde interne herniatie kan leiden tot 
strangulatie en/of darmperforatie ter hoogte van de anasto-
mose en dilatatie van de restmaag.4

Wanneer een vrouw met een gastric bypass en abdominale 
klachten een sectio ondergaat, wordt aangeraden het bekken 
en abdomen in zijn geheel te laten inspecteren door een 
bariatrisch chirurg of ervaren gastro-intestinaal chirurg. Dit 
kan verdere diagnostische en therapeutische vertraging – 
inclusief onnodige heroperaties – voorkomen.7,14

Echografisch en laboratoriumonderzoek zijn doorgaans niet 
informatief en CT of MRI bevestigen de diagnose in slechts 
75% van de gevallen.10 Onderzoek toont aan, dat deze detec-
tiegraad stijgt tot 92-100%, wanneer de beelden worden 
geïnterpreteerd door bariatrische chirurgen, radiologen met 
bariatrische expertise, of beide.15,16

Dit in tegenstelling tot deze casus, waarbij er in een vroeg 
stadium reeds gedacht werd aan een chirurgische complica-
tie, maar na uitgebreid overleg deze diagnose juist verwor-
pen werd. De diagnose darmischaemie lijkt echter met name 
gesteld te moeten worden door de klinische presentatie en 
het karakteristieke beloop van de pijnloze stille fase. Ook 
bloedonderzoek is zelden conclusief. In het geval van ver-
denking op interne herniatie kan abdominale echografie het 
beeld van een gedilateerde dunne darm laten zien en intra- 
abdominaal vocht, en kan andere oorzaken van buikpijn uit-
sluiten (zoals cholecystolithiasis).10 Abdominale radiografie 
kan gedilateerde darmlissen of intra-abdominale lucht visua-
liseren na darmperforatie. CT met contrast is de meest sensi-
tieve vorm van beeldvorming. 
Beeldvorming mag echter geen vertraging opleveren bij 
besluitvorming tot chirurgische interventie en eventuele zor-
gen ten aanzien van blootstelling van de foetus aan straling 
is inferieur aan de indicatie voor deze beeldvorming.4,17

De foetale sterfte in deze casus is differentiaaldiagnostisch 
het gevolg van een perfusieprobleem ten gevolge van de 
darmnecrose, een massale intravasatie van bacteriën dan 
wel ten gevolge van toxines uit de necrotische darm. Andere 
mogelijke verklaringen zijn een sepsis of een verhoogde 
ammoniakspiegel bij moeder. De foetale stress is een vroege 
aanwijzing van (mogelijke) maternale shock.18

Conclusie
Wanneer een gravida na bariatrische chirurgie zich presen-
teert met acute pijn in de buik moet aan chirurgische com-
plicaties van de bariatrische ingreep gedacht worden, ook 
jaren na de ingreep. Deze gravidae moeten beschouwd wor-
den als hoogrisicopatiënten. 
Bij de maternale risico’s van darmnecrose en darmperforatie 
bij een dergelijk acuut beeld moeten de obstetrische risico’s, 
zoals onvoorbereide preterme partus, sectio caesarea, en 
foetale nood opgeteld en afgewogen worden. Echter, terug-
houdendheid in verrichten van een chirurgische interventie 
vanwege de zwangerschap dient in dergelijke levensbedrei-
gende situaties moeder noch kind.
Ten slotte, naast bovenstaande handreikingen in de acute 
setting, pleiten wij voor meer bekendheid van de risico’s die 
een gravida met gastric bypass en haar ongeboren kind 
lopen bij het begeleidend obstetrisch team èn de patiënt, bij 
voorkeur al preconceptioneel. 

Referenties
1. Duvekot, J., Richtlijn zwangerschap bij obesitas. NVOG, 2009.
2. Kominiarek, M.A., Preparing for and managing a pregnancy after 

bariatric surgery. Semin Perinatol, 2011. 35(6): p. 356-61.
3. Gastric Bypass vs Gastric Sleeve - www.aneresearch.com/overweight 

(laatst bezocht op 15 april 2017).
4. Guelinckx, I., R. Devlieger, and G. Vansant, Reproductive outcome 

after bariatric surgery: a critical review. Hum Reprod Update, 2009. 
15(2): p. 189-201.

5. Wax, J.R. et al., Pregnancy following gastric bypass for morbid 
obesity: effect of surgery-to-conception interval on maternal and 
neonatal outcomes. Obes Surg, 2008. 18(12): p. 1517-21.

6. Bebber, F.E. et al., Pregnancy after bariatric surgery: 39 pregnancies 
follow-up in a multidisciplinary team. Obes Surg,2011.21(10):p.1546-51.

7. Wax, J.R., M.G. Pinette, A. Cartin Roux-en-Y gastric bypass-associated 



319

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

bowel obstruction complicating pregnancy-an obstetrician's map to 
the clinical minefield. Am J Obstet Gynecol, 2013. 208(4): p. 265-71.

8. Capella, R.F., V.A. Iannace J.F. Capella Bowel obstruction after open 
and laparoscopic gastric bypass surgery for morbid obesity. J Am 
Coll Surg, 2006. 203(3): p. 328-35.

9. Comeau, E., et al., Symptomatic internal hernias after laparoscopic 
bariatric surgery. Surg Endosc, 2005. 19(1): p. 34-9.

10. Vannevel, V., et al., Internal Herniation in Pregnancy After Gastric 
Bypass: A Systematic Review. Obstet Gynecol, 2016. 127(6): p.1013-20.

11. Stichting Perinatale Registratie Nederland - Referentiecurven.
12. American College of, O. and Gynecologists, ACOG practice bulletin 

no. 105: bariatric surgery and pregnancy, june 2009. Obstet 
Gynecol, 2009. 113(6): p. 1405-13.

13. Webster, P.J., et al., Small bowel obstruction in pregnancy is a 
complex surgical problem with a high risk of fetal loss. Ann R Coll 
Surg Engl, 2015. 97(5): p. 339-44.

Samenvatting
Voor een blijvende gewichtsreductie bij obesitas wordt 
steeds vaker gekozen voor bariatrische chirurgie. De helft 
van de bariatrische ingrepen wordt uitgevoerd bij vrouwen 
in de fertiele levensfase. Complicaties –zoals een interne 
herniatie- van deze ingrepen kunnen zich tot jaren later 
voordoen. Gravidae met in de voorgeschiedenis een gastric 
bypass vormen een hoog risico populatie. Het risico op 
interne herniatie heeft een hogere incidentie in de zwanger-
schap en kan vergaande gevolgen hebben. Begeleiding van 
deze groep dient bij voorkeur in de tweede lijn plaats te vin-
den in samenwerking met een bariatrisch team. Het doel is 
door concentratie van kennis optimale zorg te bieden en 
complicaties vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
 
Trefwoorden
Bariatrische chirurgie, gastric bypass, zwangerschap, com-
plicaties, herniatie, foetale sterfte.

Summary
Bariatric surgery provides aims at long lasting weight reduc-
tion in the obese.

Half of bariatric surgical procedures is provided in fertile 
women. Women who are pregnant after gastric bypass sur-
gery represent a high risk population. Complications of gas-
tric bypass surgery may occur even years postoperatively. 
Internal herniation shows a higher incidence in pregnancy 
and may have far-reaching consequences to both mother 
and child. Pregnancies after gastric surgery should be moni-
tored by an obstetrician, preferably in close cooperation 
with a bariatric team. Concentration of knowledge should 
optimize care and increase the chance of early recognition 
of adverse events.. 

Keywords
Bariatric surgery, gastric bypass, pregnancy, complications, 
herniation, fetal demise.
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In de door collegae Vermeulen et al. beschreven casus wor-
den een aantal belangrijke complicaties besproken. Uniek 
aan de status na bariatrische chirurgie en in dit geval status 
na een gastric bypass procedure, is de kans op een inwen-
dige herniatie van een dunnedarmlis. Deze herniatie kan 
jaren na de ingreep ontstaan en is potentieel levensbedrei-
gend. De kennis van deze potentiële complicatie helpt bij het 
evalueren van buikklachten bij een patiënt met een gastric 
bypass in de voorgeschiedenis. Normaliter zal een CT-scan 
van de buik tot de diagnose leiden. Operatief ingrijpen mid-
dels een laparoscopie is vrijwel altijd aangewezen. Het 
management van een dergelijke herniatie ten tijde van een 
(gevorderde) zwangerschap is een uitdaging. Terughoudend-
heid met het verrichten van een CT-scan kan leiden tot ver-
traging van de diagnose. Een laparoscopische evaluatie kan 

eveneens uitdagend zijn, gezien de grootte van de uterus en 
de kans op het induceren van een partus. De aanwezigheid 
van expertise in de bariatrische chirurgie bij zowel de chi-
rurg als de radioloog, hebben in deze casus niet geleid tot 
vroegtijdige ingreep. Dit heeft mogelijk ernstige consequen-
ties gehad. De discrepantie tussen de pijnklachten en de uit-
gebreide darmischaemie zijn frappant te noemen. De diag-
nostiek van darmischaemie middels CT-scan is notoir lastig 
zoals uit deze casus moge blijken. Al met al is achteraf 
gezien een eerder uitgevoerde operatie ten onrechte achter-
wege gebleven. De afweging wel of niet een operatie te advi-
seren blijft een formidabele uitdaging voor de chirurg en die 
afweging kan soms verkeerd uitpakken. Deze beschrijving 
draagt bij aan een verdere bewustwording van complicaties 
na een gastric bypass, ook bij de zwangere vrouw.

Commentaar op 'Bariatrische chirurgie niet altijd win-win...' com
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Een lipoleiomyoom is een zeldzaam voorkomend 
benigne tumor. De incidentie wordt geschat tussen de 
0,03% en 0,2%. In dit case report presenteren wij een 
61-jarige patiënte met prolapsklachten bij een bolvor-
mige afwijking in de uterus. 

Casus
Een 61-jarige postmenopauzale vrouw presenteerde zich op 
de polikliniek urogynaecologie met klachten van een zwaar 
gevoel in de onderbuik en in het kleine bekken. Zij had geen 
stress- of urge-incontinentie. Het defaecatiepatroon was 
chronisch wisselend met neiging naar obstipatie. Er was 
geen anale incontinentie. Behoudens hypothyroïdie waar-
voor patiënte levothyroxine gebruikte, was de algemene 
voorgeschiedenis blanco. De obstetrische voorgeschiedenis 
vermeldde twee vaginale baringen. Menopauze werd bereikt 
op 50-jarige leeftijd. 

Bij Valsalva werd geen vaginale prolaps gezien. De urethra 
was stabiel. In speculo waren een gave cervix en vaginawan-
den zichtbaar. Bij vaginaal toucher werd een bolvormige en 
vast-elastische zwelling in het cavum Douglasi gevoeld, de 
zwelling was weinig mobiel. Transvaginale echo toonde een 
niet goed afgrensbaar, ruimte-innemend, proces met een gril-
lig en hyperechogeen aspect. Het was niet mogelijk om de 
origine van de tumor nader te duiden. Ter aanvullende diag-
nostiek werd een CT-abdomen gemaakt. Deze toonde ter 
plaatse van het corpus uteri een redelijk afgrensbare massa 
met een diameter van ongeveer 6,3 centimeter, waarschijn-
lijk in het myometrium gelegen. De massa had wisselende 
densiteiten en vethoudende componenten zonder calcifica-
ties of zekere maligne kenmerken (figuur 1-2). De massa lag 
tegen het rectum aan, maar was er goed van afgrensbaar. 
De adnexen toonden een normaal aspect. Differentiaal-
diagnostisch werd gedacht aan een lipoleiomyoom, fibro-
myolipoom of een myelolipoom. Maligne degeneratie werd 
niet waarschijnlijk geacht. 

In verband met de klachten en ter verkrijging van een histo-
pathologische diagnose werd besloten tot het uitvoeren van 
een abdominale uterusextirpatie met meenemen van de 
tubae. De ingreep, via pfannenstielincisie, verliep ongecom-
pliceerd. De uterus voelde vrij week aan. De ovaria hadden 

een normaal aspect en werden in situ gelaten. Uterus en 
tubae werden en bloc verwijderd en de wond werd primair 
gesloten. Het postoperatief beloop verliep ongecompliceerd. 
Zes weken postoperatief was patiënte volledig klachtenvrij.

Bij pathologisch anatomisch onderzoek werd een uterus 
gemeten van 12,2 x 7 x 9 cm met een gewicht van 309 gram. 
Tevens waren macroscopisch twee uitpuilende nodi aanwe-
zig, maximale diameter 2,5 cm. In de uterus werd een scherp 
begrensde, vast aanvoelende massa aangetroffen. Diameter 
bedroeg 6,8 cm (figuur 3). De cervix en tubae toonden geen 
afwijkingen.
Histopathologisch onderzoek liet een goed begrensde laesie 
zien, deels bestaande uit vetcellen met een matuur aspect 
(figuur 4). Tevens bestond de laesie uit spoelvormige cellen 
met ovale kernen en een fijn chromatinepatroon. Het cyto-
plasma was eosinofiel. Er werd geen necrose gezien. 
Opmerkelijk werden in de laesie vrij grote bloedvaten 
gezien, deels met gehyaliniseerde wand. Deze bevindingen 
passen bij een benigne afwijking waarbij differentiaaldiag-
nostisch een lipoleiomyoom of een angiomyolipoom werd 
overwogen. Bij aanvullende kleuringen waren de spoel-
vormige cellen positief voor SMA en negatief voor HMB45 
(figuur 5-6).
Op basis van deze bevindingen werd de diagnose lipoleio-
myoom gesteld. Een angiomyolipoom kon worden uitgeslo-
ten wegens negatieve HMB45-kleuring. De twee uitpuilende 
nodi werden geduid als zijnde leiomyomen. 

Discussie en conclusie
Een lipoleiomyoom van de uterus is een zelden voorko-
mende benigne tumor die wordt beschouwd als een variant 
leiomyoom met naast de leiomyomateuze component ook 
vetcellen. De incidentie wordt geschat tussen 0,03% en 
0,2%.1 Daarbij moet worden aangetekend dat er sporadisch 
vetcellen worden aangetroffen in leiomyomen en er geen 
minimale hoeveelheid vetweefsel is vastgesteld om de diag-
nose lipoleiomyomen te stellen. 
Ook in een angiomyolipoom komen spoelvormige cellen 
voor en vetcellen.2 Het angiomyolipoom is echter geen tumor 
van de gladde spiercellen, maar van perivasculaire epithelo-
ide cellen. Deze cellen zijn dan ook HMB45-positief. Het 
belang van het herkennen van deze meestal benigne tumo-

Zeldzame oorzaak van prolapsklachten
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andere aandoeningen aangetoond naast het lipoleiomyoom 
en enkele leiomyomen. 

Het natuurlijke beloop van een lipoleiomyoom komt vrijwel 
overeen met die van een leiomyoom. Het is echter van 
essentieel belang om deze tumor te onderscheiden van 
maligne tumoren.6 Hoewel een preoperatieve diagnose met 
echografie gesteld zou kunnen worden7, is CT of MRI 
betrouwbaarder om de vethoudende componenten in de 
tumor te beoordelen.8 Beeldvorming speelt een steeds 
belangrijkere rol in de diagnose van een lipoleiomyoom,
echter histopathologisch onderzoek blijft de gouden stan-
daard.9,10

In conclusie, een lipoleiomyoom is een zeldzame benigne 
tumor van de uterus. De pathogenese is tot op heden nog 
niet duidelijk, maar lijkt geassocieerd met een hyperoestro-
gene status. Beeldvorming door middel van MRI- of CT-scan 
spelen een belangrijke rol in de diagnose, maar histopatho-
logisch onderzoek blijft de gouden standaard. 
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ren zit in de associatie met tubereuze sclerose. Hoewel 
angiomyolipomen ook sporadisch voorkomen, kan het ook 
de eerste aanleiding zin om tubereuze sclerose te overwe-
gen.2 

Een lipoleiomyoom presenteert zich vooral postmenopau-
zaal en heeft vaak een asymptomatisch beloop.3 Symptomen 
als abnormaal vaginaal bloedverlies, abdominale en/of bek-
kenpijn, een palpabele massa, verhoogde mictiefrequentie 
en urine-incontinentie kunnen bij een lipoleiomyoom gemeld 
worden.3,4  Lipoleiomyomen komen het meest frequent 
intramuraal of subserosaal voor, daarnaast zijn ook casus 
gerapporteerd waarin de afwijking in de cervix, het retro-
peritoneum of het ligament latum uteri gevonden werd.3 
Meestal is er sprake van een solitaire afwijking met een 
gemiddelde diameter van 5,5 cm.3

Over de pathogenese van lipoleiomyomen bestaat nog veel 
onduidelijkheid. Akbulut et al.3 suggereren dat het ontstaan 
van lipoleiomyomen word beïnvloed door een hyperoestro-
gene status. Bij ruim driekwart van hun patiënten werd 
naast een lipoleimoyoom tevens een aandoening gevonden 
geassocieerd met een hyperoestrogene status, zoals endo-
metriale hyperplasie, endometrium poliepen en gynaecologi-
sche carcinomen. Daarnaast worden lipoleiomyomen ook 
geassocieerd met metabole ziektes zoals hyperlipidemie, 
hypothyreoïdie en diabetes mellitus.3,5 De patiënte in deze 
casus was eveneens bekend met hypothyreoïdie, zij had 
geen hyperoestrogene status. Er werden bij onderzoek geen 

Figuur 1. Coronale doornsnede: bolronde laesie uitgaande 
van het corpus uteri met centrale vetdensiteiten.

Figuur 2. Transversale doorsnede: bolronde laesie uitgaande 
van het corpus uteri met centrale vetdensiteiten.
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Samenvatting
Een lipoleiomyoom is een zeldzame benigne tumor. De 
incidentie wordt geschat tussen 0,03% en 0,2%. Pathoge-
nese is tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk, maar 
een associatie lijkt te bestaan met een hyperoestrogene 
status. Een lipoleiomyoom presenteert zich meestal post-
menopauzaal en is vaak asymptomatisch. Hoewel het 
natuurlijke beloop van een lipoleiomyoom overeenkomt 
met dat van een leiomyoom, is het van essentieel belang 
om de tumor te onderscheiden van maligne tumoren. Pre-
operatieve diagnostiek middels echografie, CT en MRI 
worden steeds betrouwbaarder, maar histopathologisch 
onderzoek blijft de gouden standaard. 

Trefwoorden
Lipoleiomyoom, benigne uterine tumor, prolapsklachten

Summary
A lipoleiomyoma is a rare benign tumor. Incidence is esti-
mated between 0,03% and 0,2%. The pathogenesis is still 
unclear, however an association with a hyperestrogenic 
state. Clinical presentation of a lipoleiomyoma is mostly 
postmenopausal en often asymptomatic. Although the nat-
ural course of a lipoleiomyoma is similar to that of a leio-
myoma, is of utmost importance to distinguish the tumor 
from a malignant one. Even though a preoperative diagno-
sis by ultrasound, CT or MRI becomes more and more reli-
able, histopathological findings remains the golden stan-
dard. 

Keywords
Lipoleiomyoma, benign uterine tumor, prolapse symptoms
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Figuur 3. Dwarsdoorsnede uterus: scherp begrensde 
grijs-witte tumor met gelig vetweefsel zichtbaar.

Figuur 4. HE-gekleurd preparaat: glad spierweefsel (roze) 
gemengd met vetweefsel (lichte gebieden). Breedte: ca. 1,5cm.

Figuur 5. SMA-gekleurd preparaat: glad spierweefsel is 
aangekleurd. Breedte ca. 1,5 cm.

Figuur 6. HMB45-gekleurd preparaat: geen kleuring 
aantoonbaar. Breedte ca. 1,5 cm.
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op atonie als oorzaak laag. Daarnaast staat een laceratie van 
de cervix, vagina of vulva in de differentiaaldiagnose. Minder 
voorkomende oorzaken zijn een inversio uteri en een uterus-
ruptuur.

Vanwege de hoge verdenking op een placenta- of vliesrest 
wordt vlot besloten tot natasten van het cavum uteri onder 
algehele narcose. Hierbij wordt geen rest gevonden. Wel 
wordt een bolvormige, vlezig aanvoelende, sinaasappelgrote 
structuur laag in het cavum gevoeld. Bij inspectie en vagi-
naal toucher worden geen laceraties aan de cervix, vagina 
en vulva gevonden. 

Naar aanleiding van bovengenoemde bevinding wordt 
gedacht aan een geïnverteerde uterus, dan wel een groot 
intracavitair myoom. Uitgaande van de diagnose inversio 
uteri wordt gepoogd de bolvormige structuur bimanueel te 
reponeren. Dit geeft echter geen verandering in de structuur. 
Derhalve wordt een onderzoek in speculo verricht. Hierbij 
komt de portio goed à vue: aan de cervix worden geen afwij-
kingen gezien en er puilt niets uit het ostium. De diagnose 
inversio uteri wordt hiermee verworpen en een intracavitair 
myoom met als gevolg moeizame uteruscontractie wordt 
gezien als meest waarschijnlijke oorzaak voor het bloedver-
lies. Op dat moment heeft patiënte reeds 1800 ml gevloeid. 
Ter bevordering van de uteruscontractie wordt sulproston 
500 µg in 30 minuten, gevolgd door 500 µg in vier uren toe-
gediend. Daarnaast krijgt patiënte een bloedtransfusie met 
erytrocytenconcentraat.

Om de diagnose intracavitair myoom te bevestigen wordt 
een transabdominale echo verricht met medebeoordeling 
van een collega-gynaecoloog. Hierbij wordt geen myoom 
gezien, maar een uterus met als het ware twee hoornen. Het 
beeld wordt geduid als mogelijk passend bij een uterus 
didelphys, een congenitale uterusanomalie ontstaan door 
onjuiste samensmelting van de buizen van Müller. Daar er 
naast de toediening van uterotonica geen specifieke behan-
deling is voor de werkdiagnose uterusanomalie en het bloed-
verlies gestabiliseerd is, op dat moment 2700 ml, wordt pati-
ente overgebracht naar de verkoeverkamer.

Een uur later wordt gemeld dat patiënte opnieuw ruim 
vloeit, ondanks de toediening van sulproston. In een overleg 
tussen de twee gynaecologen, de anesthesist en de radioloog 

Inversio uteri is een zeldzame obstetrische complicatie 
die kan leiden tot ernstige hypovolemische shock en 
maternale sterfte. Complete inversio uteri is meestal 
eenvoudig te diagnosticeren. De diagnose incomplete 
inversio uteri is daarentegen veel moeilijker te stellen 
vanwege de subtiele klinische symptomen en de lastig te 
interpreteren echografische beelden. Wij beschrijven 
hier een 25-jarige patiënte met een fluxus postpartum bij 
wie de diagnose incomplete inversio uteri in eerste 
instantie wordt gemist. In deze les illustreren wij de val-
kuilen in de klinische beoordeling en bieden we handvat-
ten voor de echografische herkenning van deze compli-
catie.

Casus
Een 25-jarige primigravida met een blanco algemene voorge-
schiedenis is na een ongestoorde zwangerschap bij een 
amenorroeduur van 37+2 weken spontaan in partu geko-
men. Vanwege meconiumhoudend vruchtwater wordt zij 
vanuit de eerste lijn aan ons overgedragen. Bij overname 
heeft patiënte reeds volledige ontsluiting. Vanwege de ver-
denking op foetale nood wordt er besloten tot het verrichten 
van een vacuümextractie. Na een mediolaterale episiotomie 
wordt in drie tracties een meisje geboren met een matige 
start en een gewicht van 3000 gram. Het meisje wordt vlot 
afgenaveld en overgedragen aan de kinderarts. Volgens pro-
tocol worden vijf IE oxytocine toegediend. De geboorte van 
de placenta laat vervolgens op zich wachten. Na 31 minuten 
worden door middel van controlled cord traction de pla-
centa en de vliezen geboren; over de compleetheid bestaat 
twijfel.
Direct daarna klaagt patiënte over buikpijn en begint zij 
ruim te vloeien. Ze verliest in korte tijd 900 ml bloed. Er 
wordt een tweede infuus en een verblijfskatheter ingebracht. 
Bij lichamelijk onderzoek is de uterus goed gecontraheerd, 
navelhoogte minus 2 cm (N-2). De episiotomie bloedt nau-
welijks en aan het geboortekanaal zijn bij eerste inspectie 
geen afwijkingen zichtbaar. 
De differentiaaldiagnose is op dat moment nog breed. Van-
wege de bestaande twijfel over de compleetheid van de pla-
centa wordt in eerste instantie gedacht aan een placenta- of 
vliesrest als oorzaak voor het bloedverlies. Uterusatonie is, 
met een incidentie van 90%, de meest voorkomende oor-
zaak van een fluxus postpartum.1 Echter, de bij uitwendig 
onderzoek goed gecontraheerde uterus maakt de verdenking 

Incomplete inversio uteri: 
een lastige diagnose
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Tabel 1. Uitslagen laboratoriumonderzoek

Referentie-
waarden

VK vóór 
partus 
11:27u

OK vóór 
embolisatie 
14:35u

Intensive 
care 17:59u

Intensive 
care 21:23u

Direct na 
repositie 
23:18u

1,5 uur na 
repositie 
00:14u

Venapunctie

Hemoglobine 7,5 – 10,0 8,9 5,4 4,0 6,3 3,5 4,7

Hematocriet 0,36 –0,47 0,42 0,26 0,28 0,32 0,17 0,23

Thrombocyten 150 – 400 143 - 86 - - 64

Glucose 4,0 – 7,8 6,9 6,9 5,8 5,7

Bloedgas art.

Ph 7,35 – 7,45 7,46 7,41 7,33 7,40

PCO2 4,7 – 6,4 2,8 3,3 4,3 4,0

Bicarbonaat 22 – 29 15 15 17 18

Natrium 135 – 145 131 131 134 135

Kalium 3,5 – 5,0 6,6 6,9 5,7 4,7

Chloride 97 - 107 114 114 112 113

Afkortingen: VK, verloskamer; u, uur; OK, operatiekamer; art, arterieel

wordt besloten dat een eenduidige oorzaak ontbreekt en 
acuut ingrijpen noodzakelijk is. Vanwege de afwijkende 
vorm van het cavum uteri wordt afgezien van het plaatsen 
van een bakriballon. Om een uterusextirpatie te voorkomen 
wordt besloten tot ballonocclusie van de aa. iliaca door de 
radioloog. De procedure slaagt en het bloedverlies normali-
seert, met dan een totaal van 4300 ml. Patiënte wordt over-
gebracht naar de IC voor observatie en bloedtransfusie.

Op de IC blijft patiënte nog licht vloeien. Bij laboratorium-
onderzoek valt een hoog en oplopend serum kalium op (tabel 
1). De intensivist stelt dat dit kan passen bij weefselverval dat 
gepaard gaat met een kaliumshift van intra- naar extracellu-
lair.2 De dienstdoende gynaecoloog besluit daarop opnieuw 
een echo te verrichten om de vitaliteit van de gynaecologi-
sche organen te beoordelen. Op transabdominale echografie 
wordt ditmaal een incomplete inversio uteri herkend en 
wordt direct besloten tot repositie op de operatiekamer. 
Bij de nog volledig verslapte patiënte masseert de gynaeco-
loog met de hand de ingezakte fundus met enige opwaartse 
druk terug in positie. Daarna is een normale configuratie van 
de uterus te zien op echografie. Het bloedverlies neemt 

direct af en is gestopt op een totaal van 6600 ml. Het kli-
nisch herstel verloopt vervolgens snel en voorspoedig. Twee 
dagen postpartum mag patiënte in goede conditie naar huis. 
Er wordt psychologische begeleiding ingeschakeld en zes 
weken postpartum wordt patiënte in goede gezondheid 
teruggezien tijdens poliklinische nacontrole.

Beschouwing 
Inversie van de uterus is een zeldzame, maar ernstige obste-
trische complicatie. Probodh Das schreef een historisch over-
zicht en ontdekte dat het beeld van een inversio uteri reeds 
tussen 2500 en 600 v.Chr. beschreven werd in Ayurdevische 
literatuur.3 De Hindoestanen lijken daarmee de eersten die 
deze conditie herkenden en behandelden. Hippocrates (460–
377 v.Chr.) beschreef een casus waarbij de uterus als ware 
het een scrotum tussen de benen van een kraamvrouw hing. 
Na hem volgden Soranus en Ephesus in de tweede en derde 
eeuw n.Chr., die niet alleen het ziektebeeld beschreven, 
maar ook beweerden dat de oorzaak ligt in onjuiste tractie 
aan de navelstreng. 
Een indeling kan worden gemaakt op basis van de ernst van 
de inversie (figuur 1). Bij een complete inversio uteri passeert 

Figuur 1. Classificatie inversio uteri. (A) eerstegraads inversie (incompleet); (B) tweedegraads inversie (compleet); 
(C) derdegraads inversie (compleet); (D) vierdegraads inversie (compleet).12

A B C D
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incomplete inversio uteri kan dit juist een valkuil zijn. Bij een 
complete inversio uteri is bij uitwendig onderzoek de fundus 
uteri in het geheel niet of uitgesproken laag in de buik te 
voelen. Daarnaast wordt bij vaginaal toucher de geïnver-
teerde uterus duidelijk in de vagina gevoeld of is deze zelfs 
zichtbaar buiten de vagina. Het lichamelijk onderzoek bij een 
incomplete inversio uteri is daarentegen slechts subtiel afwij-
kend. Bij uitwendig onderzoek kan ter plaatse van de nor-
maal bolvormige fundus een schotelvormige impressie pal-
pabel zijn. Bij vaginaal toucher en bij inspectie in speculo is 
de uterus niet voelbaar en/of zichtbaar in de vagina. De diag-
nose inversio uteri werd in deze casus ten onrechte verwor-
pen naar aanleiding van het niet-afwijkende vaginaal toucher 
en speculumonderzoek. Het is daarom van belang te onder-
kennen dat een complete inversio uteri een gemakkelijke kli-
nische diagnose is, terwijl de diagnose incomplete inversio 
uteri op basis van enkel lichamelijk onderzoek onzeker kan 
zijn. Aanvullend onderzoek in vorm van transabdominale 
echografie kan van grote waarde zijn om de verdenking op 
deze klinische diagnose te bevestigen.

In de besproken casus werd tweemaal een echo gemaakt, 
maar werd de eerste keer een incomplete inversio uteri niet 
herkend. De zeldzaamheid van de diagnose maakt de her-
kenning van het echografische beeld moeilijk. In de litera-
tuur wordt een tweetal echografische kenmerken beschreven 
die karakteristiek lijken te zijn voor een incomplete inversio 
uteri.10,11 Allereerst is op een longitudinale scan de fundus 
uteri nauwelijks zichtbaar, omdat deze naar binnen is gevou-
wen (figuur 2A). Daarnaast is op de longitudinale opnames 
een Y-configuratie te herkennen. De basis van de Y wordt 
gevormd door het normale, niet geïnverteerde endometrium. 
De benen van de Y worden gevormd door geïnverteerd endo-
metrium (figuur 2B). Een tweede echografisch kenmerk is de 
aanwezigheid van een target-sign bij transversale doorsnede 
van de uterus. Daarbij is de geïnverteerde fundus zichtbaar 
als hyperechogene massa, omgeven door een hypoechogene 
rand die de ruimte tussen de geïnverteerde fundus en de 
lagere uteruswanden weergeeft (figuur 2C). Bovengenoemde 
kenmerken kunnen als hulpmiddel dienen voor de echografi-
sche herkenning van een incomplete inversio uteri.

In deze casus werd bij de eerste echo een incomplete inver-
sio uteri niet herkend omdat een beeld werd gezien passend 
bij een uterusanomalie. Achteraf gezien is dit een belangrijke 
instinker omdat het echografische beeld van een uterusano-
malie erg kan lijken op dat van een incomplete inversio 
uteri. Ook daarbij zie je op longitudinale opnames als het 
ware de ‘benen’ van de Y-configuratie zoals hierboven 
beschreven. Dit door twee uterushoornen met elk hun eigen 
endometrium. In de spoedsituatie is het waarschijnlijk niet 
goed mogelijk om deze twee diagnoses betrouwbaar van 
elkaar te onderscheiden. Echter, de combinatie van een der-
gelijk echobeeld met de kliniek van een patiënte met buik-
pijn en een fluxus postpartum moet als eerste doen denken 
aan een incomplete inversio uteri en is reden voor een 
poging tot repositie van de uterus op de operatiekamer.

de fundus uteri de cervicale ring en is de uterus soms zelfs 
zichtbaar buiten de vagina. Bij een incomplete inversie is de 
fundus wel ingedeukt, maar ligt deze nog in de uterusholte 
of in het cervicale kanaal.4 Met 90% van de gevallen is een 
complete inversie verreweg het meest voorkomend. De inci-
dentie van inversio uteri varieert aanzienlijk in de literatuur. 
In een Nederlandse cohortstudie werden gedurende twee 
jaar, in alle 94 Nederlandse ziekenhuizen met een verlos-
kunde afdeling, 15 casus met een inversio uteri geïncludeerd. 
Hieruit werd een incidentie van 1 : 20.000 voor de Neder-
landse populatie berekend.5 

Door de geringe frequentie is onderzoek naar de oorzaak 
moeilijk. Wel is de complicatie geassocieerd met onjuiste 
begeleiding van het derde geboortetijdperk, waaronder te 
krachtige tractie aan de navelstreng.3,4,6 Daarnaast worden 
vele andere risicofactoren beschreven. Voorbeelden hiervan 
zijn een in fundo gelokaliseerde placenta, een korte navel-
streng, congenitale en verworven uterusafwijkingen, een ver-
minderde kwaliteit van de uteruswand en –ligamenten en de 
aanwezigheid van bindweefselziekten.3,4,7 Echter, in 50% 
van de gevallen zijn er geen risicofactoren aan te wijzen en is 
er tevens geen sprake van onjuiste begeleiding van het derde 
geboortetijdperk.8 

Onderzoek laat zien dat controlled cord traction (CCT) de 
kans op manuele verwijdering van de placenta verlaagt en 
dat CCT routinematig kan worden ingezet tijdens het derde 
geboortetijdperk mits de zorgverlener daarin voldoende 
getraind is.9 Voor de lege artis uitvoering van CCT wordt de 
navelstreng afgeklemd dichtbij het perineum. Vervolgens 
wordt tijdens een contractie de navelstreng op tractie 
gebracht en voorzichtig aan de navelstreng getrokken. Min-
stens zo belangrijk daarbij is de uitwendige hand die boven 
de symfyse ter hoogte van de fundus uteri wordt geplaatst. 
In deze casus is door de uitwendige hand niet waargenomen 
dat de fundus instulpte. Waarschijnlijk is dit in lijn met de 
dagelijkse praktijk waarin bij het uitvoeren van CCT vaak te 
weinig aandacht is voor wat door de uitwendige hand 
gevoeld wordt. Door zorgvuldige palpatie van de uitwendige 
hand kan een incomplete inversio uteri mogelijk reeds in 
een vroeg stadium worden verdacht.

De klinische presentatie van een inversio uteri is in de 
meeste gevallen tijdens of net na het derde geboortetijdperk 
met profuus bloedverlies, buikpijn en shock. Bij complete 
inversio uteri is de shock vaak dieper dan verwacht wordt 
op basis van enkel het bloedverlies. De oorzaak hiervan is 
omstulping van de uterus, waardoor rek ontstaat op de para-
sympatische zenuwen in het bekken. Dit geeft sterke vagale 
prikkeling. Bij incomplete inversio uteri, zoals in deze casus 
het geval, is er weinig omstulping van de uterus en minder 
rek op de parasympatische zenuwen. De shock is hierdoor 
minder uitgesproken en het ziektebeeld kan daardoor moei-
lijker worden herkend.

Gynaecologisch onderzoek is van groot belang voor snelle 
herkenning van een complete inversio uteri. Echter, bij een 
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Conclusie
Inversio uteri is een zeldzame obstetrische complicatie die 
bij iedere fluxus postpartum in de differentiaaldiagnose 
hoort te staan. Waar een complete inversio uteri meestal 
direct wordt herkend, is dit door de subtiele afwijkingen bij 
een incomplete inversio uteri allerminst het geval. Snelle 
diagnose is van groot belang voor een goede prognose. Aan-
vullende diagnostiek in de vorm van transabdominale echo-
grafie is van grote waarde om de diagnose incomplete inver-
sio uteri te bevestigen en moet daarom zo snel mogelijk 
worden verricht bij een onverklaarde en ernstige fluxus post-
partum.
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Samenvatting
Inversio uteri is een zeldzame maar zeer ernstige obstetri-
sche complicatie die kan leiden tot ernstige hypovolemi-
sche shock en maternale sterfte. In tegenstelling tot een 
complete inversio uteri is de diagnose incomplete inversio 
uteri moeilijk te herkennen. Dit vanwege de subtiele afwij-
kingen bij lichamelijk onderzoek. Aanvullende diagnostiek 
in de vorm van transabdominale echografie is van grote 
waarde voor de bevestiging van de diagnose incomplete 
inversio uteri en moet daarom zo snel mogelijk worden 
verricht bij een onverklaarde en ernstige fluxus postpar-
tum.

Trefwoorden
Inversio uteri; incomplete inversion uteri; fluxus postpar-
tum; hemorrhagia postpartum

Summary
Uterine inversion is a rare obstetrical complication, possi-
bly leading to severe hypovolemic shock and maternal 
death. In contrast to a complete uterine inversion, an 
incomplete inversion can be difficult to diagnose. This is 
because of the subtle abnormalities in physical examina-
tion. Transabdominal ultrasound can be of great value for 
fast recognition of an incomplete uterine inversion and 
should therefore be performed as quickly as possible in 
unexplained and severe postpartum haemorrhage. 

Keywords
Uterine inversion; incomplete uterine inversion; postpar-
tum haemorrhage
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A B C D
Figuur 2. Echografische kenmerken bij incomplete inversio uteri. (A) transabdominale longitudinale doorsnede; fundus uteri 
naar binnen gevouwen en nauwelijks zichtbaar; (B) tekening van een longitudinale doorsnede met ‘Y configuratie’ van het 
cavum uteri door geïnverteerd endometrium (pijlen); (C) transabdominale transversale doorsnede met de uterus als ‘target-
sign’; (D) hyperechogene geïnverteerde fundus omgeven door een hypoechogene rand die de ruimte tussen de fundus en de 
lagere uteruswanden weergeeft’.10,11
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Historie
De laatste circa 35 jaar is er veel veranderd in het verloskun-
dig zorglandschap. Een eerste belangrijke verandering betreft 
de hoeveelheid zorgverleners werkzaam in de verloskundige 
zorg. Voor het gemak zijn de huisartsen buiten beschouwing 
gelaten, hoewel die zeker in de jaren 80 nog een redelijke 
hoeveelheid verloskunde deden (in 2004 nog slechts 5% van 
alle bevallingen, momenteel nog slechts 0,4%3). Waar de 
Nederlandse zwangeren in 1990 landelijk nog met 1600 ver-
loskundige zorgverleners (verloskundigen en gynaecologen) 
te maken hebben, zijn dat er inmiddels al meer dan 40003-7 

(figuur 1). Zij die in opleiding zijn, zijn nog niet meegerekend, 
maar ook daar is een sterke stijging te zien. Daarentegen is 
het aantal zwangerschappen in het land al een tijdje 
dalende, na een kleine stijging rond de eeuwwisseling.5

In de afgelopen paar decennia is de samenstelling van de 
verloskundige praktijken in de eerste lijn aanzienlijk veran-
derd. Waar in 1980 nog meer dan 80% van de zwangeren 
een vaste eigen verloskundige (of huisarts) heeft, is nu meer 
dan 60% onder controle bij een groepspraktijk3 (figuur 2). 
En deze groepspraktijken nemen nog steeds in grootte toe. 
Praktijken van acht tot tien verloskundigen zijn inmiddels 
niet zeldzaam meer.
Ook in de tweede lijn is de manier van praktijkvoering ver-
anderd. De eerste cijfers die te vinden zijn stammen uit 1975. 
Toen waren er ca. 190 ziekenhuizen in Nederland met alle-
maal een afdeling verloskunde. Sindsdien zijn er vele sluitin-
gen en fusiegolven gepasseerd, en momenteel kan men nog 

Op 14 december j.l. vond in het Radboudumc het 
afscheidsymposium plaats van emeritus hoogleraar
Fred Lotgering. Eén van de door hem gekozen onderwer-
pen was 'Zorg op maat'. Op verzoek van Lotgering hield 
de eerste auteur van dit stuk hierover een presentatie. 
Hieronder volgt een weergave van de inhoud van deze 
presentatie, omgewerkt tot opiniestuk voor het NTOG. 

Volgens encyclo.nl (online encyclopedie) is zorg op maat 
(citaat): Aanbod van zorg die is afgestemd op de wensen en 
behoeften van één individuele zorgvrager1. Het gaat hier dus 
om zorg, afgestemd op de individuele patiënt, met inachtne-
ming van de achtergrond, beleving en wensen van die pati-
ent en diens medische situatie. Zo bezien is ons streven als 
zorgverleners uiteraard om voor elke patiënt zorg op maat te 
leveren.  
In navolging van het AMC2 startten beide auteurs in 2015 in 
Nijmegen met een 'Poli op Maat' voor zwangeren met 
bezwaren tegen het geadviseerde verloskundige beleid. Hier-
onder valt onder andere weigering van bepaald medisch 
onderzoek of behandeling, keuze voor een ander echelon 
voor de bevalling of zelfs unassisted childbirth. In de opstart-
fase was er, begrijpelijkerwijs, veel discussie over de 
beoogde naam van die poli, aangezien het team van mening 
was dat elke patiënt zorg op maat dient te krijgen. Toch 
blijkt dat in de huidige tijd best lastig te realiseren. Dit is 
mogelijk gedeeltelijk te verklaren vanuit de (recente) geschie-
denis van de verloskunde.

Zorg op maat in de verloskunde, verklaard 
vanuit de geschiedenis

drs. M.H. Hollander   gynaecoloog, Radboudumc, afdeling verloskunde, Nijmegen
dr. J. van Dillen   gynaecoloog, Radboudumc, afdeling verloskunde, Nijmegen
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Figuur 2. Samenstelling verloskundige praktijken Figuur 1. Aantallen zorgverleners in Nederland 
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Tegenbeweging
Waarom nu al deze cijfers? De titel van dit opiniestuk is 
'Zorg op maat'. Strikt volgens de definitie gezien is zorg op 
maat het tegenovergestelde van protocollaire zorg. De roep 
om zorg op maat vanuit de (verloskundige) patiënt neemt 
toe. Het lijkt wel of er op elk spreekuur en in elke dienst wel 
iemand is die meer (keizersnede, inleiding, echo) of minder 
(CTG, OGTT, VT) zorg wil dan volgens het protocol wordt 
geadviseerd. Hoe komt het dat de vraag naar zorg op maat 
zo toeneemt?
De patiënt van vandaag is niet meer dezelfde als de patiënt 
van 35 jaar geleden. Patiënten zijn beter geïnformeerd, mon-
diger en zien hun zorgverlener(s) meer als gesprekspartner 
dan als autoriteit op een voetstuk. Steeds meer zorgverleners 
zien dat ook zo13, hoewel het voor sommigen soms nog wel 
even slikken blijft als een patiënt in discussie gaat over 
wetenschappelijk bewijs en medisch advies. Toch blijkt het 
moeilijk om aan deze roep om zorg op maat gehoor te 
geven. Factoren die dit in de weg (kunnen) staan lijken onder 
andere: 
-  het hand over hand gestegen aantal protocollen, waardoor 
er veel minder onderhandelingsruimte is voor de zwangere 
en de zorgverlener;

-  toegenomen juridisering, waarbij angst voor tuchtzaken en 
de perinatale audit om de hoek komt kijken, alsmede het 
oordeel van de collegae een rol speelt; 

-  en het feit dat het bijna onmogelijk is om afspraken op 
maat te maken als de zwangere vier, zes of acht verschil-
lende zorgverleners tegenover zich heeft zitten gedurende 
een zwangerschap. Gezien het aanzienlijke percentage 
overdrachten durante partu, evenals meerdaagse inleidin-
gen, kan ze bovendien meer dan dertig verloskundigen (io) 
en gynaecologen (io) treffen tijdens haar baring. 

Ook de hoge vlucht van technologie in ons vak speelt waar-
schijnlijk een rol. Hoe meer we elektronisch kunnen monito-
ren, hoe meer de zwangere/barende als persoon naar de 
achtergrond dreigt te verdwijnen. In de huidige praktijk anno 
2017 zijn patient-centered care en shared decision making 
sleutelwoorden. Maar hoe zijn die te waarborgen in een sys-
teem dat zo grootschalig en gereguleerd/geprotocolleerd is 
dat het hard zoeken is naar de menselijke maat? Hoe kun je 
nog afwegen of de zwangere die tegenover je zit wel precies 
diegene is voor wie al die grote RCT’s gemaakt zijn? Hoe heb 

op 82 plaatsen (minder dan de helft!) in Nederland beval-
len.6,7 In die 82 ziekenhuizen werken steeds meer gynaeco-
logen. Waar de vakgroepen/maatschappen in de jaren 80 
gemiddeld nog uit drie tot vier, met name fulltime werkende, 
mannelijke gynaecologen bestonden, uiteraard met uitschie-
ters bij de grotere academische ziekenhuizen, is dit gemid-
delde inmiddels gestegen naar twaalf veelal parttime wer-
kende en 50% vrouwelijke gynaecologen.4,6 In het 
Radboudumc waren in het jaar 2016 maar liefst 32 gynaeco-
logen werkzaam. We kunnen dus vaststellen dat de zwan-
gere per persoon vergeleken met 1980 met gemiddeld min-
stens drie tot vier keer zoveel individuele zorgverleners in 
aanraking kan komen (figuur 3). En dan is daarbij nog niet 
meegerekend dat veel meer zwangeren dan destijds zowel in 
de eerste als in de tweede lijn zorg ontvangen gedurende 
hun zwangerschap en bevalling, aangezien het percentage 
verwijzingen sindsdien fors gestegen is: van 36,9% in 1988 
tot in 57,7% in 2015.3 

Protocollen en keuzevrijheid
Een echte één-op-één relatie met je eigen verloskundige of 
gynaecoloog tijdens de zwangerschap, laat staan dat die dan 
ook nog bij de bevalling is, wordt op deze manier bijna een 
onmogelijke opgave. De vraag is of dit een probleem is. We 
hebben immers protocollen, zodat als het goed is iedereen 
dezelfde zorg verleent. En er komen er steeds meer bij. De 
eerste NVOG-protocollen verschenen in de eerste helft van 
de jaren 90.4 De KNOV volgde in de eerste jaren van de hui-
dige eeuw met aanvankelijk drie protocollen. Inmiddels zijn 
dat er in 2016 zeventien.8 De NVOG heeft inmiddels op het 
gebied van de verloskunde alleen al zes kwaliteitsnormen, 
zeven standpunten, negen modelprotocollen, negen nota’s, 
drie leidraden, twee rapporten en 64 richtlijnen (totaal maar 
liefst honderd documenten)!9 Ook de vrijheid van zwangeren 
(en zorgverleners) om zelf de plaats van en zorgverlener bij 
de partus te kiezen is afgenomen. Het aantal VIL-indicaties is 
namelijk ook fors uitgebreid over de jaren. Waar de oor-
spronkelijke Kloostermanlijst uit 1959 nog 39 indicaties 
bevatte, betreffende 8,5% van alle vrouwen – die bovendien 
niet bindend waren maar slechts reden voor de verzekeraar 
om een eventuele klinische partus te vergoeden – bevat de 
huidige versie van de VIL (uit 2003) maar liefst 143 indicaties 
(figuur 4).10-12 
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bellen en het bijbehorende toezicht van het medisch perso-
neel, de begeleiding af te kunnen maken. Er zijn dus nog vol-
doende uitdagingen onderweg naar echte zorg op maat voor 
iedere zwangere in het land. Dit is een missie die we geza-
menlijk als verloskundige zorgverleners zullen moeten aan-
gaan. (einde citaat)

Conclusie
Enkele decennia geleden werd er nog in kleine teams 
gewerkt, waarbij de zwangere wist wie haar verloskundige 
en (als dat af en toe nodig was) haar gynaecoloog was. Door 
schaalvergroting en verregaande protocollisering is zij inmid-
dels het overzicht hierover kwijt geraakt, terwijl ze tegelijker-
tijd wel in toenemende mate verwezen wordt en interventies 
geadviseerd krijgt. Dit lijkt een plausibele bijdragende factor 
te zijn in de toenemende vraag om “zorg op maat”.
Met de nieuwe zorgstandaard, waarin het individueel 
geboortezorgplan, de case manager en continue begeleiding 
tijdens de baring een prominente rol krijgen, is een tegenbe-
weging ingezet. Hiermee is wellicht over enige tijd de cirkel 
weer rond. Mogelijk zal daardoor de roep om zorg op maat, 
dat dan immers de norm wordt, weer afnemen.
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je nog tijd en mogelijkheid om samen met haar tot afspraken 
te komen die wellicht niet strikt conform het protocol zijn 
dat in je beeldscherm staat, maar wel passen bij haar per-
soonlijke situatie en leefwereld? Terwijl je meerdere colle-
ga’s hebt die de zwangere niet gesproken hebben en dus 
haar achtergrond en motivatie niet kennen, maar wél bang 
zijn voor een slechte uitkomst, de audit en de tuchtrechter. 
Hoe houden we het leuk en haalbaar voor zowel zwangere/
barende als zorgverlener? 

Suggesties 
Het lijkt om bovengenoemde redenen steeds moeilijker om 
nog een persoonlijke werkrelatie met de zwangere op te 
bouwen, terwijl daar van haar kant wel steeds meer 
behoefte aan lijkt te zijn. Terug naar 'af' is ook geen optie. 
Fusies zullen niet ongedaan gemaakt worden en vrijwel nie-
mand wil meer onbeperkt oproepbaar zijn voor de eigen 
populatie.
Hoe dan wel? Een beginpunt zou kunnen zijn om, binnen 
een grotere (integrale?) organisatie het aantal zorgverleners 
dat zich bemoeit met het beleidsplan en de afspraken 
omtrent een individuele zwangere te beperken. Een aantal 
van drie à vier personen (een mix van gynaecologen en ver-
loskundigen) die de controles uitvoeren is wellicht haalbaar. 
Met vakanties en congressen dient dan wel rekening gehou-
den te worden.
Ook zou elke zwangere vrouw, ook al heeft ze niet eens 
behoefte aan zorg op maat, aangemoedigd moeten worden 
om een bevalplan te maken, al was het alleen maar zodat de 
zorgverleners die haar te zijner tijd zullen bijstaan weten wat 
voor haar belangrijk is, en hoe zij hierin staat. Het is dan 
ook goed dat dit individueel geboortezorgplan centraal staat 
in de zorgstandaard integrale geboortezorg.14 Een volgend 
belangrijk punt is dat, juist als er wél behoefte is aan zorg op 
maat, het van vitaal belang is dat de teamleden vertrouwen 
hebben in elkaar. In het Radboudumc hebben we ‘Moreel 
Beraad-sessies’ georganiseerd ter informatie van de zorg op 
maat vraag en om al doende het vertrouwen in elkaars 
beleid te vergroten. Dan is het mogelijk dat de zorgverlener 
die de zwangerschap van de zwangere begeleid heeft, haar 
het beste kent en alle gesprekken dienaangaande met haar 
gevoerd heeft, afspraken kan maken en vastleggen in het 
dossier. In dat geval vertrouwen de collegae van de zorgver-
lener in kwestie erop dat die afspraken consciëntieus 
gemaakt zijn en de gesprekken naar behoren gevoerd zijn. 
Hierdoor kan de zwangere er op haar beurt weer op vertrou-
wen dat de gemaakte afspraken ook zullen worden nageko-
men, als het moment daar is.
Een laatste aandachtspunt is continuïteit van zorg. Gezien 
het stijgende aantal overdrachten, zowel in de zwangerschap 
als met name durante partu, is het van groot belang dat de 
barende niet als het ware over de schutting wordt gegooid 
en in haar hour of need te maken krijgt met een voor haar 
volstrekt vreemd team, met heel andere werkafspraken en 
kaders. Dit is namelijk een belangrijke risicofactor voor het 
ervaren van de bevalling als traumatisch.15 Haar eigen ver-
trouwde zorgverlener zou zoveel mogelijk in de gelegenheid 
moeten worden gesteld om, met eventuele extra toeters en 
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Samenvatting
Nederlandse zwangeren lijken steeds vaker om zorg op 
maat te vragen. Dit kan verschillende verklaringen hebben. 
Enerzijds is het aantal zorgverleners dat zorg levert aan een 
individuele zwangere de afgelopen decennia fors toegeno-
men, evenals de kans dat zij ergens in het traject van eche-
lon wisselt. Anderzijds is er eveneens sprake van een toene-
mende protocollisering in de verloskunde, waarbij er steeds 
minder ruimte en flexibiliteit lijkt te zijn voor een zwangere 
om afspraken te kunnen maken met haar zorgverleners die 
afwijken van het standaard zorgpad.
Deze combinatie van factoren kan resulteren in zwangeren 
die zich niet gehoord voelen als persoon en geen mogelijk-
heid ervaren om een relatie op de bouwen met hun zorg-
verleners. Dit kan zich uiten in zorgvragen die ingaan tegen 
medisch advies. Een terugkeer naar persoonsgerichte zorg 
in kleinere teams lijkt geboden, evenals meer flexibiliteit in 
de omgang met protocollen.

Trefwoorden
Zorg op maat, protocollisering, integrale verloskunde, case-
manager

Summary
Dutch pregnant women are increasingly demanding perso-
nalised care. This could be explained by several factors. On 
the one hand, there has been a substantial increase in the 
number of providers per pregnant woman over the past 
decades, and also in the likelihood of referral from primary 

to secondary care. On the other hand, there is also an 
increase in the number of protocols in maternity care, 
whereby there seems to be less room and flexibility for a 
pregnant woman to negotiate a care plan with her provi-
ders that deviates from standard practice.
This combination of factors could result in pregnant 
women who feel that they are not heard and who can’t 
find a way to establish a relationship with their care provi-
ders. This could lead to demands for care against medical 
advice. A return to personalized care in small teams seems 
to be in order, in addition to more flexibility in negotiating 
protocols.

Keywords
Personalised care, protocollisation, integrated care, case-
manager
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Effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie via
internet bij vrouwen met 
borstkanker en seksuele 
disfuncties

Tot voor kort was face-to-face cogni-
tieve gedragstherapie (CGT) de gouden 
standaard voor de psychologische 
behandeling van seksuele disfuncties. 
Er is groeiend bewijs dat CGT via inter-
net net zo effectief is bij de behande-
ling van psychologische problemen als 
de face-to-face-benadering. Dat betrof 
vooral studies bij mannen. Het geringe 
aantal studies bij vrouwen met deze 
online-benadering schoten kwalitatief 
te kort. In dit onderzoek werd gekozen 
voor een gerandomiseerde gecontro-
leerde trial met als doelgroep vrouwen 
met borstkanker en seksuele proble-
men. Deze vrouwen werden gerekru-
teerd uit tien ziekenhuizen in Neder-
land en willekeurig toegewezen aan 
een interventiegroep of een wachtlijst-
controlegroep. Primaire uitkomstmaten 
waren het seksuele functioneren en 
relationele intimiteit. Secundaire uit-
komstmaten waren lichaamsbeeld, 
menopauzale klachten, de kwaliteit 
van de relatie, psychologische distress, 
en gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven.
Het lukte om in totaal 169 vrouwen op 
te nemen in het onderzoek waarvan 
uiteindelijk 72 vrouwen de gelegenheid 
kregen om deel te nemen aan het 
online-CGT-programma. Dit pro-
gramma bestond uit wekelijkse, door 
een therapeut begeleide sessies, met 
een maximale duur van 24 weken. Zelf-
rapportage vragenlijsten werden door 
de interventiegroep ingevuld op base-
line (T0), midtherapy (T1) en post-the-
rapy (T2). Deze vragenlijsten werden 
op equivalente tijden ook door de con-
trolegroep ingevuld. Om de resultaten 
te vergelijken in de tijd werd een 
mixed-effect-modelmatige benadering 
toegepast.
In vergelijking met de controlegroep, 
toonde de interventiegroep een signifi-
cante verbetering in het seksuele func-
tioneren, wat tot uiting kwam in een 
toename van het seksuele verlangen, 
seksuele opwinding en vaginale lubri-
catie. De interventiegroep rapporteerde 

tijdens het vrijen meer genot, minder 
ongemakkelijke gevoelens en minder 
stress dan de vrouwen in de controle-
groep. Zo ook meldden deze vrouwen 
een beter lichaamsbeeld en hadden zij 
minder menopauzale klachten dan de 
controlegroep. Ten aanzien van het 
orgastisch functioneren, seksuele 
bevrediging, frequentie van geslachts-
gemeenschap, relationele intimiteit, 
relationele functioneren, psychisch lij-
den of gezondheidsgerelateerde kwali-
teit van leven werden geen significante 
verschillen waargenomen.
Conclusie: on-line-CGT bij vrouwen 
met borstkanker en een seksuele dis-
functie heeft aantoonbaar een heil-
zaam effect op het seksuele functione-
ren, lichaamsbeeld en menopauzale 
klachten.

Hummel SB, Van Lankveld JJDM, 
Oldenburg HSH, Hahn DEE, Kieffer JM, 
Gerritsma MA,  Kuenen MA, Bijker N, 
Borgstein PJ, Heuff G, Lopes Cardozo 
AMF, Plaisier PW, Rijna H, Van der Meij 
S, Van Dulken EJ,  Vrouenraets BC, 
Broomans E en Aaronson NK.
J Clin Oncol 2017;35(12):1328-1340

Communicatie en emotio-
nele ondersteuning bij 
bevalling volgens vrou-
wen cruciaal in voorko-
men trauma

Dit is wereldwijd de eerste kwantita-
tieve studie naar de preventie van trau-
matische bevallingservaringen. Het 
betreft een in 2016 on-line uitgevoerd  
retrospectief cohortonderzoek onder 
2192 vrouwen in Nederland die hun 
bevalling zelf als traumatisch hebben 
ervaren. Werving vond plaats via soci-
ale media en patiëntenverenigingen. De 
voorgelegde vragenlijst bestond uit 35 
items waarvan de belangrijkste: 1. Wat 
maakte de bevalling een traumatische 
ervaring? 2. Hadden zorgverleners iets 
kunnen doen om de traumatische erva-
ring te voorkomen? 3. Hadden de vrou-
wen achteraf zelf iets willen doen wat 
misschien de truamatische ervaring 
had kunnen voorkomen? 
Voor de meerderheid van de deelne-
mende vrouwen (80%) was dit hun 
eerste bevalling, en voor de helft was 

dit korter dan twee jaar geleden. Onge-
veer de helft van de vrouwen was tij-
dens de zwangerschap bang voor de 
bevalling, is tijdens de bevalling door 
de verloskundige naar het ziekenhuis 
(gynaecoloog) verwezen, is niet spon-
taan bevallen (keizersnede of vacuum) 
en heeft klachten passend bij een post-
traumatische stress stoornis (PTSS), of 
heeft deze klachten gehad. Ongeveer 
25% van de vrouwen heeft een diag-
nose postpartum PTSS of depressie 
gekregen en is behandeld met EMDR of 
cognitieve gedragstherapie.
De meest voorkomende antwoorden 
op gemelde items waren
Ad 1: gebrek en/of verlies van controle 
(55%), angst voor baby’s gezondheid/
leven (50%), en pijn/lichamelijk onge-
mak (47%). Ad 2: (goede) uitleg/com-
municatie (39%), (meer) naar mij luis-
teren (37%), en mij emotioneel en 
praktisch (meer / beter) ondersteunen 
(30%). Ad 3: niets (37%), bepaalde 
handelingen/interventies vragen (27%) 
of bepaalde handelingen of interventies 
weigeren (17%). Meer dan de helft van 
de vrouwen kreeg geen nacontrole bij 
degene die hun bevalling begeleidde en 
een kwart van de vrouwen geeft aan 
dat tijdens de nacontrole hun (trauma-
tische) ervaring niet (voldoende) aan 
de orde is geweest.
In tegenstelling tot wat meestal wordt 
gedacht, zijn het vaak niet de interven-
ties/complicaties op zich die vrouwen 
als traumatisch ervaren, maar gebrek 
aan goede communicatie, uitleg en 
controle. Volgens de ruim 2000 vrou-
wen die met dit onderzoek meededen 
had hun traumatische ervaring moge-
lijk voorkomen kunnen worden met 
betere communicatie, praktische en 
emotionele ondersteuning en door 
meer naar hen te luisteren. 

Hollander MH, Van Hastenberg E, Van 
Dillen J, Van Pampus MG, De Miranda 
E, Stramrood CAI
Preventing traumatic childbirth 
experiences: 2192 women’s perceptions 
and views
Arch Womens Menth Health 
2017;20(4):515-523
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In het ootje 
De leukste grappen zijn de grappen die niet zijn bedacht. Maar bedenk die maar eens. (Herman Finkers)

Terwijl ik bezig ben met mijn favoriete klus, te weten het schrijven van deze column, tolt het in mijn hoofd. 
Enkele uren geleden heb ik negatieve energie opgedaan tijdens een vergadering in mijn ziekenhuis. Dat zult u 
allemaal weleens ervaren. Niets menselijks is ons immers vreemd.
Gelukkig wordt het energielek ruimschoots gecompenseerd door vrolijke gebeurtenissen. Goede grappen. 
Grappen die alleen bedacht worden, omdat men van elkaar houdt. De tijd is voorbij dat de maatschap als een 
‘tweede huwelijk‘ wordt geduid. Zeker in grote vakgroepen viert het bedrijfsmatige hoogtij. Regelmatig krijg ik 
in mijn club te horen dat we geen familie zijn. Desondanks communiceren wij veelvuldig via whatsapp en zijn 
de berichten vaak hilarisch. Deelname aan het dinertje na de maandelijkse vakgroepsvergadering is verplicht  
gesteld bij ons in het Bossche. Graag bespreek ik twee grappen met u.

Casus 1
Momenteel gaat er weer een specialist uit de JBZ-familie met pensioen. Het is cardioloog Thomas*. Om het 
afscheid van Thomas kracht bij te zetten, worden zijn – overwegend uiterst geestige – wapenfeiten opgesomd 
in een liber amicorum. 

Het verhaal gaat dat Thomas zijn nieuwe maat Peter wil ontgroenen. Peter, in zijn vrije tijd 
een gepassioneerd natuurfotograaf, krijgt de vriendelijke uitnodiging om de uilen in de tuin 
van Thomas te fotograferen. Ergens in de binnenlanden van het adherentiegebied. Thomas 
gaat een opgezette bosuil in een eik plaatsen. Als Peter zo ongeveer zijn lens op het beest 
gericht heeft, zal de scherpschutter van de vakgroep, de in de bosjes liggende handlanger 
Alex, de uil met een luchtbuks uit de boom schieten. Tot zover het plan.
Maar Peter is niet gek. Hij ontvangt iets te vaak te enthousiaste vragen uit zijn omgeving. 
Men vraagt hem wanneer hij afreist naar de Bommelerwaard voor de fotoexpeditie. Peter 
ruikt onraad en zendt een artikel naar de Waalkanter, dat het nieuws uit het land van Maas 
en Waal verslaat. Zo'n sufferdje dat altijd goed gelezen wordt. Peter doet zich in het artikel 
voor als Thomas, beweert een groot natuurliefhebber te zijn, en nodigt alle vogelaars en 
andere belangstellenden uit om de uilen te bekijken in zijn tuin. Wel graag even een 
belletje van tevoren. Adres en telefoonnummer staan bij het stukkie. Het loopt storm. 
Peter beleeft veel plezier aan deze genadeloze ontmaskering. De vrouw van Thomas is een 
vol jaar not amused. 

Dan is er de refereeravond van de cardiologie. Alle Brabantse cardiologen zijn aanwezig. Thomas houdt een 
voordracht. Zijn laatste dia betreft een nieuw gespotte uilensoort, de zogenaamde ‘glansuil‘. En daar verschijnt 
een fotootje van Peter met op de achtergrond een anatomische prent van het mannelijk geslachtsorgaan. 
Het gehoor ligt enkele minuten dubbel.

Casus 2
Hierin speelt uw columnist de hoofdrol. Het is 1 april 2005. De zwangere Isa Hoes is, met haar partner Antonie 
Kamerling, vanuit Cromvoirt op weg naar het JBZ. Zij heeft haar broer Onno bezocht, maar kreeg aldaar 
prematuur gebroken vliezen. De eerstelijnsverloskundige, die in het complot zit, belt de dienstdoende 
gynaecoloog, ik-zei-de-gek. Ik stift nog even mijn lippen, alvorens ik Antonie ga ontmoeten. Ik doe het 
gordijntje achter de verloskamerdeur open, zeg vriendelijk ‘goedemiddag, mensen‘ en sta vervolgens oog in 
oog met het voltallige VK-personeel. Het galmt keihard ‘1 april‘ uit hun kelen. 
Ik heb er nog een polaroidfotootje van, zolang is het geleden**.

Collegae in het ootje nemen. Het verhoogt de werksfeer. Ik vind het een daad van liefde. En ook al zijn 
vakgroepen bedrijven geworden en ziekenhuizen multinationals…ik pleit voor af en toe een familiekransje en 
een goeie grap.

* Vanwege de privacy zijn de namen en de vakgroep gefingeerd.

** Twee maanden later is Isa à terme bevallen van Vlinder, ik vermoed in Amsterdam.
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Primaire preventie 
pre-eclampsie

Een simpele interventie om 
sneller te bevallen

Acetylsalicylzuur wordt in Nederland ingezet als secundaire 
preventie van pre-eclampsie (PE) door het voor te schrijven 
aan vrouwen die een ernstige PE en partus voor 34 weken in 
de voorgeschiedenis hebben. Echter, dit betreft maar 5% van 
alle vrouwen met vroege PE. Maar hoe vind je de rest van 
de hoogrisicozwangeren? En is dan primaire preventie van 
PE mogelijk? De groep van Nicolaides heeft dit onderzocht 
in de ASPRE-trial (Rolnik, NEJM 2017). Zij screenden bijna 
27.000 zwangeren middels een algoritme dat in een eerdere 
studie effectief was in het voorspellen van vroege PE (Akole-
kar, Fetal Diagn Ther, 2013). Hiermee identificeerden zij ca. 
11% van hen als hoogrisico op vroege PE. Uiteindelijk deden 
rond 1600 zwangeren mee aan de randomisatie tussen 
150mg aspirine of placebo vanaf AD 11-14 tot AD 36 weken. 
Significant minder zwangeren in de aspirinegroep dan in de 
placebogroep ontwikkelden vroege PE (1,6% versus 4,3%, 
OR 0,38 95% BI 0,20-0,74). Er was geen verschil in (ern-
stige) bijwerkingen tussen aspirine en placebo. Therapie-
trouw was goed in 80% van de patiënten. 
Overigens bleek aspirine effectief in verschillende subgroe-
pen, behalve in de vrouwen met chronische hypertensie 
(Poon, AJOG, 2017).

Baren is topsport. Er zijn aanwijzingen dat bij langdurige 
activiteit toediening van glucose spieractiviteit verbetert. 
Maar zou dit ook zo zijn bij een baring? Een Canadese groep 
onderzocht dit door bijna 200 nulliparae die werden ingeleid 
te randomiseren tussen 5% dextrose infuus of Ringer (Pare, 
AJOG, 2017). De mediane duur van de bevalling was in de 
dextrose-groep ruim 70 minuten korter (423 minuten bij dex-
trose, versus 499, p=0,024). De studie was niet groot genoeg 
om een effect te zien op de modus partus, maar er leek wel 
een tendens naar minder vaginale kunstverlossingen (20,8% 
versus 29,9%, p=0,186). Er werden geen nadelige effecten 
gezien op de neonaat. 
Overigens heeft een Nederlandse trial eerder laten zien dat 
glucose suppletie per os geen effect had op de baringsduur, 
mogelijk doordat opname via het maagdarmstelsel ten koste 
gaat van bloedvoorziening naar de uterus (Scheepers, BJOG 
2002). Kortom: als de uterus harder moet presteren, geef 
dan glucose via een infuus. 

Doorbraak tegen 
post-partum depressie
Nee, het is geen nieuw SSRI, maar het progesteron-derivaat 
allopregnanolon. Deze stof moduleert GABAAreceptoren, 
waardoor deze receptoren hun remmende werking kunnen 
uitoefenen (figuur 1). Dit resulteert in minder angst en 
depressieve gevoelens. Tijdens de zwangerschap stijgt 
allopregnanolon met een piek in het 3e trimester, om direct 
post-partum sterk te dalen. 
In een placebo-gecontroleerde trial naar het effect van Brexa-
nolon, de klinisch toepasbare variant van allopregnanolon, 
bleek dit zeer effectief tegen postpartum depressie (OR op 
verdwijnen depressie -23,33, 95% BI -1,56-1152,71)(Kanes, 
Lancet 2017). Vrouwen die binnen 6 maanden post-partum 
een ernstige depressie ontwikkelden, hadden significant 

minder klachten na 60 uur intraveneuze toediening en dit 
effect hield aan tot de laatste meting 30 dagen na het infuus. 
Een zeer veelbelovend middel dus. 

Progesteron Allopregnanolon
-  > 30x hogere concentratie in 
zwangerschap

-  daalt naar pre-zwangerschaps-
waarden binnen 5 dgn na partus

-  Brexanolon is klinisch toepasbare 
variant

GABAA-receptor
- stimulatie resulteert in neurale inhibitie
-  agonisten o.a. benzodiazepines, alcohol 
en allopregnanolon

-  activiteit/expressie varieert normaliter met 
verandering van allopregnanolon-concen-
tratie 

Angst- 
depressie

Figuur 1

17/6

WOMAN-trial
Minder overlijdens aan fluxus post-partum wanneer tranexa-
minezuur wordt gegeven, dat is de uitkomst van de WOMAN 
trial (WOMAN trial collaborators, Lancet 2017). In dit inter-
nationale gerandomiseerde onderzoek werden ongeveer 
20.000 vrouwen met fluxus na vaginale baring of sectio 
gerandomiseerd tussen 1 gram i.v. tranexaminezuur of pla-
cebo. Fluxus werd gedefinieerd als 500 ml bloedverlies na 
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Tabel 1

Uitkomst Interventie OR (95% BI)

Totaal Alle studies 0,90 (0,79-1,03)

Dieet 0,60 (0,20-1,75)

Bewegingsprogramma 0,81 (0,61-1,09)

Diabetes gravidarum Alle studies 0,89 (0,72-1,10)

Dieet 1,03 (0,30-3,61)

Bewegings programma 0,67 (0,46-0,99)

Hypertensieve
aandoeningen

Alle studies 0,95 (0,78-1,16)

Dieet 0,59 (0,07-4,65)

Bewegings programma 0,74 (0,42-1,33)

Vroeggeboorte* Alle studies 0,94 (0,78-1,13)

Dieet 0,28 (0,08-0,96)

Bewegings programma 1,29 (0,90-1,85)

Sectio caesarea Alle studies 0,91 (0,83-0,99)

Dieet 0,78 (0,50-1,22)

Bewegings programma 0,82 (0,67-1,01)

Effecten van dieet- en bewegings-programma’s op zwangerschapsuitkomsten.
*geboorte voor amenorroeduur 37+0 weken

Het beperken van gewichtstoename tijdens de zwangerschap 
lijkt een gunstig effect te hebben op de uitkomsten. Maar 
geldt dat voor alle zwangeren? En hoe groot is dat effect? 
Dat werd onderzocht met behulp van een meta-analyse van 
‘individual participant data’ door Rogozinska et al (i-WIP Col-
laborative Group, BMJ 2017). Hierbij werden de individuele 
data van 36 trials verzameld zodat ze konden worden geana-
lyseerd alsof het een grote RCT van ruim 12.000 patiënten 
betrof. 
Het bleek dat de zwangeren die een dieet- en/ of bewegings-
programma volgden, 700 gram minder aankwamen (10,8 kg 
in de (brave) controle-groep versus 10,1 kg in de interventie-
groep. Dit was weliswaar een statistisch significant, maar kli-
nisch niet zo relevant effect: er was geen verschil in mater-
nale of foetale uitkomsten. Wel waren er minder sectio’s in 
de interventie-groep (OR 0,91, 95%BI 0,83-0,99) maar de 
sectio-percentages waren in beide groepen opvallend hoog 
(37,7% versus 34,8%). De effecten verschilden niet in sub-
groepen zwangeren met andere baseline BMI, leeftijd, pari-
teit, etniciteit of aantallen comorbiditeiten. Overigens werden 
er ook geen nadelige effecten gevonden van de interventies. 
Dan maar weer aan de chips op de bank? Nou, nee: er 
waren wel degelijk gunstige effecten te zien als de interven-
ties werden gesplitst (tabel 1). Dus blijven bewegen is nog 
steeds het advies.

Gewicht en 
zwangerschapsuitkomsten

International Weight Management in Pregnancy (i-WIP) 
Collaborative Group. Effect of diet and physical activi-
ty based interventions in pregnancy on gestational weight 
gainand pregnancy outcomes: meta-analysis of individual 
participant data from randomised trials. BMJ. 2017 Jul 
19;358:j3119.

Referenties bij 'Een simpele interventie...' 
Paré J, Pasquier JC, Lewin A, Fraser W, Bureau YA. Reduction of total 

labor length through the addition of parenteral dextrose solution in 
induction of labor in nulliparous: results of DEXTRONS prospective 
randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2017 
May;216(5):508.

Scheepers HC, Thans MC, de Jong PA, et al. A double-blind, rando-
mised, placebo controlled study on the influence of carbohydrate 
solution intake during labour. BJOG. 2002 Feb;109(2):178-81.

Referentie bij 'Doorbraak tegen post-partium...'
Kanes S, Colquhoun H, Gunduz-Bruce H, et al. Brexanolone (SAGE-547 

injection) in post-partum depression: a randomised controlled trial. 
Lancet. 2017 Jul 29;390(10093):480-489.

Referenties bij 'Primaire preventie pre-eclampsie'
Rolnik DL, Wright D, Poon LC et al. Aspirin versus Placebo in Pregnan-

cies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017 Aug 
17;377(7):613-622.

Akolekar R, Syngelaki A, Poon L, Wright D, Nicolaides KH. Competing 
risks model in early screening for preeclampsia by biophysical and 
biochemical markers. Fetal Diagn Ther. 2013;33(1):8-15

Poon LC, Wright D, Rolnik DL et al. Aspirin for Evidence-Based Pree-
clampsia Prevention trial: effect of aspirin in prevention of 
preterm preeclampsia in subgroups of women according to their 
characteristics and medical and obstetrical history. Am J Obstet 
Gynecol. 2017 Aug 4. pii: S0002-9378(17)30929-8. 

vaginale baring, 1000 ml na sectio of hemodynamische insta-
biliteit door bloedverlies. Bij de helft van de patiënten werd 
het middel meer dan een uur na de partus gegeven. 
In totaal overleden er 346 vrouwen: 1,5% in de tranexamine-
zuurgroep, 1,9% in de placebogroep (risico ratio 0,81, 95% BI 
0,65-1,00). Het gunstige effect van tranexaminezuur was 
alleen zichtbaar als het binnen 3 uur werd gegeven. Er was 
geen verschil in hysterectomie-percentages (totaal 3,5%), 
maar dit wijten de onderzoekers aan het feit dat de beslis-
sing tot hysterectomie vaak tegelijk met de randomisatie 
werd genomen. Het middel kon daar dus geen invloed meer 
op hebben. Er was geen verschil in trombo-embolische 
events of bijwerkingen. 
Overigens werden veruit de meeste vrouwen geïncludeerd in 
Afrika en Pakistan, wat de hoge mortaliteit en hysterectomie-
percentages verklaart. Het effect van tranexaminezuur is dus 
niet direct extrapoleerbaar naar ontwikkelde landen als 
Nederland. Er is nu een Franse studie gaande naar profylac-
tisch gebruik van tranexaminezuur (in de eerste minuten) na 
de geboorte van het kind. Dit zal waarschijnlijk wel resulta-
ten opleveren die direct van toepassing zijn op de Neder-
landse situatie. 

WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic 
acid administration on mortality, hysterectomy, and other 
morbidities in women with post-partum haemorrhage (WO-
MAN): an international, randomised, double-blind, placebo-
controlled trial. Lancet. 2017 May 27;389(10084):2105-2116.
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17/6 meet the professor

‘Fileleed in Ransdorp‘, appt Fedde mij 
om half een. Daarbij voegt de hoog-
leraar gynaecologie en obstetrie, leer-
stoel onderwijs en zorginnovatie, een 
foto die exact het uitzicht toont dat ik 
op dat moment ook heb. Een trekker 
met aanhanger kan de bocht niet 
maken op het smalle dijkje. Ik stap uit 
mijn auto en loop naar de motorrijder 
voor me. We begroeten elkaar harte-
lijk.
Even later zie ik hem, terwijl hij zich 
ontdoet van zijn motorpak. Hij heeft 
een lang lichaam, maar liefst 202 cm. 
We zoeken een tafeltje in de hoek van 
Het Schoolhuis in Holysloot, eten Pro-
vencaalse vissoep en Aubergine Parmi-
giana en praten honderduit.

Wortels
Fedde heeft een prettige zware stem. 
Omdat de boom niet los gezien kan 
worden van de wortels, zoals hij zelf 
formuleert, beginnen we over zijn oor-
sprong. Hij is geboren in ’s-Hertogen-
bosch. Zijn vader was docent natuur-
kunde op de HTS, zijn moeder 
verpleegkundige. Zijn moeder bracht 
hem de ambitie bij om dokter te wor-
den, die drive heeft hij van haar, zijn 
vader vond het allemaal maar niets. 
Meer iets voor rijkeluiszoontjes en ner-
gens goed voor. Totdat coassistent 
Fedde zijn vader in 1985 met succes 
reanimeerde. Het had drie kwartier 
geduurd, hetgeen goed vol te houden 
was, want Fedde bokste in die tijd. 
Daarna kregen vader en zoon een nog 
betere band. Zijn vader leefde dertien 
jaar voort. Zijn moeder overleed in 
2008 aan een darmperforatie. Een chi-
rurg en een internist counselden open 
en eerlijk en lieten de keus aan haar. 
De opties waren of oplappen voor een 
verpleeghuis of goede pijnstilling en de 
dood tegemoet. Fedde was onder de 

Lunchen met professor Fedde Scheele

'Inspiratie kan overal tegenop'

drs. Mieke Kerkhof

indruk van de wijze gesprekken die 
hierover gevoerd werden door de art-
sen. 
Hij heeft een oudere broer en een zus, 
die onlangs plotseling overleed. Hij was 
de jongste en voelde zich meer een 
toeschouwer van de wereld, echt opge-
voed werd hij niet meer, als jongste 
telg. Zijn zus was zijn grote voorbeeld. 
De vorming tot een keurig gerefor-
meerde jongedame was bij haar mis-
lukt. Zij was een totaal wilde puber. 
Door haar gestimuleerd, zocht hij de 
grenzen op en daagde ze uit. Op het 
Sint Janslyceum maakte hij deel uit van 
de keurtroepen van pater Mak, die 
sommige jeugdigen meenam op vakan-
tie en kennis liet maken met cultuur in 
Europa. Mak was een vernieuwer. Hij 
was in staat geweest om los te komen 
van de stupide dogmatiek. Hij zei ‘bij 
ons (de Rooms-Katholieken, MK) kan 
alles, als je je mond maar houdt‘. En zo 
schopte de gereformeerde Fedde het 
zelfs tot misdienaar in de katholieke 

Sint Jan. De mystiek interesseerde hem 
bovenmatig. 
In zijn jeugd had hij tamelijk lang haar 
en luisterde hij naar The Doors.

Beroepskeuze
Tijdens zijn studie verdiende Fedde 
geld met gasfitten, daar was hij goed 
in. Voor een geeltje reed hij voor op de 
brommer, die hij van zijn oom geërfd 
had en repareerde gaskachels en gei-
sers. Hij vond gynaecologen aardige 
mensen. Het vak verloskunde was in 
zijn ogen ronduit spectaculair. Zo werd 
de keus gemaakt. En vanuit zijn beroep 
begint de rondreis in de randgebieden 
die zeer de moeite waard zijn. ‘Klagen 
over regeldruk en roosters is wegge-
gooide tijd. Levensvreugde creëer je 
zelf‘. Inspiratie is daarbij het trefwoord. 
‘Inspiratie kan overal tegenop. Eigenlijk 
moeten alle gynaecologen één dag per 
week dingen doen die niets opleveren. 
Er moet afgesproken ruimte zijn om 
inspiratie te maken. Zo heeft Heres bij 

De prof als ster! Op een selfie met promovendi Nesibe Akdemir en Romana Malik. 
Foto Jelmer ten Hoeve
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ons de POP-poli opgezet, is Thurkow 
steengoed en landelijk bekend om 
allerlei ingrepen en heb ik de kans 
gekregen om te gloreren in het onder-
wijs van de toekomst, om maar eens 
iets te noemen. Zo krijg je een bou-
wende groep. 
Ik ga ervanuit dat ik niet de slimste 
ben. Er is een kans van één op drie dat 
ik een project kan oppakken, vervol-
gens een kans van 60 procent dat een 
project slaagt en dan moet je altijd nog 
rekening houden met collateral damage. 
Maar, ach, een blauwtje lopen mag.‘
Patiëntenzorg ziet Fedde als een ‘bij-
zonder type inkomen‘. Hij vindt de 
fikse discussies tussen Jan Kremer en 
Ben Willem Mol over evidence based 
medicine interessant. De technische 
insteek van EBM leidt vaak tot een mis-
match met de patiënt. EBM is vastge-
steld voor groepen en moet toegepast 
worden binnen de context van de pati-
ent.

Buiten gebaande paden
Fedde is trots op de know how die bin-
nen onze beroepsgroep bestaat. ‘We 
beschikken over zieners, dwarskijkers 
en omdenkers, die buiten de gebaande 
paden kijken naar de wereld. Neem 
Jan van Lith en Jan Kremer met zijn 
digipoli: zij vragen zich continu af of 
we op het goede spoor zitten en waar 
we over tien jaar staan. Dat is toch een 
ander type blik dan waar de meesten 
over beschikken. Daarnaast is er nog 
die Ben Willem Mol, ook een held, die 
kwakzalvers geen kans gunt door de 
implementatie van EBM. Ze zijn goud 
waard en we lopen met hen voor de 
troepen uit. Dat maakt je ook sterk in 
onderhandelingen met de overheid en 
verzekeraars. Je moet los van logica 
kunnen zijn, zoals Arnon Grünberg ook 
beweert. 'De klassieke logica is als een 
looprekje voor een kreupel mens'.
Er zijn meer werkelijkheden. Fedde 
gooit de term ‘sociaal constructivisme‘ 
op tafel: ‘Kijk naar probleemstellingen 
vanuit meerdere perspectieven, bij-
voorbeeld ook vanuit de economische 
en sociologische hoek. Dat is een vitale 
aanvulling op het positivistische meten 
is weten‘.
Hij roemt zijn promovendus Pim Teu-
nissen, wiens proefschrift Learning by 
doing voor Fedde zelf een leerzaam 

traject was. Pim las stapels sociologie-
boeken en gaf Fedde er college over, 
een mooie tijd. Geregeld vroeg Fedde 
dan ‘Pim, wat zijn de ankers met de 
aarde?‘

Drijfveren
'Wat drijft je?', vraag ik. Hij observeert 
en houdt van verhalen. De observaties 
moeten redelijk reproduceerbaar zijn 
en inzicht geven. Zo van ‘als ik dit niet 
gelezen had, zou ik anders naar de 
wereld kijken‘. Fedde houdt van de 
spanning en de dynamiek die dat met 
zich meebrengt. Toen hij van de acade-
mie naar de periferie ging dacht hij dat 
hij temidden van mensen zou komen, 
die ‘voor het geld gaan‘. Dat viel reuze 
mee. ‘Ik ben een projectenjongetje en 
kreeg de opdracht om het onderwijs te 
professionaliseren‘. Hij sprak Ronald 
Harden over medical education in 
Schotland en ging vanuit de VU samen-
werken met de medische faculteit in 
Maastricht. Samen met hen onderzoekt 
hij het onderwijs. Eén van de conclu-
sies: monodisciplinair onderwijs is niet 
de toekomst. ‘Netwerken bouwen, 
snuffelen, leren en er soms weer 
afscheid van nemen, zo gaat het. Zo is 
ook BOEG ontstaan, waarin de zorgin-
novatie is verweven en waarbij 
bekwaamheidsverklaringen zijn inge-
zet. Het door Olle ten Cate ontwikkelde 
EPA, entrustable professional activity, 
een uitwerking van de bij ons al sinds 
de jaren 90 bestaande bekwaamheids-
verklaring, is een totale hit in de VS 
geworden en waait nu weer terug naar 
Nederland, zo gaan die dingen‘.
De prijskwaliteitverhouding is zijn stok-
paardje. ‘Hoe lever je professioneel 
gefundeerde bijdragen voor de beste 
prijs. Dat is onze maatschappelijke 
plicht. Als een bevalling in ziekenhuis A 
twee keer zo duur is vergeleken met 
ziekenhuis B, dan moeten we uitzoe-
ken hoe dat komt. Datasystemen 
gebruiken om te benchmarken. Naar 
de toekomst kijken en kritisch zijn hoe 
we het de volgende generaties artsen 
aanleren‘. 

Onderwijs
Fedde vertelt over het onderwijs in Fin-
land, dat op een heel hoog peil staat 
wereldwijd. Onderwijzers daar zijn uni-
versitair geschoold. Het hele systeem 

van scholen, zoals in ons land, bestaat 
daar niet. Het adagium in Finland is 
‘we cannot loose any talent‘. Hij stelt 
vast dat het raar is dat in Amsterdam-
West een fractie van de kinderen naar 
het VWO gaat en in Amsterdam Zuid 
een fractie van de kinderen niet naar 
het VWO gaat.
Fedde propageert in principe vreed-
zaam leiderschap. Toch is hij geneigd 
een probleem te zien in fronten, als 
een soort oorlog, inclusief omsingelin-
gen. Handig onderhandelen en snap-
pen wat politiek is. Nadenken over 
posities van mensen. Er is weleens 
tegen hem gezegd dat hij teveel aan-
dacht kreeg met zijn onderwijs. Het 
gaat tenslotte om wetenschap: ‘De 
wereld ontkent het belang van onder-
wijzen. Het heeft ten onrechte niet zo’n 
hoge status. De opleiding is een veran-
derinstrument. Dat is mijn tegeltjes-
wijsheid. We moeten sterke figuren 
kweken die met ons kunnen (om)den-
ken. Dan leid je de zorg‘.

Opleiding
BOEG predikt vier jaar basis en twee 
jaar consolidatie. De generalist blijft 
bestaan in de diagnostiek. Fedde wil 
het breder trekken. ‘Grote moederspe-
cialismen, bijvoorbeeld Vrouw-Moeder-
Kind, zodat men nog generalistischer 
wordt opgeleid. Voor de therapie gaat 
een patiënte even bij de snijder langs. 
AIOS moeten zelf hun opleiding samen-
stellen. Ze moeten van hun drive hun 
project maken. Bijvoorbeeld bij 
Dorenda van Dijken via de menopauze-
etalage van het OLVG een stage lopen 
en vervolgens VPG doen in het VU/AMC 
medewerking. Nou geloof mij, als je 
het niet regelt, ben je voor Amster-
damse begrippen een doos. Het advies 
voor de AIOS is: zorg dat je diamantjes 
hebt. Het eist veel van je; je moet er 
zelf iets van maken en het maakt je 
ook wel kwetsbaar. Mensen willen 
immers zekerheden‘. 

Twee werelden
Fedde heeft de laatste dertig jaar 
60-80 uur per week gewerkt. ‘In ver-
schillende werelden leven en discus-
sies aanhoren roept bij mij weleens de 
vraag op of ik nog aangesloten ben. 
Door mijn werk en contacten bij de 
(semi)overheid en de IGZ heb ik veel 
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voorkennis en luister ik stomverbaasd 
naar discussies in de kliniek. Ik voel 
me af en toe alsof ik van Mars kom en 
ben soms mijn interne oriëntatie even 
kwijt‘.

Autoritair
‘Soms moet ik vanwege mijn bestuurs-
werk autoritair zijn, maar ja, er is nu 
eenmaal een afgesproken pikorde. De 
kaders moeten gecheckt worden en er 
moet worden gerapporteerd. Autoritair 
doen ligt me niet‘.

Inpandigheid
‘Het is druk door de grootschaligheid. 
Het vanuit thuis dienst doen is vaak 
geen goede optie. Maar ja, je kreeg van 
die lullige plekken toegewezen waar je 
slapen moest. Ik heb een keer de 
vaderkamer gekraakt en daar een IKEA 
hoogslaper gebouwd. Een twijfelaar, 
dat gaf te denken, maar dan kon ik, 
met mijn twee meter twee comfortabel 
liggen. Inpandig zijn is voor de oplei-
ding van de oudere arts-assistent scha-
delijk. Eigenlijk moet je iedere assistent 

zo snel mogelijk zelfstandig een sectio 
leren doen, dan kunnen ze alvast 
beginnen.‘

Verantwoording
‘Ik ben in de wetenschap geen opval-
lende jongen. Als de VU naar mijn 
publicaties kijkt, dan heb ik er genoeg 
die mij overtreffen. In het diplomatieke 
circuit heb ik mijn sporen verdiend. De 
ambtenaren wisselen helaas regelmatig 
van functie, maar met den Haag heb ik 
zinnig kunnen samen werken om de 
opleidingen te verbeteren en dat is ook 
veel waard voor een academie‘.

Gezin en hobbies
Fedde heeft een vrouw en drie kinde-
ren: een dochter (19) die natuurkunde 
studeert in Delft, een zoon (18) die 
business IT en management doet en 
een zoon (15) die cultureel getalenteerd 
is. 
Hobbies? 'Jazeker: duiken (langdurig 
kijken naar een snoek in de Spiegelpol-
derplas) en zeilen met mijn eigen 
bootje dat in Medemblik ligt'.

Fedde leest studieboeken sociologie en 
de papieren NRC en Volkskrant. 
Motorrijden is zijn ‘Zenmoment‘, dan 
kijkt hij naar de omgeving en is geeste-
lijk ontspannen. De motor maakt het 
reizen zeer flexibel. Vroeger reed hij op 
brommertjes. De auto is er voor het 
gezin, maar heeft zijn voorkeur niet. 
Vroeger had hij een Yamaha en zat de 
duivel bij hem achterop die ‘harder, 
harder‘ fluisterde in zijn oor. Nu rijdt 
hij op een Honda en zit zijn moeder 
achterop, die hem tot kalmte maant. 
‘Motorrijden is als een harddrug, je 
komt er nooit vanaf en op een dag ga 
je eraan dood‘.

We gaan weer naar huis, Fedde duikt 
in zijn motorpak en pakt de Honda. Ik 
vraag hem voorzichtig te zijn met zijn 
moeder, denkbeeldig achterop. ‘Ik ben 
een rustige jongen, hoor‘, zegt ie en 
geeft een flinke poep gas. En daar ver-
dwijnt hij in de uitgestrektheid van 
Landelijk Noord.

Fedde Scheele tijdens duo-oratie met Marjolein Zweekhorst, hoogleraar Athena instituut over patiëntenparticipatie, innovatie 
zorg en opleiding. Foto Jelmer ten Hoeve
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17/6 pico bello

Het inleiden en het stimuleren van 
de baring met oxytocine is routine in 
de Nederlandse praktijk. Oxytocine 
wordt, eenmaal gestart, vaak tot en 
met het nageboortetijdperk geconti-
nueerd, maar consensus over dosis 
en duur ontbreekt. Mogelijk leidt 
langdurig oxytocinegebruik tot ver-
minderde effectiviteit en meer com-
plicaties. Aan de andere kant zou 
staken van oxytocine kunnen leiden 
tot een langere duur van de partus 
en meer bloedverlies post-partum. In 
deze Pico Bello wordt daarom een 
antwoord gezocht op de vraag wat 
het effect is van staken van oxyto-
cine bij het bereiken van de actieve 
fase van de bevalling. Er wordt hier-
bij gekeken naar obstetrische com-
plicaties, maternale, foetale en neo-
natale uitkomsten.

Oxytocine
Oxytocine (letterlijk: snelle baring) 
wordt geproduceerd door de hypofyse-
achterkwab en veroorzaakt ritmische 
contracties van de uterus vanaf de 
tweede helft van de zwangerschap. Het 
patroon van de contracties is afhanke-
lijk van de toedieningswijze en dose-
ring.
In 1953 isoleerde de Amerikaanse bio-
chemicus Vincent du Vigneaud oxyto-
cine als eerste en een jaar later was hij 
in staat om dit te synthetiseren. Onder 
andere deze prestatie leverde Du Vig-
neaud uiteindelijk de Nobelprijs op.
Tegenwoordig is oxytocine wereldwijd 
een van de meest gebruikte middelen 
voor het inleiden van de baring, voor 
bijstimulatie tijdens de ontsluiting en 
uitdrijving en ter preventie van post 
partale bloedingen. 

Van de eenling-zwangerschappen 
boven een amenorroeduur van 37 
weken werd in 2014 21,7% ingeleid en 

Oxytocine staken in de actieve fase van de 
bevalling?
drs. V.E.B. Lamberti   semi-arts, Spaarne Gasthuis, Haarlem-Hoofddorp 
drs. L.L. Nieuwenhuis   AIOS gynaecologie en verloskunde, Spaarne Gasthuis, Haarlem-Hoofddorp
dr. F. Vernooij   gynaecoloog, Spaarne Gasthuis, Haarlem-Hoofddorp 

28.2% van de spontaan begonnen 
bevallingen werd bijgestimuleerd.1 
In de NVOG-richtlijn ‘Inductie van de 
baring’ staat dat oxytocine dient te 
worden toegediend met als streven 
drie weeën per tien minuten.2 Het 
dosisschema en de duur van oxyto-
cine-stimulatie worden niet nader 
gespecificeerd maar worden overgela-
ten aan de lokaal gemaakte afspraken. 
In de praktijk wordt oxytocine, een-
maal gestart, vaak tot en met het nage-
boortetijdperk gecontinueerd. Dit 
omdat het vroegtijdig staken van oxy-
tocine mogelijk de voortgang van de 
baring vertraagt.3 Tevens zou het toe-
dienen van oxytocine post-partum tot 
minder bloedverlies in de derde fase 
leiden.4,5 Hyperstimulatie is een van 
de bekende bijwerkingen van oxyto-
cine tijdens de baring met als mogelijk 
gevolg maternale pijn en uitputting en 
een suboptimale foetale conditie.6 Ook 
is in verschillende studies aangetoond 
dat het continueren van oxytocine 
gedurende langere tijd kan zorgen voor 
ongevoeligheid en vermindering van de 
oxytocine receptoren.7,8 Gedurende de 
baring maakt een vrouw zelf oxytocine 
aan. Mogelijk is dit endogene oxytocine 
na de opstartfase voldoende voor het 
vorderen van de baring en zou de toe-
diening van oxytocine kunnen worden 
gestaakt. Gezien het frequente gebruik 
van oxytocine en de potentiële nadelen 
ervan is het interessant om te onder-
zoeken of het staken van oxytocine in 
de actieve fase van de baring zou lei-
den tot een afname aan obstetrische 
complicaties. 

Vraagstelling
Leidt staken van oxytocine in de 
actieve fase tot betere obstetrische uit-
komsten in vergelijking met bevallin-
gen waarbij oxytocine tot en met de 
geboorte wordt gecontinueerd?

P  Vrouwen die à terme bevallen van 
een eenling in hoofdligging die wor-
den gestimuleerd middels oxytocine

I  Staken van oxytocine vanaf de 
actieve fase

C  Continueren van oxytocine tot en 
met de geboorte

O  Obstetrische complicaties, mater-
nale, foetale, neonatale uitkomsten

Zoekstrategie 
In PubMed werd gezocht met de zoek-
strategie: ((((“oxytocin”[MeSH Terms] 
OR “oxytocin”[All Fields])) AND (“deli-
very, obstetric”[MeSH Terms] OR 
(“delivery”[All Fields] AND 
“obstetric”[All Fields]) OR “obstetric 
delivery”[All Fields] OR “delivery”[All 
Fields])) AND (“labor, induced”[MeSH 
Terms] OR (“labor”[All Fields] AND 
“induced”[All Fields]) OR “induced 
labor”[All Fields] OR (“induction”[All 
Fields] AND “labour”[All Fields]) OR 
“induction of labour”[All Fields])) AND 
(active[All Fields] AND phase[All 
Fields] AND (“labour”[All Fields] OR 
“work”[MeSH Terms] OR “work”[All 
Fields] OR “labor”[All Fields] OR 
“labor, obstetric”[MeSH Terms] OR 
(“labor”[All Fields] AND “obstetric”[All 
Fields]) OR “obstetric labor”[All 
Fields])). 
Deze zoekstrategie leverde 84 resulta-
ten op. Na selectie van alle artikelen 
op basis van titel en abstract werden 
77 artikelen die niet over het effect van 
staken van oxytocine in de actieve fase 
gingen, geëxcludeerd.
Van de resterende zeven artikelen 
waren er vijf randomized controlled tri-
als (RCT), één een meta-analyse en één 
open case study. Deze laatste werd ge-
excludeerd omdat het geen gerandomi-
seerde studie of meta-analyse was. Uit 
de literatuurlijst van de meta-analyse 
konden nog drie relevante artikelen 
worden toegevoegd.
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Bespreking en resultaten
Van de negen geïncludeerde artikelen 
waren acht RCT’s9-16, en één meta-ana-
lyse.6 In de meta-analyse van Vlachos 
zijn zeven RCT’s9-15 geïncludeerd met 
in totaal 1232 barende vrouwen (dit 
betreft zeven van de acht door ons 
geïncludeerde RCT’s. De RCT van Bor 
et al. werd gepubliceerd na de meta-
analyse en hierin werden 200 patiën-
ten onderzocht. De details van de geïn-
cludeerde studies zijn weergegeven in 
tabel 1. Kwaliteit van de bewijskracht is 
goed aangezien alle studies RCT’s zijn 
of een meta-analyse. Er valt echter wel 
op te merken dat blindering alleen in 
de studie van Bahadoran11 werd gerea-
liseerd. 

In zeven van de negen studies werden 
alleen patiënten geïncludeerd waarbij 
oxytocine werd gestart in het kader 
van inleiding van de baring. In de stu-
dies van Bor16 en Ozturk15 werd oxyto-
cine ook gebruikt als bijstimulatie na 
spontane start van de baring in respec-
tievelijk 6% en 48% van de totale pati-
entenpopulatie. Echter geen van deze 
twee studies heeft in de analyses 
onderscheid gemaakt tussen deze indi-
caties. 
De actieve fase werd bij alle studies 
gedefinieerd als het hebben van 5 cm 
ontsluiting, met uitzondering van 
Diven13, waarbij hiervan werd gespro-
ken bij het hebben van regelmatige 
contracties en minimaal 4 cm ontslui-

ting en bij Bahadoran11 van 4 cm ont-
sluiting en 80% verstreken portio óf 
5 cm ontsluiting. Randomisatie vond 
plaats voor het bereiken van de actieve 
fase. Uitkomstmaten waren hypersti-
mulatie, een afwijkend CTG, de duur 
van de actieve fase, totale duur van de 
bevalling, pijnstilling, percentage sec-
tio’s, fluxus postpartum en neonatale 
uitkomsten (apgarscore, navelstreng 
pH, geboorte gewicht, neonatologie 
opname). 

Risico van hyperstimulatie
Hyperstimulatie werd gedefinieerd als 
het hebben van vijf of meer contracties 
per tien minuten met CTG-afwijkingen. 
Het continueren van oxytocine leidde 

Tabel 1. Studie karakteristieken 
Jaar, auteur Type Interventie # pat. Leeftijd Nulli-

pariteit
BMI Amenorroeduur

Spiegel, 2004 RCT Continueren 
Staken oxytocine bij 5cm 

52
52

29,5 ± 6,1 
30,1 ± 6,1

- - 40,0 ± 1,5 
40,0 ± 1,5

Unstunyurt, 2007 RCT Continueren 
Placebo bij 5cm 

174 
168

24,8 ± 5,2 
24,6 ± 4,9

63,2%
67,9%

23,3 ± 3,3  
23,0 ± 3,4

39,8 ± 1,4  
39,7 ± 1,3

Bahadoran, 2011 RCT Continueren 
Placebo bij 4cm en 80% verstreken, of 5cm ontsl.

54
50

25.9 ± 3.3 
25.1 ± 3.1

- 22 ± 2.1 
22 ± 2.4

39.6 ± 1.3 
39.6 ± 1.4

Rashwan, 2011 RCT Continueren 
Staken oxytocine in actieve fase (niet gedefinieerd)

100
100

23.2 ± 3.2 
24.1 ± 3.9

- 25.7 ± 3.2 
26.3 ± 3.9

40.64 ± 1.06 
40.43 ± 1.05

Diven, 2012 RCT Continueren 
Staken bij regelmatige contracties en >= 4cm 

127 
125

27,1 ± 5,6  
27,7 ± 5,7

49,6%
51,2%

32,7 ± 7,3 
31,0 ± 7,4

39,8 ± 1,3  
40,0 ± 1,0

Begum, 2013 RCT Continueren 
Staken oxytocine bij 5cm

50
50

-
-

-
-

-
-

-
-

Öztürk, 2015 RCT Continueren 
Staken oxytocine bij 5cm

64 
66

22 ± 3,0 
23 ± 3,0

100% - 39,0 ± 1,2  
39,6 ± 1,1

Vlachos, 2015 Meta-
analyse

- 1232 
totaal

- - - -

Bor, 2016 RCT Continueren 
Staken oxytocine bij 5cm 

100 
100

31 (27-35) 
29 (26-33)

45% 
46%

25 (22-32) 
26 (23-30)

AD <37         4% vs 4%
AD 37-40   53% vs 61%
AD >40     43% vs 35%

RCT = randomized controlled trial; AD = amenorroeduur; BMI = body mass index; De meta-analyse van Vlachos includeerde de zeven bovenste RCT’s 

Tabel 2. Maternale en neonatale uitkomsten (oxytocine continueren versus staken)

Auteur, jaar Groep Hyper-
stimulatie

CTG-
afwijkingen

Vacuüm 
extractie

Sectio 
caesarea

Fluxus post 
partum

Navelstreng pH Neonatologie 
opnames

Spiegel, 2004 Controle 
Interventie

16% 
12%

8% 
8%

5,8% 
3,8%

11,5% 
3,8%

- - -

Unstunyurt, 2007 Controle 
Interventie

17,2% 
8,3%

14,9%
13,7%

- 6,9%
4,8%

- 7,31 ± 0,1 
7,30 ± 0,1

9,8% 
7,1%

Bahadoran, 2011 Controle 
Interventie

- - - - - - -

Rashwan, 2011 Controle 
Interventie

7%
0%

(P<0,01)

16%
6%

(P<0,01)

- 17%
7%

(P<0,01)

- - 10%
4%

(P<0,01)
Diven, 2012 Controle 

Interventie
- - - 25,2%

19,2%
6,3% 
6,4%

7,26 (6,94-7,64)
7,27 (7,08-7,68)

7,9% 
7,2%

Begum, 2013 Controle 
Interventie

10%
0%

(P<0,05)

16%
10%

4%
8%

16%
4%

12%
0%

(P<0,05)

- 12%
4%

Öztürk, 2015 Controle 
Interventie

9,4%
6,1%

15,6%
7,6%

- 7,1% 
2,9%

- - -

Vlachos meta-analyse, 
2015

Controle 
Interventie

12,5%
4,7%

(P=0,0003)

14,9%
9,9%

(P=0,04)

- 14,0%
8,1%

(P = 0,002)

- - 9,2%
6,4%

(P=0,14)
Bor, 2016 Controle 

Interventie
12% 
2% 

(P=0,008)

51% 
20% 

(P=0,001)

8% 
11%

22% 
15%

22% 
16%

<7,10  6% 
3%

5% 
4%

In de controle groepen werd oxytocine gecontinueerd. In de interventie-groepen werd de oxytocine gestaakt (merendeel van de studies vanaf 5cm ontsluiting).
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tot significant meer hyperstimulatie: 
Vlachos6 rapporteerde een odds ratio 
van 0,36 (95% BI 0,20-0,62) bij stop-
pen van oxytocine en Bor16 vond een 
relatief risico van 5,62 (95% BI 1,28-
24,65) bij het continueren van oxyto-
cine (tabel 2). 

Afwijkend CTG
Vlachos6 en de studie van Bor16 von-
den dat afwijkende CTG’s respectieve-
lijk 1,6 en 2,6 keer vaker voorkwamen 
in de groep waarbij oxytocine werd 
gecontinueerd (tabel 2). 

Duur van de actieve fase en 
herstart oxytocine
Bor16 rapporteerde een (significant) 
langere duur van de actieve fase wan-
neer oxytocine werd gestaakt (gemid-
deld 41 minuten langer). Uit de meta-
analyse van Vlachos6 kwam 
daaren tegen geen significant verschil in 
duur van de actieve fase of de totale 
duur van de partus (tabel 3). 
Herstarten van oxytocine in de groepen 
waarbij dit gestaakt werd gebeurde in 
36% van de barende in de studie van 
Bor en in gemiddeld 18% van studies in 
de meta-analyse. Redenen hiervoor 
waren een niet vorderende ontsluiting 
(NVO), gedefinieerd als het stagneren 
van ontsluiting over een periode van 
twee uur, en onvoldoende weeën per 
tien minuten. Bor16 schreef echter ook 
dat van de 36 patiënten bij wie oxyto-

cine herstart werd er maar dertien aan 
deze definitie voldeden. 

Pijnstilling
Pijnstilling werd niet besproken in de 
meta-analyse. De studies van Spiegel9, 
Diven13 en Bor16 rapporteerden geen 
verschil in gebruik van pijnstilling en 
epidurale anesthesie tussen beide groe-
pen. Rashwan12 beschrijft dat er wel 
significant meer gebruik werd gemaakt 
van analgesie (niet gedefinieerd) in de 
groep waarbij oxytocine werd geconti-
nueerd.

Risico van SC en kunstverlossing 
Bor16 rapporteerde minder sectio’s in 
de groep waarbij oxytocine werd 
gestaakt, dit betrof echter geen signifi-
cant verschil. De meta-analyse6 ver-
meldt wel significant minder sectio’s in 
de groep waar oxytocine werd gestaakt 
(OR 0,53 (95% BI 0,36-0,79)) maar 
geen verschil in vacuümextracties.

Fluxus post partum
In de meta-analyse en de studie van 
Bor et al. werden geen significante ver-
schillen gevonden in de incidentie van 
fluxus post partum6,16. 

Neonatale uitkomsten
Er werden geen significante verschillen 
gevonden in apgarscore en navelstreng 
pH. Ook was er geen significant ver-
schil in NICU-opnames (tabel 2). 

Conclusie
Vrouwen bij wie toediening van oxyto-
cine wordt gestaakt in de actieve fase 
van de bevalling hebben significant 
minder kans op hyperstimulatie, een 
afwijkend CTG of het ondergaan van 
een sectio. Er was geen verschil in 
fluxus post-partum en in de neonatale 
uitkomsten. De actieve fase van de 
baring duurde in de studie van Bor 
gemiddeld 41 minuten langer bij stop-
pen van de oxytocine, maar de meta-
analyse toonde geen verschil in duur 
van de baring. In 18-36% van de geval-
len werd de oxytocine herstart.

Discussie
Het staken van oxytocine in de actieve 
fase leidt tot minder hyperstimulatie, 
minder afwijkende CTG’s en minder 
sectio’s maar heeft als potentieel 
nadeel dat de actieve fase langer zou 
kunnen duren. Aan het begin van een 
bevalling zorgt oxytocine ervoor dat de 
oxytocine receptoren zich vermeerde-
ren. Echter, het continueren van exo-
gene oxytocine over langere tijd kan 
zorgen voor ongevoeligheid en vermin-
dering van de receptoren.7,8 Dit zou 
een verklaring kunnen zijn voor het feit 
dat er in de meta-analyse van Vlachos 
geen significant verschil in de duur van 
de baring werd vonden en in de RCT 
van Bor een klein verschil. 
In slechts één van de acht RCT’s wer-
den patiënten en artsen geblindeerd 

Tabel 3. Karakteristieken durante partu (oxytocine continueren versus staken)
Jaar, auteur Groep Actieve fase

Duur min / uren*
Tweede fase 
baring

Totale duur
baring

Max dosis oxyto-
cine (mU/min)

Epiduraal Herstart oxyto-
cine

2004, Spiegel Controle 
Interventie

3,3 ± 2,9* 
2,6 ± 2*

0,5 ± 0,6*
0,5 ±0,6*

- 6,7 ± 2,9 
6,9 ± 3,5 

56%  
56%

7,7%

2007, Unstunyurt Controle 
Interventie

101 ± 73  
111 ± 90

18,6 ± 15,9 21,4 ± 
35,6

611 ± 322 571 ± 
285

13,8 ± 5,3  
13,6 ± 5,4

- 6,5%

2011, Bahadoran Controle 
Interventie

161,8 ± 87,7
152,6 ± 47,3

43,0 ± 30,3
47,0 ± 30,0

408 ± 110
427 ± 150

- - 10%

2011, Rashwan Controle 
Interventie

3,0 ± 0,7*
3,7 ± 0,6*

(P<0,01)

36,2 ± 9,9
45,2 ± 14,1

(P<0,01)

6,3 ± 0,96*
7,7 ± 1,09*

(P<0,01)

mean mlU/min
4,46 ± 1,16
4,28 ± 1,29

100%
41% 

(P<0,01)

8%

2012, Diven Controle 
Interventie

3,0 (0,1-15,3)*
3,9 (0,1-15,5)*

0,5 (0-6,7)*
0,5 (0-6,5)*

- 13,0 6,8 
13,1 6,6

96,1%
94,4%

46,4%

2013, Begum Controle 
Interventie

- - 3,5-13,0*
2,5-10,5*
(P=0,01)

- - 4%

2015, Öztürk Controle 
Interventie

- - 373 ± 217,8  389 ± 
198,7

- - 3%

2015, Vlachos meta 
analyse

Controle 
Interventie

294
282

(P= 0.96)
2016, Bor Controle 

Interventie
Mediaan 88

125 min
(P=0,007)

- - ml/uur 
120 (90-180)  90 

(60-180)

41% 
51%

36%

*Duur weergegeven in uren. 
In de controle groepen werd oxytocine gecontinueerd. In de interventie-groepen werd de oxytocine gestaakt (merendeel van de studies vanaf 5cm ontsluiting)
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ten aanzien van het staken dan wel 
continueren van oxytocine. Dit zou van 
invloed kunnen zijn op de beslissing tot 
herstarten van oxytocine. In 18-36% 
van de patiënten werd oxytocine her-
start. Opvallend is dat in de studie van 
Bor (16) maar 1 op de 3 patiënten bij 
wie de oxytocine werd herstart, volde-
den aan de definitie van niet vorde-
rende ontsluiting. Wellicht werd in de 
overige gevallen oxytocine vaker her-
start op wens van de arts of de patiënt 
omdat deze op de hoogte waren dat 
oxytocine was gestaakt en er werd 
gevreesd voor een langere duur van de 
baring. Het herstarten van de oxyto-
cine zonder indicatie zou voor een 
onderschatting van het voordelige 
effect van het staken van oxytocine 
kunnen hebben gezorgd. Het ware per-
centage van de patiënten waar oxyto-
cine herstart zal moeten worden ligt 
waarschijnlijk dichter in de buurt van 
10%, het resultaat gevonden in de 
geblindeerde studie (11). Aan de andere 
kant is het mogelijk dat met het minder 
vaak herstarten van oxytocine wel een 
significant verschil zou zijn gevonden 
in de duur van de baring.  
Verschillende factoren zijn van invloed 
op de uitkomsten van een bevalling 
zoals onder andere de pariteit, sectio 
in de anamnese en epidurale anesthe-
sie. De baring duurt over het algemeen 
langer bij nulliparae.  Slechts 4 studies 
beschrijven het aantal nullipara in 
beide groepen, in deze studies was of 
het percentage nullipara gelijk, of wer-
den alleen nulliparae geïncludeerd (15) 
Bij een partus na een sectio is het 
risico op opnieuw een sectio groter. In 
de meeste studies werden patiënten 
met een sectio in de voorgeschiedenis 
echter geëxcludeerd. 
Verder werd er in de studies geen ver-
schil gevonden in gebruik van epidu-
rale pijnstilling tussen beide groepen. 
Pariteit, sectio in de voorgeschiedenis 
en epidurale anesthesie zijn dus welis-
waar potentiele confounders, maar het 
is niet waarschijnlijk dat deze de resul-
taten van de huidige studies verstoren 
doordat er werd gerandomiseerd en er 
geen verschillen tussen de groepen 
waren. Wel zou het voor toekomstige 
studies interessant zijn om te beoorde-
len of het effect van stoppen van oxy-
tocine verschilt tussen deze nulli- en 

multiparae, vrouwen met en zonder sec-
tio in de voorgeschiedenis en barenden 
met en zonder epidurale anesthesie. 
Een ander punt van discussie is de 
definitie van ‘de actieve fase’. Bijna alle 
gevonden studies gebruikten 5 cm ont-
sluiting als afkappunt. Een recent 
onderzoek suggereert dat er vanaf 6 
cm ontsluiting kan worden gesproken 
van de actieve fase (17). Een ander 
afkappunt (wanneer de oxytocine te 
staken) kan ook invloed hebben op de 
gevonden uitkomsten, zowel in het 
voordeel van staken als in het nadeel 
van staken. Een beter moment van sta-
ken wordt wellicht nog gevonden.
Tevens is het bekend dat de latente 
fase langer duurt bij een baring die 
wordt ingeleid dan bij een baring die 
spontaan is begonnen.  Vrijwel alle stu-
dies includeerden alleen patiënten die 
oxytocine kregen in het kader van een 
inleiding van de baring. Slechts 75 van 
de 1432 patiënten in de onderzochtte 
studies kregen oxytocine ter bijstimula-
tie na een spontaan gestarte baring. 
Meer onderzoek is nodig om te weten 
of de gevonden resultaten ook gelden 
voor deze laatste groep. 

Aanbevelingen
Uit de beschikbare literatuur lijkt op 
dit moment het staken van oxytocine 
vanaf de actieve fase tijdens de baring 
(na inleiding) een voordeel te hebben 
boven het continueren van oxytocine.  
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Samenvatting 
Oxytocine wordt gebruikt voor het 
inleiden en stimuleren van de baring. 
Oxytocine wordt vaak tot en met het 
nageboortetijdperk gecontinueerd. 
Echter, oxytocine-stimulatie kan lei-
den tot hyperstimulatie en een sub-
optimale foetale conditie. Daarnaast 
leidt continueren van oxytocine over 
langere tijd tot ongevoeligheid en ver-
mindering van de oxytocinerecepto-
ren. De in deze PICO beschreven 
meta-analyse en gerandomiseerde 
studies tonen aan dat stoppen van 
oxytocine in de actieve fase leidt tot 
een significant lager risico op hyper-
stimulatie, een afwijkend CTG of het 
ondergaan van een sectio. Er was 
geen verschil in fluxus post-partum 
en in de neonatale uitkomsten. De 
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Een prachtboek! ‘Spot on’, zouden 
de Engelsen zeggen. Waarom is dit 
een prachtboek? 

Marieke Paarlberg, gynaecoloog te 
Apeldoorn, en Harry van de Wiel, 
hoogleraar gezondheidspsychologie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
hebben een multidisciplinair boek 
samengesteld over een groot aantal 
medische onderwerpen waar de gynae-
coloog dagelijks mee te maken heeft. 
Het verschil met andere medisch-tech-
nologische leerboeken is dat het accent 
van dit leerboek op de context ligt. De 
context, waarin zorg wordt geleverd. 
Die is vaak ingewikkeld en weerbar-
stig. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen 
die erg angstig zijn voor de bevalling, 
die traumatische ervaringen hebben 
gehad, die te maken hebben met huise-
lijk geweld, die depressief zijn of 
andere psychiatrische problematiek 
hebben. Hoe ga je daarmee om? 
Zorgprofessionals hebben dikwijls de 
neiging zich te concentreren op het 
medische verhaal (specifieke klachten, 
lichamelijke bevindingen, laboratorium  
afwijkingen) waarbij onvoldoende 
rekening wordt gehouden met het ver-
haal - en de context - van de zorgge-
bruiker. Deze eendimensionale kijk is 
vooral een uiting van machteloosheid: 
zorgprofessionals voelen zich niet goed 
in staat om iets concreets met die con-
text te doen. 
Dit leerboek brengt hierin verandering. 
Het vult op een gestructureerde wijze 
de leemte in kennis op dit gebied. Aan 
de hand van heel herkenbare voorbeel-
den uit de praktijk wordt door natio-
nale en internationale experts gestruc-
tureerd aandacht gegeven aan de 

diverse psychosociale uitdagingen die 
onderzoek, diagnostiek en behandeling 
met zich meebrengen. Daarnaast wor-
den op een heldere wijze de opties 
benoemd om met deze uitdagingen om 
te gaan. Aan het eind van elk hoofd-
stuk wordt aan de hand van een korte 
vragenlijst uw opgedane kennis 
getoetst. Ik miste informatie over het 
cultuurhistorische perspectief van zorg-
gebruikers op ziekte en gezondheid. 
Maar dat is misschien een interessant 
onderwerp voor deel twee van dit 
prachtboek!
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actieve fase van de baring duurde in 
de studie van Bor gemiddeld 41 minu-
ten langer bij stoppen van de oxyto-
cine, maar de meta-analyse toonde 
geen verschil in duur van de baring. 
In 18-36% van de gevallen werd de 
oxytocine herstart. Kortom: het sta-
ken van oxytocine vanaf de actieve 
fase tijdens de baring lijkt te leiden tot 
minder complicaties dan het continue-
ren van oxytocine.

Trefwoorden 
Inleiden van de baring, actieve fase 
van de baring, oxytocine

Summary
Oxytocin is widely used for induction 
and augmentation of labour. Oxytocin 
(once started) is often continued until 
the postnatal period. However, oxyto-
cin stimulation can lead to hypersti-
mulation and a suboptimal fetal con-
dition. In addition, continuation of 
oxytocin over time leads to insensiti-
vity and reduction of the oxytocin 
receptors. The meta-analysis and ran-
domized study described in this PICO 
show that discontinuation of oxytocin 
in the active phase of labour results 
in a significantly lower risk of uterine 
hyperstimulation, abnormal CTG and 
caesarean deliveries. There was no 
difference in post partum hemorr-
hage and in neonatal outcomes. The 
active phase of the labor in the study 
of Bor lasted 41 minutes longer when 
oxytocin was stopped, but the meta-
analysis showed no difference in 
duration of labor. In 18-36% of cases, 
the oxytocin was restarted. In conclu-
sion: discontinuation of oxytocin 
during the active phase during labor 
seems to lead to fewer complications 
than continuation of oxytocin.

Keywords 
Induction of labour, active phase of 
labour, oxytocin 
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