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18/7 editorial

ductieve auteurs geënquêteerd bij een 
respons rate van 30%. 19 van de 27 
respondenten gaven toe dat ze in meer 
dan 25% van de publicaties waarin zij 
auteur waren niet voldoen aan ten 
minste één van de vier Vancouver crite-
ria. Dit resultaat onderstreept de nood-
zaak om auteurschap in de toekomst 
beter te definiëren. Een aanzet daartoe 
is in 2015 gegeven door Singh Chawla 
met het voorstel om een gestandaardi-
seerd systeem van zogenaamde digital 
author contributorship badges te 
gebruiken bij het catalogiseren van de 
betrokkenheid van een auteur in het 
tot stand komen van een publicatie.4 
Dit systeem kent 14 categorieën waarin 
een auteur zijn rol in het wetenschap-
pelijke werk kan aangeven. Het lijkt 
een transparant systeem dat ook kan 
bijdragen in een betere profilering van 
individuele wetenschappers ten 
aanzien van hun expertise en hun 
input in wetenschappelijke werk. Dit 
geldt met name in publicaties die tot 
stand gekomen zijn door grote samen-
werkingsverbanden. Inmiddels wordt 
dit systeem geïmplementeerd in de 
dagelijkse praktijk door o.a. de uitge-
ver BioMedical Central. Wat het waard 
is zal ons de toekomst leren.

Referenties
1. Ioannidis, JPA. Thousands of scientists 

publish a paper every five days. Nature 
2018;561:167-9.

2. Pelt van, S. Kampioen veelpubliceren. De 
Volkskrant, 10 oktober 2018

3. Guglielmi, G. Who gets credit? Survey digs 
into the thorny question of authorship. 
Nature 2018, doi:10.1038/d41586-018-
05280-0.

4. Singh Chawla, D. Badges of distinction. 
Nature 2015;526:145-6.

Recent verscheen in Nature een artikel 1 
van Stanfordhoogleraar John Ioannidis 
over zogenaamde ‘hyperprolific 
authors’ ofwel auteurs van weten-
schappelijke artikelen die een jaarlijkse 
output hebben van meer dan 72 artike-
len (equivalent aan minimaal één 
artikel in de vijf dagen). In zijn search 
van de wetenschappelijke literatuur in 
de periode 2000-2016 leverde hem, na 
wat exclusiecriteria te hebben toege-
past, een cohort van 265 auteurs, voor-
namelijk afkomstig uit de geneeskunde 
en de biomedische wetenschappen, op 
die aan deze definitie voldoen. Wat 
Ioannidis opvalt is dat deze groep 
hyperproductieve auteurs in de periode 
2001 tot 2014 met factor 20 is toegeno-
men. Dit lijkt een uitwas te zijn van de 
doorgeschoten publicatiedrift onder 
het motto ‘publish or perish’.
Wat op zich niet verbazingwekkend is, 
is dat de hyperproductieve auteurs zich 
veelal clusteren in bepaalde instituten 
waarin succesvolle epidemiologische 
studies lopen zoals bijvoorbeeld in het 
Erasmus MC in Rotterdam. Daar loopt 
bijvoorbeeld de Generation-R-studie 
die voor een tsunami aan publicaties 
verantwoordelijk is en het Erasmus MC 
een koploperpositie heeft verschaft op 
mondiaal vlak met de hoogste dicht-
heid aan hyperproductieve auteurs 
(n=9) op de voet gevolgd door de 
Harvard University (n=5).
In de Volkskrant 2 kunnen we lezen dat 
een van de hyperproductieve Rotter-
damse hoogleraren zelf toegeeft niet al 
zijn eigen artikelen (volledig) te hebben 
gelezen. Dit werpt de vraagt op wat 
auteurschap in de wetenschap nog 
eigenlijk inhoudt. Al jaren gebruiken 
we de zogenaamde Vancouver criteria 
als leidraad voor auteurschap in weten-
schappelijke publicaties. Hierin kan 
men zich kwalificeren voor een 
auteursplek door aantoonbare betrok-
kenheid in het bedenken en uitvoeren 
van het wetenschappelijke werk, het 

analyseren van de data en tenslotte in 
het schrijven van het manuscript. 
Echter, de werkelijkheid toont een 
ander plaatje waarin het auteurschap, 
met name van hyperproductieve 
auteurs, niet tot stand komt op basis 
van de Vancouver criteria maar bijvoor-
beeld vanwege hun rol bij het verkrij-
gen van funding of door hun supervisie 
voortkomend uit hun leiderschaps-
positie binnen een consortium, eigen 
onderzoeksgroep of instituut.
Het is daarom van belang te weten wat 
wetenschappers zelf vinden hoe een 
auteurschap tot stand zou moeten 
komen. Recent konden we de resulta-
ten van een survey onder 6000 weten-
schappers lezen die hierop bevraagd 
zijn.3 Het grootste draagvlak voor een 
auteurschap werd afgegeven als er 
betrokkenheid was bij de analyse, de 
interpretatie en het schrijven van het 
manuscript. Toegespitst op alleen het 
design en uitvoering van een experi-
ment werd een gegarandeerde auteurs-
plek afgegeven door minder dan 40% 
van de bevraagden. Het aanleveren van 
samples of data gaf in maximaal 50% 
draagvlak voor auteurschap. Tot slot, 
verantwoordelijkheid voor de research 
infrastructuur leverde slechts in circa 
30% steun voor een auteurschap. Dit 
resultaat toont aan dat wetenschappers 
inhoudelijke betrokkenheid van 
auteurs bij het tot stand komen van 
wetenschappelijke publicaties voorop 
stellen. Hierin past het dus niet om 
alleen op basis van een leiderschaps-
positie mee te publiceren en zo een 
acceleratie naar hyperproductiviteit 
door te maken. 
Ioannidis heeft vervolgens 81 hyperpro-

Wat is het auteurschap nog waard?

dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur

Fig. 1 Een aantal van de in totaal 14 Digital Author Contributorship Badges. 
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(DGOA) die niet bepalend zijn in con-
tractafspraken. De visie van CZ aan-
gaande oncologische zorg wijst op het 
belang van de vorming van oncologi-
sche netwerken met hierin centraal 
een oncologisch centrum. ZN hebben 
geen visie of beleid aangaande verdere 
concentratie van zorg maar benadruk-
ken dat concentratie plaatsvindt als 
gevolg van normen die de beroeps-
groep zichzelf oplegt. ZN zouden in de 
toekomst meer aandacht willen voor 
uitkomstindicatoren als Patient Related 
Experience Measurement (PREM) en de 
Patient Related Outcome Measurement 
(PROM) om hiermee samen de zorg 
naar een hoger plan te tillen. 
De zaal is vervolgens kritisch. Hoe 
nuttig zijn al deze indicatoren, voorals-
nog zien we alleen maar een toename 
van de administratieve lasten maar wat 
levert het op? Patiënten zien door de 
bomen het bos niet meer en krijgen 
veel te veel vragen. Moeten we niet 
naar een simpeler methode om uit-
komst te meten zoals bijvoorbeeld

De goedbezochte thema-ALV van 26 
september werd inhoudelijk vormgege-
ven door de pijler oncologie (WOG) en 
de pijler gynaecologie (WG Endometri-
ose). Het eerste deel van de avond 
werd besteed aan het onderwerp cen-
tralisatie van kankerzorg en het tweede 
deel aan centralisatie van endo-
metriosezorg. 

Centralisatie van kankerzorg
De organisatie van de gynaecologisch 
oncologische zorg is in Nederland de 
afgelopen jaren sterk veranderd waar-
bij centralisatie voor een deel van de 
tumoren heeft plaatsgevonden. Is het 
wenselijk en haalbaar verder te centra-
liseren, is de zorg hiermee verder te 
verbeteren en kunnen de gynaecolo-
gisch oncologische centra dit waarma-
ken? En, is de logistiek voor de patiënt 
optimaal en is deze te verbeteren? Dit 
laatste zeker! Althans volgens professor 
Boucherie van het Centre for Health-
care Operations Improvement and 
Research (CHOIR) van de UT Twente. 

Tijdens de ALV zette Boucherie in een 
lezing over ‘de wiskunde van het 
wachten’ kraakhelder uiteen dat alles 
draait om het verminderen van varia-
belen en dat meer capaciteit in de 
regel geen oplossing is voor een logis-
tiek probleem. Aan de hand van een 
aantal praktijkvoorbeelden waarbij de 
afdeling van Boucherie werd gevraagd 
mee te werken aan een oplossing werd 
duidelijk dat of het nu ging om het 
terugdringen van de wachttijd voor een 
CT-scan, het laten draaien van een 
extra OK zonder extra verplegend per-
soneel, het verminderen van wachttij-
den op de polikliniek of het verwerken 
van meer coupes op een afdeling 
pathologie na een fusie, voor al deze 
problemen zijn met mathematische 
modellen prima oplossingen te vinden. 
Alles draait namelijk om het inzichtelijk 
maken van de variabelen, het reduce-

ren van variabiliteit van patiënten in- 
 stroom en niet harder werken maar 
beter werken op de momenten dat je 
werkt. Boucherie gaf ons mee dat logis-
tieke optimalisatie een verplicht onder-
deel zou moeten worden binnen de 
opleiding tot gynaecoloog en dat we 
meer moeten kijken naar de populatie 
dan naar de individuele patiënt.

Hierna gingen Anja Lenssen, Medisch 
adviseur van CZ, en Barbara van 
Leiden, beleidsadviseur van Zorgverze-
keraars Nederland (ZN), in op wat de 
mening van de verzekeraar is ten 
aanzien van centralisatie van kanker-
zorg. Zorgverzekeraars hanteren hierbij 
verschillende normen. Zo zijn er de 
door ZN vastgestelde minimumnor-
men, dit zijn volumenormen die, als 
een ziekenhuis hier niet aan voldoet, 
ertoe kunnen leiden dat een zorgverze-
keraar geen contract afsluit met een 
ziekenhuis. Verder zijn er de overige 
normen zoals de indicatoren van de 
Dutch Gynaecological Oncology Audit 

Concentratie van zorg

dr. Astrid Vollebregt
dr. Bart Hellebrekers   
Beiden bestuurslid van de NVOG

nvog-bestuur

©
 M

ar
c-

Ja
n 

Ja
ns

en



326

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 131, november 2018  www.ntog.nl

licht en de visie van de werkgroep is 
dat level-1-zorg kan worden uitgevoerd 
door de algemeen gynaecoloog met 
aandacht en kennis van de diagnostiek 
en behandeling van endometriose-
patiënten, en level-2-zorg in gespeciali-
seerde centra, in de verwachting dat 
zorg voor vrouwen met deze aandoe-
ning in de gehele linie zal verbeteren. 
Dit wordt overigens ook geadviseerd 
door de World Endometriosis Society, 
met als advies één expertisecentrum 
per twee à drie miljoen inwoners, wat 
betekent dat we in Nederland met acht 
centra kunnen volstaan. De visie van 
de werkgroep werd positief ontvangen 
door de zaal, wel werden twijfels geuit 
over de noodzaak tot certificering: dit 
creëert extra administratieve lasten en 
is het echt nodig? Duidelijk was in elk 
geval dat de organisatie van endometri-
osezorg meer en meer in netwerken 
zal moeten gaan plaatsvinden en de 
werkgroep gaat met de uitwerking 
hiervan verder mee aan de slag! 

we eerst studies moeten doen om dit 
voor de endometriosechirurgie ook aan 
te tonen alvorens we overgaan tot cen-
tralisatie van endometriose in Neder-
land. De term ‘endometriosecentrum’ 
wordt nu door heel veel ziekenhuizen 
gebruikt zoals te zien is op de site van 
de patiëntenvereniging. Momenteel is 
het geheel niet inzichtelijk welke en 
hoeveel zorg in deze centra wordt gele-
verd. De huidige situatie zou eenvoudig 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden in 
jaarverslagen. Wat is er nodig om te 
centraliseren? Onder andere het belang 
van volumenormen, multidisciplinaire 
teams, opleiding, wetenschap en net-
werken werden genoemd, gestoeld op 
expertise uit voorbeelden van de chi-
rurgie.

Annemiek Nap (gynaecoloog Rijnstate, 
bestuurslid Werkgroep endometriose) 
presenteerde vervolgens de visie van 
de werkgroep endometriose: een 
actuele centralisatie van complexe zorg 
met een heldere onderverdeling in 
level-1- en level-2-zorg. Een aantal voor-
beelden uit het buitenland werd toege-

Tripadvisor en bol.com dat doen?
Normering voor expertisecentra heeft 
een positieve invloed op de kwaliteit 
van de zorg voor alle endometriose 
patiënten. Goede zorg voor endometri-
osepatiënten blijkt vaak ingewikkelder 
dan op het eerste gezicht lijkt. Eenvou-
dige hormonale behandeling vereist 
soms meer actuele kennis dan gedacht, 
en een simpele endometriosecyste 
blijkt niet altijd geopereerd te hoeven 
worden. Vrouwen met klachten van 
diepe endometriose blijken juist een 
multidisciplinaire behandeling nodig te 
hebben, waarbij in een aantal gevallen 
complexe chirurgie moet worden uitge-
voerd. En hoewel endometriose-
chirurgie wel als moeilijker wordt 
beschouwd dan oncologische chirurgie, 
is centralisatie van deze zorg nog geen 
gemeengoed. 
Paul van Kesteren gynaecoloog in het 
OLVG (en secretaris van de Werkgroep 
endometriose) liet in zijn presentatie 
diverse voorbeelden zien uit de oncolo-
gische en bariatrische chirurgie waaruit 
blijkt dat centralisatie een verbetering 
geeft van de uitkomsten; de vraag is of 

Endometriosezorg in Nederland
Bron: https://endometriose.nl/zorgwijzer/
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MMC toont design
kunstbaarmoeder

Tijdens de Dutch Design Week (DDW) 
toonde Máxima Medisch Centrum 
(MMC) in samenwerking met Next 
Nature Network voor het eerst een 
design kunstbaarmoeder.
Een kunstbaarmoeder dient als vervan-
ging van de couveuse en de kunstma-
tige beademing en is bedoeld om 
vroeggeboren kinderen in periode van 
24 tot 28 weken te helpen aangezien 
de overlevingskansen bij deze kinderen 
nog steeds laag zijn.
Recent dierexperimenteelonderzoek uit 
de VS toonde aan dat onvolgroeide 
schapenfoetussen zich tot wel een 
maand lang verder ontwikkelden in 
een warme plastic zak gevuld met 
vruchtwater die fungeerde als kunst-
matige baarmoeder. Daardoor waren 
hun organen, inclusief longen, beter 
gerijpt om zelfstandig verder te kunnen 
leven. Of hiermee ook hersenschade 
kan worden voorkomen, zoals die vaak 
optreedt bij vroeggeboren kinderen, 
werd daar nog niet helemaal duidelijk. 
Tijdens de Dutch Design Week was het 
design van de kunstbaarmoeder te zien 
in het Innovation Powerhouse tijdens 
de tentoonstelling ‘Chronic Health’ als 
onderdeel van de Embassy of Health. 
Initiatiefnemer prof. Guid Oei hoopt, 
samen met TU Eindhoven en een con-
sortium van een aantal Europese kli-
nieken, binnen enkele jaren met een 
eerste prototype kunstbaarmoeder te 
komen. Bron: MMC

NVOG online 
patiëntenpanel

Het online patiëntenpanel van de 
NVOG gaat 15 oktober a.s. van start! Er 
hebben zich al tientallen vrouwen, die 
ervaring hebben met de verloskundige 
en/of gynaecologische zorg, aangemeld 
om deel te nemen aan dit panel.
Het doel van het online panel is onder 
meer de mening van patiënten te 
betrekken bij alle activiteiten binnen 
de NVOG. Dit kan feedback zijn op ont-
wikkelde informatie, maar ook kan er 
een korte vragenlijst worden uitgezet 
om een mening te peilen. Via dit panel 
zouden ook deelnemers geworven 
kunnen worden voor bijvoorbeeld een 
focusgroep. Het is een besloten panel. 
Alle NVOG koepels, pijlers, commissies 
en werkgroepen worden uitgenodigd 
gebruik te maken van dit patientenpa-
nel. Bij interesse is er meer informatie 
te vinden op www.degynaecoloog.nl 
(https://www.degynaecoloog.nl/nut-
tige-informatie/patientenpanel/) of 
anders mailen naar Ank Louwes 
(AnkLouwes@nvog.nl).
Bron: NVOG

Preconceptie Indicatielijst
De Preconceptie Indicatielijst (PIL), 
waarin multidisciplinaire samenwer-
kingsafspraken aangaande het precon-
ceptieconsult zijn opgenomen, is recent 
gepubliceerd en ontwikkeld o.l.v. het 
College Perinatale Zorg (CPZ), met 
behulp van de inzet van de werkgroep 

PIL en de input van diverse (weten-
schappelijke) verenigingen, o.a. de 
NVOG. De PIL zal tevens worden opge-
nomen in de Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg (ZIG). Voor meer info zie 
ook http://leden.nvog.nl/voorLeden/
Koepels/Koepel+Kwaliteit/
Preconceptie+Indicatielijst+PIL.aspx.
Bron: NVOG

Vacature dubbelfunctie voor aios 

Commissie Gynae congres 
en Koepel Wetenschap
De Koepel Wetenschap is per 1 januari 
2019 op zoek naar een VAGO-vertegen-
woordiger voor het koepelbestuur. Als 
VAGO-vertegenwoordiger maak je deel 
uit van het bestuur van de Koepel 
Wetenschap en vanuit de koepel maak 
je, als afgevaardigde, ook deel uit van 
het bestuur van de Commissie Gynae-
congres. Voor meer informatie over de 
vacature zie het besloten ledengedeelte 
van de NVOG-website: //leden.nvog.nl/
voorLeden/NVOG-vacatures/Vacature+ 
AIOS+Koepel+Wetenschap+en+Gynaec
ongres+.aspx.  Voor deze vacature is 
wetenschappelijke ervaring een aios  
die voor tenminste twee jaar deze 
functie kan vervullen. Voor meer info 
mail naar wetenschap@nvog.nl.
Bron: NVOG

Wetenschaps- en 
innovatieprijs 2019
Goed en relevant onderzoek door 
medisch specialisten draagt bij aan 
betere zorg en verdient dus een 
podium. Daarom heeft de Federatie 
Medisch Specialisten (FMS) de Weten-
schaps- en innovatieprijs in het leven 
geroepen. Vorig jaar reikte ZonMw-
voorzitter Jeroen Geurts op feestelijke 
wijze de eerste wetenschaps- en inno-
vatieprijs uit. In 2019 wordt deze 
opnieuw toegekend; deze keer aan een 
medisch specialist of onderzoeksgroep 
die zich onderscheidt met innovatief 
onderzoek. Daarmee doelen we op 
onderzoek dat zich richt op de ontwik-
keling van nieuwe diagnostiek en 
behandeling, of op vernieuwing in de 
organisatie van zorg. Hoe werkt het? 
Tot 1 december kun je je publicatie 
insturen bij je eigen wetenschappelijke 
vereniging wetenschap@nvog.nl. 

Guid Oei op DDW met een 'artistimpression' van een kunstbaarmoeder door 
ontwerper Hendrik Jan Grievink. Foto Nanette Oei - van der Hagen
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O wee
Oneliner

De medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) zijn altijd ijverig. In het ziekenhuis waar ik werk lopen ze 
met grote karren rond. Gebruikt instrumentarium halen ze weg uit de spoelkeuken van de gynaecologie-poli. Enkele 
uren later brengen ze het, gezuiverd van de allerkleinste micro-organismen, weer netjes terug. Met een triomfantelijke 
uitdrukking op hun gezichten. Vandaag zie ik weer zo’n kar voorbij komen, ik loop er vlak achter en zie dat er een 
sticker op geplakt is. Ik lees: 'Op de afdeling CSA, vertelt geen bacterie het na.'

Mieke Kerkhof   gynaecoloog JBZ

Wetenschappelijke verenigingen selec-
teren uit de inzendingen het beste 
onderzoek voor deelname aan de vol-
gende ronde. Het onderzoek wordt ver-
volgens beoordeeld door een onafhan-
kelijke en deskundige vakjury. 
De drie beste onderzoeken worden 
breed onder de aandacht gebracht.
De winnaar wordt bekend gemaakt 
tijdens een feestelijke uitreiking. Als 
winnaar ontvangt je naast de eer een 
blijvend aandenken en een geldbedrag 
van 5000 euro (te besteden aan vakge-
relateerde activiteiten). Meer informa-
tie is te vinden op www.demedisch
specialist.nl/wetenschapsprijs.
Bron: FMS

In zijn artikel Abortus geaccepteerd in 
Ierland en hoe dat al eerder het geval 
was in Nederland geeft Renckens een 
lezenswaardig en informatief overzicht 
van de decriminalisering van abortus in 
Nederland sedert de jaren 60 van de 
vorige eeuw.
Hierbij beschrijft hij het conflict over 
de abortusproblematiek in het AZVU, 
waarbij hij refereert aan het nee-tenzij-
standpunt van VU-hoogleraar Janssens.
Dat betekende dat alleen abortus was 
toegestaan indien het leven van de 
vrouw in gevaar was.
Bij de beschrijving van de huidige 
situatie stelt de auteur dat de basis-
attitude nog altijd ‘nee, tenzij’ is.
Hiermee impliceert hij ten onrechte dat 
het standpunt uit de jaren 60 onveran-
derd is gebleven in de huidige praktijk.
Het is weliswaar juist dat in het VUmc 
zwangerschapsafbrekingen op sociale 
indicatie nauwelijks plaatsvinden (nee, 

tenzij), echter niet om principiële 
(geloofs)redenen, maar vanwege de 
derdelijns taakstelling. Dat wil zeggen 
dat er wekelijks meerdere zwanger-
schapsafbrekingen plaatsvinden op 
medische indicatie, zowel foetaal als 
maternaal.
Een abortus op sociale indicatie wordt 
alleen verricht bij hoogrisico-
zwangeren, bijvoorbeeld bij een 
stollingsstoornis; in alle andere 
gevallen wordt verwezen naar een 
abortuskliniek in de regio.

prof. dr. C.J.M. de Groot
hoogleraar verloskunde
dr. M.G.A.J. Wouters
perinatoloog-gynaecoloog

Renckens C.N.M. Abortus geaccepteerd in 
Ierland en hoe dat al eerder het geval 
was in Nederland. Ned T Obstet Gynaecol 
2018;131:309-11.

Reactie op 'Abortus geaccepteerd 
in Ierland...' 

18/7 ingezonden

Naschrift auteur
Ik heb niets willen impliceren met mijn vaststelling dat er lang geleden en nu nog 
in het AZVU (later VUmc) een zogenaamd nee-tenzij-beleid werd gevoerd inzake de 
ongewenste zwangerschap. Janssens evolueerde in zijn opvatting en verliet zijn 
strenge ‘nee, tenzij’ (als het leven van de vrouw in gevaar kwam) uit de jaren 60 
tot een ‘nee, tenzij’ (als er hoge en concrete nood bestond) vanaf 1973. 
Die laatste variant liet de artsen veel vrijheid van interpretatie en impli ceerde 
feitelijk een erkenning van een sociale indicatie. De bedenkingen van ethische aard 
(eerbied voor het leven van de ongeboren vrucht) spelen in het huidige VUmc geen 
gewichtige rol meer en het ‘nee, tenzij’ wordt nu – zo lees ik – vooral aangehouden 
in verband met de derdelijns taakstelling. Het ene ‘nee, tenzij’ is dus het andere 
niet. CR
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Onlangs begeleidden wij een 
Zweedse verloskunde-student in 
onze kliniek (OLVG Oost). In no time 
lagen onze barenden niet meer in 
bed weeën weg te zuchten, maar 
liepen door de kamer, zaten op een 
skippybal of rechtop in een van het 
bed gemaakte stoel, zonder voeten-
einde en gestut door kussens. 
Onze Scandinavische collega’s 
sporen barenden aan veel meer te 
bewegen én in een meer verticale 
positie te bevallen. Er zijn plekken 
waar het bed pas beschikbaar is op 
verzoek van de barende zelf. 

Heeft het verlosbed een te centrale rol 
gekregen op onze verloskamers? Ja, wij 
vinden van wel. Ondanks dat de litera-
tuur laat zien dat verticaal baren tot 
betere uitkomsten leidt dan horizon-
taal, negeren we in Nederland massaal 
deze aanbevelingen. 
De NVOG-richtlijn 1, NICE-guideline 2 en 
de dit voorjaar verschenen WHO-
recommendation 3, vermelden dat een 
verticale positie en bewegen tijdens de 
ontsluiting geassocieerd zijn met een 
verkorte duur van de bevalling en een 
verminderde behoefte aan epidurale 
analgesie. Tijdens de uitdrijving ver-
mindert een verticale houding de kans 
op het aantal kunstverlossingen en sec-
tio’s, het aantal episiotomieën, de hoe-
veelheid vaginaal bloedverlies en afwij-
kende foetale hartpatronen. Deze richt-
lijnen bestaan al sinds jaar en dag en 
nog steeds bevalt 85% van de vrouwen 
in Nederland in een horizontale positie 
en in een klinische setting zelfs 93%.4

Het is opvallend dat in de huidige klini-
sche setting veel vrouwen in een hori-
zontale positie bevallen, wat ook evo-
lutionair gezien verrassend is. Als kli-
nisch verloskundigen willen wij meer 
aandacht vragen voor de houding 
waarin vrouwen bevallen, aangezien 

dit op eenvoudige wijze kan leiden tot 
verbeterde baringsuitkomsten. Het ver-
anderen van houding en de positie 
waarin de vrouw zelf wil bevallen, 
moet derhalve gestimuleerd worden en 
bevallen in een (half)liggende positie 
dient ontmoedigd te worden. Wij 
onderzochten in de meest recente lite-
ratuur de effecten van de barings-
houding op de maternale en neonatale 
uitkomsten. Bevallen is opstaan!

Zorgverleners in deze tijd geven de 
voorkeur aan een horizontale houding 
van de barende zodat ze hun werk 
beter kunnen doen op het moment dat 
een interventie noodzakelijk is en 
foetale monitoring adequater kan 
plaatsvinden.5 In de huidige klinische 
setting is het de vraag of de barings-
houding nog een keuze van de barende 
is, of dat deze houding wordt aangeno-
men omdat het de voorkeur heeft van 
de zorgverlener? 

Van oudsher is bevallen een natuurlijk 
proces waarbij de barende naar haar 
lichaam luistert en een houding aan-
neemt die voor haar op dat moment 
het meest wenselijk is: vaak is dit een 
staande houding of andere vorm van 
een verticale positie. 

De empirische onderbouwing en het 
voordeel van verticaal baren wordt 
voornamelijk toegeschreven aan de 
zwaartekracht en de biomechanica.
Een verticale houding zorgt ervoor dat 
het staartbotje naar buiten kan 
bewegen en dit geeft samen met de 
positie van de maternale benen en 
dijen en de bocht van de wervelkolom, 
meer ruimte in het bekken.7,8 In deze 
houding is de stand van de baarmoe-
der ten aanzien van het benige deel 
van het bekken optimaler, waardoor de 
passage van de foetus door het bekken 
relatief minder weerstand ondervindt.7

Uit verschillende onderzoeken komt 
naar voren dat verticale baringshoudin-
gen in vergelijking met horizontale, 
leiden tot betere maternale en/of neo-
natale uitkomsten. Het veranderen van 
houding tijdens de baring is een niet-
invasieve en goedkope manier om te 
streven naar een reductie van het 
sectio percentage met behoud van een 
veilige baring.6 Wij bespreken hieron-
der de belangrijkste uitkomsten uit de 
literatuur ten aanzien van verticaal 
baren in vergelijking met horizontaal: 
duur van de baring, modus partus, 
maternale en neonatale uitkomsten.

Het aantal sectio’s is de laatste jaren 
toegenomen, een onwenselijke trend 
aangezien het een twee- tot driemaal 
hogere maternale mortaliteit en een 
verhoogd risico op maternale en neo-
natale morbiditeit geeft in vergelijking 
met een vaginale baring.6 Het is echter 
de vraag of de horizontale baringshou-
ding geassocieerd is met meer sectio’s. 

Duur van de baring
De Cochrane review van Lawrence et 
al. (2013) vergeleek 12 RCT’s (n= 1486 
nullipara zonder epiduraal) en vond bij 
verticale houdingen een 73 minuten 
kortere ontsluitingsfase dan bij hori-
zontale houdingen (MD-1,21 u.; 95% 
CI-2,35 -0,07).9 Bij multipara werd er 
geen significant verschil gevonden voor 
de duur van de ontsluitingsfase. Een 
kortere ontsluitingsfase is klinische 
relevant in termen van maternaal 
comfort en foetale stress en geeft een 
grotere kans op een vaginale partus.1 
Voor de uitdrijvingsfase werd geen ver-
schil in duur tussen verticale en hori-
zontale houdingen gevonden.5,9

Modus partus
De Cochrane review van Lawrence et 
al. (2013) maakte een onderscheid 
tussen barenden met – en zonder epi-

opinie 

Bevallen is opstaan!

ir. S.P.J. Simons  MPA i.o., klinisch verloskundige, OLVG (Oost), Amsterdam
C.F.A. van Dijk   MPA i.o. klinisch verloskundige, OLVG (Oost), Amsterdam
dr. M.G. van Pampus   gynaecoloog, OLVG (Oost), Amsterdam

ingezonden



Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 131, november 2018  www.ntog.nl

330

Vrouwen die in een verticale houding 
bevielen hadden een gelijke kans op 
een totaalruptuur vergeleken met 
vrouwen die in een horizontale 
houding bevielen. 
Over de uitkomst vaginaal bloedverlies 
>500 ml was geen consensus. Zowel 
de Cochrane review van Gupta et al. 
(2017), als de Cochrane review van 
Lawrence et al. (2013) vonden geen 
verschil in hoeveelheid bloedverlies 
tussen verticale- en horizontale hou-
dingen.5,9 Echter kwam uit de systema-
tic review van Deliktas & Kukulu (2018) 
12 RCT’s (n=5706 nulli- and multipara 
zonder EDA), dat baren in verticale 
houdingen 53 procent meer kans op 
bloedverlies > 500 ml gaf in vergelij-
king met horizontale houdingen (RR 
1,525; 95% CI 1,078 – 2,157).10 
Tenslotte werd er nog gekeken naar de 
pijnbeleving van de barende vrouw. De 
Cochrane review van Lawrence et al. 
(2013) 1 RCT (n= 60 nulli- en multipara 
zonder EDA) zag een daling van de VAS 
score met 1,74 punten bij vrouwen in 
verticale houdingen vergeleken met 
horizontale, die geen EDA hadden (MD 
VAS -1,74; 95% CI -2,51 – -0,97).9

Neonatale uitkomsten
Twee statistisch significante verschillen 
werden gevonden voor neonatale uit-
komsten: 54 procent minder abnor-
male foetale hartpatronen (RR 0,46; 
95% CI 0,22 – 0,93)5 en 80 procent 
minder opnames op de NICU (RR 0,20; 
95% CI 0,04 – 0,89)9 in verticale 
versus horizontale houdingen. De neo-
natale morbiditeit op lange termijn en 
mortaliteit lieten geen verschil zien. 

Discussie en conclusies
Bevallen in een verticale positie is 
geassocieerd met betere uitkomsten 
dan bevallen in een horizontale positie. 
Zo leidt een verticale positie tot een 
kortere duur van de ontsluiting, meer 
spontane vaginale baringen, minder 
kunstverlossingen, minder sectio’s en 
meer spontane vaginale baringen. 
Tevens is de pijnbeleving in een verti-
cale houding lager dan in een horizon-
tale houding. Daarnaast is er sprake 
van minder episiotomieën met een 
gelijk blijvend aantal derde- en vierde-
graads rupturen en is de hoeveelheid 
bloedverlies post partum niet signifi-

cant verschillend. Ook worden er 
minder NICU-opnames gezien in verti-
cale versus horizontale houdingen. De 
neonatale uitkomsten op lange termijn 
zijn voor beide groepen gelijk. 

De evidence en kwaliteit van de 
beschikbare literatuur kent beperkin-
gen. In een aantal onderzoeken werden 
alleen nullipara geïncludeerd, terwijl 
andere onderzoeken zowel nulli- als 
multipara onderzochten. Allocatie van 
een barende aan één houding is lastig, 
het is immers niet mogelijk en wense-
lijk, om gedurende de gehele baring in 
één positie te blijven. Verder werd in 
de gerandomiseerde studies wisselend 
gebruik gemaakt van het intention-to-
treat principe en de per-protocol- 
analyse, wat kan leiden tot bias. Ook 
verschilden de definities van verticaal- 
en horizontaal baren bij de onderzoe-
ken. Zo werden de zijligging en de all 
fours positie wisselend aan de horizon-
tale, dan wel de verticale groep toe-
geschreven. Tevens was er een verschil 
in pijnstilling van de geïncludeerde 
vrouwen. De ene review includeerde 
alleen vrouwen met epidurale analge-
sie (EDA), de andere alleen zonder en 
ook waren er twee reviews die 
vrouwen met en zonder EDA includeer-
den. Deze confounding factor kan ook 
van invloed zijn op de baringshouding, 
aangezien een horizontale houding 
vaker wordt gezien bij vrouwen met 
EDA, omdat zij minder mobiel zijn. Al 
deze factoren kunnen de resultaten 
beïnvloeden en maken onderzoek naar 
de meest optimale baringshouding en 
de uitkomsten daarvan lastig.

Onze opinie
Wij hebben in dit artikel laten zien dat 
het veranderen van houding durante 
partu een niet-invasieve en goedkope 
interventie is die kan leiden tot betere 
baringsuitkomsten. Ondanks het feit 
dat het verlosbed vaak een centrale 
plaats in de verloskamer inneemt, is 
het van belang om de barende te atten-
deren op de voordelen van wisselende 
baringshoudingen, bij voorkeur een 
verticale positie. Geef de barende keu-
zevrijheid in de houding waarin te 
bevallen en stimuleer als zorgverlener 
op de verloskamer actief een verticale 
houding. De klinisch verloskundige is 

durale analgesie (EDA). Zij vonden dat 
vrouwen zonder EDA (2 RCT’S, n=240 
nullipara) 20 procent vaker spontaan 
vaginaal bevielen (RR 1,20; 95% CI 1,05 
– 1,38).9 Voor de subgroep met EDA (1 
RCT, n=61 nullipara) werd geen verschil 
gevonden.9

Kunstverlossingen kwamen tussen de 
29 en 42 procent minder vaak voor in 
de groep vrouwen die een verticale 
houding had tijdens de baring in verge-
lijking met vrouwen in horizontale hou-
dingen. Dit werd zowel gevonden in de 
Cochrane review van Gupta et al. (2017) 
10 RCT’s (n=2534 nulli- en multipara 
zonder EDA) (RR 0,71; 95% 0,56 – 
0,90),5 als in de systematic review van 
Deliktas & Kukulu (2018) 17 RCT’s (n= 
589 nulli- en multipara zonder EDA) 
(RR 0,583; 95% CI 0,435–0,782).10

Verder werden er ook minder secun-
daire sectio’s verricht bij verticale- 
versus horizontale houdingen, zowel 
de systematic review van Deliktas & 
Kukulu (2018) = 2382 nulli- en multi-
para zonder EDA) vond hiervoor een 
afname van 76 procent  (RR 0,240; 
95% CI 0,059 – 0,984)10, als de 
Cochrane review van Lawrence et al. 
(2013). Deze laatsten maakten een 
onderscheid tussen barenden zonder- 
en met EDA, alleen in de groep zonder 
EDA (2 RCT’s, n=240 nullipara) werd 
een afname van 65 procent gevonden 
(RR 0,35; 95% CI 0,14–0,86).9

Kunstverlossingen en secundaire sec-
tio’s zijn klinisch relevante uitkomsten 
vanwege hun hogere incidentie van 
maternale en neonatale morbiditeit en 
mortaliteit. In bovengenoemde studies 
is er een duidelijk positief effect van 
verticale baringshoudingen ten op 
zichte van horizontale baringshoudin-
gen voor de moduspartusuitkomsten.

Maternale uitkomsten
In de geselecteerde onderzoeken werd 
gekeken naar de volgende maternale 
uitkomsten: episiotomieën, totaalruptu-
ren, hoeveelheid vaginaal bloedverlies 
en pijnbeleving. 
Het aantal episiotomieën in verticale- 
vergeleken met horizontale houdingen 
is 18 procent lager, zoals in de systema-
tic review van Deliktas & Kukulu (2018) 
werd gevonden in 13 RCT’s (n= 5834 
nulli- en multipara zonder EDA) (RR 
0,817; 95% CI 0,687 – 0,973).10
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bij uitstek geschikt om als prominente 
schakel te fungeren in het motiveren 
en opleiden van alle zorgverleners op 
de verloskamers om vrouwen vaker 
verticaal te laten baren. Met de komst 
van draadloze en waterbestendige 
CTG-apparatuur moet dit in de toe-
komst alleen maar makkelijker 
worden. Maar ook een eenvoudige 
aanpassing als de presentatie van het 
verlosbed in een zittende in plaats van 
liggende positie bij binnenkomst op de 
verloskamer kan al een verschil 
maken.
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Samenvatting
Heeft het verlosbed een te centrale rol 
gekregen op onze verloskamers? Ja, 
wij vinden van wel. 
Hoewel horizontaal bevallen de 
huidige trend lijkt te zijn in de klini-
sche setting, blijkt uit onderzoek dat 
dit tot meer vaginale kunstverlossin-
gen en sectio’s leidt. Dit is een onge-
wenste ontwikkeling aangezien dit een 
hogere maternale en neonatale morbi-
diteit en mortaliteit geeft in vergelij-
king met vaginale baringen. Het is de 
vraag of deze liggende positie de 
keuze van de vrouw is, óf dat dit de 
voorkeur van de zorgverlener is 
vanwege de mogelijkheid tot foetale 
monitoring en voor het geval dat een 
interventie noodzakelijk is.
Baren in een verticale positie ten 
opzichte van een horizontale positie 
leidt tot: een kortere ontsluitingsduur, 
minder kunstverlossingen en sectio’s, 
minder epi siotomieën en minder pij-
nervaring. De baringshouding is niet 
van invloed op het aantal derde- en 
vierdegraadsrupturen en de hoeveel-
heid vaginaal bloedverlies >500 ml en 
de neonatale uitkomsten zijn niet ver-
schillend.
Wij vragen met dit artikel meer aan-
dacht in de kliniek voor de voordelen 
van een verticale baring zoals (inter)
nationale richtlijnen aanbevelen. De 
klinisch verloskundige kan hierin een 
prominente rol vervullen door alle 
zorgverleners op de verloskamers te 
motiveren om vaker verticale baringen 
na te streven. Stimuleer de barende 
een houding te vinden waarin zij zelf 
wil bevallen en ontmoedig een (half)
liggende positie. 

Trefwoorden
baringshouding, baringspositie, verti-
caal baren, horizontaal baren 

Summary
We think that the obstetric delivery 
bed has a too much central position in 
Dutch maternity wards.
While horizontal positions seem to be 

the trend nowadays for hospital deli-
veries, it theoretically causes more 
vaginal instrumental deliveries and 
emergeny caesareans, which are unfa-
vourable considering maternal and 
neonatal morbidity and mortality 
rates. The question arises whether this 
position is women’s own choice or 
that of the healthcare provider for 
whom this might be more convenient 
for fetal monitoring and in case an 
intervention is needed. 
Giving birth in vertical, compared to 
horizontal positions gives:  a shorter 
duration of labour, less vaginal instru-
mental deliveries and emergency cae-
sareans, less episiotomies and lower 
pain experience. The choice of posi-
tion does not make any difference for 
third- and fourth degree ruptures and 
also not for vaginal blood loss 
> 500ml. There are also no differences 
for neonatal outcomes. 
With this paper we want to ask for 
more in hospital attention of the bene-
fits of a vertical birthing position as 
guidelines of the WHO, NVOG and 
NICE also suggest to do. The clinical 
midwife can be a role model by moti-
vating all healthcare providers to 
perform more vertical deliveries in the 
clinical setting. We suggest to support 
woman giving birth to choose their 
own birthing position and to recom-
mend a more vertical position in 
Dutch maternity wards.
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birthing position, delivering position, 
vertical delivery, horizontal delivery
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wordt door ingebrachte (stam)cellen. 
Van de eerder genoemde bipaternale 
embryo’s werden op het blastocyst-
stadium ESCs gemaakt die vervolgens 
werden geïnjecteerd in wildtype 
(tetraploïde-gemaakte) blastocysten. 
Dit om te zorgen dat de placenta een 
normaal imprintingspatroon heeft, 
terwijl de gehele foetus afkomstig is 
van de bipaternale cellen. Deze bi -
paternale muizen werden wel geboren 
maar bleken niet levensvatbaar en 
overleden vlak na de geboorte. Het is 
dus ondanks het  gebruik van twee 
spermacellen, twee ontkernde MII-
eicellen, een blastocyst (voor de 
placenta) en een heleboel genetische 
manipulaties, niet gelukt om levens-
vatbare bipaternale muizen te 
genereren.

Deze publicatie is wel erg indruk-
wekkend als proof-of-concept, omdat 
het een eerste poging is om van twee 
adulte zoogdieren van hetzelfde 
geslacht nakomelingen te genereren. 
Hoewel het gelukt is om bimaternale 
muizen te genereren zijn hier wel 
genetische manipulaties (en 
verwijderingen van gepaalde gedeelten 
van het genoom) voor nodig, wat 
natuurlijk niet is toegestaan bij 
mensen. Bovendien is het in Nederland 
niet toegestaan om humane embryo’s 
te creëren voor wetenschappelijk 
onderzoek. Voorlopig dus geen 
bipaternale of bimaternale baby’s.

Referentie
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gebieden verwijderd zijn is dit patroon 
echter irreversibel geworden. 
Vervolgens werden deze 'gemanipu-
leerde' haploïde ESCs gebruikt om MII-
eicellen te 'bevruchten'. Na plaatsing in 
schijnzwangere muizen werden gezon-
de pups geboren. In deze bi maternale 
vrouwtjes, is het gedeelte in het 
genoom afkomstig van de MII-eicel 
intact, maar in het gedeelte van het 
genoom afkomstig van de ESC 
ontbreken een aantal geïmprinte 
gebieden. Hierdoor kunnen, na de 
meiose, de geslachtscellen die de 
gemanipuleerde gen-gebieden bevatten, 
geen geschikte eicellen vormen omdat 
gebieden die 'aan' moeten, ontbreken. 

Bipaternaal
Het maken van bipaternale muizen 
bleek veel moeilijker. De eerste stap 
was het verkrijgen van (androgene-
tische) haploïde ESC. Hier is een 
ontkernde MII-eicel voor nodig die 
vervolgens door een spermacel werd 
'bevrucht' om zo een PN1-eicel te 
maken, waar ESCs van werden 
gemaakt. Vervolgens zijn in deze cellen 
een aantal gen-gebieden verwijderd, 
weer met CRISPR/Cas9 genome editing, 
die in het vrouwelijke genoom 'uit' zijn 
om het vrouwelijk imprintingspatroon 
na te bootsen. Vervolgens werd een 
tweede ontkernde MII eicel geïnjec-
teerd met zowel een spermacel als een 
van deze gemanipuleerde ESC. Als het 
resulterende embryo werd terug-
geplaatst in een schijnzwangere muis 
stopte de embryonale ontwikkeling al 
na acht dagen (bij muizen duurt een 
zwangerschap 21 dagen). Toch gaven 
de onderzoekers niet op en pasten nog 
een strategie die gebruik maakt van de 
zogenaamde tetraploïde complemen-
tatie. Deze techniek wordt voorname-
lijk gebruikt om chimere muizen te 
produceren, waarbij de placenta 
afkomstig is van het tetraploïde 
embryo en de foetus geheel gevormd 

Voor een goede ontwikkeling van een 
zoogdierembryo zijn, naast een uterus 
voor de innesteling, een rijpe eicel en 
een spermacel nodig. Waarom zijn er 
geslachtscellen van de twee seksen 
nodig? Dat komt omdat verspreid door 
het genoom de zogenaamde geïmprinte 
genen liggen. Deze genen hebben een 
uniek 'aan of uit'-patroon dat afhan-
kelijk is van de maternale of paternale  
oorsprong. In een embryo komen de 
genomen van de twee seksen bij elkaar 
en ontstaat er een complementair aan/
uit-patroon dat noodzakelijk is voor de 
normale ontwikkeling van de foetus en 
de placenta. Helaas is het patroon niet 
complementair met twee mannelijke of 
twee vrouwelijke genomen en is een 
embryo uit twee spermacellen of twee 
eicellen niet in staat zich heel ver te 
ontwikkelen. Interessant is dat het 
complementaire aan/uit-patroon een 
reversibel proces is en hoewel we in 
bijna alle cellen van ons lichaam het 
complementaire patroon behouden 
(afkomstig van onze twee ouders), juist 
de geslachtscellen alle het mannelijke 
of vrouwelijk patroon aannemen. En 
dat opnieuw bij elke volgende 
generatie.

In een recente publicatie in Cell Stem 
Cell tarten de groepen van Li, Zhou en 
Hu dit dogma en proberen met behulp 
van slimme genetische manipulaties 
muizenpups te maken afkomstig van 
twee spermacellen of twee eicellen.

Hoe werden de bimaternale 
muizen gemaakt?
In eerst instantie werd een PN1-eicel 
gebruikt om er (parthenogenetische) 
haploïde embryonale stamcellen (ESC) 
van te maken. Vervolgens werd er 
CRISPR/Cas9 genome editing techno-
logie gebruikt om een aantal 
geïmprinte gebieden te verwijderen die 
normaal gesproken een 'uit'-patroon 
hebben in spermacellen. Omdat deze 

Bimaternale en bipaternale muizen, 
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Wanneer je kijkt naar de pijplijnen van 
de farmaceutische industrie en de 
medicijnen die zijn geïntroduceerd in 
de laatste twintig jaar, dan is vrij snel 
duidelijk dat we, buiten de gebruike-
lijke hormonale therapieën, voorlopig 
niet hoeven te rekenen op significant 
betere medicijnen voor vrouwen met 
endometriose. Wat moeten we doen 
om het tij te keren ?

Wat hebben we bereikt?
Endometriose is een hel voor ongeveer 
1 op de 10 vrouwen. Het is geen dode-
lijke aandoening, maar de vrouwen 
met endometriose hebben over het 
algemeen te maken met cyclische en/of 
chronische, invaliderende pijn en 
vruchtbaarheidsproblemen, die van 
grote invloed kunnen zijn op de 
kwaliteit van leven, relaties en werk. 
Sinds de eerste microscopische 
be schrij vingen van endometrium-
weefsel in de wand van de baarmoeder 
en in de buikholte, in die tijd nog 
‘adenomyose’ genoemd, door de 
Oostenrijkse patholoog Carl von 
Rokitansky (in 1860) en de chirurg 
Thomas Cullen (in 1908), is er veel 
wetenschappelijk onderzoek gedaan, 
waarbij aangenomen werd dat wan-
neer we begrijpen hoe de ziekte 
ontstaat, we ook zouden weten hoe we 
endometriose zouden kunnen behan-
delen. Evident is dat endometriose een 
estrogeen-afhankelijke aandoening is, 
met duidelijke kenmerken van chro-
nisch inflammatoire en autoimmuun-
ziektes, en dit is duidelijk terug te zien 
in de medische behandelingen die 
vrouwen met endometriose in de 
dagelijkse praktijk aangeboden 
worden, en in de aanbevelingen 
beschreven in de meest recente ESHRE 
Guideline For The Management Of 
Women With Endometriosis. 
Er worden tientallen verschillende 
preparaten voorgeschreven, echter, het 
aantal mechanismes waar de medi-

cijnen tegen gericht zijn, is beperkt. 
Pijnstillers, zoals de niet-steroïdale 
anti-inflammatoire middelen, worden 
vooral voorgeschreven om de pijn te 
verlichten, maar de meeste middelen 
zijn hormoonpreparaten die de hypo-
thalamus-hypofyse-gonadale as onder-
drukken waardoor estrogeenproductie 
en menstruatie geremd worden. De 
medische behandelingen bieden 
weliswaar verlichting van de klachten 
bij veel vrouwen, maar er is een grote 
groep patiënten waar de medicijnen 
niet werken; bovendien hebben de 
medicijnen vaak vervelende bijwerkin-
gen en bieden ze geen oplossing voor 
vruchtbaarheidsproblemen. Er is dus 
een serieuze vraag naar betere 
medicijnen. 
De geschiedenis leert ons echter dat 
het ontwikkelen van betere medicijnen 
voor endometriose niet eenvoudig is. 
Sinds de introductie van de GnRH 
analogen meer dan twintig jaar 
geleden, zijn er slechts drie medicijnen 
goedgekeurd voor het behandelen van 
vrouwen met endometriose. De medi-
cijnen die goedkeuring hebben gekre-
gen zijn het progestageen Depot Sub-Q 
Provera (ofwel medroxyprogesteron-
acetaat; 2005), Visanne (dienogest; 
2007) en Yasmin, een combinatie van 
ethinylestradiol en drosperinone, een 
mineralocorticoid receptor antagonist 
(alleen in Japan; 2016). De medicijnen 
zijn geïntroduceerd met veel fanfare, 
maar eigenlijk zijn het niet meer dan  
preparaten bestaande uit ‘antieke’ 
hormonen die reeds in de jaren 60, 70 
en 80 van de vorige eeuw ontdekt zijn, 
en die in een andere formulering of 
combinatie opnieuw zijn geïntrodu-
ceerd. Zelfs dienogest, op dit moment 
waarschijnlijk het meest voorgeschre-
ven medicijn, is ontdekt in 1979, en in 
1995 al eens geïntroduceerd in combi-
natie met ethinylestradiol als oraal 
contraceptivum. Ook niet echt het 
toppunt van innovatie. 

De medicijnklasse waarvan de 
verwach tingen hoog gespannen zijn, 
zijn de orale GnRH-antagonisten. Qua 
chemie zijn het inderdaad revolutio-
naire verbindingen, echter het target, 
de GnRH-receptor, is dezelfde als die 
van de GnRH-analogen. Het idee achter 
deze oraal in te nemen medicijnen is 
dat door te spelen met de dagelijkse 
dosering de concentratie in het bloed 
beter gereguleerd kan worden, waar-
door de estradiolspiegels niet dalen tot 
een postmenopausaal niveau zoals bij 
de GnRH-analogen, maar schommelen 
rond een concentratie die tot minder 
hot flushes, vaginale droogheid en 
botverlies zou moeten leiden. De 
eerste klinische studies met de 
frontrunner, Elagolix, laten zien dat het 
verlichting van de klachten geeft, maar 
dat het bijwerkingsprofiel, zeker bij 
wat hogere doseringen, niet beter is 
vergeleken met dat van de GnRH-
analogen.
Hoe zit het dan met de perspectieven 
op die nieuwe, veelbelovende, 
innovatieve endometriosemedicijnen? 
Op het eerste oog lijken er nog aardig 
wat interessante medicijnen in 
ontwikkeling te zijn, maar de schijn 
bedriegt hier een beetje.1 Het 
merendeel van de programma’s is nog 
steeds gericht op het onderdrukken 
van de HPG-as, terwijl een andere 
groep medicijnen weliswaar nieuw is 
voor endometriose, maar die zijn al op 
de markt voor de behandeling van 
andere ziektes, deze medicijnen 
worden dus ‘re-purposed’. Dan blijven 
er nog een handvol programma’s over 
die met recht innovatief genoemd 
zouden kunnen worden. Echter, van 
alle medicijnen in de voortplantings-
geneeskunde die de klinische fase 1 
bereiken, bereikt slechts 4% uiteinde-
lijk de markt 2, m.a.w. de kans dat een 
van deze programma’s het redt is 
minimaal. De situatie voor de vrouwen 
met endometriose is dus uiterst 

Nieuwe ontwikkelingen in endometriose-
medicatie? A reality check
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worden, waardoor het mogelijk moet 
zijn de ‘achilleshiel(en)’ van endome-
triose te identificeren.

Waar moeten we rekening
mee houden ?
Het ontwikkelen van medicijnen is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van 
academie en farmaceutische industrie, 
waarbij alleen de farmaceutische 
industrie de middelen heeft om inno-
vatieve medicijnen naar de markt te 
brengen.3 Ondanks het feit dat acade-
mische instellingen niet in staat om de 
ontwikkeling van medicijnen te bekos-
tigen, dragen ze toch significant bij aan 
de portfolio’s van de farmaceutische 
industrie, door ongeveer de helft van 
die succesvolle  medicijnen aan te 
leveren.4 De ontwikkeling van medi-
cijnen is in feite een loterij en de 
investeringen die gedaan moeten 
worden zijn enorm. Slechts een fractie 
van alle verbindingen die ontdekt 
worden bereikt de klinische testfases, 
en een farmaceutisch bedrijf moet 
gemiddeld genomen tientallen verschil-
lende programma’s opstarten om 
uiteindelijk één medicijn op de markt 
te krijgen. Het extreem hoge uitvals-
percentage, de hevige concurrentie en 
de hooggespannen verwachtingen van 
investeerders, dwingen de bedrijven 
om altijd kritisch te blijven kijken naar 
het portfolio, en zeer strikte selectie-
criteria te hanteren bij het aanwijzen 
van nieuwe programma’s. Het is 
belangrijk voor academici om bewust 
te zijn van de overwegingen die 
bepalend zijn bij de keuze van nieuwe, 
en de prioriteitsstelling van lopende 
programma’s, omdat wetenschappe-
lijke argumenten zwaar mee wegen. In 
een recente publicatie in Reproductive 
Sciences is dit uitgebreid aan de orde 
gesteld 5, waarbij de motieven zijn 
onderverdeeld in een aantal catego-
rieën: (1) strategische en commerciële 
motieven, (2) de wetenschappelijke 
argumenten, (3) intellectueel eigen-
dom, (4) zijn er problemen te verwach-
ten tijdens de klinische ontwikkeling?, 
en (5) de middelen. 
Uiteraard spelen strategische en 
commerciële motieven een belangrijke 
rol. Hoe groot is de markt? Hoe groot is 
de medische vraag? Wat doet de 
concurrentie? Past het in ons portfolio? 

etc. Met betrekking tot endometriose 
leidt dit als snel tot discussie, omdat 
endometriose geen levensbedreigende 
ziekte is en de markt relatief klein is 
(~1,2 miljard Euro). Het is dus belang-
rijk om de stakeholders binnen de 
bedrijven te overtuigen van de enorme 
impact die endometriose heeft op het 
leven van de vrouwen, hun omgeving 
en de maatschappij, en dat door de 
introductie van niet-invasieve diagnos-
tische testen ergens in de nabije 
toekomst het marktpotentieel enorm 
zal doen toenemen. Bovendien zijn er 
nu toch wel voldoende aanwijzingen 
dat endometriose een estrogeen-
gedreven aandoening is met chronisch 
inflammatoire, autoimmuun-, fibro-
proliferatieve en maligne karakteris-
tieken, waardoor deze aandoening 
feitelijk in bijna iedere franchise past. 
Een continue lobby om de bewust-
wording te vergroten en deze punten 
onder de aandacht te brengen blijft dus 
uitermate belangrijk. 
De vrijheid tot handelen (freedom to 
operate), en het intellectuele eigendom 
(intellectual property, IP) zijn van 
levensbelang voor de farmaceutische 
industrie; dit wordt nogal eens onder-
schat door academici. Het geeft de 
bedrijven de mogelijkheid later hun 
investeringen terug te verdienen, maar 
ook om de concurrentie te hinderen of 
blokkeren. Het is belangrijk dat 
wetenschappers zorgvuldig met hun 
vindingen omgaan, want waarde wordt 
gecreëerd door IP. Wanneer een nieuw 
concept, target, biomarker of 
chemische verbinding, op welke wijze 
dan ook, in het publieke domein 
terecht komt, dan wordt het prior art 
en is het niet meer te paten teren en 
dus waardeloos voor een bedrijf. Neem 
dus de tijd om een octrooiaanvraag in 
te dienen, en publiceer dan pas je 
werk (al is het in een abstract of 
presentatie). Je vinding is beschermd 
vanaf het moment dat het octrooi is 
ingediend, dus de dag na indiening kun 
je je manuscript insturen naar het 
tijdschrift. 
De wetenschappelijke argumenten 
wegen zwaar mee in de besluit-
vorming: zijn er interessante targets, is 
de hypothese goed gevalideerd, zijn er 
goede translationele modellen, 
biomarkers, assays, zijn er chemische 

zorgwekkend. Afgaande op de huidige 
pijplijnen van de farmaceu tische 
industrie, is het niet erg waar schijnlijk 
dat er de komende vijf tot tien jaar een 
beter medicijn ontwikkeld wordt dan 
datgene wat er op dit moment 
beschikbaar is.

Wat kunnen we doen ?
De huidige manier van werken lijkt dus 
niet tot het gewenste resultaat te 
leiden. De interesse van farma om te 
investeren in endometriose is de 
laatste jaren afgenomen omdat het 
onderzoek nog steeds niet hebben 
geleid tot nieuwe, innovatieve thera-
peutische targets en methoden voor de 
niet-invasieve diagnose, ondanks de 
inzet van bijv. de traditionele 
genomics-, transcriptomics-, epi ge-
nomics- en proteomics-benaderingen. 
Het geeft aan hoe complex endome-
triose is en onderzoekers in het veld 
zullen kritisch moeten kijken naar hun 
onderzoeksstrategieën. 
Hormoonbehandelingen onderdrukken 
de symptomen, maar wanneer de 
behandelingen gestopt worden, komen 
laesies altijd weer terug. Net als 
tumorcellen en myofibroblasten in 
fibrose, zijn endometriosecellen 
immuuntolerant en apoptoseresistent. 
Er zal dus gezocht moeten worden 
naar de complementaire mechanismes 
die bijdragen aan de overleving van het 
endometrioseweefsel. Een nauwere 
samenwerking met bijv. experts in 
andere disciplines zoals bijv. de 
oncologie en fibrose kan leiden tot 
nieuwe inzichten en hypotheses. 
Dat de ‘omics’ benaderingen niet 
hebben opgeleverd wat men ervan 
verwacht had, heeft ongetwijfeld te 
maken met het feit dat er meerdere 
eigenschappen bijdragen aan de 
beruchte persistentie van endome tri-
ose. Een alternatieve manier om dit te 
adresseren is door niet de samen-
stelling van de endometriosecellen en 
-weefsels te bestuderen op DNA-, 
mRNA- en eiwitniveau, maar het 
gedrag en de responsiviteit (op 
medicijnen) van de cellen wanneer er 
genen geactiveerd of uitgeschakeld te 
worden. In deze zogeheten feno-
typische screens (phenomics) kan op 
deze manier de rol van alle bekende 
genen van het genoom bestudeerd 
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startpunten voor lead optimization of 
moet er begonnen worden met high 
throughput screens? Belangrijker nog 
dan de beschikbaarheid van de targets, 
biomarkers, modellen en chemische 
startpunten, is de wetenschappelijke 
onderbouwing ervan. Wetenschappers 
in farma hechten veel waarde aan 
robuuste, reproduceerbare data 
gegenereerd in relevante, translationele 
modellen. Dit wordt door academici 
ernstig onderschat. In studies waar 
farmaceutische bedrijven hebben 
getracht data van artikelen, ook uit 
vooraanstaande journals, te reprodu-
ceren, blijkt meer dan de helft van de 
studies niet reproduceerbaar te zijn.6 
Robuustheid van de data zodat hypo-
theses geverifieerd en target gevali-
deerd kunnen worden door onafhanke-
lijke onderzoeksgroepen, is een essen-
tieel onderdeel van het bevorderen van 
vertrouwen in het concept. Hier is dus 
een grote verbeterslag te maken.
Dit geldt ook voor de modellen die we 
gebruiken om de stoffen te testen. 
Onlangs hebben onderzoekers van 
Astrazeneca gekeken wat de redenen 
zijn geweest om programma’s te 
termineren.7 Zoals verwacht bleken in 
de preklinische fase en fase-1-studies 
de meeste medicijnen af te vallen 
omdat ze niet veilig of slecht getole-
reerd werden. Echter, de meeste  
programma’s werden gestopt na de 
fase 2a (proof-of-concept) studies. In 
deze fase wordt voor het eerst de 
werking van een medicijn in patiënten 
uitgebreid bestudeerd, en tot hun 
verrassing bleken de meeste medicij-
nen onvoldoende actief te zijn. Dit was 
toch wel onverwacht. Deze medicijnen 
zijn geselecteerd op basis van 
uitgebrei de preklinische studies in 
modellen waarvan verwacht wordt dat 
ze enige translationele (voorspellende) 
waarde hebben voor wat betreft de 
activiteit en veiligheid in de mens. 
Kennelijk is dat dus niet het geval. 
Er zal dus kritisch naar de modellen 
gekeken moeten worden, waarbij de 
vraag gesteld moet worden of endo-
metriose nog steeds beschouwd moet 
worden als ‘ectopisch’ endometrium, 
of dat endometriose beschouwd moet 
worden als een andere entiteit. Dit 
laatste wordt bekrachtigd door het feit 
dat veel verbindingen die in de 
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preklinische studies actief bleken te 
zijn in vrouwen met endometriose niet 
werken.1 Moet er daarom niet meer 
gebruik gemaakt worden van endo-
metrioseweefsel in de preklinische 
modellen i.p.v. normaal endometrium, 
zoals ook gebruikelijk is in de patient-
derived xenograft modellen in de 
oncologie. In parallelstudies met 
‘avatar’ muizen, waar tumorweefsel 
van een patiënt is getransplanteerd, is 
aangetoond dat medicijnen in het 
model en de patiënt dezelfde respons 
laten zien.8 
Ook na fase 2 worden er nog veel 
projecten getermineerd, o.a. vanwege 
onvoldoende activiteit, onverwachte 
bijwerkingen, strategische beslissingen, 
problemen met registratie etc. Dit zijn 
zeer kostbare beslissingen omdat er tot 
op dat moment al veel is geïnvesteerd 
in deze programma’s. De kans van 
slagen voor deze programmas’s wordt 
groter wanneer er manieren beschik-
baar zijn voor het meten van de 
farmacologische activiteit en veiligheid 
van het medicijn, maar ook door de 
implementatie van patiëntselectie.9 

De conclusie
De trieste boodschap voor dit moment 
is dat we het de komende vijf tot tien 
jaar moeten doen met de medische 
behandelingsopties die we momenteel 
hebben. Misschien hebben de 
patiënten geluk, wordt er een medicijn 
goedgekeurd in andere indicaties, die 
ook effectief blijkt te zijn voor endo-
metriose. Dit is echter niet te voorspel-
len. Er is dus werk aan de winkel. 
De zoektocht naar betere, predictieve 
translationele modellen, en nieuwe 
aangrijpingspunten voor behandeling, 
niet-invasieve diagnose, patiëntselectie 
moet worden geïntensiveerd, waarbij 
de kwaliteit en robuustheid van de 
studies leidend moeten zijn, zodat 
nieuwe targets en hypotheses geveri-
fieerd kunnen worden door onafhan-
kelijke partijen. Waarde komt met het 
intellectueel eigendom, dus wanneer je 
denkt een bruikbare ontdekking 
gedaan te hebben, neem de tijd om 
een octrooiaanvraag in te dienen 
voordat je je manuscript in stuurt; het 
zal de eerste vraag zijn die je krijgt 
wanneer je het voorstel voorlegt aan 
een farmaceutisch bedrijf.

Voor de Nederlandstalig 
samenvatting zie www.ntog.nl > 
eerdere edities
For the English Summary please 
go to www.ntog.nl > eerdere 
edities (previous editions)
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De gynaecologische echo wordt in de volle breedte van ons 
vak gebruikt en is een onmisbaar instrument. Echoscopie 
biedt steeds meer aanvullende technieken die onder andere 
de diagnostische nauwkeurigheid vergroten. In het proef-
schrift Three dimensional ultrasonography in uterine disor-
ders (Nieuwenhuis, L.L., 2017)  wordt de 3D-GIS en 3D power 
Doppler beschreven. Het proefschrift laat zien dat 3D saline 
infusion sonography (SIS) nauwkeuriger is dan 2D-SIS in het 
detecteren en classificeren van intracavitaire afwijkingen. De 
klinische relevantie (voorkomen van onnodige hysterosco-
pieën, betere pre-operatieve planning etc.) van die verbe-
terde nauwkeurigheid is nog niet bewezen. 3D power 
Doppler maakt het mogelijk om bloedvaten in bijvoorbeeld 
een myoom te kwantificeren. Het aantal bloedvaten in een 
myoom is gerelateerd aan verandering van volume (groei) in 
het daaropvolgende jaar en heeft dus prognostische beteke-
nis waarvan de klinische consequenties nog onduidelijk zijn. 
Wellicht biedt dit de mogelijkheid om in de toekomst een 
betere inschatting van de prognose en een geïndividualiseerd 
behandelplan te realiseren. Dit is vooral relevant voor 
vrouwen met minimale symptomen en wellicht in de toe-
komst om te kunnen differentiëren tussen myomen en sarco-
men, hiervoor is meer onderzoek naar de 3D power Doppler 
nodig. De mogelijkheden van de echoscopie nemen toe en 
daarmee ook de rol die pre- en perioperatieve echodiagnos-
tiek kunnen spelen bij verschillende minimaal-invasieve 
behandelingen van gynaecologische aandoeningen. Op dit 
moment worden de mogelijkheden nog niet volledig benut, 
gezien de ontwikkelingen op echogebied is een betere inbed-
ding van (3D-) echo-onderwijs binnen de gynaecologie nood-
zakelijk.  

Introductie
Binnen de gynaecologie is de transvaginale echo vanwege de 
beschikbaarheid en kosteneffectiviteit de meest gebruikte 
modaliteit om de genitalia interna te visualiseren. Samen 
met de anamnese en het lichamelijk onderzoek geeft deze 
aanvullende techniek meer inzicht in een eventueel (anato-
misch) probleem. Afhankelijk van de diagnose variëren de 
behandelingsopties en daarom is het van essentieel belang 
om de aanwezige pathologie correct te diagnosticeren en te 
classificeren. 

Echoscopie is meestal een tweedimensionale afbeelding. Met 
driedimensionale (3D) echoscopie kan een volume van bij-
voorbeeld de uterus opgeslagen en geanalyseerd worden op 
het echo apparaat of op een computer, waar en wanneer 
men maar wil. Het voordeel van 3D-echoscopie boven 
2D-echoscopie is de mogelijkheid om een volume (orgaan of 
afwijking) vanuit elke hoek en in elk vlak te beoordelen. 
Aanvullende technieken zoals 3D-SIS/GIS en 3D power 
Doppler geven extra informatie over onder andere locatie en 
type afwijking. Hierover zullen we hieronder uitweiden. 

3D-SIS en intracavitaire afwijkingen
Intracavitaire afwijkingen en myomen zijn de meestvoor-
komende oorzaak van abnormaal uterien bloedverlies. 
De andere veelvoorkomende diagnose ‘dysfunctioneel bloed-
verlies’ kan pas worden gesteld nadat er op de juiste wijze 
een echo is gemaakt om afwijkingen (onder andere ook ade-
nomyose) uit te sluiten.’ SIS is een standaardprocedure bij 
de verdenking op een intracavitaire afwijking en dient vooraf 
te gaan aan een hysteroscopie bij klachten van hevig men-
strueel bloedverlies 1 (NVOG-richtlijn). Het is een reprodu-
ceerbare techniek en het heeft een goede betrouwbaarheid 
(sensitiviteit 95%) in het diagnosticeren van intracavitaire 
afwijkingen.2 Hetzelfde geldt voor 3D-SIS.3 In een Cochrane 
review en meta-analyse werden dertien studies (1053 
vrouwen) geïncludeerd die de nauwkeurigheid van 3D-SIS 
voor het detecteren van een focale intracavitaire afwijkingen 
beschreven.4 Elf studies (846 vrouwen) waren geschikt om 
geïncludeerd te worden in de meta-analyse. Acht studies rap-
porteerden daarnaast ook de mate van nauwkeurigheid met 
betrekking tot type afwijking. De overall sensitiviteit en spe-
cificiteit voor 3D-SIS was 96,9 % en 99,5% en voor 2D-SIS 
90,9% en 96,3%. Dit verschil was niet statistisch significant. 
Marges van verbetering ten opzichte van 2D-SIS zijn beperkt 
omdat 2D-SIS zelf al zeer nauwkeurig is. Wellicht doordat 
een ervaren echoscopist in staat is om zich een driedimensi-
onale voorstelling te maken op basis van real-time 2D-echo-
beelden. In een klinische studie in de dagelijkse praktijk gaf 
de toegenomen nauwkeurigheid nauwelijks verbetering in de 
planning voor hysteroscopische procedures.5 3D-SIS kan 
gezien worden als een aanvulling of alternatief voor 2D-SIS, 
zolang de juiste technologie en expertise beschikbaar zijn. 

3D-echotechnieken in de benigne
gynaecologie

dr. L.L. Nieuwenhuis   aios gynaecologie en verloskunde 
prof. dr. J.A.F. Huirne   gynaecoloog 
dr. W.J.K. Hehenkamp   gynaecoloog 
Allen Amsterdam UMC, locatie VUmc
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Een 3D-echo is het diagnosticum naar keuze bij de verden-
king op congenitale uteriene afwijkingen met een hoge sensi-
tiviteit (97-100%).6 In enkele gevallen zal het echter nodig 
blijven om een MRI te maken, bijvoorbeeld bij jonge meisjes 
als de beeldvorming met abdominale 3D-echoscopie of peri-
neale echoscopie onvoldoende inzicht geeft. In een pilot-
studie van de diagnose van intracavitaire myomen bleek de 
3D-echo niet zo nauwkeurig als de SIS 7 in het classificeren 
van myomen. Het gebruikt van de 3D-echo is minder invasief 
dan de SIS maar de klinische waarde moet verder worden 
onderzocht voor intracavitaire afwijkingen. 

3D power Doppler en myomen
2D-doppler is bekend bij de gynaecoloog. Het wordt veelvul-
dig gebruikt in de foetale echoscopie om weerstand en 
stroomsnelheid in een bloedvat te meten of om te kijken hoe 
vaten in en naar de placenta lopen. In de gynaecologie wordt 
deze bijvoorbeeld gebruikt om onderscheid te maken tussen 
een poliep en een myoom, waarbij een poliep veelal een 
centraal aanvoerend vat bevat en een myoom een ring-
vormig kapsel. Ook de differentiatie tussen myomen en ade-
nomyose is eenvoudiger bij het gebruik van doppler 
(I. Jordans, 2018 geaccepteerd Ultrasound in Obstetrics and 
Gynaecology). Het voordeel van 3D power Doppler ten 
opzichte van 2D power doppler is de mogelijkheid om objec-

Figuur 1. A links boven: echobeeld van een myoom en zijn vascularisatie; B rechts boven: beeld van een myoom dat wordt 
gescand met 3D-PD; C onder: handmatige meting myoomvolume met 3D-PD, voorafgaand aan meting vascularisatie.10
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over het groeipotentieel van hun myoom door een enkele 
meting. Momenteel wordt een internationale studie opgezet 
om meer inzicht te geven in bovengenoemde kennishiaten. 

Een kunst zonder de juiste kunde: onderwijs van 
de gynaecologische echo essentieel. 
Onderwijs is belangrijk voor toekomstige collega’s, ervaring 
is immers van invloed op de diagnostische nauwkeurigheid 11 
en daarmee van invloed op de behandeling. Tevens is die-
zelfde nauwkeurigheid belangrijk voor (het vergelijken van) 
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De gynaeco-
logische echo is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse 
activiteiten van een gynaecoloog en het is daarom logisch en 
noodzakelijk om een dergelijke cursus op te nemen in onze 
opleiding. Net als foetale echoscopie, moet echosopie van de 
genitalia interna worden gestandaardiseerd, zowel in de 
techniek als in de rapportage. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het artikel van de Morphological Uterus Sonographic Assess-
ment (MUSA) group. Wij pleiten voor een update en uitbrei-
ding (3D-echo) van het huidige curriculum om de gynaecolo-
gische echoscopie verder te professionaliseren.  

Conclusie
De gynaecologische echo wordt in de volle breedte van ons 
vak gebruikt en is een onmisbaar instrument. De 3D-echo 
biedt verschillende diagnostische voordelen. Het proefschrift 
Three dimensional ultrasonography in uterine disorders 
(Nieuwenhuis, L.L., 2017)  beschrijft dat 3D-SIS nauwkeuriger 
is dan 2D-SIS in het detecteren en classificeren van intracavi-
taire afwijkingen.
De relevantie van die verbeterde nauwkeurigheid is in de 
kliniek nog niet bewezen. 3D power Doppler kan de vascula-
risatie van een volume of orgaan kwantificeren. De vasculari-
satie van een myoom is gerelateerd aan volumetoename 
over de tijd en verdient verdere studie en standaardisatie. 
Uitbreiding van de huidige echoscopiecursus en een richtlijn 
hoe een gynaecologische echo te verrichten zouden bijdra-
gen aan uniforme terminologie en diagnose. Relevant in de 
klinische praktijk maar ook voor het vergelijken van studie 
resultaten in de toekomst.
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tief de mate van vascularisatie te kwantificeren in een heel 
volume (afwijking of orgaan). Dit zou relevant kunnen zijn 
om hiermee bijvoorbeeld het gedrag van een myoom te 
kunnen voorspellen. Het kunnen bepalen van het groeipoten-
tieel van verschillende myomen kan nuttig zijn bij de klini-
sche besluitvorming, vooral relevant bij patiënten met 
beperkte symptomen en voor patiënten die een (toekom-
stige) zwangerschap overwegen. Onze hypothese was dat 
rijk gevasculariseerde myomen sneller groeiden dan matig 
gevasculariseerde myomen. Het gebruik van 3D power 
Doppler bij myomen was nog niet eerder onderzocht en een 
richtlijn hoe te meten ontbrak logischerwijs. Naast de echo 
kun je vascularisatie ook meten met bijvoorbeeld de MRI, 
maar dit is duurder, minder eenvoudig beschikbaar en tijdro-
vender voor de patiënte. 
3D power Doppler (3D-PD) echoscopie is gevalideerd in een 
Nederlandse studie 8 en laat een bijna perfecte interobser-
ver-overeenkomst zien voor verschillende vasculaire parame-
ters bij myomen. Handmatig verkregen volumes van het 
myoom en het kapsel hebben de beste overeenkomst. 
Tevens is onderzocht hoe je deze kwantificering het beste 
kunt uitvoeren en hoe je de 3D power Doppler volumes 
(figuur 1) het beste kunt analyseren met offline software 
maar het voert wellicht te ver om dit in detail hier te bespre-
ken. Mocht u geïnteresseerd zijn dan verwijzen we graag 
naar de publicatie hierover.8 De vasculairindex (VI) bleek de 
meest reproduceerbare power Doppler-parameter. De resul-
taten gaven bovendien aan dat vooraf bepaalde echo-instel-
lingen niet verschilden van een, bij elke patiënte individueel, 
meest optimaal gekozen instelling in de beoordeling van 
myomen middels 3D power Doppler.9 Deze bevinding verge-
makkelijkt het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk. 
Tevens was de potentiële invloed van de systole/diastole op 
de VI beperkt. In een prospectieve cohortstudie waar 
vrouwen (N=66) met myomen een jaar zijn gevolgd, werd 
een relatie gevonden tussen de VI (vascularisatie) van het 
myoom en volumeverandering over de tijd (gedurende 12 
maanden).10 De VI bleek gerelateerd aan een toename 
(groei) van myomen. De hypothese dat rijk gevasculariseerde 
myomen sneller zouden groeien dan matig gevasculariseerde 
myomen bleek te kloppen. Myomen met meer bloedvaten 
(bij de eerste meting) groeiden sneller, ook na correctie voor 
grootte van het myoom bij aanvang van de metingen. Een 
prospectieve cohortstudie onder premenopauzale vrouwen 
onderzocht daarnaast de relatie tussen vascularisatie en 
klachten gemeten met vragenlijsten (PBAC en UFS-QOL). 
Vascularisatie bleek geassocieerd met een toename van bloe-
dingsklachten (submitted). Potentiële groei van myomen is 
vooral relevant bij patiënten met beperkte symptomen en 
voor patiënten die een (toekomstige) zwangerschap overwe-
gen. Vascularisatie kan ons ook helpen om de toename van 
symptomen te voorspellen. Toekomstig onderzoek is nodig 
om te bepalen wat de beste methode is om vascularisatie te 
kwantificeren en om het behandelingseffect te beoordelen. 
Wellicht kan het ook gebruikt worden om te differentiëren 
tussen myomen en sarcomen. Helaas zijn absolute waarden 
of afkapwaarden nog niet beschikbaar. Vanwege het ontbre-
ken van afkapwaarden kunnen we vrouwen niet informeren 
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Samenvatting
De gynaecologische echo wordt in de volle breedte van ons 
vak gebruikt en is een onmisbaar instrument. Een 
standaard echo is meestal een twee dimensionale afbeel-
ding. 3D-echoscopie biedt extra diagnostische mogelijk-
heden en kan daarmee potentieel diagnose, behandeling en 
prognose voor de patiënt verbeteren. 2D-SIS is een nauw-
keurige techniek om intracavitaire afwijkingen te diagnosti-
ceren en dient vooraf aan een hysteroscopie te worden ver-
richt. 3D-SIS is nauwkeuriger dan 2D-SIS maar de klinische 
relevantie van de verbeterde nauwkeurigheid is niet 
bewezen. Power doppler kan de vascularisatie van een 
volume/orgaan kwantificeren. De vascularisatie van een 
myoom is gerelateerd aan verandering van myoomvolume 
over de tijd en verdient verdere studie en standaardisatie. 
Uitbreiding van de huidige echoscopie cursus met de 
3D-echo en een richtlijn hoe een gynaecologische echo te 
verrichten zouden bijdragen aan uniforme terminologie en 
diagnose. Relevant in de klinische praktijk maar ook voor 
het vergelijken van studieresultaten in de toekomst.

Trefwoorden 
Echoscopie, 3D, SIS, Power doppler, myomen

Summary
Transvaginal ultrasound is used in all areas of our profes-
sion and is an indispensable tool. A standard ultrasound is 
usually a two dimensional (2D) image. 3D ultrasound pro-

vides additional diagnostic possibilities and can thereby 
potentially improve diagnosis, treatment and prognosis for 
the patient. 2D SIS is an accurate technique for diagnosing 
intracavitary abnormalities and must be performed before a 
hysteroscopy. 3D SIS is more accurate than 2D SIS though 
the clinical relevance of the improved accuracy has not 
been proven. Power Doppler can quantify the vascularisa-
tion of a volume/organ. The vascularisation of a fibroid is 
related to fibroid volume over time and needs further 
studies and standardization. Education and a guideline on 
how to perform a gynecological ultrasound would contrib-
ute to uniform terminology and diagnosis. Relevant in clini-
cal practice but also for comparing study results in the 
future.

Keywords
Ultrasonography, 3D, SIS, Power doppler, fibroids

Contact
ll.nieuwenhuis@vumc.nl
j.huirne@vumc.nl

Verklaring belangenverstrengeling
J.Huirne kreeg een research grant van Samsung voor het uit-
voeren van onderzoek naar onder meer 3D power doppler.
De auteurs verklaren dat er overigens geen sprake is van 
(financiële) belangenverstrengeling.

#ARTICLEEND



340

18/7

teit.8-10 Ook voor het mirenaspiraal is er tot op heden nog 
geen literatuur verschenen wat de beste timing is van de 
plaatsing in de menstruele cyclus. Plaatsing van het mirena-
spiraal tijdens de menstruatie vergt een goede planning van 
de vrouw en de zorgverlener. 

We verrichtten een gerandomiseerde studie om te bepalen 
of de timing van de insertie van het mirenaspiraal in de 
menstruele cyclus invloed heeft op pijnbeleving, bloedings-
patroon, gemak van insertie, zwangerschap, verwijdering 
van het spiraal of expulsie van het spiraal.

Methoden
Wij verrichtten een tweearmige gestratificeerde gerandomi-
seerde non-inferiority-studie waarbij we insertie tijdens de 
menstruatie vergeleken met insertie buiten de menstruatie. 
Deze studie vond plaats in Máxima Medisch Centrum in 
Veldhoven, tussen 1 oktober 2013 en 1 mei 2014. De studie 
werd goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Com-
missie (METC) op 19 september 2013. De trial werd geregis-
treerd in het Nederlands Trial Register op 12 november 2013. 
(NTR4258; www.trialregister.nl).

Alle vrouwen die een mirenaspiraal wensten en 18 jaar of 
ouder waren, werden gevraagd om mee te doen. Exclusie-
criteria waren: een eerdere mislukte plaatsing, een afwij-
kend cavum uteri en onbeschermde coïtus sinds de laatste 
menstruatie. Vooraf ondergingen alle vrouwen een standaard 
gynaecologisch onderzoek, werd de voorgeschiedenis geno-
teerd, en werd zo nodig een indicatieve cervix smear en/of 
een PCR voor chlamydia trachomatis afgenomen. 

Alle patiënten ondertekenden een informed consent voordat 
zij werden gerandomiseerd. Er werd gerandomiseerd 
middels gesloten enveloppen waarbij er werd gestratificeerd 
voor nullipara en multipara vrouwen met een ratio van 1:1. 
Er werd geen ‘block’ randomisatie verricht. Indien vrouwen 
werden gerandomiseerd voor de groep ‘tijdens de menstru-
atie’ dan vond insertie van het mirenaspiraal plaats op 
cyclusdag 1-7. Als vrouwen werden gerandomiseerd in de 
groep ‘buiten de menstruatie’ dan vond insertie plaats als er 
geen sprake was van vaginaal bloedverlies. In deze ‘buiten-
menstruatie-groep’ werd geadviseerd om gedurende 7 dagen 

Insertie op enig moment in de menstruele cyclus voor het 
gemak, of timing van de insertie omdat het beter is voor 
de pijnbeleving? Insertie van het mirenaspiraal tijdens de 
menstruatie voorkomt insertie tijdens een (vroege) zwan-
gerschap. Hypothetisch is insertie tijdens de menstruatie 
minder pijnlijk, omdat het ostium van de cervix open 
staat. Mogelijk heeft het plaatsen van het mirenaspiraal 
op het moment van afstoten van het endometrium ook 
invloed op het bloedingspatroon na insertie. In de TIME-
studie worden boven staande hypothesen onderzocht. 

Introductie
Het levonorgestrelhoudend IUD (Mirena®) wordt wereldwijd 
gebruikt voor anticonceptie en ter behandeling van hevig 
menstrueel bloedverlies.1-4 Het mirenaspiraal heeft een wer-
kingsduur van vijf jaar (FDA) met een pearlindex van 0,14 
zwangerschappen per 100 vrouwen en een vijfjaar cumula-
tieve zwangerschapsratio van 0,71 per 100 vrouwen.5

Het mirenaspiraal kan door een gynaecoloog of huisarts in 
het cavum uteri worden gebracht. Deze insertie kan als pijn-
lijk worden ervaren, wat een reden kan zijn voor een vrouw 
om het mirenaspiraal niet te laten plaatsen. In de literatuur 
zijn vele onderzoeken naar pijnverlichting tijdens de plaat-
sing, te vinden. Inname van nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAIDs) vooraf aan het plaatsen van een mirenaspi-
raal wordt in de praktijk geadviseerd. Echter, in een recent 
Cochrane review wordt gesteld dat NSAIDs geen significante 
pijnreductie geven tijdens de plaatsing.6

De World Health Organization (WHO) guidelines beschrijven 
dat een mirenaspiraal op elk moment in de menstruele 
cyclus geplaatst kan worden, mits een zwangerschap uitge-
sloten kan worden.7 De instructies van de fabrikant advise-
ren om het mirenaspiraal te plaatsen in de eerste zeven 
dagen van de cyclus. Hypothetisch is insertie tijdens de men-
struatie minder pijnlijk, omdat het ostium van de cervix 
open staat. Mogelijk heeft het plaatsen van het mirena-
spiraal op het moment van afstoten van het endometrium 
ook invloed op het bloedingspatroon na insertie. Voor de 
koperspiraal is er geen bewijs dat plaatsing op verschillende 
momenten in de menstruele cyclus van invloed is op de pijn-
beleving tijdens de plaatsing of verwijdering of de effectivi-
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aanvullende anticonceptie te gebruiken.7 Alle inserties 
werden poliklinisch verricht volgens een standaard protocol, 
en alle inserties werden verricht door dezelfde physician 
assistant (PA), die niet geblindeerd was voor de behandel-
groep. Alle vrouwen werden geadviseerd om geen pijnmedi-
catie te nemen, aangezien hier geen bewijs voor is. Vrouwen 
die ondanks ons advies toch pijnmedicatie hadden ingeno-
men, werden niet geëxlcudeerd. 

De primaire uitkomstmaat was pijn tijdens de insertie van 
het mirenaspiraal. Direct na de procedure werden alle 
vrouwen gevraagd welke score op de Visual Analogue Scale 
(VAS) zij gaven aan de pijn tijdens de insertie. Secundaire 
uitkomstmaten waren: bloedingspatroon en de aanwezigheid 
van spotting in de eerste drie maanden na de insertie (spot-
ting werd gedefinieerd als bloedverlies waarvoor ≤1 inleg-
kruisje, tampon of verband gedurende de hele dag nodig 
was, zonder dat er sprake was van stolsels), gemak van 
insertie gescoord door de PA tijdens de plaatsing als gemak-
kelijk of moeilijk, tevredenheid over het mirenaspiraal, 
acceptatie van het bloedverlies, daarnaast werd genoteerd of 
er sprake was van een zwangerschap, verwijdering van het 
spiraal of expulsie van het spiraal. Tevredenheid en accepta-
tie werden gescoord in de maandelijkse vragenlijsten gedu-
rende de eerste drie maanden na insertie. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de vijfpunts Likert Scale (1 = erg onac-
ceptabel/erg ontevreden; 2 = onacceptabel/ontevreden; 3 = 
neutraal; 4 = acceptabel/tevreden; 5 = erg acceptabel/erg 
tevreden). Bloedverlies werd geobjectiveerd middels de 
maandelijkse Pictorial Blood Assessment Chart (PBAC). Na 
drie maanden werden alle andere secundaire uitkomstmaten 
verzameld uit het patiëntendossier.

Na drie maanden werd er een poliklinische bezoek gepland 
waarbij middels een transvaginale echo de positie van het 
mirenaspiraal werd vastgesteld en of er sprake was van een 
ovarium cyste. Deze echo werd verricht door een echo-
scopiste die geblindeerd was voor de groepsallocatie en de 
uitkomsten van de vragenlijsten. Artsen die de poliklinische 
bezoeken verrichtten waren geblindeerd voor de timing van 
de insertie.

Statistische analyses
Deze studie betrof een non-inferiority design, gestratificeerd 
voor nullipara en multipara. Gebaseerd op de literatuur, 
hebben we een sample size berekend waarbij we een stan-
daard deviatie (SD) voor de VAS-score van 22 mm voor elke 
groep hebben aangenomen.11 Een reductie van 20 mm in 
VAS-score werd als klinisch relevant aangenomen.11 Om een 
verschil van VAS-score tussen de behandelgroepen van 20 
mm (SD 22 mm per groep 11,12) aan te kunnen tonen, met 
90% power en een alpha van 5%, een drop-out rate van 
10%, hebben we berekend dat we 60 vrouwen (30 vrouwen 
per arm) nodig hebben. Aangezien we gestratificeerd hebben 
voor pariteit, hebben we 60 nullipara en 60 multipara 
vrouwen nodig voor inclusie.
Normality plots werden bekeken om verdeling van data te 
beoordelen. Normaal gedistribueerde groepen werden 

getoetst middels de independent t-test. Indien data niet 
normaal gedistribueerd waren, werd de non-parametric 
Mann-Whitney U-test gebruikt. Descriptieve statistiek werd 
gebruikt om de karakteristieken tussen de gestratificeerde 
groepen te vergelijken. De categoriale variabelen werden 
vergeleken middels de chi-square test.
Continue variabelen werden vergeleken middels lineaire 
regressie en ordinale variabelen middels ordinale logistische 
regressie. Voor het schatten van de contibution of potential 
risk factors voor pijn tijdens insertie werd gebruik gemaakt 
van multipele regressie. Odds ratio’s (in dichotome variabe-
len) werden gerapporteerd met 95% betrouwbaarheidsinter-
vallen (95% CIs) en P-waarden. De analyses waren volgens 
een intention-to-treat analyses. 
Alle data werden geanalyseerd met SPSS 22 software.

Resultaten
In totaal werden 120 vrouwen gerandomiseerd: 60 nullipara 
en 60 multipara. Na randomisatie trokken 8 vrouwen zich 
terug uit de studie: 1 vrouw bleek na randomisatie een 
poliep te hebben, 5 vrouwen wilden achteraf toch een 
andere vorm van anticonceptie, 1 vrouw wilde liever een 
koperspiraal, en 1 vrouw had de voorkeur van insertie van 
het mirenaspiraal door haar huisarts. Zie figuur .
Patiëntkarakteristieken staan in tabel 1. Er werden 30 
(54,6%) nullipara vrouwen geïncludeerd in de tijdens-
menstruatiegroep en 28 (49,1%) nullipara vrouwen in de bui-
ten-menstruatiegroep. Nullipara vrouwen waren jonger dan 
multipara vrouwen en nullipara vrouwen gebruikten vaker 
orale anticonceptie voor de insertie vergeleken met multi-
para vrouwen.

Primaire uitkomst
De data van de VAS-score tijdens insertie staan in tabel 2. De 
mean VAS voor nullipara bedroeg 74 mm (95% betrouwbaar-
heidsinterval, 95%  mm (95% CI 59-74) in de buiten-menstru-
atiegroep (P=0,14). De mean VAS voor multipara bedroeg 30 
mm (95% CI 20-40) in de tijdens-menstruatiegroep vergele-
ken met 43mm (95% CI 32-53) in de buiten-menstruatiegroep 
(P=0,08).

Secundaire uitkomsten
Secundaire uitkomstmaten waren gemak van insertie, bloe-
dingspatroon, tevredenheid en acceptatie over het bloedings-
patroon, en het aantal zwangerschappen en expulsies.
Tabel 2 illustreert het gemak van insertie per gestratificeerde 
groep en het aantal bloeding- en spottingsdagen drie 
maanden na insertie. 
Data van tevredenheid over het mirenaspiraal en de accepta-
tie van het bloedingspatroon drie maanden na insertie staan 
in tabel 3. Ordinale regressie-analyse liet geen verschil zien 
tussen de tijdens-menstruatiegroep en de buiten-menstrua-
tiegroep.
Middels multipele regressie-analyse konden geen onafhanke-
lijke factoren geïdentificeerd worden die van invloed zijn op 
de pijn tijdens insertie.
Er waren geen zwangerschappen of expulsies in onze studie-
populatie. 
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Na drie maanden hadden 70/112 (62,5%) van de vrouwen 
een transvaginale echo ondergaan waarbij in gevallen sprake 
was van een correcte positie van het mirenaspiraal. 
In 10 van 62 vrouwen (16,1%) bleek sprake van ovariële cyste 
met diameter van 27 tot 51 mm. Hiervan hadden vier 
vrouwen het mirena spiraal buiten de menstruatie laten 
plaatsen en zes vrouwen tijdens de menstruatie.

Discussie
Uitkomsten
De TIME-studie heeft onderzocht of pijn tijdens de insertie 
afhankelijk is van de timing in de menstruele cyclus. Hierbij 
werd geen verschil in pijnbeleving gevonden tussen vrouwen 
in de groepen 'tijdens-menstruatie' en 'buiten-menstruatie. 

Verder was er geen verschil in bloedingspatroon en tevreden-
heid drie maanden na insertie. In onze studiepopulatie was 
er geen zwangerschap of expulsie beschreven.
Strengths and limitations
Onze studie had enkele beperkingen. Aangezien we de groep 
in twee armen hadden verdeeld waarbij een groep uit inser-
ties buiten de menstruatie plaatsvond, hebben we niet gedif-

ferentieerd in de midcyclische groep en de laat luteale groep. 
Daardoor vielen de inserties tijdens de ovulatie in de buiten-
menstruatiegroep. Dit kan een verklaring zijn waarom de 
pijn tijdens insertie in deze groep niet hoger was dan in de 
tijdens-menstruatiegroep; theoretisch zou het ostium tijdens 
de ovulatie iets verder open kunnen staan. Voor de secun-
daire uitkomstmaten is de studie wellicht underpowered. 
Daarom kunnen we de vraag niet beantwoorden of insertie 
van het mirenaspiraal in een dik endometrium (buiten de 
menstruatie) kan leiden tot langdurige bloedverlies.

Gebaseerd op de literatuur was een verschil in pijn tijdens 
insertie te verwachten tussen nullipara en multipara 
vrouwen. Daarom hadden we beide groepen gestratificeerd. 
Helaas is er niet per blok gerandomiseerd (CONSORT 2010). 
In totaal waren er 120 vrouwen geïncludeerd met een loss-to-
follow-up van 6,6%. Daarmee hebben we volgens onze 
powerberekening genoeg power behaald om onze primaire 
uitkomstmaat te onderzoeken. Geconcludeerd kan dan ook 
worden dat er geen verschil is in pijn bij de insertie: niet 
tijdens de menstruatie, en niet buiten de menstruatie. Toch 
is er een kleine onzekerheid over deze conclusie wat betreft 
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Figuur 1. Flowchart
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Tabel 1. Patiëntkarakteristieken

Tijdens-menstruatiegroep (n=55*) Buiten-menstruatiegroep (n=57*)

Mediaan (IQR) van n (%) Mediaan (IQR) van n (%)

Nullipara (n=30) Multipara (n=25) Nullipara (n=28) Multipara n=29

Leeftijd, in jaren 23 (3) 32 (7) 22 (4) 39 (7)

Body Mass Index, Kg/M2 21 (3) 23 (6.8) 22 (2) 23 (5,6)

Cyclusdag tijdens insertie 3 (2) 4 (3) 14 (11) 14 (10)

Totale Endometrium dikte, mm 3 (1) 5 (2) 3 (2) 6 (5,5)

Gebruik van orale anticonceptie 20 (66,7%) 6 (24%) 17 (60,7%) 6 (20,7%)

Geen pijnstillers genomen 21 (72,4%) 17 (68%) 16 (57,1%) 26 (92,9%)

Regulaire cyclus vóór insertie 27 (90%) 18 (72%) 25 (89,3%) 27 (93,1%)

Aantal vaginale partus
0 partus 30 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (24.3%)

1 partus 0 (0%) 14 (56%) 0 (0%) 14 (48.2%)

2 partus 0 (0%) 10 (40%) 0 (0%) 5 (17.1%)

> 2 partus 0 (0%) 1 (4%) 0 (0%) 3 (10.4%)

Aantal sectio’s
0 sectio’s 30 (100%) 22 (88%) 28 (100%) 18 (62.1%)

1 ≥ sectio’s

0 (0%) 3 (12%) 0 (0%) 11 (37.9%)

* Data van patiëntkarakteristieken van de 8 patiënten die zich teruggetrokken hebben na randomisatie ontbreken

Tabel 2. Uitkomsten

2a. Primaire uitkomst: VAS-score tijdens insertie. Vrouwen werden gevraagd de pijn te scoren op een VAS-schaal 0-100mm.

Tijdens-menstruatiegroep (n=55) Buiten-menstruatiegroep (n=57)

Mean (SD) 95% CI  
(Stand. error)

Mean (SD) 95% CI  
(Stand. error)

p-value*

Nullipara 74 (18,8) 67-81 (3,4) 66 (20,2) 59-74 (3,8) 0,14

Multipara 30 (24,9) 20-41 (4,9) 43 (26,9) 33-53 (5,0) 0,08

2b. Secundaire uitkomst: insertie gescoord door physician assistant als gemakkelijk of moeilijk.

Tijdens-menstruatiegroep (n=55) Buiten-menstruatiegroep (n=57)
n=gemakkelijk n=moeilijk n=gemakkelijk n=moeilijk OR (CI) p-value**

Nullipara 28 (93,3%) 2 (6,7%) 25 (89,3%) 3 (10,7%) 0,5 (0,4-0,7) 0,58

Multipara 25 (100%) 0 (0%) 26 (89,6%) 3 (10,4%) 1,7 (0,3-10,9) 0,10

2c. Secundaire uitkomst: aantal spottingsdagen 3 maanden na insertie (PBAC).

Tijdens-menstruatiegroep (n=47) Buiten-menstruatiegroep (n=48)
Mediaan (IQR) Mediaan (IQR) p-value#

Nullipara 3 (5) 2 (5) 0.91

Multipara 7 (12) 4 (10) 0.14

2d. Secundaire uitkomst: aantal bloedingsdagen 3 maanden na insertie (PBAC).

Tijdens-menstruatiegroep (n=47) Buiten-menstruatiegroep (n=48)
Mediaan (IQR) Mediaan (IQR) p-value#

Nullipara 0 (1) 0 (3) 0,44

Multipara 4 (7) 4 (9) 0,91

* Independent-t-test  |  ** Chi-square-test  |  # Mann-Whitney-U-test
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multipara vrouwen, want daar zien we een breed betrouw-
baarheidsinterval en een hoge standaarddeviatie van VAS-
scores.

In onze studie werden geen zwangerschappen en expulsies 
beschreven. Patiënten werden nauwkeurig nagevraagd op 
risico op zwangerschap en vrouwen met onbeschermde 
coïtus werden geëxcludeerd. De groep is te klein om expul-
sie-rate te berekenen. 

Pijn bij insertie is aanwezig, vooral voor nullipara vrouwen. 
Orale pijnstilling blijkt ineffectief (ref. Cochrane).
Toekomstige studies dienen gericht te worden op verlichting 
van de pijn tijdens insertie van het mirenaspiraal, anders 
dan orale pijnmedicatie. 

Interpretatie
De belangrijkste reden om de TIME-studie te verrichtten was 
om te onderzoeken of de timing van insertie invloed heeft 
op pijnperceptie, effectiviteit en veiligheid. Er bleken nog 
geen eerdere studies te zijn die deze onderzoeksvraag beant-
woorden, wel zijn er studies die deze vraag beantwoorden 
betreffende de koperspiraal.

Kokonya et al. verrichtte een cross-sectionele en prospec-
tieve cohortstudie van 649 vrouwen in Kenya om insertie-
problemen (pijn, bloeding en directe expulsie) en koper-IUD-
gerelateerde complicaties te vergelijken bij insertie tijdens en 
buiten de menstruatie.13 Daaruit bleek dat vrouwen die 
insertie van de koperspiraal tijdens de menstruatie hadden 
ondergaan, een gelijk aantal expulsies, removals en pelvic 
inflammatory diseases (PIDs) hadden als vrouwen waarbij de 
insertie buiten de menstruatie had plaatsgevonden. Vrouwen 
met insertie buiten de menstruatie hadden meer pijn (2,1%) 
dan vrouwen met insertie tijdens de menstruatie (0%). Er is 
niet beschreven hoe de pijn gemeten is.

White et al. bestudeerden de effecten van insertie van de 
koperspiraal bij 9904 vrouwen tijdens verschillende perio-
den in de menstruele cyclus.14 Zij concludeerden dat in de 
eerste twee maanden na insertie, het expulsierisico lager is 
wanneer de insertie later in de cyclus heeft plaatsgevonden. 
(50,3 per 1000 bij insertie op cyclusdag 1-5 versus 22,0 per 
1000 bij insertie op cyclusdag 18 of later; P < 0,0001 voor 
trend). Daarentegen bleek dat de verzoeken tot verwijdering 
in verband met pijn en bloedverlies toenamen naarmate de 
cyclusdag tijdens insertie toenam (20,9 per 1000 bij insertie 
cyclusdag 1-5 versus 36,7 per 1000 voor cyclusdag 18 of later; 
P = 0,01 voor trend). In deze analyse werd berekend dat er 9 
extra koperspiraaltjes verwijderd werden voor elke 1000 
inserties vóór cyclusdag 11 als gevolg van expulsie, pijn, 
bloedverlies of zwangerschap, vergeleken met inserties na 
cyclusdag 11. Ook het risico op zwangerschap steeg bij inser-
ties later in de cyclus, maar dit bleek niet significant (P = 
0,13). De verzoeken tot verwijdering van de spiraaltjes in 
onze studie waren gelijk verdeeld over de twee groepen. 
Whiteman et al. verrichtten een systematic review waarin de 
literatuur wordt geëvalueerd van inserties van de koperspi-
raal tijdens verschillende dagen van de menstruele cyclus en 
of die invloed heeft op de effectiviteit en continuïteit.8 Uit 
acht studies werd geconcludeerd dat de timing van insertie 
van de koperspiraal weinig effect heeft op de langetermijn-
uitkomsten (continuïteit, removal, expulsie, zwangerschap), 
en op kortetermijnuitkomsten (pijn tijdens insertie, bloedver-
lies tijdens insertie, directe expulsie). 
Van Schoubroeck et al. beschreven een gemiddelde VAS-
score tijdens insertie van het mirenaspiraal van 45 mm (SD 
26mm) in een populatie van 413 vrouwen.11 Dit is iets lager 
dan de VAS-score in onze populatie. Net als in onze studie, 
rapporteerden nullipara vrouwen meer pijn tijdens insertie 
dan multipara vrouwen. Maar in tegenstelling tot onze 
studie, werd er niet gestratificeerd voor pariteit. Ook werd 
de timing in de menstruele cyclus niet beschreven in deze 
studie.

Tabel 3. Secundaire uitkomsten ‘tevredenheid’ en 
‘acceptatie van het bloedingspatroon’ op de schaal van 
Likert, vragenlijsten drie maanden na insertie van het 
mirenaspiraal. (OR = ordinale regressie)
 
 Tijdens Buiten Totaal
 menstruatie menstruatie
Nullipara vrouwen n=23 n=22 n=45 
 (%) (%) (%)
Erg ontevreden 1 (4,4) 2 (9,1) 3 (6,7)
Ontevreden 0 (0) 2 (9,1) 2 (4,4)
Neutraal 2 (8,7) 0 (0) 2 (4,4)
Tevreden 6 (26,1) 7 (31,8) 13 (28,9)
Erg tevreden 14 (60,9) 11 (50,0) 25 (55,6)
OR 0,62 voor 'buiten de menstruatie' vergeleken met 'tijdens 
de menstruatie' (95 CI 0,2-0,5; P=0,40) voor elke stap

Multipara vrouwen n=19 n=19  n=38 
Erg ontevreden 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Ontevreden 2 (10,5) 1 (5,3) 3 (7,9)
Neutraal 4 (21,1) 3 (15,8) 7 (18,4)
Tevreden 8 (42,1) 10 (52,6) 18 (47,4)
Erg tevreden 5 (26,3) 5 (26,3) 10 (26,3)
OR 1,33 voor 'buiten de menstruatie' vergeleken met 'tijdens 
de menstruatie' (95 CI 0,4-4,4; P=0,64) voor elke stap 

Nullipara vrouwen  n=23 n=22 n=45 
Erg onacceptabel 0 () 0 () 0 ()
Onacceptabel 0 (0) 1 (4,6) 1 (2,2)
Neutraal 3 (13,1) 1 (4,6) 4 (8,9)
Acceptabel 8 (34,8) 8 (36,4) 16 (35,6)
Erg acceptabel 12 (52,2) 12 (54,6) 24 (53,3)
OR 1,13 voor 'buiten de menstruatie' vergeleken met 'tijdens 
de menstruatie' (95 CI 0,4-3,5; P=0,83) voor elke stap 

Multipara vrouwen n=19  n=19  n=38 
Erg onacceptabel 0 () 0 () 0 ()
Onacceptabel 3 (15,8) 4 (21,1) 7 (18,4)
Neutraal 3 (15,8) 6 (31,6) 9 (26,3)
Acceptabel 9 (47,4) 1 (5,3) 10 (26,3)
Erg onacceptabel 4 (21,1) 8 (42,1) 12 (31,6)
OR 0,98 voor 'buiten de menstruatie' vergeleken met 'tijdens 
de menstruatie' (95% CI 0,3-3,1; P=0,98) voor elke stap
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Samenvatting
Insertie van het mirenaspiraal tijdens de menstruatie 
voorkomt insertie tijdens een (vroege) zwangerschap. 
Hypothetisch is insertie tijdens de menstruatie minder 
pijnlijk, omdat het ostium van de cervix open staat. 
Mogelijk heeft het plaatsen van het mirenaspiraal op het 
moment van afstoten van het endometrium ook invloed 
op het bloedingspatroon na insertie. 
De TIME-studie, een tweearmige gestratificeerde gerando-
miseerde non-inferiority studie, heeft onderzocht of pijn 
tijdens de insertie afhankelijk is van de timing in de men-
struele cyclus. Secundair is gekeken naar invloed van 
timing van de insertie op bloedingspatroon.
Uit de TIME-studie bleek dat het mirenaspiraal kan te 
allen tijde in de menstruele cyclus geplaatst worden aan-
gezien de TIME-studie geen verschil toonde in pijn tijdens 
insertie, ongeacht of die tijdens of buiten de menstruatie 
plaatsvond. Natuurlijk dient een zwangerschap uitgeslo-
ten zijn voorafgaande aan de insertie.

Trefwoorden
mirenaspiraal, LNG-IUS, insertie, pijn, bloedingspatroon

English summary
Insertion of a levonorgestrel-releasing intrauterine system 
(LNG-IUS) during menstruation prevents unintentional 
insertion during (early) pregnancy and, in theory, could 
be less painful because of a dilated cervical ostium. 
Further, starting release of progestagens during the break-
down of the endometrium could prevent prolonged 
bleedings. 
We conducted the TIME study, a randomized controlled 
trial, to determine whether the timing of insertion with 
regard to the menstrual cycle has an effect on perceived 
pain, bleeding pattern, ease of insertion, pregnancy and, 
removal or expulsion rate. 
As we did not find that the level of pain perceived during 
insertion was greater during menstruation compared to 
outside of menstruation, we conclude that the LNG-IUS 
can be inserted at any time during a woman's menstrual 
cycle.

Keywords
LNG-IUS, insertion, pain, bleeding pattern
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Conclusie
Het mirenaspiraal kan op elk moment in de menstruele 
cyclus geplaatst worden aangezien de TIME-studie geen ver-
schil toont in pijn tijdens de insertie, ongeacht of die tijdens 
of buiten de menstruatie plaatsvond. Dit geldt vooral voor 
nullipara vrouwen. Natuurlijk dient een zwangerschap uitge-
sloten te zijn voorafgaande aan de insertie.
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Bij ongeveer 10% van de paren die een zwangerschap 
nastreven is er sprake van subfertiliteit. In 10-30% van 
die gevallen bevindt het probleem zich in een of beide 
tubae.1 De richtlijn ‘Het oriënterend fertiliteitsonderzoek’ 
(OFO) van de NVOG adviseert welke aanvullende onder-
zoeken er uitgevoerd moeten worden om de diagnose 
van de subfertiliteit en de prognose van de kans op 
zwangerschap te bepalen. Welke diagnostiek wordt er 
momenteel in de praktijk gebruikt, en komt dit overeen 
met de adviezen van de richtlijn? 

De Richtlijn oriënterend fertiliteitsonderzoek is in november 
2015 gereviseerd.2 Een van de doelstellingen van het nieuwe 
protocol is het uniformeren van het oriënterend fertiliteitson-
derzoek in Nederland, om zo de kwaliteit, de veiligheid en 
de doelmatigheid van de zorg te verbeteren.   

In de nieuwe richtlijn wordt aanbevolen om de Chlamydia 
trachomatis antistoftiter (CAT) een standaard onderdeel van 
het OFO te maken. Op basis van de CAT en de anamnese 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen patiënten met 
een hoog en met een laag risico op tubapathologie. De richt-
lijn geeft het advies om, in geval de CAT positief is, een hys-
terosalpingografie (HSG) te verrichten. Geadviseerd wordt 
om bij een negatieve CAT het OFO af te sluiten, dan hoeft er 
dus geen HSG verricht te worden. Als er al een HSG gemaakt 
is voordat een CAT is afgenomen, wordt het als niet zinvol 
gezien om de CAT alsnog te bepalen. De richtlijn adviseert 
om bij patiënten met vooraf al een hoog risico op tubapatho-
logie, zoals bij gecompliceerde buikoperaties, intra-abdomi-
nale ontstekingen, ernstige endometriose of echografisch 
zichtbare hydrosalpingen, direct een diagnostische laparo-
scopie met tubatests uit te voeren. De richtlijn spreekt verder 
van een kennishiaat wat betreft de vervanging van het HSG 
door de sonosalpingografie (HyCoSy of HyFoSy). De transva-
ginale hydrolaparoscopie (THL) wordt in de richtlijn niet 
besproken.
In de periode van 2012 tot en met 2016 vonden er in Neder-
land drie studies plaats naar (nieuwe) methoden van tuba-
diagnostiek: een studie waarin de transvaginale hydrolaparo-
scopie (THL) vergeleken wordt met het HSG (THL-studie), 
een studie over de vergelijking tussen oliehoudend en water-
houdend contrastmiddel bij HSG’s (H2Olie-studie) en een 
studie die het HSG met de HyCoSy vergelijkt (FOAM-studie).
Om inzicht te krijgen in het huidige diagnostische proces 

naar tubapathologie in Nederland en of en hoe men de 
nieuwe richtlijn geïmplementeerd heeft, hebben wij onder-
staand onderzoek verricht.

Methode
In juni 2016 is er een online-enquête verstuurd naar de 
NVOG-geregistreerde (fertiliteits-)gynaecologen van de 89 
ziekenhuizen en zelfstandige fertiliteitsbehandelcentra 
(ZBC’s) in Nederland. De enquête bestond, naast achter-
grondinformatie van de geënquêteerde, uit 21 meerkeuze-
vragen over onder andere de eerste-, tweede- en derdelijns-
tubadiagnostiek, het wel of niet inzetten van tubachirurgie 
en de implementatie van de gereviseerde OFO-richtlijn. De 
klinieken waarvan geen reactie werd ontvangen, zijn in sep-
tember 2016 nogmaals benaderd. 

Resultaten
We ontvingen 48 reacties, dit is een response rate van 56%. 
Van de respondenten is 92% gynaecoloog met als aandachts-
gebied fertiliteit (zie tabel 1). 88% geeft aan medeverant-
woordelijk te zijn voor het lokale protocol omtrent tubadiag-
nostiek. Zij zijn werkzaam in verschillende soorten centra, 
de helft in een niet-universitaire opleidingskliniek.
 
Tubadiagnostiek 
Figuur 1 toont de primaire methode voor tubadiagnostiek: 
56% kiest de CAT, 31% het HSG, 6,3% een HyCoSy, 2,1% een 

Chlamydia trachomatis antistoftiter 

Gebruiken we de simpele CAT wel optimaal? 

I. Roest   semi-arts, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
drs. R. Tros   gynaecoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc 
dr. C.A.M. Koks   gynaecoloog, MMC, Veldhoven

Tabel 1. Baseline karakteristieken van de respondenten (n=48) 

Huidige functie
Gynaecoloog met aandachtsgebied fertiliteit 92% (n=44)

Algemeen gynaecoloog 8,3% (n=4) 

Werkzaam in
Niet universitair opleidingscentrum 48% (n=23)

Algemeen ziekenhuis 31% (n=15)

Universitair centrum 13% (n=6)

Zelfstandig behandelcentrum 8,3% (n=4)

IVF-mogelijkheid in centrum waar momenteel werk-
zaam
Zelfstandig IVF-centrum 27% (n=13)

Transport/satellietcentrum IVF 31% (n=15)

Geen (transport-) IVF mogelijkheid 42% (n=20)

#ARTICLESTART: Chlamydia trachomatis antistoftiter: Gebruiken we de simpele CAT wel optimaal?  | 2018-07 | 346-349 | Roest, Tros, Koks
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THL en 4,2% gebruikt een andere methode. Zowel binnen de 
universitaire als de niet-universitaire klinieken, worden de 
CAT (respectievelijk 67%, n=4 en 55%, n=23) en daarna het 
HSG (respectievelijk 33%, n=2 en 31%, n=13) het meest fre-
quent toegepast als primaire methode voor tubadiagnostiek. 
Eén kliniek geeft aan naast de CAT ook standaard een HSG 
te verrichten als eerste stap in de tubadiagnostiek. In de vier 
ZBC’s worden geen HSG’s verricht als primaire methode voor 
tubadiagnostiek. Twee ZBC’s kiezen voor een HyCoSy en de 
andere twee kiezen voor de CAT als primaire methode. 
Indien de CAT de eerste keuze is, verricht 65% van de res-
pondenten bij een positieve uitslag een diagnostische laparo-
scopie met tubatests, 23% kiest voor een HSG als vervolg 
diagnostiek (zie figuur 2). Bij een negatieve CAT en een reële 
zwangerschapskans op basis van het hunaultmodel, verricht 
65% een HSG na een expectatief beleid van zes maanden 
(zie figuur 3). Van de vier universitaire klinieken die de CAT 
als primaire diagnostische methode gebruiken, verrichten 
drie bij een positieve uitslag een diagnostische laparoscopie 
met tubatests. 

Vervolgdiagnostiek
Bij verdenking op unilaterale danwel bilaterale tubaire afwij-
kingen op het HSG, verricht het merendeel (71%) hierna een 

Figuur 1. De eerste keuze methode voor tubadiagnostiek. 
Totaal aantal respondenten was 48.

2,1% THL-olie 
studie of wens  

van patient (n=1)

2,1% niet verder 
gespecificeerd  

(n=1)

1e keus  
tubadiagnostiek

56% CAT
(n=27)

31% HSG 
(n=15)

6,3% HyCoSy
(n=3)

2,1% THL (n=1)

4,2% overig
(n=2)

Figuur 2. De genomen vervolgstap bij een positieve CAT. 
Totaal aantal respondenten voor deze vraag was 26. 

Vervolstap bij  
positieve CAT

65% DLS+TT  
(n=17)

23% HSG (n=6)

7,7% THL (n=2)

3,8% HSG of  
DLS op basis van 

anamnestisch chla-
mydia risico (n=1)

Figuur 3. Vervolgstap bij een negatieve CAT, na een expectatief 
beleid gedurende zes maanden. Totaal aantal respondenten voor 
deze vraag was 26.

3,8% in overleg 
DLS + TT (n=1)

3,8% HyCosy
(n=1)

3,8% na 3x IUI: 
zonder risicofacto-

ren HyCoSy, bij 
risicofactoren THL

Vervolgstap bij  
een negatieve CAT 

na 6 maanden 
expectatief beleid

15% geen (n=4)

65% HSG
 (n=17)

3,8% THL
(n=1)

3,8% DLS + TT 
(n=1)

12% overig (n=3)

Figuur 4. Vervolgstap bij een uni-of bilaterale afwijking op het HSG. 
Totaal aantal respondenten voor deze vraag was 21. 

Vervolgstap bij 
uni-of bilaterale 
afwijkingen op  

het HSG

71% DLS + TT 
(n=15)

10%  
therapeutische 

laparoscopie (n=2)

14% alleen DLS + 
TT bij bilaterale 

afwijkingen (n=3)

4,8 % direct 
starten met ART 

(n=1)

ART = artificiële reproductieve technieken  CAT = Chlamydia antistoftiter  DLS = Diagnostische laparoscopie  HSG = Hysterosalpingografie
HyCoSy = Hystero salpingo contrast sonography  IUI = Intra-uteriene-inseminatie  THL = Transvaginale hydrolaparoscopie  TT = Tubatests

diagnostische laparoscopie met tubatests, 14% doet dit 
alleen bij bilaterale afwijkingen. 10% kiest direct voor een 
therapeutische laparoscopie en 5% (n = 1) geeft aan gelijk te 
starten met artificiële reproductieve technieken (zie figuur 
4). Als het HSG geen afwijkingen toont, verricht 81% (n=17) 
geen verdere diagnostiek na een expectatief beleid van zes 
maanden. 5% (n=1) verricht hierna een diagnostische laparo-
scopie met tubatests en 14% (n=3) geeft aan soms een lapa-
roscopie met tubatests te verrichten, waarvan een kliniek dit 
doet nadat er driemaal intra-uteriene-inseminatie (IUI) plaats 
heeft gevonden. 
Van de drie klinieken die een THL verrichten in het diagnos-
tisch proces, kiezen twee klinieken bij afwijkingen voor een 
diagnostische laparoscopie met tubatests. De overige kliniek 
kiest bij minimale pathologie voor een expectatief beleid. 

Het HSG
In de klinieken die HSG’s verrichten, gebruikt 43% (n=9) con-
trastvloeistof op oliebasis, 52% (n=11) contrastvloeistof op 
waterbasis en in één kliniek (5%, n=1) wordt bij verdenking 
op tubapathologie gekozen voor contrastvloeistof op water-
basis. Antibiotica rondom het HSG wordt in 19% (n=4) stan-
daard voorgeschreven, in 33% (n=7) bij een afwijking op het 
HSG, in 38% (n=8) nooit, en in 9,5% (n=2) wordt antibiotica 
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voorgeschreven bij een positieve CAT of bij een afwijkend 
HSG. Een restfoto wordt bij 19% (n=4) altijd gemaakt, bij 

38% (n=8) nooit en bij 43% (n=9) alleen als er twijfel is over 

de spreiding van de contrastvloeistof gedurende het HSG of 

als er afwijkingen worden geconstateerd op het HSG. 

Aanpassing lokale protocol

Verder werd gevraagd of de lokale protocollen zijn aange-

past naar aanleiding van de nieuwe OFO-richtlijn (zie tabel 

2). 46% gaf aan dat het lokale protocol is veranderd. De vol-

gende aanpassingen werden hierbij het meest genoemd: het 

minder vaak verrichten van een HSG bij een negatieve CAT 

en het vaker verrichten van een HSG bij een positieve CAT,  
in plaats van een diagnostische laparoscopie met tubatests. 
Het percentage dat het lokale protocol heeft aangepast naar 
aanleiding van de vernieuwde richtlijn is in de groep van kli-
nieken zonder de mogelijkheid tot IVF het laagst.

Discussie
Deze enquête toont dat driekwart jaar na de invoering van 
de vernieuwde richtlijn, van de klinieken (universitair en 
niet-universitair) respectievelijk 67% (n=4) en 55% (n=23) 
kiest voor de CAT als eerstelijnsdiagnostiek. De vernieuwde 
OFO-richtlijn van november 2015 adviseert om de CAT in te 
zetten als de eerste stap in het diagnostisch proces voor 
tubapathologie. De helft van de respondenten hebben hun 
lokale OFO-protocol nog niet aangepast, naar aanleiding van 
de vernieuwde richtlijn. 
De richtlijn adviseert daarnaast om bij een positieve CAT als 
volgende stap een HSG te verrichten en bij een negatieve 
CAT geen verdere diagnostiek meer uit te voeren. Een diag-
nostische laparoscopie met tubatests wordt aangeraden bij 
aanwijzingen voor ernstige endometriose, hydrosalpingen of 
gecompliceerde abdominale operaties en/of pelvic-inflamma-
tory disease (PID) in de voorgeschiedenis. Uit onze resultaten 
blijkt dat bij een positieve CAT 65% van de klinieken een 
diagnostische laparoscopie met tubatests verricht, slechts 
23% kiest voor een HSG als tweede stap. Eén kliniek verricht 
als eerste stap zowel een CAT als een HSG, waardoor de 
screenende functie van de CAT verloren gaat.

Bij een negatieve CAT en de afwezigheid van risicofactoren 
voor tubaire pathologie, adviseert de richtlijn om geen 
verdere tubadiagnostiek meer te verrichten in het OFO. 
Met deze enquête hebben wij niet achterhaald of er na een 
negatieve CAT ook daadwerkelijk geen vervolgdiagnostiek 
wordt uitgevoerd. Wel zien we dat 65% van de gynaecologen 
alsnog een HSG verricht na een expectatieve periode van zes 

maanden bij vrouwen met een negatieve CAT en een goede 
prognose op basis van het hunaultmodel. 
In het diagnostisch proces naar tubapathologie gaat het met 
name om het diagnosticeren van bilaterale tubapathologie. 
De kansen op een natuurlijke zwangerschap zijn namelijk bij 
een unilaterale tubapathologie niet significant lager.3 Een 
positieve CAT geeft een significant hogere kans op een tuba-
obstructie op het HSG, laparoscopisch bevestigde schade 
aan de tubae en een lagere kans op een natuurlijke zwanger-
schap in vergelijking met patiënten met een negatieve CAT.4 

Aangetoond is dat de CAT een iets hogere sensitiviteit heeft 
dan het HSG voor het aantonen van bilaterale tubadiagnos-
tiek respectievelijk 0,66 en 0,62.5 Verder blijkt ook dat 
vrouwen met een positieve CAT, waarbij middels een aanvul-
lend HSG en/of laparoscopie geen afwijkingen aan de tubae 
zijn gezien, een significant lagere kans hebben op een spon-
tane zwangerschap in vergelijking met vrouwen met een 
negatieve CAT en bewezen doorgankelijke tubae.6 

Bovenstaande toont het belang van de CAT binnen het OFO, 
het is even sensitief voor bilaterale tubapathologie als het 
HSG, waarbij de CAT minder belastend is voor de patiënt. 
Echter verricht 44% van de respondenten nog niet de CAT als 
eerste stap in de diagnostiek naar tubapathologie. 
Bij een positieve CAT verricht 65% een diagnostische laparo-
scopie met tubatests. Dit ondanks dat onderzoek aantoont 
dat de voorspellende waarde voor een natuurlijke zwanger-
schap van het HSG en een laparoscopie goed met elkaar 
overeenkomen.3 De richtlijn raadt dan ook aan om pas bij 
afwijkingen op het HSG of bij een ernstige verdenking vooraf 
op tubapathologie diagnostische laparoscopie te verrichten. 

Verder blijkt dat er in het beleid rondom de HSG’s veel 
lokale verschillen zijn, ondermeer in antibiotica profylaxe 
rondom de procedure en het gebruikte contrastmiddel. In 
2017 is er een grote gerandomiseerde studie gepubliceerd die 
aantoont dat het gebruik van contrastmiddel op basis van 
olie leidt tot meer zwangerschappen ten opzichte van een 
waterhoudend contrastmiddel.7 Mogelijk dat er naar aanlei-
ding van deze resultaten meer uniformiteit is ontstaan over 
het gebruikte contrastmiddel bij de HSG’s. 
In de richtlijn wordt de THL niet genoemd, desondanks 
gebruiken vier klinieken de THL in het diagnostisch proces. 
Op dit moment worden de resultaten van de gerandomi-
seerde studie naar de THL uitgewerkt. Wellicht dat deze 
resultaten nog zullen leiden tot verandering in de toepassing 
van de THL.

Tabel 2. Overzicht van de percentages klinieken die het lokale protocol hebben aangepast naar aanleiding van de 
vernieuwde OFO richtlijn van november 2015. 

Lokale protocol aangepast Ja Nee Niet ingevuld

Alle klinieken (n=48) 46% (n=22) 48% (n=23) 6% (n=3)

Universitaire klinieken (n=6) 50% (n=3) 33% (n=2) 17% (n=1)

Zelfstandig IVF-centrum (n=13) 62% (n=8) 31% (n=4) 8% (n=1)

Transport/satelliet IVF-centrum (n=15) 67% (n=10) 33% (n=5) 0% (n=0)

Geen IVF-mogelijkheid (n=20) 20% (n=4) 70% (n=14) 10% (n=2)
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Hetzelfde geldt voor de sonosalpingografie (HyFoSy/HyCoSy), 
die ook in meerdere klinieken gebruikt wordt; de richtlijn 
spreekt hier van een kennishiaat. Op dit moment wordt de 
diagnostische studie over de vergelijking tussen HyFoSy en 
het HSG afgerond (de FOAM-studie). 

Verschillende aantal zaken kunnen de uitslag en interpretatie 
van de enquête beïnvloed hebben. De response rate van de 
enquête was slechts 56%, hiervan was 92% gynaecoloog 
met als aandachtsgebied fertiliteit. Het is mogelijk dat het 
diagnostisch proces voor tubadiagnostiek onder de niet-res-
pondenten verschilt van de respondenten. Verder vonden er 
ten tijde van de enquête inclusies plaats voor de THL-olie en 
de FOAM-studie, dit kan invloed hebben gehad op de toege-
paste methode van tubadiagnostiek. Daarnaast is het denk-
baar dat door de resultaten van de H2Olie-studie, het HSG 
nu vaker wordt ingezet, ook als een therapeutisch middel. 
Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwde versie van 
het OFO-protocol, wat consequenties kan hebben voor de 
klinieken waar een HSG niet tot de mogelijkheden behoort. 

Conclusie
Driekwart jaar na de invoering van de vernieuwde OFO-
richtlijn kiest 56% voor de CAT als primaire tubadiagnostiek. 
Ruim 40% van de respondenten gebruikt nog niet de CAT 
om onderscheid te maken tussen patiënten met een hoog en 
laag risico op tubapathologie. Door de CAT als eerstelijns-
diagnostiek te gebruiken en bij een negatieve uitslag hieraan 
de consequentie te verbinden dat verdere tubadiagnostiek 
binnen het OFO niet nodig is, kunnen de belasting voor de 
patiënt en de kosten voor de gezondheidszorg verlaagd 
worden. 46% van de respondenten gaf aan het lokale proto-
col aangepast te hebben naar aanleiding van de nieuwe 
richtlijn. Het is ons inziens tijd om de kennis, opgenomen in 
de vernieuwde OFO-richtlijn te gebruiken voor het verster-
ken van de uniformiteit in de gebruikte tubadiagnostiek in 
Nederland. Deze uniformiteit is belangrijk in het kader van 
good clinical practice en doelmatigheid. Hierbij een oproep 
aan de klinieken, die de CAT nog niet optimaal gebruiken, 
om het lokale protocol aan te passen. De richtlijn zal moge-
lijk naar aanleiding van de resultaten van de drie studies 
naar (nieuwe) methode van tubadiagnostiek opnieuw aange-
past worden. Vanwege het positieve effect van het HSG met 
oliehoudend contrastmiddel, zal het HSG binnen het OFO 
wellicht breder worden ingezet.  

Referenties
1. Coenders-Tros R., M.A. van Kessel, M.M.A. Vernooij et al. Perfor-

mance of outpatient transvaginal hydrolaparoscopy. Human Repro-
duction, 2016; 31(10):2285–2291

2. Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie. Richtlijn ori-
enterend fertiliteitsonderzoek, versie November 2015. 

3. Verhoeve H.R., S.F. Coppus, J.W. van der Steeg et al. The capacity of 
hysterosalpingography and laparoscopy to predict natural concep-
tion. Human Reproduction 2011 Jan;26(1):134-42.

4. Keltz M. D., M.T. Sauerbrun-Cutler, M.S. Durante et al. Positive Chla-
mydia trachomatis Serology Result in Women Seeking Care for 
Infertility Is a Negative Prognosticator for Intrauterine Pregnancy. 
Sexually Transmitted Diseases, 2013; 40(11), 842–845.

5. Broeze K.A., B.C. Opmeer, Coppus et al. Integration of patient cha-

racteristics and the results of Chlamydia antibody testing and hys-
terosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: an indivi-
dual patient data meta-analysis. Human Reproduction, 2012; 
27(10), 2979–2990.

6. Coppus S.F., J.A. Land, B.C. Opmeer et al. Chlamydia trachomatis IgG 
seropositivity is associated with lower natural conception rates in 
ovulatory subfertile women without visible tubal pathology. Human 
Reproduction 2011 Nov;26(11):3061-7.

7. Dreyer K., J. van Rijswijk, V. Mijatovic et al. Oil-Based or Water-Based 
Contrast for Hysterosalpingography in Infertile Women. N Engl J 
Med. 2017;376(21):2043-2052.

Samenvatting
In de nieuwe Richtlijn oriënterend-fertiliteitsonderzoek 
(OFO) van november 2015, wordt aanbevolen om op basis 
van de Chlamydia trachomatis antistoftiter (CAT) en de 
anamnese een onderscheid te maken tussen patiënten 
met een hoog en patiënten met een laag risico op tubapa-
thologie. Indien de CAT positief is, geeft de richtlijn het 
advies om een hysterosalpingografie (HSG) te verrichten. 
Bij een negatieve CAT wordt geadviseerd om het OFO af 
te sluiten. Uit deze enquête blijkt dat driekwart jaar na de 
invoering van de vernieuwde richtlijn nog maar 56% de 
CAT inzet als primaire tubadiagnostiek. Ons inziens is het 
tijd om de CAT optimaler te gaan gebruiken om zo de uni-
formiteit te versterken, wat belangrijk is in het kader van 
good clinical practice en doelmatigheid.  

Trefwoorden
Oriënterend-fertiliteitsonderzoek, chlamydia trachomatis 
antistoftiter, richtlijn, doelmatigheid. 

English summary
The new Dutch Guideline on Subfertility Evaluation, 
published in November 2015, advises to perform a Chla-
mydia trachomatis antibody test (CAT) to select patients 
with a high risk for tubal pathology. The guideline advises 
to perform a hysterosalpingography (HSG) in case of a 
positive CAT. In case of a negative CAT, the advice is to 
end the investigations for tubal pathology. This survey 
shows that eight months after the revision of the guide-
line, only 56% of the clinics uses the CAT as primary diag-
nostic method. In our opinion it is important to start 
using the CAT as the primary test for tubal pathology, to 
create uniformity, which is important for good clinical 
practice and expediency. 

Keywords
Subfertility evaluation, Chlamydia trachomatis antibody 
test, guidelines, expediency. 
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Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverlos-
kundigen en de tweedelijnszorg of een zwangere met 
diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met een 
dieet, in de eerste lijn mag bevallen. Dit heeft onder 
andere te maken met de kans op het ontstaan van een 
hypoglykemie postpartum bij de neonaat en de moge-
lijke consequenties hiervan. 

Diabetes gravidarum wordt gedefinieerd als ‘elke vorm van 
een hyperglycemie die tijdens de zwangerschap wordt 
ontdekt’.1 Het is de meest voorkomende metabole stoornis 
tijdens de zwangerschap en betreft circa 7-17,8% van de 
zwangere populatie.2,3 Een eerdere studie in Nederland 
toonde een percentage van 24,2%, waarbij 77,2% goed gere-
guleerd diabetes gravidarum had met alleen dieet.4 Daar-
naast worden complicaties beschreven als macrosomie, 
schouderdystocie en hyperbilirubinemie.5 Hoge glucose-
spiegels bij de zwangere zorgen voor hogere glucosewaardes 
bij de foetus, die daardoor een verhoogde insulineproductie 
zal ontwikkelen, met als mogelijk gevolg neonatale hypogly-
kemieën.6 Definitie van een hypoglykemie is vastgesteld op 
2,2 en 2,5 mmol/l voor een milde hypoglykemie, een matige 
tussen de 1,7 en 2,1 mmol/l en een ernstige <1,7 mmol/l.7 Uit 
eerder onderzoek is gebleken dat een kind van een moeder 
met diabetes gravidarum, met of zonder medicamenteuze 
behandeling, een sterk verhoogd risico heeft op het krijgen 
van een hypoglykemie de eerste dagen na de geboorte.6 
Postpartum hypoglykemieën kunnen mogelijk op langere 
termijn leiden tot neurologische restverschijnselen.4 Op kin-
derleeftijd kan sprake zijn van een verminderde executieve 
functie en visuele motorische functie door herhaalde hypo-
glykemieën, zelfs als dit niet klinisch gedetecteerd is.8

Er wordt steeds vaker onderzoek gedaan naar de gevolgen 
van diabetes gravidarum zonder medicamenteuze behande-
ling, nadat uit eerdere onderzoeken naar voren is gekomen 
dat er een verhoogde kans is op complicaties tijdens de 
partus en een verhoogde kans op het ontwikkelen van een 
hypoglykemie bij de neonaat.5,9

Met dit onderzoek willen wij inventariseren hoe vaak een 
milde, matige of ernstige hypoglykemie één, vier en zeven 
uur postpartum voorkomt bij de neonaten van moeders met 
diabetes gravidarum zonder medicamenteuze behandeling. 
Wellicht kan (mede) aan de hand van deze cijfers onder-
scheid worden gemaakt tussen een laag- en hoogrisicopar-
tus, waarbij de laagrisicopartussen veelal onder leiding van 
de eerstelijnsverloskundige zullen zijn. 

Methode
Gegevensverzameling
In dit retrospectieve cohortonderzoek werden de medische 
gegevens verzameld van alle zwangere vrouwen, met een 
leeftijd van 18 jaar of ouder, die tussen januari 2013 en 
december 2015 in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dord-
recht zijn gevolgd en/of bevallen in verband met een diabe-
tes gravidarum met dieet. Vrouwen met een preëxistente dia-
betes mellitus zijn geëxcludeerd, evenals vrouwen die gedu-
rende de zwangerschap behandeld moesten worden met 
glucose verlagende medicatie. 

Inclusie en populatie
De screening op diabetes gravidarum werd uitgevoerd bij 
iedereen die in het eerste trimester een niet-nuchtere glu-
cosewaarde had van 6,1 - 6,9 mmol/L met daarnaast één of 
meer van de volgende kenmerken:
-  een eerstegraads familielid met diabetes mellitus of diabe-
tes gravidarum;

-  diabetes gravidarum in de anamnese;
-  een eerder kind met een geboortegewicht boven de p95 of 
boven de 4500 gram;

- een onbegrepen intra-uteriene vruchtdood in de anamnese
- positieve discongruentie;
- polyhydramnion (AFI >24);
- obesitas (BMI>30) bij de eerste prenatale controle;
-  Hindoestaanse, Arubaanse, Antilliaanse, Zuid-Aziatische, Afro-
Surinaamse, Turkse, Egyptische of Marokkaanse etniciteit;

- PCOS. 

De diagnose diabetes gravidarum werd vastgesteld op basis 
van een glucosedagcurve. De diagnostiek betrof een nuch-
tere glucosemeting om 08.00 uur, gevolgd door glucosecon-
troles twee uur postprandiaal, om 10.00 uur en om 14.00 
uur. Deze screening werd gestart bij 24 weken en bij 28 en 
32 weken herhaald. Indien de nuchtere bloedglucose > 6,0 
mmol/L of de 2 uur postprandiale waarden > 7,0 mmol/l, 
werd de diagnose diabetes gravidarum gesteld.  

Behandeling
Patiënten met een afwijkende glucosewaarde werden verwe-
zen naar een diabetesteam, bestaande uit een diabetoloog, 
diabetesverpleegkundige, diëtiste en gynaecoloog. Patiënten 
kregen een glucosemeter mee naar huis voor zelfcontroles, 
waarbij er wekelijks contact was met de diabetesverpleeg-
kundige. Er werd voedingsadvies gegeven en extra informa-
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effectieve diagnostiek of overbodige zorg?
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tie in de vorm van een folder. Bij deze behandeling werd 
gestreefd naar een nuchtere glucosewaarde van < 5,3 mmol/L 
en 2 uur postprandiaal van < 6,7 mmol/L. Bij een normale 
foetale groei en normaal vruchtwater kon de obstetrische 
zorg ook in de eerste lijn plaatsvinden. Dagelijks werd een 
vierpuntsglucosedagcurve gemaakt met een eigen glucose-
meter. Groei-echo’s werden gepland bij een amenorroe van 
30 en 35 weken. Indien de glucosecontroles ondanks dieet 
afwijkend waren, werd de patiënt door de internist ingesteld 
op glucoseverlagende medicatie. Bij een diabetes gravidarum 
werd geadviseerd de baring tussen 38 en 39 weken in te 
leiden, maar in het geval van een goed ingestelde diabetes 
gravidarum zonder glucoseverlagende medicatie en een 
normale foetale groei kon worden afgewacht tot 40 weken. 
Tijdens de partus werd de glucose elke 2 uur gecontroleerd 
en continue cardiotocogrambewaking (CTG) vond plaats. Als 
moest worden overgegaan op medicamenteuze behandeling 
door middel van glucoseverlagende middelen, werden pati-
enten geëxcludeerd. Na een amenorroeduur van 36 weken 
werden geen glucoseverlagende middelen meer gestart.  

Postpartum
Bij alle neonaten werd drie keer een glucosemeting gedaan 
(één, vier en zeven uur postpartum). Bij elke van deze metin-
gen werd gekeken naar de ernst van de hypoglykemie. 
Onderscheid werd gemaakt tussen een milde hypoglykemie 
met een glucosewaarde tussen de 2,2 en 2,5 mmol/l, een 
matige tussen de 1,7 en 2,1 mmol/l en een ernstige hypogly-
kemie onder de 1,7 mmol/l (7). De metingen vonden plaats 
na toestemming van de ouders, die door de betrokken arts, 
verloskundige of kinderarts werden voorgelicht over de risi-
co’s van een eventuele hypoglykemie. De glucosecontroles 
werden uitgevoerd met de Accu-check Inform, vóór het 
geven van de voeding. De neonaten werden allemaal gevoed 
en in het geval van borstvoeding bijgevoed met Nutrilon 
Standaard.1

Indien de eerste glucosewaarde >2,5 mmol/L was, werd 
volgens vast protocol voeding gegeven en de glucosecontrole 
vier uur postpartum herhaald. Bij een waarde van 2,0-2,5 
mmol/L werd hetzelfde voedingsprotocol gehanteerd, mits 
de neonaat goed op temperatuur was en goed dronk. Bij een 
glucosewaarde tussen de 1,0-1,9 mmol/L werd voeding 
gegeven, gevolgd door een glucosecontrole één uur later. Bij 
een waarde van <1,0 mmol/L kreeg de neonaat een glucose-
infuus. Bij het herhalen van de glucosemeting werd bij een 
waarde tussen de 2,0-2,5 mmol/L de voeding opgehoogd. Bij 
een glucosewaarde <2,0 mmol/L kreeg de neonaat alsnog 
een glucose-infuus. Bij alle neonaten waarbij sprake was van 
een maternale diabetes gravidarum, werd de kinderarts in 
consult gevraagd.

Statistische analyse 
De patiëntgegevens zijn retrospectief verzameld en gebun-
deld in een database. De statistische analyses werden uitge-
voerd met behulp van SPSS versie 24.0. Voor demografische 
kenmerken en kwantitatieve gegevens werd beschrijvende 
statistiek gebruikt: frequenties en percentages voor categori-
sche data en mediaan met spreiding voor continue data. 

We hebben eerst over de gehele database berekend hoeveel 
neonaten er een hypoglykemie hebben gehad na één, vier en 
zeven uur postpartum. Vervolgens hebben we alle moeders 
met overige risicofactoren uit de database geëxcludeerd en 
opnieuw gekeken naar het percentage neonaten met een 
hypoglykemie. Informatie over een eventueel dysmatuur of 
macrosoom uiterlijk en/of onvoldoende intake, waren niet 
terug te vinden in de statusvoering.

Resultaten
In de periode van januari 2013 tot december 2015 in het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis zijn 153 vrouwen met diabetes 
gravidarum met dieet, bevallen. In het totaal waren er 160 
neonaten, 8,8% van een tweeling (n=14) en 91,2% eenlingen 
(n=146). Een overzicht is weergegeven in tabel 1. Eén uur 
postpartum had 33,8% van de 160 neonaten (n=54) een 
hypoglykemie met een glucosewaarde van ≤2,5 mmol/L, had 
15% (n=24) een matige hypoglykemie (glucosewaarde ≤2,1 
mmol/L) en had 5% (n=8) een ernstige hypoglykemie met 
een glucosewaarde < 1,7 mmol/L. Vier uur postpartum was 
er bij 8,8% (n=14) sprake van een milde hypoglykemie, en bij 
2,5% (n=4) een matige hypoglykemie. Geen van de neonaten 
had vier uur postpartum een ernstige hypoglykemie. Zeven 
uur postpartum had 3,8% van de neonaten (n=6) een milde 
hypoglykemie. Geen enkele neonaat had zeven uur post-
partum een matige of ernstige hypoglykemie (zie tabel 2).
Bij 80,6% van de neonaten (n=129) was diabetes gravidarum 
de enige risicofactor voor hypoglykemie en bij 19,4% (n=31) 
betrof het meerdere risicofactoren (zie tabel 2).

Beschouwing
Het verhoogde risico van een neonatale hypoglykemie bij 
diabetes gravidarum met medicamenteuze behandeling, is 
uitgebreid beschreven en er bestaat geen twijfel over de 
noodzaak tot extra controles postpartum. Er zijn duidelijke 
protocollen voor het behandelen van zowel deze vrouwen 
als de neonaten. Vanuit de literatuur komt steeds meer naar 
voren dat de kans op een hypoglykemie bij neonaten na dia-
betes gravidarum zonder medicamenteuze behandeling, dus 
met alleen dieet, ook groter is. Onlangs verscheen een grote 
studie naar de prevalentie van een hypoglykemie bij neona-
ten van moeders met diabetes gravidarum met en zonder 
medicamenteuze behandeling.10 Deze studie toont aan dat 
het percentage hypoglykemieën onder neonaten van 
moeders met diabetes gravidarum, zonder medicamenteuze 
behandeling, vergelijkbaar is met het percentage hypoglyke-
mieën van de neonaten van moeders met diabetes gravida-
rum, die wel medicamenteus behandeld werden. 
Er bestaan geen afgebakende, multidisciplinaire richtlijnen 
voor diabetes gravidarum met dieet, zoals wel het geval is bij 
diabetes gravidarum met glucoseverlagende medicatie, voor 
het behandelen van zowel moeders als neonaten. Maar er is 
de laatste jaren steeds meer discussie rondom het beleid dat 
gevoerd moet worden in deze populatie. Het beleid wordt nu 
bepaald op basis van lokale afspraken. Deze afspraken zijn 
wisselend per regio en per verloskundig samenwerkingsver-
band (VSV). Wij pleiten er voor om de partus bij vrouwen 
met milde diabetes gravidarum, op basis van onze resulta-
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ten, ten minste poliklinisch te laten plaats vinden zodat er 
adequate glucosecontroles één, vier en zeven uur postnataal 
kunnen worden verricht. Als er sprake is van een neonatale 
hypoglykemie kan gestart worden met bijvoeding en eenvou-
dig de kinderarts in consult worden gevraagd.

Conclusie 
De prevalentie van neonatale hypoglykemie in de door ons 
onderzochte populatie van moeders met diabetes gravida-
rum zonder medicamenteuze behandeling, bedroeg één op 
de drie van de neonaten één uur postpartum. Het betrof een 
kleine populatie, maar wel een zuivere groep en voldoende 
klinische informatie. Niet eerder zijn dit soort getallen 
bekeken. De resultaten pleiten voor een goede samenwer-
king tussen de eerst en tweede lijn. Lokale afspraken en aan-
bevelingen zullen vooral door de lokale VSV’s ketenbreed 
moeten worden gemaakt. 
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Tabel 1

Kenmerken N (%)*

Leeftijd in jaren; mediaan (spreiding) 32 (20-43)

Pariteit

  nullipara 65 (40,6)

  multipara 95 (59,4)

Graviditeit

  eenling 146 (91,2)

  tweeling 14 (8,8)

Zwangerschapsduur (wkn); mediaan (spreiding) 383/7 
(32-411/7)

  < 35 weken 1 (0,6)

  35 – 37 weken 12 (7,5)

Risicofactoren 

  alleen diabetes gravidarum 129 (80,6)

  diabetes gravidarum + één andere risicofactor 27 (16,9)

  diabetes g. + twee andere risicofactoren 4 (2,5)
* Waarden in aantallen en percentages tenzij anders vermeld

Tabel 2 

Glucosemeting Hele groep
n (160) (%)

Alleen DG
n (129) (%)

DG en andere 
risico factoren
n (31) (%)

Hypoglykemie, 1 uur postpartum

Milde (≤2,5) 2,6 54 (33,8) 45 (34,9) 9 (29)

Matige (≤2,1)    24 (15) 22 (17,1) 2 (6,5)

Ernstig (<1,7) 8 (5) 7 (5,4) 1 (3,2)

Hypoglykemie, 4 uur postpartum

Milde 14 (8,8) 12 (9,3) 12 (38,7)

Matige 4 (2,5) 3 (2,3) 1 (3,2)

Ernstige 0 0 0

Hypoglykemie, 7 uur postpartum

Milde  6 (3,8) 4 (3,1) 2 (6,5)

Matig 0 0 0

Ernstige 0 0 0

Samenvatting
Doel   Het onderzoeken van de kans op neonatale hypo-
glykemie 1, 4 en 7 uur postpartum van vrouwen met dia-
betes gravidarum zonder glucoseverlagende medicatie. 
Opzet   Retrospectieve cohortonderzoek van alle neona-
ten van vrouwen met diabetes gravidarum zonder medi-
camenteuze behandeling, die geboren zijn in de periode 
tussen januari 2013 – december 2015. Glucose screening 
vond plaats 1, 4 en 7 uur postpartum. Primaire uitkom-
sten waren milde (≤ 2,5 mmol/L), matige (≤ 2,1 mmol/L) 
en ernstige hypoglykemie (< 1,7 mmol/L).
Resultaten   Van de 160 neonaten had 33,8% (n=54) een 
milde hypoglykemie 1 uur postpartum, 15% (n=24) een 
matige hypoglykemie en 5% (n=8) een ernstige hypoglyke-
mie. 4 uur postpartum had 8,8% (n=14) een milde hypo-
glykemie en 2,5% (n=4) een matige hypoglykemie en 7 uur 
postpartum had 3,8% (n=6) een milde hypoglykemie. 
Conclusie   Eén op de drie neonaten heeft één uur post-
partum een hypoglykemie, van vrouwen met diabetes 
gravidarum zonder medicamenteuze behandeling. Gluco-
secontroles in deze patiëntenpopulatie zijn gerechtvaar-
digd gezien de mogelijke gevolgen van een (onbehan-
delde) hypoglykemie van de neonaat. 

Trefwoorden
diabetes gravidarum, neonatale hypoglykemie

Summary
Screening for neonatal hypoglycemia: an effective diag-
nostic strategy or unnecessary care?
Objective: To investigate the risk of neonatal hypoglyce-
mia 1, 4 and 7 hours postpartum in women with gestatio-
nal diabetes mellitus without glucose-lowering medica-
tion.
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Study design: A retrospective cohort study included all neo-
nates born after gestational diabetes mellitus between 
January 2013 – December 2015. Blood glucose screening 
was performed 1, 4 and 7 hours after birth. Main outcomes 
were defined as mild (≤ 2,5 mmol/L), moderate (≤2,1 
mmol/L) and severe hypoglycemia (<1,7mmol/L)
Results: Of the 160 neonates, 33,8% (n=54) had mild hypo-
glycemia 1 hour after birth, 15% (n=24) moderate and 5% 
(n=8) severe hypoglycemia. 1 hour after birth 8,8% (n=14) 
had a mild hypoglycemia and 2,5% (n=4) moderate hypo-
glycemia. 7 hours after birth 3,8% (n=6) had mild hypogly-
cemia. 
Conclusion: 1 out of 3 neonates had mild hypoglycemia 
1 hour after birth. Screening of the blood glucose levels in this 

population appears to be justified because of the possible 
consequences of (untreated) hypoglycemia of the neonate.
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Aplastische anemie (AA) tijdens de zwangerschap is zeld-
zaam, maar potentieel levensbedreigend voor zowel 
moeder als kind. Een richtlijn omtrent de behandeling in 
de zwangerschap ontbreekt. In dit artikel presenteren 
we een casus van een zwangere met aplastische anemie 
die we in ons centrum succesvol begeleid hebben.

Ziektegeschiedenis
Een 38-jarige gravida 2 para 1, zwanger na intra-uteriene 
inseminatie, werd door de verloskundige naar de eerste hulp 
verwezen bij twaalf weken zwangerschapsduur vanwege een 
pancytopenie. De voorgeschiedenis vermeldt het syndroom 
van Gilbert en een ongecompliceerde aterme partus van een 
zoon met een geboortegewicht van 3450 gram. Anamnestisch 
ontwikkelde ze dyspneu d’effort en vermoeidheidsklachten 
tijdens het eerste trimester. Verdere anamnese was zonder 
bijzonderheden. Lichamelijk onderzoek toonde, behoudens 
meerdere hematomen op de extremiteiten, geen afwijkingen. 
Bij aanvullend onderzoek werd de diagnose pancytopenie 
bevestigd (tabel 1).

myelodysplastisch syndroom of een beenmergmaligniteit.
Patiënte werd symptomatisch behandeld met erytrocyten en 
trombocyten transfusies. Ze werd geïsoleerd opgenomen en 
kreeg antibioticaprofylaxe. Wegens mogelijke teratogene 
effecten werd afgezien van antimycotica profylaxe.

Tijdens opname werd een beenmergpunctie verricht om de 
definitieve diagnose te stellen. Zowel het histologisch als het 
cytomorfologisch onderzoek toonde een celarm beenmerg, 
passend bij aplastische anemie (figuur 1). Door middel van 
immunofenotypering werd een kleine paroxysmale nachte-
lijke hemoglobinurie-kloon (PNH-kloon) aangetoond op de 
monocyten passend bij aplastische anemie. 

Op basis van deze resultaten werd de diagnose ernstige 
aplastische anemie gesteld, volgens de camittacriteria (tabel 3). 
Wegens de beperkte ervaring met aplastische anemie in de 
zwangerschap werd de landelijke Adviesgroep Kanker in de 
Zwangerschap (AKZ) geconsulteerd. Die adviseerde een con-
servatief beleid met behulp van transfusies. Bij onvoldoende 
effect kon gestart worden met ciclosporine. Na overleg met 
patiënte werd er voor gekozen de zwangerschap te continue-
ren en te starten met het geadviseerde conservatieve, onder-
steunende beleid met transfusies. Deze transfusies zijn 
gegeven conform de NVOG-richtlijn Transfusiebeleid en 
zwangerschap.1

Vanwege ernstige transfusie-afhankelijkheid (figuren 2a en 
2b) werd bij een amenorroeduur van 14 weken en 2 dagen 
ciclosporine toegevoegd aan de behandeling. Ze ontving in 
totaal 12 erytrocytentransfusies en 31 trombocytentransfusies 
om de streefwaarden te handhaven (Hb > 5 mmol/l, trombo-
cyten > 20 x 109). De zwangerschap verliep verder ongecom-
pliceerd en de foetale groei was normaal. Geavanceerd ultra-
geluidonderzoek toonde geen aanwijzingen voor structurele 
afwijkingen. 
Bij 37 weken en 3 dagen werd patiënte ingeleid. Zij beviel na 
een ongecompliceerde vaginale partus van een zoon. Zijn 
geboortegewicht bedroeg 2995 gram (p20-p50). Apgarscores 
waren 9 en 10 na respectievelijk één en vijf minuten. Direct 
postpartum werd nog eenmalig een erytrocytentransfusie 
gegeven. Een trombocytentransfusie was postpartum niet 
meer geïndiceerd.

Aplastische anemie in de zwangerschap

drs. L. Noben   arts-onderzoeker gynaecologie
drs. N.H.M. van Oostrum   gynaecoloog-perinatoloog
dr. L. Nieuwenhuizen   hematoloog
dr. P.H.M. Kuijper   klinisch chemicus 
dr. H.J. Niemarkt   kinderarts-neonatoloog
dr. J. van Laar   gynaecoloog-perinatoloog 
Allen Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Tabel 1. Bloeduitslagen

Bepaling (eenheid) Waarde Referentie w.

Hemoglobine (mmol/l) 3,8 7,5 – 10

Reticulocyten (x 109/l) 28 30 – 110

Trombocyten (x 109/l) 9 150 – 400

Leukocyten (x 109/l) 2,3 4 – 10

Neutrofiele granulocyten (x 109/l) 0,5 1,5 – 7,5

Haptoglobine (g/l) <0,2 0,37 – 2,21

Ferritine (µg/l) 250 9 – 120

CRP (mg/l) 2,9 <6

Kreatinine (µmol/l) 45 49 – 90

In retrospect toonde bloedonderzoek, voorafgaand aan de 
zwangerschap verricht door de huisarts, een trombocyto-
penie (57 x 109/l; ref 150 - 400) en een leukopenie (<3 x 109/l; 
ref 4-10) met een normale hemoglobineconcentratie (7,8 
mmol/l). 

Na aanvullend onderzoek, weergegeven in tabel 2, werd 
gedacht aan idiopathische aplastische anemie dan wel

#ARTICLESTART: Aplastische anemie in de zwangerschap  | 2018-07 | 354-359 | Noben, van Oostrum, Nieuwenhuizen, Kuijper, Niemarkt, van Laar



355

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 131, november 2018  www.ntog.nl

De pasgeborene werd ter observatie opgenomen. Er was 
sprake van een anemie (Hb 8,7 mmol/l, ref. 10-14 mmol/l) en 
een leukopenie (7,1 x 109/l, ref. 10-30 x 109/l). Het trombocyt-
aantal was niet afwijkend. 
Drie dagen postnataal werd een neonatale hyperbilirubine-
mie (totaal bilirubine 283 umol/l, geconjugeerd bilirubine 20 
umol/l) vastgesteld, meest waarschijnlijk passend bij de 
termijn, die succesvol behandeld werd met fototherapie. 
Twee weken postpartum werd de pasgeborene heropgeno-
men vanwege een bovensteluchtweginfectie met het respira-
toir syncytieel virus (RS-virus) waarvoor hij ondersteunend 
behandeld werd met zuurstof en voeding per sonde.

Bij moeder werd de ciclosporine postpartum gedurende vijf 
maanden gecontinueerd. De bloedwaarden bleven stabiel 
waardoor er geen transfusies meer nodig waren (figuren 2a 
en 2b). 
 
Wegens persisterende pancytopenie werd drie maanden na 
het staken van de ciclosporine de beenmergpunctie herhaald. 
Behoudens de gekende kleine PNH-kloon bij de inmiddels 
niet-ernstige aplastische anemie werden er geen afwijkingen 
gevonden. Een second opinion bevestigde de diagnose AA. 
Patiënte wordt periodiek poliklinisch gecontroleerd door de 
hematoloog voor haar stabiele, niet-ernstige AA. 

Figuur 1. Beenmergaspiraat verkregen via beenmergpunctie tijdens opname. Het paarse gebied toont een celrijk gebied met rondom veel 
vetweefsel zonder cellen. Het aspiraat bevat ook relatief weinig losse cellen in verhouding tot een gezond beenmergaspiraat.

Tabel 2. Aanvullende onderzoeken3

Materiaal Test Vraagstelling

Perifeer bloed Hb, Ht, leukocyten + differentiatie, trombocyten, 
MCV, MCH, MCHC, reticulocyten

Ernst pancytopenie

Virusserologie (hepatitis A, B en C, EBV, HIV, CMV, 
parvovirus B19, HHV-6)

Virale oorzaak

Vitamine B12 en foliumzuur Deficiëntie

Leverenzymen en nierfunctie Hepatitis

Anti-nucleair antistoffen en anti-dsDNA SLE

Haptoglobine/directe antiglobulinetest Auto-immuun hemolytische anemie

Mytomicine-C breuktest Fanconi anemie

Beenmergaspiraat Cytomorfologie Dysplastische kenmerken

Immunofenotypering Aanwezigheid PNH-kloon

Cytogenetica (FISH) Chromosomale afwijkingen (o.a. MDS)

Beenmergbiopt Histologie Beoordeling cellulariteit

CD-34 kleuring Leukemie of MDS

Reticulinekleuring Myelofibrose 

Beeldvorming CT-thorax Uitsluiten thymoom

HIV = humaan-insufficiëntie-virus, EBV = epstein-barrvirus, CMV = cytomegalovirus, Hep-A = hepatitis-A-virus, Hep-B = hepatitis-B-virus, Hep-C = hepatitis-C-
virus, HHV-6 = humaan herpesvirus-6, SLE = systemische lupus erythematodes, FISH = fluorescence in situ hybridization, MDS = myelodysplastisch syndroom, 
PNH = paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
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Beschouwing
Aplastische anemie
Aplastische anemie (AA) is een hypocellulaire beenmerg-
ziekte waarbij er naast anemie ook sprake is van een leuko-
cytopenie en een trombocytopenie, in afwezigheid van een 
onderliggende maligniteit of myeloproliferatieve aandoening.2 
Het klinische beeld wordt bepaald door de ernst van de cyto-
penieën. Anemie uit zich in vermoeidheidsklachten, hart-
kloppingen en kortademigheid; trombocytopenie leidt tot 
een verhoogde bloedingsneiging en neutropenie geeft een 
verhoogd risico op infecties. De incidentie varieert van 2 tot 
6 per 1 miljoen.3 De incidentie is gelijk bij mannen en 
vrouwen. AA kan verschillende oorzaken hebben (tabel 4).  
In de meerderheid van de gevallen (67-80%) is de oorzaak 
onbekend.4–6 Afhankelijk van de laboratoriumuitslagen kan 
aplastische anemie volgens de camittacriteria worden inge-
deeld (tabel 3). Er bestaat een sterke overlap tussen AA en 
PNH. In ongeveer de helft van de patiënten met AA vindt 
men een PNH-kloon.7 De aanwezigheid van een kleine kloon 
is geassocieerd met een betere respons op immunosuppres-
sieve therapie. 

Pathofysiologie
De pathofysiologie van verworven aplastische anemie is niet 
volledig bekend. De T-cel-gemedieerde cellulaire immuniteit 
speelt een belangrijke rol in de pathogenese. Om nog onbe-
kende reden wordt de T-cel-activatie in de immuuncascade 
verstoord. Hierdoor worden de hematopoëtische stamcellen 
in het beenmerg afgebroken en ontstaat er een pancytopenie. 

Diagnose
Aplastische anemie is een diagnose per exclusionem.5 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de vereiste onderzoeken 
om de differentiaaldiagnose van pancytopenie te exploreren. 
Deze zijn allemaal bij onze patiënte verricht. Voor de diag-
nose aplastische anemie is beenmergonderzoek de gouden 
standaard.4 

Behandeling 
Volgens de Britse richtlijn voor AA bestaat de behandeling 
van ernstige en zeer ernstige AA bij niet-zwangeren uit een 
combinatie van ondersteunende zorg en specifieke behande-
ling.5 Bij niet-ernstige AA zou ondersteunende zorg kunnen 
volstaan. Dit betreft erytrocyten- en/of trombocytentrans-

Figuur 2a. (boven) Hemoglobineconcentratie. 
Figuur 2b. (onder) Trombocytenconcentratie. 
Zwangerschapsweken worden op de x-as weergegeven als amenorroeduur in weken, postpartum weken worden geteld vanaf de partus als 
p+ aantal weken na de bevalling.
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fusies in combinatie met antibioticaprofylaxe. 
De specifieke behandeling van aplastische anemie, gericht 
op curatie, bestaat uit allogene stamceltransplantatie of 
immunosuppressieve therapie met anti-thymocyten globuline 
(ATG) en ciclosporine. In jonge, niet-zwangere patiënten met 
ernstige AA is een allogene stamceltransplantatie de eerste 
keuze, met een vijfjaarsoverleving van 70 tot 80 procent.2,3 
Een geschikte donor is helaas niet altijd beschikbaar. 
Immuno suppressiva zijn dan een veelbelovend alternatief.
In tegenstelling tot stamceltransplantatie treedt hierbij vaak 
geen volledig herstel van het bloedbeeld op, waardoor terug-
val mogelijk is. De respons bij het gecombineer de gebruik 
van ATG en ciclosporine ligt tussen 70 en 80%.7

Aplastische anemie tijdens de zwangerschap
Aplastische anemie werd voor het eerst in de negentiende 
eeuw door Ehrlich (1888) beschreven, bij een 21-jarige zwan-
gere. De relatie tussen aplastische anemie en zwangerschap 
staat ter discussie. Zwangerschap wordt in de literatuur 
regelmatig als oorzaak beschreven. Er is echter nooit een 
verband aangetoond. Er wordt gedacht dat een hormonale 
disbalans tussen erytropoëtine en humaan placentair lacto-

geen en verhoogde oestrogeenlevels de erytropoëse onder-
drukken.8 
De hypothese wordt gesteund door het feit dat beëindigen 
van de zwangerschap tot een verbetering van de bloedwaar-
den leidt in éénderde van de gevallen.8 In onze casus trad er 
initieel postpartum ook een stabilisatie op, volledig herstel 
bleef echter uit. 
Een prenataal aanwezige, maar niet bekende pancyto penie 
kan zich tijdens de zwangerschap klinisch manifesteren 
doordat de maternale afweer verminderd is in verband met 
acceptatie van de foetus.8 Hierbij past dat een prenataal 
bekende aplastische anemie kan verergeren tijdens de zwan-
gerschap.2 In bovenstaande casus was er het meest waar-
schijnlijk sprake van een reeds bestaande, niet gediagnosti-
ceerde aplastische anemie. De bloedwaarden bij de huisarts 
voor de zwangerschap toonden immers een trombocyto-
penie en leukopenie.

Aplastische anemie in de zwangerschap kan ernstige gevol-
gen hebben voor zowel moeder als kind. De beschreven 
maternale mortaliteit wisselt tussen de 20 en 60%, afhanke-
lijk van de ernst van de anemie en de beschikbare zorg.2,8–10 

Tabel 3. Indeling aplastische anemie naar ernst4

Niet-ernstige aplastische anemie Hypocellulair beenmerg en de aanwezigheid van een 
pancy topenie, waarvan de bloedwaardes niet voldoen aan 
de criteria voor ernstige aplastische anemie

Ernstige aplastische anemie  Beenmergcellulariteit < 25% (of 25-50% indien < 30% van 
het beenmerg bestaat uit hematopoïetische cellen)
  Én twee of meer van de volgende drie
 • Neutrofielen < 0,5 x 10^9/L
 • Trombocyten < 20 x 10^9/L
 • Reticulocyten < 20 x 10^9/L

Zeer ernstige aplastische anemie • Neutrofielen < 0.2 x 10^9/L

Tabel 4. Oorzaken van pancytopenie en aplastische anemie13

Oorzaken van pancytopenie Oorzaken van aplastische anemie

Aplastische anemie
Geneesmiddelengebruik
Hypersplenisme
Megaloblastaire anemie (Vit B11/B12 deficiëntie) 
Beenmerginfiltratie
 • Hodgkin’s en non-Hodgkin’s lymfoom
 • Acute leukemie 
 • Multipel myeloom
 • Carcinoommetastasen
 • Myelofibrose
 • Myelodysplastisch syndroom (MDS)
Lupus erythematodes disseminatus
Miliaire tuberculose
Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie
Viraal (HIV, EBV, CMV, Hep-A/-B/-C, HHV-6)
Mycobacteriële infectie
Zeer ernstige sepsis

Primair
 Erfelijk, bijv. Fanconi’s anemie 
Idiopathisch 

Secundair
Chemicaliën (bijv. benzeen, tolueen, lijm)
Geneesmiddelengebruik:
• Chemotherapie
•  Antibiotica (bijv. chlooramfenicol), goud, penicillamine, 

fenytoïne, Carbamazepine, carbimazol, azathioprine 
Insecticiden
Ioniserende straling
Infecties:
• Viraal (Hep-A/-B/-C, HIV, EBV, parvovirus B19) 
• Overig, bijv. tuberculose 
Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie
Onbekend, bijv. zwangerschap

HIV = Humaan insufficiëntie virus, EBV = Epstein-Barr virus, CMV = Cytomegalovirus, Hep-A = hepatitis A virus, Hep-B = hepatitis B virus, 
Hep-C = hepatitis C virus, HHV-6 = humaan herpesvirus 6.
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Er is weinig bekend over de incidentie van obstetrische com-
plicaties. In één studie werden retrospectief 60 casus met 
AA in de zwangerschap beschreven.9 AA is geassocieerd met 
het optreden van pre-eclampsie (17%) en acuut hartfalen 
(8%). Bij de foetus leidt de maternale anemie voor een ver-
minderde oxygenatie. Dit kan leiden tot foetale groeivertra-
ging (5%) en vruchtdood (7%).2,9,10 Ernstige maternale trom-
bocytopenie verhoogt de kans op een fluxus postpartum 
(5%) en mogelijk ook bloedingen tijdens de zwangerschap.9 
Het risico op het optreden van een maternale sepsis wordt 
beschreven, maar incidentiecijfers met betrekking tot de 
leukopenie ontbreken. 

Behandeling tijdens de zwangerschap
De curatieve behandeling van aplastische anemie, allogene 
stamceltransplantatie, is niet mogelijk tijdens de zwanger-
schap vanwege de vereiste voorbehandeling met hoge dose-
ringen immunosuppressieve medicatie en radiatie. Over 
behandeling met immunosuppressiva tijdens de zwanger-
schap is nog weinig bekend. Er zijn vooral case reports gepu-
bliceerd over dit onderwerp.2,3,8–11 Bij onze patiënte werd 
eerst gestart met ondersteunende therapie middels trans-
fusies zonder behandeling met immunosuppressiva. De 
transfusiegerelateerde risico’s (HLA-allo-immunisatie en 
virustransmissie) zijn verhoogd in de zwangerschap.5 
Derhalve is het van belang dat zwangeren c-, E- en Kell-com-
patibel, parvo-B19-veilig en leukocyten-gedepleteerd bloed 
krijgen.

Wanneer er sprake is van ernstige transfusie-afhankelijkheid 
is immunosuppressieve therapie geïndiceerd. Ciclosporine is 
tot op heden het immunosuppressieve medicijn waarmee in 
de zwangerschap de meeste ervaring is. Bij ciclosporine 
gebruik tijdens de zwangerschap zijn groeivertraging en 
vroeggeboorte beschreven.12 Ciclosporine passeert de pla-
centa en komt in de foetale circulatie terecht. Literatuur over 
het effect van cyclosporinegebruik tijdens de zwangerschap 
op het immuunsysteem van de neonaat is beperkt. In één 
studie zijn zes kinderen opgevolgd tot één jaar na de beval-
ling.13 Hematologisch onderzoek toonde een vertraagde T-cel 
ontwikkeling. Dit zou de leukopenie bij de neonaat in onze 
casus kunnen verklaren.14 Klinisch waren er echter geen aan-
wijzingen voor immunodeficiëntie. De vertraagde ontwikke-
ling van lymfocyten zou de effectiviteit van vaccinaties nega-
tief kunnen beïnvloeden. Dit is echter niet gezien in de 
beperkt beschikbare literatuur.15 Het merendeel van deze 
studies naar de gevolgen van maternaal cyclosporinegebruik 
tijdens de zwangerschap op het kind zijn bij transplantatie-
patiënten uitgevoerd. In deze patiëntengroep is een hogere 
dosering cyclosporine vereist en wordt deze vaak gecombi-
neerd met andere immunosuppressiva. 
Onderzoek heeft tevens aangetoond dat cyclosporine over-
gaat in de moedermelk, echter in lage doseringen. Nauw-
keurige observatie van de pasgeborenen op tekenen van 
nefro- en hepatotoxiciteit wordt aangeraden bij borstvoeding 
tijdens ciclosporinegebruik. Controle van de lever- en nier-
functie door middel van bloedonderzoek kan worden over-
wogen.16

Vanwege de fysiologische, hemodynamische veranderingen 
tijdens de zwangerschap moet de ciclosporinespiegel nauw-
lettend worden gevolgd. Tijdens de zwangerschap wordt 
dezelfde dosering ciclosporine aangehouden als buiten de 
zwangerschap, namelijk 5mg/kg/dag. Deze dient op geleide 
van de bloedspiegel (streefwaarde 150-250 ug/L) te worden 
aangepast. De bloedspiegel kan gedurende de zwangerschap 
variëren vanwege hemodilutie in het eerste en tweede tri-
mester en de daaropvolgende hemoconcentratie in het derde 
trimester. 

Het gebruik van ATG als immunosuppressieve behandeling 
tijdens de zwangerschap wordt afgeraden.5,7–11,17 In de litera-
tuur zijn slechts twee AA-casus beschreven die behandeld 
werden met ATG. Beide patiënten zijn overleden.2,11 
Sinds 2012 is er in Nederland een Adviesgroep Kanker in de 
Zwangerschap (AKZ) actief. Deze bestaat uit deskundigen 
met expertise op het gebied van chemotherapie, gynaecolo-
gie, chirurgie en radiotherapie. Casuïstiek kan per e-mail 
worden aangeleverd. Binnen vier dagen ontvangt de verwij-
zer een antwoord met advies over diagnostiek, behandeling 
en zorg voor de zwangere. 

Vanwege de recidiefkans van aplastische anemie tijdens de 
zwangerschap (33%), dienen vrouwen met een actieve kin-
derwens preconceptioneel geïnformeerd te worden over de 
risico’s.18,19

Conclusie
Aplastische anemie is een ernstige aandoening met een com-
plexe en intensieve behandeling. Vanwege de levensbedrei-
gende risico’s voor zowel moeder als kind bij een ernstige 
aplastische anemie is de behandeling in de zwangerschap 
van belang en gecompliceerd. De landelijke Adviesgroep 
Kanker in de Zwangerschap kan hierin adviseren. De cura-
tieve behandeling middels stamceltransplantatie is niet 
mogelijk tijdens de zwangerschap. Vanuit de beperkte litera-
tuur die tot op heden beschikbaar is over dit onderwerp lijkt 
naast symptomatische behandeling door middel van transfu-
sie, immunosuppressieve medicatie in de vorm van ciclospo-
rine het beste alternatief. Het continueren van de zwanger-
schap in de aanwezigheid van aplastische anemie is niet 
zonder gevaar. Aanstaande ouders moeten gewezen worden 
op de risico’s voor moeder en kind zodat zij een weloverwo-
gen besluit kunnen maken. Indien zij ervoor kiezen om de 
zwangerschap uit te dragen is strikte maternale en foetale 
bewaking vereist.
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English summary
A 38-year-old (gravida 2 para 1) pregnant woman was 
referred to our emergency room at 12 weeks gestational 
age with a newly discovered pancytopenia. Diagnostics 
showed an idiopathic aplastic anemia, a rare condition 
with risks for both mother and child. Literature regarding 
the risks and treatment options during pregnancy is 
limited.
Future parents should be counselled about the risks and 
treatment options to help them make a deliberate deci-
sion. In this article we present a case of a woman with 
aplastic anemia during pregnancy and we explore the 
treatment options.
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aplastic anemia, pregnancy, pancytopenia
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Samenvatting
Een 38-jarige para 1 wordt bij 12 weken zwangerschaps-
duur verwezen naar onze spoedeisende hulp vanwege 
een pancytopenie. Aanvullend onderzoek toont een idio-
pathische aplastische anemie (AA) aan, een zeldzame 
aandoening met risico’s voor zowel moeder als kind. Lite-
ratuur over het beloop en de behandelmogelijkheden van 
AA in de zwangerschap is beperkt. Aanstaande ouders 
moeten daarom zorgvuldig worden gecounseld over de 
behandelopties en mogelijke complicaties zodat zij een 
weloverwogen besluit kunnen nemen. In dit artikel pre-
senteren wij een patiënte met aplastische anemie in de 
zwangerschap en gaan we in op de behandelmogelijkhe-
den.

Trefwoorden
aplastische anemie, zwangerschap, pancytopenie
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Wij beschrijven een casus van een vrouw met een grote 
uterus myomatosus als onderdeel van een zeldzaam syn-
droom. Een uterus myomatosus komt regelmatig voor bij 
vrouwen rond de 40 jaar, de incidentie wordt geschat op 
30-60%.1 Het betreft meestal een onschuldige aandoe-
ning die alleen bij symptomen behandeling behoeft. 
Echter, een uterus myomatosus kan voorkomen als 
onderdeel van Hereditary Leiomyomatosis and Renal Cell 
Carcinomas (HLRCC), een zeldzame maar niet onschul-
dige aandoening: naast uteriene en cutane leiomyomen 
is er een predispositie voor het renaalcelcarcinoom 
(RCC). Deze vorm van RCC is agressief, waarbij 70% van 
de patiënten binnen vijf jaar na diagnose metastases 
heeft of overlijdt. 

Casus
Een 35-jarige vrouw, para 1, werd verwezen in verband met 
Hb-ondermijnende menorragie sinds het verwijderen van 
haar mirenaspiraal. De voorgeschiedenis vermeldt een sectio 
caesarea zeven jaar daarvoor, waarbij twee subsereuze 
myomen werden gezien: één van circa 1 cm op de voorwand 
en één van 6 cm ter plaatse van de rechter tubahoek. Pati-
ente had een latente kinderwens. Transvaginale echoscopie 
toonde een grote uterus myomatosus die bij vaginaal toucher 
tot 2/3 symfyse-navelafstand reikte en goed mobiel was. In 
speculo werd een normale cervix gezien. Een endometrium-
biopt toonde secretoir endometrium zonder aanwijzingen 
voor atypie, hyperplasie of maligniteit. Stollingsonderzoek en 
bepaling van lactaat-dehydrogenase in het bloed waren 
normaal. 
Aanvullend werd een MRI-scan verricht. Deze toonde naast 

een aantal kleinere myomen, een heterogene massa centraal 
in het bekken uitgaand van de fundus uteri (figuur 1). De 
massa had cysteuze partijen en een maximale diameter van 
13,7 cm, wat werd beoordeeld als passend bij een gedegene-
reerd leiomyoom. Het linker ovarium was normaal, het 
rechter ovarium werd niet zeker geïdentificeerd.
Patiënte had nog een latente kinderwens en wenste derhalve 
een uterussparende behandeling. Zij gebruikte gedurende 
drie maanden ulipristal, waarna de MRI-scan werd herhaald. 
Het grootste myoom in de fundus uteri had nu een maximale 
diameter van 15,1 cm, en er was evidente toename van de 
cysteuze partijen. Tevens werd er wat ascites rondom deze 
massa gezien. Het rechter adnex kon nog steeds niet sepa-
raat à vue worden gebracht. Derhalve werd er differentiaal-
diagnostisch, naast een cysteuze degeneratie van een 
myoom, ook gedacht aan een massa uitgaande van het 
rechter adnex. Gezien het feit dat de myomen onder ulipris-
tal groeiden, werd een sarcoom in overweging genomen.
Om deze reden werd aanvullend een CT-scan van de thorax 
en het abdomen verricht, die geen afwijkingen verdacht voor 
metastasen lieten zien. 
Wegens de verdenking op een sarcoom van de uterus bij een 
jonge patiënte met een latente kinderwens, werd patiënte 
voor een second opinion verwezen naar het Antoni van Leeu-
wenhoekziekenhuis. 
Aldaar werd de beeldvorming conform onze bevindingen 
geïnterpreteerd. Uterus-sparende chirurgie werd overwogen, 
maar in overleg met de patiënt is toch gekozen voor een 
abdominale hysterectomie wegens de kans op een sarcoom. 
Ook met uterus-sparende chirurgie werd de kans op concep-
tie en een ongecompliceerde toekomstige zwangerschap laag 
ingeschat. De ingreep verliep voorspoedig, behoudens dat 
het rechter adnex gereseceerd moest worden, wegens een 
nauwe relatie tussen het adnex en het myoom. 
Bij pathologisch onderzoek werd het rechter adnex normaal 
bevonden. Er werd een uterus met multipele leiomyomen 
gezien waarvan de grootste, met een diameter van 12 cm, 
een atypische leimyoom betrof. Er waren onvoldoende argu-
menten voor een maligniteit. Vanwege de zeer uitgebreide 
aanwezigheid van leiomyomen bij een relatief jonge vrouw 
werd specifiek gelet op aanwijzingen voor HLRCC. Pathologi-
sche kenmerken passend bij HLRCC zijn verhoogde mito-
tische activiteit en tekenen van coagulatienecrose. De uterus 
bevatte geen van deze kenmerken. Wel was de immuno-
histochemische kleuring suggestief voor fumerasedeficiëntie, 
die voorkomt bij HLRCC. 

Een uterus myomatosus als uiting van een 
ernstig syndroom
S. Roeleveld   co-assistent, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
drs. L. Bullens, aios gynaecologie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 
dr. R. Hermans   gynaecoloog-oncoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
drs. A. Damoiseaux   gynaecoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Figuur 1. MRI beeld van de uterus myomatosus .
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Om de diagnose HLRCC verder te onderzoeken werd de der-
matoloog in consult gevraagd die op de rug en ledematen 
van de patiënte enkele lenticulaire, erythemateuze nodi con-
stateerde (figuur 2). Eén nodus werd gebiopteerd; uit patho-
logisch onderzoek bleek er sprake een cutaan leimyoom.
Dit maakte de diagnose HLRCC meer waarschijnlijk. 
Aan de nieren werden echoscopisch geen afwijkingen gevon-
den.
Patiënte werd voor verdere diagnostiek inzake HLRCC naar 
de klinisch geneticus verwezen. Uit genetisch onderzoek 
bleek dat er sprake is van een pathogene, heterozygote 
mutatie in het fumerate hydratase-gen (FH-gen), waarmee 
HLRCC bewezen is. 

Beschouwing
HLRCC is een autosomaal dominant overervende heterozy-
gote kiembaanmutatie van het FH-gen op chromosoom 
1q42.3-43. Het FH-gen codeert voor het fumerate hydratase 
enzym, wat de omzetting van fumaraat naar malaat in de 
citroenzuurcyclus katalyseert. Er zijn theorieën die claimen 
dat het FH-gen een tumorsuppresor-gen is, maar het exacte 
tumorgenese mechanisme hiervan is nog niet geheel 
bekend.2 Een heterozygote mutatie leidt tot HLRCC, maar 
een homozygote mutatie leidt tot een ernstige neonatale 
stofwisselingsziekte. Daarom is bij kinderwens screening van 
de partner op aanwezigheid van een FH-genmutatie geïndi-
ceerd.

Cutane en uterine leiomyomen
Bij HLRCC komen uteriene en cutane leiomyomen voor en 
bestaat er een predispositie voor het RCC. Cutane leiomyo-
men zijn vaak de meest gevoelige en specifieke klinische 
marker voor HLRCC en ontstaan gemiddeld rond 25 jarige 
leeftijd (spreiding: 9-47 jaar).3-5 Deze, van huidkleurig tot 
lichtbruine papels of nodi, variërend van 0,2 cm tot 2,0 cm 
in diameter, hebben een glad oppervlak. Ze komen vaak 
voor op de extremiteiten of de romp, en soms op het gezicht. 
In meer dan 90% van de patiënten zijn ze pijnlijk waarbij 
het meestal een scherpe, schietende pijn betreft. Deze kan 
spontaan ontstaan of na uitlokkende factoren zoals kou, 
stress, of aanraking.3-4 Er is geen risico op maligne ontaar-
ding van deze cutane leiomyomen.
Hoewel cutane leiomyomen vaak voorafgaan aan uteriene 
leiomyomen, kan het zijn dat symptomatische uteriene leio-

myomen de primaire reden zijn voor een bezoek aan de 
gynaecoloog. Deze leiomyomen zijn vaak groot, komen mul-
tipel voor en worden op een vroegere leeftijd gediagnosti-
seerd: gemiddeld 30 (spreiding: 18-52 jaar). Ook zijn uteriene 
leiomyomen die voorkomen in het kader van HLRCC vaak 
symptomatisch. De meest voorkomende klachten zijn irregu-
laire menses, menorragie en pijn.4 Vrouwen met HLRCC 
ondergaan hierdoor op jongere leeftijd (<30 jaar versus 45 
jaar) een hysterectomie of een myomectomie, zoals onze 
patiënte.3,4 Er bestaat discussie over het al dan niet hebben 
van een verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
sarcoom van de uterus bij HLRCC, op basis van een overzicht 
van cases lijkt dit niet het geval.6,7 

Renaalcelcarcinoom
Patiënten met HLRCC hebben een predispositie voor het soli-
taire unilaterale papillaire type II RCC. Het life-time risico op 
RCC bij patiënten met HLRCC is ongeveer 15%, waarbij onge-
veer 4% RCC heeft voor het twintigste levensjaar.8 Het 
betreft een agressief carcinoom dat vaak asymptomatisch is, 
echter waarbij ook klachten van hematurie, lagerugpijn, en 
flankpijn kunnen optreden. Bij metastasen kunnen er klach-
ten optreden die passen bij een vena cava inferior syn-
droom, hierbij wordt de vena cava inferior geobstrueerd 
door trombose of compressie. Dit kan leiden tot klachten 
van oedeem of varicosis van de onderste extremiteit of 
onderbuik.8 De gemiddelde leeftijd voor de detectie van het 
renaalcelcarcinoom is 41-44 jaar. Echter, zijn er ook casussen 
bekend waarbij kinderen met HLRCC een RCC hebben ont-
wikkeld. 

Diagnose en follow up
Tabel 1 geeft criteria weer die gebruikt kunnen worden om in 
te schatten of nader onderzoek naar HLRCC geïndiceerd is. 
Daarbij adviseren wij om bedacht te zijn op de minor crite-
ria, en bij aanwezigheid van een minor criterium de familie-
anamnese uit te vragen.5 Tevens is het nodig om bij bewezen 
HLRCC overige familieleden te screenen, waaronder ook 
mannen.9,10 Bij ≥ 1 major criteria of ≥ 2 minor criteria is mul-
tidisciplinair aanvullend onderzoek vereist. Als aanvullend 
onderzoek kan de dermatoloog de volledige huid onderzoe-
ken en eventueel een biopt verrichten bij een verdenking op 
een cutaan leiomyoom. De gynaecoloog kan gynaecologisch 
onderzoek doen naar uterine leiomyomen. Om de diagnose 
vervolgens aan te tonen, zal de klinisch-geneticus genetisch 
onderzoek moeten verrichten naar mutaties in het FH-gen. 
De follow-up van bewezen HLRCC vereist een multidiscipli-
naire aanpak waarbij tenminste de dermatoloog, uroloog en 
gynaecoloog betrokken zijn. Het advies is om jaarlijks door 
de dermatoloog de huid op het voorkomen van leiomyomen 
te controleren. Ondanks dat de kans op een sarcoom van de 
uterus niet verhoogd lijkt, blijft vooralsnog ook jaarlijkse 
gynaecologische controle aangewezen.6,7 Uiteraard vervalt 
gynaecologische controle na een hysterectomie. Vanwege de 
predispositie voor renaalcelcarcinoom wordt er geadviseerd 
om jaarlijks een abdominale MRI met coupes van 1-3 mm te 
verrichten. Een abdominale echo wordt afgeraden omdat die 
niet sensitief genoeg is om kleine laesies in de nieren te 

Figuur 2. Een cutaan leiomyoom op de linker pols.
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detecteren.8,10 Tabel 2 geeft een overzicht van de follow-up 
van patiënte met bewezen HLRCC. 

Conclusie
HLRCC is een zeldzame erfelijke aandoening met potentieel 
ernstige consequenties als de diagnose wordt gemist. 
Ondanks dat het bij een uterus myomatosus meestal gaat 
om een onschuldige aandoening, is het belangrijk alert te 
zijn op HLRCC bij patiënten waarbij ook cutane leiomyomen 
voorkomen, bij jonge patiënten met een symptomatische 
uterus myomatosus, bij een positieve familie-anamnese en 
bij een voor HLRCC-verdachte pathologie uitslag. Hierbij zijn 
de diagnostische criteria een belangrijk hulpmiddel om in te 
schatten of aanvullende onderzoek op zijn plaats is. Vervol-
gens kan door multidisciplinaire nauwe follow-up naar bij-
voorbeeld het optreden van een renaalcelcarcinoom op tijdig 
worden gestart.
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Samenvatting
Wij presenteren een casus van een patiënte met een 
uterus myomatosus, waarbij na hysterectomie uit patho-
logisch onderzoek verdenking is op Hereditary Leiomyo-
matosis and Renal Cell Carcinomas (HLRCC). HLRCC is een 
zeldzame erfelijke aandoening waarbij er cutane en ute-
riene leiomyomen voorkomen en er een predispositie 
bestaat voor niercelcarcinoom. Er lijkt geen verhoogd 
risico te bestaan op een sarcoom van de uterus. Het 
betreft een aandoening die onder de artsen niet heel 
bekend is. Omdat adequate follow-up moet plaats vinden, 
verdient deze aandoening wel aandacht.

Trefwoorden
HLRCC, leiomyomen, renaalcelcarcinoom, erfelijk. 

English summary
We present a case study of a patient with a uterus myo-
matosus, after hysterectomy, pathological examination 
leads to suspicion of Hereditary Leiomyomatosis and 
Renal Cell Carcinomas (HLRCC). HLRCC is a rare inherited 
condition in which cutaneous and uterine leiomyomas 
occur and there is a predisposition to renal cell carci-
noma. There does not appear to be an increased risk of a 
sarcoma of the uterus. It is a condition that is not well 
known among doctors.
Because adequate follow-up should take place, this condi-
tion deserves attention. 
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Tabel 2. Follow-up patiënt met HLRCC.
Controles Frequen tie Leeftijd

Controle huid op cutane leio-
myomen: dermatoloog 

jaarlijks vanaf diagnose

Gynaecologisch onderzoek en 
echoscopie op myomen:
gynaecoloog

jaarlijks ≥ 20 jaar of bij 
eerdere gyn. 
klachten 
MRI-nieren 
(1-3 mm coupes)

MRI-nieren (1-3 mm coupes) jaarlijks ≥ 8 jaar

Major criteria
 •  Meerdere cutane leiomyomen, vooral met klachten van 

karakteristieke schietende pijn.
 •  Een of meer piloleiomyomen met klachten van karakte-

ristieke schietende pijn.
Minor criteria
 •  Solitaire cutane leiomyoom en familiegeschiedenis met 

HLRCC.
 •  Vrouwen < 40 jaar met ernstige symptomatische uterine 

leiomyomen.
 • Type II papillary renal cell cancer <40 jaar.
 •  Eerstegraadsfamilielid dat aan een van de bovenstaande 

criteria voldoet. Het voorkomen van ernstige symptoma-
tische uterine leiomyomen < 40 jaar bij tweedegraads-
familieleden zijn ook relevant. 

Definitieve diagnose
 • Positieve germline-fumarate-hydratase-mutatietest

Tabel 1. Diagnostische criteria voor HLRCC
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c o l u m n
Mieke Kerkhof

De taal weerspiegelt de ziel
                                                    Seneca (Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C.–65 n.C.)

Het zal u niet verbazen dat ik een grote liefhebber ben van het gesproken en het geschreven woord. Tijdens de 
Bossche Samenscholingsdagen in september jl. toen ik in de paëllastad Valencia vertoefde, sprak ik een huis-
arts die me iets inspirerends toevertrouwde. Hij was dik in de zestig en vertelde nog steeds veel plezier te 
hebben in zijn vak. Hij formuleerde het als volgt: ‘Als ik ’s morgens met mijn spreekuur begin, dan doe ik net 
alsof ik in het theater ben. Ik laat alle patiënten aan mij voorbij trekken met al hun grappen en al hun grollen. 
Tot de laatste toegift blijf ik ademloos belangstellend. Het heeft me veel gebracht.’
Het is alweer vijf jaar geleden dat ik een rubriek ‘Patiënt zegt tegen dokter’1 samenstelde. In de tussentijd heb 
ik weer fraaie uitspraken verzameld. Hieronder vindt u een opsomming.

‘Gelukkig leeft mijn dochtertje nog. De huisarts zei dat het een mislukte wiegendood was’
‘Munnen mens hee’j zunnen end’ (dyspareüniepatiënt geeft met wijsvingers lengte van partners' penis aan)
‘Het gaat er lachend in en het komt er huilend uit’ (over de geboorte van een kind)
‘Nou dokter, zet de bouwlamp er maar eens op’ 
‘Ik heb mijn stress laten afvoeren door een homeopaat’ 
‘Ik heb het gevoel dat m’n schokdemper kapot is’ (prolapsklachten)
‘Wat ziet u daar toch allemaal op de echo? Ik ben maar een eenvoudige andijviekookster’
‘Ge moet een grote maat snavel nemen’ (doelend op het speculum)
‘Als ik me goed inpap, dan lukt het’ (over het gebruik van glijmiddel bij coïtus)
‘We hebben wel gemeenschap gehad, maar met de terugtrekmethode’

‘Dokter, da’s voor u toch ook geen doen, met dit hete weer, 
in al die zweet mutsen kijken’
‘Ik doe pas last minute mijn broekje uit, want ik ben ongesteld’
‘Ik verlies stukjes rundergehakt’
‘Ik verlies oude-mannen-rochels’
‘In de branding, dokter’ (ik vraag aan een oudere patiënte waar
haar broekje is gebleven)
‘Nou, dokter, kom maar eens kijken, in mijn oorlogsgebied’
‘Ik stop iedere avond een kauwgombal in mijn vagina’
‘M’n telefoon vergeet ik ech nie, dat is m’n tweede vent’
‘Mijn clitoris is levend begraven’ (LSEAV)
‘Ik kreeg van de dokter eervol ontslag’ (trotse vrouw van 87 die naar huis mag)
‘Mijn menstruatie was een hele trieste’ (weinig bloedverlies)
‘Mag ik na de Novasure behandeling meteen weer nepwimpers laten plakken?’
‘Vorig jaar heeft u mijn baarmoeder gefrituurd’ (Novasure)
‘Het is net of ik in mijn caravannetje zit’ (gentle sectio)
‘Ik kom voor een uitstrijkje van het bevolkingsregister’
‘Het is geen baarmoeder, maar een baarloeder’
‘Nou heb ik genoeg kokers in mijn muis gehad’ (na een vaginale echo)
De echoscopiste heeft gezegd dat het een grimmige vruchtzak is’
(bedoeld wordt grillig)
‘Mijn laatste periodiek was in 1985’
‘De coassistent moet weg, die hoeft niets met zo’n oude druif’

‘Ik kan eigenlijk niets en daar ben ik heel blij mee‘ (patiënte vertelt over haar beroep)
‘Ik maak alvast even een foetus aan’ (obstetrie-verpleegkundige in het HIX-tijdperk)
‘Dokter, kan ik met die genitale wratten gewoon in de stoomgrotten van de sauna?’
Surpass op OK. ‘Mevrouw, wat gaan we bij u doen?’ Patiënte antwoordt: ‘Een hele bek vol, dokter’
‘Het is net of er een volgezogen tampon op half 7 in me zit’

Zo kan ik nog uren doorgaan. Humor in de spreekkamer zal mij altijd op de been houden. Laatst las ik een 
tatoeage boven de schaambeharing: ‘Love me like an angel, fuck me like a pornstar.’ In kalligrafische letters 
geschreven om de grofheid te maskeren. Als dat geen theater is, dan weet ik het niet meer.

1) Even ontspannen, mevrouw…door Mieke Kerkhof, uitgeverij Nieuw Amsterdam
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In 1963 publiceerde William Liley uit 
Nieuw-Zeeland zijn methode om bloed-
transfusies te geven aan de anemische 
foetus. Resusziekte was destijds een 
belangrijke oorzaak van perinatale 
mortaliteit en morbiditeit, de anti-D-
profylaxe was nog niet uitgevonden.
De jonge Leidse gynaecoloog Jack Ben-
nebroek Gravenhorst reisde af naar de 
andere kant van de aardbol en verbleef 
een half jaar bij Liley. In 1965 verrichtte 
Bennebroek Gravenhorst, samen met 
de radioloog, de eerste intra-uteriene 
bloedtransfusie in het Academisch Zie-
kenhuis Leiden; de geboorte van de 
foetale therapie in Nederland.
Het is goed om te beseffen dat voor de 
diagnostiek van foetale anemie en ook 
voor deze foetale behandeling nog 
geen echoscopie beschikbaar was. 
Beeldvorming geschiedde middels 
‘foetografie’, waarbij zowel water- als 
vetoplosbaar contrastmiddel in de 
amnionholte werd gespoten, waarna 
röntgendoorlichting de huid (het vet-
oplosbaar contrastmiddel) en het 
maagdarmkanaal (het door de foetus 
opgedronken wateroplosbare contrast-
middel) liet zien. Een forse naald werd 
vervolgens in de foetale peritoneaal-
holte geprikt, waardoor het donor-
bloed werd ingespoten. De resultaten 
van deze soms vier tot vijf uur durende 
ingrepen verbeterden met de toene-
mende ervaring, en mede door de snel 
verbeterende neonatale zorg werden 
hoge overlevingscijfers bereikt.

In de vroege jaren 80 werd de echo-
geleide navelstrengpunctie, en daar-
mee de intravasculaire foetale bloed-
transfusie geïntroduceerd. Opnieuw 
trokken de Leidse gynaecologen, met 

naast Bennebroek Gravenhorst ook 
Humphrey Kanhai en echoscopist 
Robertjan Meerman naar het buiten-
land, ditmaal Parijs, waar ze van
Feridnand Daffos leerden om onder 
echozicht in de foetale navelstreng te 
prikken. Sinds 1986 is deze techniek in 
vrijwel ongewijzigde vorm de stan-
daard voor intra-uteriene transfusies. 
De risico’s zijn, in ervaren handen, heel 
klein geworden, met een kans op ern-
stige complicaties van minder dan 1% 
per procedure.1 De noodzaak voor en 
timing van de intra-uteriene tranfusies 
werd tot eind jaren 90 bepaald door 
bilirubinemetingen in vruchtwater, 
waarvoor seriële amniocenteses nodig 
waren. Mede door Leidse studies naar 
dopplermetingen als non-invasieve, 

dus veilige, test voor foetale anemie is 
de amniocentese bij Rhesusziekte 
geheel verdwenen.2 Door de invoering 
en verbetering van de preventieve 
maatregelen (screening van alle zwan-
geren, en pre- en postnatale anti-D-
profylaxe) is het aantal zwangeren dat 
in Nederland foetale bloedtransfusies 
ondergaat gedaald tot zo’n 25 per jaar. 
In 1992 bezochten gynaecoloog 
Humphrey Kanhai, jong staflid Frank 
Vandenbussche en ik als arts-echosco-
pist, het International Fetal Medicine 
and Surgery Society congres in Evian, 
Frankrijk. Daar presenteerde Julian 
DeLia de endoscopische laserbehande-
ling voor het tweeling-transfusiesyn-
droom (TTS). DeLia kreeg veel kritiek 
op zijn experimenten (de ingreep werd 

Geschiedenis van de foetale therapie 

prof. dr. D. Oepkes   hoogleraar foetale therapie, LUMC, Leiden

1989: het team voor intra-uteriene transfusies, met Oepkes, Meerman, Kanhai en 
van Kamp.
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onder algehele narcose en via een 
laparotomie uitgevoerd). Kypros Nico-
laides en zijn research fellow Yves Ville 
gingen direct na het congres in Evian 
aan de slag in Londen en modificeer-
den de ingreep tot een percutane pro-
cedure onder lokale analgesie. Vanden-
bussche en ik stonden ook te popelen 
om dit in Leiden te gaan doen, maar 
Kanhai vond het nog wat vroeg. 
In 2000 leerde ik de ingreep bij Greg 
Ryan in Toronto, en in Leiden mochten 
Vandenbussche en Frans Klumper zich 
door Jan Deprest uit Leuven laten 
inwerken in deze foetale therapie. In 
het AMC heeft Hans Zondervan ook 
enkele laserbehandelingen uitgevoerd, 
maar daar bleek, in tegenstelling tot 
Leiden, geen draagvlak voor verder uit-
bouwen van deze therapie. In 2001 
kwam ik terug in Leiden en na enkele 
jaren werd een stabiel ‘plateau’ bereikt 
van 60 foetoscopische laserbehandelin-
gen voor TTS per jaar, met resultaten 
die vergelijkbaar waren met andere 
grote centra, zoals Leuven, Londen, 
Parijs en Hamburg. Ook werd samen 
met neonatoloog Enrico Lopriore 
omvangrijk wetenschappelijk onder-
zoek opgezet naar alle aspecten van 
monochoriale tweelingcomplicaties.
De placenta-injectiestudies3, de ‘uitvin-
ding’ van de Twin Anemia Polycythe-
mia Sequence (TAPS)4, de introductie 

de Lower Urinary Tract Obstruction 
(LUTO), waarbij de vesico-amniotische 
shunt wel voor herstel van vruchtwater 
kan zorgen om zo longhypoplasie te 
voorkomen, maar de nieren vaak al 
onherstelbaar beschadigd zijn. Ook 
enkele experimentele behandelingen 
via foetale cystoscopie, in samenwer-
king met Leuven, waren weinig succes-
vol. Na counseling kiezen bijna alle 
ouders voor afbreking van de zwanger-
schap. 

In navolging van de succesvolle intra-
uteriene bloedtransfusie bij resus-
immunisatie werd door Kanhai begin 
jaren 90 een programma opgezet voor 
foetale therapie bij trombocytenimmu-
nisatie. Eén op vijftig vrouwen is nega-
tief voor een antigen op bloedplaatjes 
(HPA-1a). Bij een zwangerschap van 
een HPA-1a-positieve partner en posi-
tieve foetus kan de zwangere antistof-
fen maken tegen foetale bloedplaatjes, 
met trombopenie en kans op (hersen-)
bloedingen tot gevolg. Met wekelijkse 
trombotransfusies werd gepoogd dit 
risico te verkleinen. Echter, de kans op 
complicaties van navelstrengpuncties, 
zeker bij lage trombocytenaantallen, 
was dermate groot, dat het middel 
erger leek dan de kwaal. Als eerste 
centrum ter wereld werd in Leiden 
overgegaan op geheel non-invasieve 
behandeling van deze ziekte, genaamd 
Foetale en Neonatale Alloimmuun 
Trombocytopenie (FNAIT), met weke-
lijkse IV-toediening van immuunglobuli-
nes aan de zwangere. Na vele publica-
ties en proefschriften van onder andere 
Celine Radder, Eline van den Akker en 
Marije Kamphuis werd recent een 
internationale consensus gepubliceerd 
waarin deze non-invasieve aanpak tot 
standaard werd verklaard.8

Al in begin jaren 90 van de vorige 
eeuw werden twee casus beschreven 
van ballondilatatie bij ernstige foetale 
aortaklepstenose. Tien jaar later werd 
in Boston een programma gestart om 
dit verder te ontwikkelen. Onbehan-
deld leidt deze aandoening tot een 
hypoplastisch linkerhartsyndroom 
(HLHS), wat in die tijd als letaal werd 
beschouwd. Met de complexe en risico-
volle norwoodoperaties kan een over-
leving van 50-65% worden bereikt, 
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en in gerandomiseerd onderzoek aan-
getoonde waarde van de solomontech-
niek5 en het onderzoek naar de lange-
termijngezondheid van overlevende 
kinderen6, zetten Nederland stevig op 
de kaart van de internationale foetale 
therapie. Ook technisch vergelijkbare 
ingrepen zoals navelstrengcoagulatie 
bij gecompliceerde monochoriale twee-
lingen en lasertherapie van foetale 
tumoren worden sinds 2001 bij enkele 
tientallen zwangeren per jaar uitge-
voerd. Jos Offermans heeft later na een 
korte meekijkstage in Philadelphia 
enkele laserbehandelingen verricht in 
Maastricht, maar dit project was een 
kort leven beschoren. In totaal worden 
in Leiden 80-90 foetoscopische ingre-
pen per jaar verricht, verdeeld over 
vier operateurs (Klumper, Middeldorp, 
Haak, Oepkes en Fellow Slaghekke die 
over enkele jaren de ouderen gaat 
opvolgen), samen met een ervaren 
team echoscopisten en verpleegkundi-
gen. 

In Toronto leerde ik ook het onder 
echogeleide inbrengen van double 
pigtail shunts in de foetale thorax en 
blaas. Vooral bij de geïsoleerde hydro-
thorax met secundaire hydrops, die 
voorheen vaak als infaust werd 
beschouwd, zijn de resultaten verras-
send goed.7 Dit geldt helaas niet voor 

2001: een van de eerste laserchirurgieprocedures in Leiden, nog op OK, om half 4 
‘s nachts! V.l.n.r. Vandenbussche, Devlieger, Oepkes, Sueters en Middeldorp.
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maar de blijvende morbiditeit is 
zodanig ernstig dat kinderhartchirurgen 
momenteel ernstig twijfelen aan het 
nut van deze operaties. Als de aorta 
ernstig vernauwd is, stroomt er vrijwel 
geen bloed door de linker kamer. In 
eerste instantie zet deze kamer uit, 
contraheert nauwelijks meer, en er ont-
staat door de hoge druk endocardiale 
fibro-elastose. Later in de zwanger-
schap schrompelt de ventrikel dan in, 
en is bij de geboorte sprake van een 
echt HLHS. Als rond 20-26 weken de 
linker ventrikel nog voldoende groot is, 
kan met ballondilatatie van de aorta-
klep voldoende bloedstroom door die 
kamer worden bereikt, en kan deze 
meegroeien en kan het kind geboren 
worden met een biventriculair hart. 
Een klepoperatie is meestal wel nodig, 
maar de levensverwachting en lange-
termijngezondheid zijn veel beter. In 
2010 werd deze foetale hartoperatie 
voor het eerst in Leiden uitgevoerd, in 
een samenwerking met de UZ Leuven 
(Roland Devlieger) en kindercardioloog 
Nico Blom. Samen met de Universiteit 
van San Francisco werd een internatio-
nale Registry opgezet (www.ifcir.org), 
om zo wetenschappelijk onderzoek te 
kunnen doen naar de uitkomsten van 
deze zeldzame ingreep.9 

De toch alweer ruim 50-jarige geschie-
denis van de foetale therapie in Neder-
land wordt gekenmerkt door moedige 
maar ook zorgvuldige introductie van 
innovaties die jonge enthousiaste staf-
leden in buitenlandse topcentra 
hadden geleerd. Het internationale 
karakter van dit sub- of superspecia-
lisme was en blijft stimulerend: door 
de zeldzaamheid van de foetale ziekten 
waarvoor prenatale therapie nodig en 
mogelijk is, is internationale samen-
werking en onderhouden van een groot 
netwerk essentieel. Het heeft voor de 
kwaliteit van zorg, en onze naam in het 
buitenland, enorm geholpen dat we als 
een van de weinige landen (samen met 
Zweden10) deze hoogcomplexe laag-
volumezorg in één centrum geconcen-
treerd hebben. De daardoor mogelijke 
aantallen ingrepen zijn natuurlijk goed 
voor de ervaring per operateur en voor 
het team, maar zijn ook noodzakelijk 
voor betrouwbare kwaliteitsmeting en 
zinvol wetenschappelijk onderzoek. 

5. Slaghekke F, Lopriore E, Lewi L, et al. Feto-
scopic laser coagulation of the vascular 
equator versus selective coagulation for 
twin-to-twin transfusion syndrome: an 
open-label randomised controlled trial. 
Lancet 2014;383(9935):2144-51.

6. van Klink JM, Koopman HM, Rijken M, et al. 
Long-Term Neurodevelopmental Outcome 
in Survivors of Twin-to-Twin Transfusion 
Syndrome. Twin Res Hum Genet 
2016;19:255-61. 

7. Deurloo KL, Devlieger R, Lopriore E, 
Klumper FJ, Oepkes D. Isolated fetal 
hydrothorax with hydrops: a systematic 
review of prenatal treatment options. 
Prenat Diagn 2007;27:893-9.

8. Winkelhorst D, Murphy MF, Greinacher A, 
et al. Antenatal management in fetal and 
neonatal alloimmune thrombocytopenia: 
a systematic review. Blood 2017;129:1538-
1547.

9. Moon-Grady AJ, Morris SA, Belfort M, et al. 
International Fetal Cardiac Intervention 
Registry: A Worldwide Collaborative Des-
cription and Preliminary Outcomes. J Am 
Coll Cardiol 2015;66:388-99.

10. Tiblad E, Ek S, Kublickas M, Lindgren P. 
Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer - 
Från intrauterin blodtransfusion till fetos-
kopisk kirurgi, shuntinläggning, laserbe-
handling och radiofrekvensablation. Lak-
artidningen 2017;114.

Invasieve Foetale Therapie 1.0. Kwaliteitsdo-
cumenten, www.nvog.nl

Het was decennia lang niet nodig, maar 
het lijkt een goede zaak dat de NVOG-
kwaliteitsnota deze belangrijke princi-
pes recent formeel heeft vastgelegd.11

Geschiedenis is boeiend om te bestu-
deren, en voor de jongeren belangrijk 
om besef te hebben van grote inspan-
ningen, de briljante uitvindingen en de 
moed van onze voorgangers. Het is een 
plicht om daarvan te leren. We mogen 
verwachten dat de nieuwe generatie 
jonge, enthousiaste collega’s eveneens 
de wereld intrekt om inspiratie op te 
doen en innovaties mee naar huis te 
nemen, hun eigen netwerk op te 
bouwen en het succesverhaal van de 
foetale therapie in Nederland voor te 
zetten. 
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Is het zelfzuchtig zwanger te worden van 
donorgameten?
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reerd, wordt het recht om niet geboren 
te worden door geen enkele jurist als 
onomstotelijk erkend, als iets waar het 
ongeboren kind zich op zou kunnen 
beroepen. 
Voor zover je toch wil spreken over 
rechten van ongeboren kinderen, zou 
ik zeggen dat ze eerder een recht 
hebben om wél, dan een recht om níet 
geboren te worden. Immers, kinderen 
die nog niet bestaan, maar wel kúnnen 
gaan bestaan, hebben er meer belang 
bij te gaan bestaan dan dat het bestaan 
ze aan de neus voorbij gaat. Alleen in 
gevallen waar de kwaliteit van dat 
bestaan zo dramatisch laag zou zijn dat 
ze zonder bestaan waarschijnlijk beter 
af waren, kun je redelijkerwijs 
beweren dat ze de kans op leven maar 
beter kunnen laten passeren. 
Bij preconceptionele screening wordt 
bijvoorbeeld gezocht naar dragerschap 
van ziektes die early onset zijn, 
gepaard gaan met diepe verstandelijke 
en/of zware fysieke beperkingen, met 
ernstig lijden en een sterk verkorte 
levensverwachting, die daarnaast onbe-
handelbaar zijn en frequent ziekenhuis-
bezoek vereisen. Wordt dragerschap 
van een van deze ziektes geconsta-
teerd, dan doet een koppel er goed aan 
voor een IVF-traject met PGD te kiezen. 
Blijkt een van de embryo’s de ziekte te 
hebben dan doen ze dat ongeboren 
kind recht, door het niet voor terug-
plaatsing te selecteren, maar een ander 
embryo zonder die ziekte. 
Het veronderstelde leed echter dat 
gepaard zou gaan met de verwekking 
uit een anonieme dan wel niet- 
anonieme donor komt niet in de buurt 
van het leed dat met dergelijke ziektes 
gepaard gaat. Wat dat aangaat is het 

‘We moeten blijven nadenken over 
een systeem van vergoedingen voor 
eiceldonatie’, schreef ik in mijn 
vorige bijdrage. Naast bijval, waren 
er ook kritische reacties. Met onze 
jacht op eicellen, beweerde publicist 
Melissa van der Wagt in NRC-Han-
delsblad 1, gaan we voorbij aan de 
belangen en rechten van het ongebo-
ren kind. Fertiliteitsartsen en wens-
ouders zouden alleen maar aan zich-
zelf denken, terwijl geboren worden 
uit donormateriaal een recept is voor 
psychologische problemen.
 
Van der Wagt is niet de enige met der-
gelijke kritiek. Bijvoorbeeld ook de 
Vlaamse Stéphanie Raeymaekers.2 Ze 
is voorzitter van ‘Donorkinderen’ en 
zet zich in voor het opheffen van 
donor anonimiteit. Sinds zij er op haar 
vijfentwintigste achter kwam dat ze 
niet het kind van haar vader is maar 
van een anonieme donor, heeft ze het 
gevoel in een gezin terecht te zijn 
gekomen waar ze eigenlijk niet hoort. 
Ze zegt met een constant gevoel van 
ontworteling in haar ziel te leven. Ze 
mist haar echte vader, haar echte 
familie. Dat gemis geeft een groot 
gevoel van innerlijke onrust. 
Nu was mijn suggestie te blijven 
nadenken over een systeem voor ver-
goedingen voor donatie geen pleidooi 
om donoranonimiteit weer in te 
voeren. Integendeel. Ik hoop dat een 
systeem van vergoeding de donatie van 
eicellen in Nederland stimuleert. Juist 
de toename van donotrices hier, voor-
komt vruchtbaarheidstoerisme naar 
landen waar geen schaarste is, en 
donoranonimiteit is toegestaan. Boven-
dien voorkom je zo ook dat vruchtbaar-

heid een privilege wordt van koppels 
die zich dergelijk toerisme financieel 
kunnen permitteren. In alle opzichten 
zou Van der Wagt mijn suggestie 
moeten toejuichen. 
Dat doet ze niet. Ik denk dat ze, net als 
Raeymaekers, eigenlijk liever helemaal 
geen kinderen meer geboren ziet 
worden uit gedoneerde geslachtscellen. 
Raeymaekers zei immers het gevoel te 
hebben in een gezin te zijn terecht 
gekomen waar ze niet thuishoort.
Ik vermoed dat het voor dat gevoel dan 
weinig verschil maakt of je je biologi-
sche ouders wel of niet kent. Van der 
Wagt spreekt in haar artikel van een 
kind dat hoe dan ook opgezadeld 
wordt met afgestaan zijn, en slechts 
het op afstand kennen van zijn of haar 
biologische moeder. Dus pleit ze voor 
meer onderzoek naar de effecten op de 
psyche van kinderen die via een donor 
zijn verwekt. In de tussentijd moeten 
we de rechten van het ongeboren kind 
op de eerste plaats zetten. 
Onderzoek kan nooit kwaad, maar in 
de tussentijd een moratorium willen op 
het verwekken van kinderen met gedo-
neerde geslachtscellen door je op de 
rechten van het ongeboren kind te 
beroepen, is onhoudbaar. Om te begin-
nen hebben ongeboren kinderen geen 
rechten. Die krijgen ze pas bij 
geboorte. Hun recht wordt alleen in 
uitzonderlijke gevallen erkend. Bijvoor-
beeld als de vader tijdens de zwanger-
schap komt te overlijden, dan heeft het 
kind alsnog recht op een kindsdeel bij 
geboorte. Soms wordt er wel eens 
gesproken van een recht om niet 
geboren te worden, zoals bij wrongful 
life of wrongful birth-claims. Hoewel 
een aantal daarvan ooit is gehono-
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Ik wil overigens niet suggereren dat het 
verdriet van donorkinderen die de 
nabijheid van hun biologische verwek-
kers missen veredelde aanstellerij is. 
Hun pijn is echt en oprecht. Toch hoop 
ik ook dat ze beseffen dat hun kans op 
bestaan oneindig klein was. Dat ze 
daarom ook dankbaar kunnen zijn 
voor het leven dat ze is gegeven en de 
ouders die hen wensten. Dat het niet 
nodig is om ouders die anders kinder-
loos waren gebleven van blinde zelf-
zucht te betichten. 

Referenties
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G., & Jadva, V. (2017). A longitudinal 
study of families formed through repro-
ductive donation: Parent-adolescent rela-
tionships and adolescent adjustment at 
age 14. Developmental Psychology, 
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open deur, maar kinderen die 
opgroeien in een sfeer van warmte, 
sensitiviteit en acceptatie zijn gelukki-
ger dan kinderen die opgroeien in een 
sfeer van conflict, agressie en afwij-
zing. Niet genetisch-eigen, maar goede 
ouders hebben gelukkige kinderen.
Dat blijkt tragisch genoeg ook uit het 
verhaal van Raeymaekers zelf. Op haar 
blog schrijft ze dat ze in haar behoefte 
aan liefde altijd op een muur botste, 
bij de figuur die later niet haar biologi-
sche vader bleek. Ik vermoed dat ze 
zonder die meedogenloze muur nu 
waarschijnlijk niet met een ‘constant 
gevoel van ontworteling in haar ziel’ 
had hoeven leven.
De suggestie van Van der Wagt dat
fertiliteitsartsen uitsluitend naar de 
technische mogelijkheden kijken en 
wensouders slechts naar hun eigen ver-
langen, is in het licht van deze feiten 
bijzonder aanmatigend. Het doet geen 
recht aan de oprechte betrokkenheid 
die de artsen hebben bij de koppels 
met een onvervulde kinderwens. 
Evenmin doet het recht aan de existen-
tiële dimensie van een kinderwens. 
Een kinderwens heeft weinig met 
egoïsme te maken. Een leven zonder 
kinderen komt veel mensen leeg en 
kaal voor. Wie kinderen wenst is niet 
zelfzuchtig, maar wenst een zinvol en 
vervuld leven. Een leven van geven, 
zorgen en samen-zijn. Zo’n leven willen 
is niet immoreel.

misplaatst te beweren dat kinderen die 
verwekt zijn uit donorgameten er meer 
belang bij hebben niet, in plaats van 
wel verwekt te worden. 
Desalniettemin denk ik dat Van der 
Wagt en Raeymaekers een punt 
hebben. Althans, indien verwekking uit 
donorgameten inderdaad een betrouw-
bare voorspeller is voor psychologische 
problemen en een aanzienlijke onder-
mijning van het levensgeluk, dan is dat 
ernstig genoeg om je af te vragen of 
onvruchtbare koppels er niet van af 
moeten zien met donorgameten 
zwanger te worden. 
Staat verwekking uit donorgameten 
garant voor problemen en gebrek aan 
levensvreugde? Voor zover bekend niet. 
Susan Golombok (2017) 3 volgt al enige 
tijd zowel kinderen die via donorgame-
ten als kinderen die bij hun eigen 
ouders zijn verwekt. Volgens haar 
laatste resultaten heeft ze nog altijd 
geen verschillen tussen deze groepen 
kunnen vinden in termen van ‘adjust-
ment problems, psychological well-
being and self-esteem’. Er zijn zelfs 
aanwijzingen dat het de kinderen 
geboren uit donorgameten beter 
afgaat. Waarschijnlijk omdat kunstma-
tige zwangerschappen altijd gewenst 
zijn en er tussen de natuurlijke zwan-
gerschappen nog wel eens ‘ongelukjes’ 
zitten. 
Voor het psychologisch welzijn van kin-
deren blijkt het belangrijker hoe de 
ouders zijn, niet wie ze zijn. Het is een 
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trolled trials (RCT) en één niet-gerando-
miseerd, dubbelgeblindeerd onder-
zoek. Om de vraagstelling te kunnen 
beantwoorden, is gekozen voor de 
meest recente meta-analyse met de 
hoogste methodologische kwaliteit, 
namelijk de Cochrane review van Haas 
et al., gepubliceerd in juli 2018.

Bespreking en resultaten
De meta-analyse van Haas (2018) ana-
lyseerde elf trials met 3403 vrouwen 
(zie tabel 1).

Zoekstrategie
Er werd voor deze meta-analyse 
gezocht in het Cochrane Pregancy and 
Childbirth’s Register door contact op te 
nemen met de informatiespecialist van 
dit register op 10 juli 2017. Deze infor-
matiespecialist kan een uitgebreide 
search uitvoeren in MEDLINE, Ovid, 
EMBASE, CINAHL, een lijst met hand-
gezochte journals en aankondigingen 
voor symposia. Hiernaast werd er 
gezocht in clinicaltrials.gov en in de 
WHO International Clinical Trials Regis-
try Platform.

Studieselectie
Inclusiecriteria waren alle RCT’s waar-
bij vaginale desinfectie met ieder type 
desinfectiemiddel werd vergeleken met 
een controlegroep (placebo of geen 
interventie) bij vrouwen die een sectio 
ondergingen. Exclusiecriteria waren 
vaginale reiniging bij vaginale partus 
en studies waarbij geen profylactische 
antibiotica werd gegeven. Er werden 
geen taal- of datumrestricties 
genoemd. De primaire uitkomstmaat 
was de incidentie van postpartum 
endometritis als klinische diagnose, 
meestal gepaard gaande met koorts, 
een gevoelige fundus en purulente 
lochia. Secundaire uitkomstmaten 

Endometritis is een veel voorko-
mende complicatie na een secun-
daire sectio. Vaginale reiniging voor-
afgaand aan de ingreep zou de kans 
op een endometritis mogelijk ver-
kleinen. 

Introductie
In Nederland eindigt zeventien procent 
van alle zwangerschappen in een pri-
maire of secundaire sectio caesarea.1 
Het ontwikkelen van een infectie post-
partum zoals een endometritis is één 
van de meest voorkomende complica-
ties en heeft een grote impact op de 
maternale morbiditeit.2,3,4 Patiënten 
met een endometritis lopen het risico 
op ernstige complicaties zoals bacteri ë-
mie, sepsis en intra-abdominale abces-
sen.5 Endometritis gaat vaak gepaard 
met koorts en een pijnlijke uterus, 
waarvoor behandeling volgt door 
middel van intraveneuze antibiotica. 
De opnameduur wordt hierdoor ver-
lengd.  Abdominale desinfectie en anti-
biotica durante sectio zijn onderdeel 
van de standaardzorg om postopera-
tieve infecties te voorkomen. Endome-
tritis puerperalis wordt echter meestal 
veroorzaakt door een combinatie van 
twee tot drie bacteriën uit de tractus 
genitalis.6 
De wereldwijde incidentie van endo-
metritis na een sectio, ondanks gebruik 
van profylactische antibiotica, is elf 
procent.2 De incidentie van endometri-
tis heeft een direct effect op de number 
needed to treat en daarmee op de klini-
sche relevantie van de interventie. Er 
worden in dit artikel twee vraagstellin-
gen onderzocht. De PICO richt zich op 
het beschikbare bewijs voor het vagi-
naal reinigen bij een secundaire sectio 
ter voorkoming van een endometritis. 
De tweede vraagstelling onderzoekt of 
het vaginaal reinigen voor de Neder-

landse situatie een zinvolle interventie 
zou kunnen zijn.
Vraagstelling 1: Zou het reinigen van de 
vagina voor het verrichten van een 
secundaire sectio de kans op endome-
tritis kunnen verkleinen?
Vraagstelling 2: Is de incidentie in de 
Nederlandse setting dusdanig hoog, dat 
ook hier het vaginaal reinigen zinvol is?

PICO-vraagstelling 1
Leidt vaginale desinfectie met povidon-
jodium en/of chloorhexidine tot een 
reductie van de incidentie van endo-
metritis na een secundaire sectio?
P  Vrouwen die een secundaire sectio 

ondergaan
I  Vaginale desinfectie met povidonjo-

dium of chloorhexidine
C  Best current care: antibiotica profy-

laxe + abdominale desinfectie 
O Incidentie van klinische endometritis 

Zoekstrategie
In PubMed werd gezocht met de zoek-
strategie: ((“cesarean section”[MeSH 
Terms] OR “cesarean section”[MeSH 
Terms]) AND ((“Povidone-Iodine” 
[Mesh] OR (“povidone-iodine”[MeSH 
Terms] OR “povidone-iodine”[All 
Fields] OR (“povidone”[All Fields] AND 
“iodine”[All Fields]) OR “povidone 
iodine”[All Fields])) OR (“Chlorhexi-
dine” [Mesh] OR (“chlorhexidine” 
[MeSH Terms] OR “chlorhexidine”[All 
Fields])))) AND (“administration, 
intravaginal”[MeSH Terms] OR “admi-
nistration, intravaginal”[MeSH Terms]) 

Deze zoekstrategie heeft elf resultaten 
opgeleverd. Na selectie van artikelen 
op basis van titel en abstract werden 
vier artikelen (ander onderwerp, 
dubbele artikelen) geëxcludeerd. De 
resterende zeven artikelen waren twee 
meta-analyses2,7, vier randomized con-
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Maar drie studies beschreven financie-
ring, geen daarvan werden gesponsord 
door de industrie. Alle andere trials 
beschreven geen financiering. Vier 
trials verklaarden dat er geen sprake 
was van belangenverstrengeling, de 
overige trials beschreven dit niet. 

Effect van vaginaal reinigen
Uit een meta-analyse van tien studies 
(n=3283) werd gezien dat patiënten die 
vaginaal gedesinfecteerd werden voor-
afgaand aan een sectio een significant 
lagere incidentie van endometritis 
hadden (3,8% vs. 8,7%; RR 0,36 
(95%CI 0,20-0,763)). Uit een meta-ana-
lyse van acht studies (n=3109) bleek de 
incidentie van postoperatieve koorts 
niet te verbeteren (RR 0,87 (95%CI 
0,72-1,05)). 

Subgroep-analyse patiënten in partu 
Uit analyse van vier studies (n=960) 
werd gezien dat vaginale desinfectie bij 
patiënten die in partu waren verklaard 
voordat zij de sectio ondergingen 
minder frequent een endometritis ont-
wikkelden, in vergelijking met patiën-
ten die niet in partu waren (4,7% vs. 

waren: postoperatieve wondinfectie, 
postoperatief hematoom of seroom, 
koorts hoger dan 38° C en bijwerkin-
gen van vaginale desinfectie. Tevens 
werden er subgroepanalyses verricht: 
Vrouwen in partu versus niet in partu, 
gebroken vliezen versus niet-gebroken 
vliezen, vrouwen met preoperatieve 
chorio-amnionitis versus vrouwen 
zonder, vrouwen waar er sprake was 
van interne foetale of uteriene monito-
ring versus vrouwen waarbij sprake 
was van externe monitoring voor de 
sectio en vrouwen die een ongeplande 
keizersnede hebben ondergaan versus 
vrouwen die een geplande keizersnede 
hebben ondergaan. De studies werden 
door ten minste drie reviewers beoor-
deeld voor inclusie, middels discussie 
werd onenigheid opgelost. Drie auteurs 
evalueerden onafhankelijk het risico op 
bias voor ieder van de geïncludeerde 
studies middels de Cochrane Hand-
book for systematic Reviews of Inter-
ventions. Onenigheid hierover werd 
opgelost middels discussie. Heterogeni-
teit werd gemeten via de Higgins-I2, 
Tau-2 en Chi-2. Analyses werden zover 
mogelijk uitgevoerd op basis van inten-

tion-to-treat.

Verzameling resultaten, analyse en 
resultaten
Er werden in totaal elf RCT’s geïnclu-
deerd in de review, waaruit 3403 parti-
cipanten konden worden meegenomen 
in de analyse (na loss to follow-up). 
Alle studies werden uitgevoerd in een 
academisch centrum of een groot zie-
kenhuis. Geïncludeerde studies vonden 
plaats in zowel, hoog-, middel- als 
laaginkomenslanden. 
Het hoogste risico op bias werd 
gevormd doordat de controlegroep 
vaak niet vaginaal werd gereinigd, 
waardoor zowel de zorgverlener als de 
participant konden weten in welke 
groep de participant viel (performance 
en detection bias). Bij geen van de 
studies werd een groot aantal missing 
data gedetecteerd (attrition bias) en de 
meerderheid van de trials had een laag 
risico op selectiebias door willekeurige 
randomisatie en geheimhouding van 
toewijzing van de groep. Door het grote 
deelnemersaantal en de consistente 
uitkomsten, was het risico op bias over 
het algemeen laag te noemen. 

Tabel 1: Overzicht geïncludeerde artikelen in meta-analyse van Haas

Auteur, jaar Land Sample size 
(inter. vs controle)

Interventie Controle Primaire uitkomst Patiënten 
in partu

Patiënten 
gebr. vliezen

Rouse, 1997 VS 130 (62 vs 68) 225 ml chloor-
hexidine, 0,2%

Placebo 
(steriel 
water)

Intrapartum chorio-amnionitis en 
postpartum endometritis

52/62 vs 
60/68

Onbekend

Reid, 2001 VS 430 (217 vs 213) Povidon-jodium 
10%

Geen Koorts, endometritis 107/217 vs 
104/213

Onbekend

Guzman, 
2002

VS 160 (80 vs 80) Povidon- jodium 
voor 3 min.

Placebo 
(NaCl)

Endometritis Geen 36/80 vs 
36/80

Starr, 2005 VS 308 (142 vs 166) Povidon- jodium 
voor 30 sec.

Geen Postoperatieve endometritis, 
wondinfectie, morbiditeit bij 
koorts

Geen 86/142 vs 
113/166

Haas, 2010 VS 300 (155 vs 145) Povidon-jodium 
1%

Geen Postoperatieve koorts, endometri-
tis, vroege wond complicaties

45/155 vs 
40/145

34/155 vs 
42/145

Asghania, 
2011

Iran 568 (284 vs 284) Povidon- jodium 
10%

Geen Wondinfectie, endometritis, mor-
biditeit bij koorts

Onbekend Onbekend

Memon, 2011 Pakistan 200 (100 vs 100) Povidon-jodium 
10%

Geen Morbiditeit bij koorts, endometri-
tis, wondinfectie

31/100 vs 
38/100

25/100 vs 
33/100

Yildirim, 
2012

Turkije 669 (334 vs 335) Povidon- jodium 
voor 30 sec.

Geen Postoperatieve koorts, endometri-
tis, wondinfectie

115/334 vs 
97/334

68/334 vs 
56/335

Goymen, 
2017

VS 120 (povidon-
jodium, 41, 
benzalkonium 
chloride, 39,  
Controle 40)

Povidon- jodium 
/ benzalkonium 
chloride

geen Postoperatieve pijn evaluatie, tijd 
tot flatulentie en defecatie, Lab: 
Hb, leuc., tromb. en CRP in 24 uur

Onbekend Geen

Ahmed, 2017 Egypte 218 (109 vs 109) Steriele gazen 
chloor-hexidine 
0,2% 

Placebo 
(steriel 
water)

Infectieuze morbiditeiten Geen Geen

Asad 2017 Pakistan 434 (217 vs 217) Povidion- jodium Geen Koorts, endometritis, wond-
infectie

Onbekend Onbekend
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studie verricht in het MUMC+. Alle pati-
enten die in 2017 een secundaire sectio 
ondergingen, werden geïncludeerd. 
Patiëntinformatie werd verzameld uit 
notities over de partus en de opname. 
Tevens werden notities bij de postpar-
tumcontrole na zes weken bestudeerd 
om te achterhalen of een huisarts een 
infectie heeft behandeld in het kraam-
bed. De primaire uitkomstmaat betrof 
een klinische endometritis. Secundaire 
uitkomsten waren: een met kweek 
bevestigde endometritis, koorts, rie-
kende lochia en een pijnlijke uterus. Er 
werd een subgroep analyse verricht 
naar het aantal centimeters ontsluiting, 
gebroken vliezen en de duur hiervan 
en antibiotica durante partu. Tevens 
werd het effect van endometritis op de 
opnameduur bepaald. De data werden 
geanalyseerd in SPSS versie 23. 

Resultaten
In 2017 zijn er 106 secundaire sectio’s 
verricht in het MUMC+. In totaal werd 
8,5% van de patiënten (n=9) behan-
deld middels antibiotica in verband 
met een klinische verdenking op endo-
metritis. Bij 4,7% van de patiënten was 
er sprake van een met kweek beves-
tigde endometritis (n=5). Deze kweek 
werd afgenomen ten tijde van verden-
king op endometritis voor toediening 
van de antibiotica. Koorts kwam voor 
bij 10,3% van de patiënten (n=11), een 
pijnlijke uterus bij 10,3% (n=11) en rie-
kende lochia werd niet beschreven. Uit 
de vaginakweken kwam tweemaal een 
Escherichia coli, tweemaal een groep-
B-streptokok en eenmalig een pseudo-
monas aeruginosa. 
De hoeveelheid ontsluiting, het wel of 
niet hebben van (langdurig) gebroken 
vliezen en het wel of niet krijgen van 
antibiotica in verband koorts durante 
partu hadden geen relatie met het wel 
of niet ontstaan van een klinische 
endometritis (tabel 2). 

Opnameduur
De opnameduur van de patiënten met 
een klinische endometritis (n=11) was 
gemiddeld één dag langer dan de 
groep met patiënten zonder endometri-
tis  (n=97). Bij exclusie van de patiën-
ten die langer werden opgenomen 
i.v.m. complicaties bij het kind of i.v.m. 
maternale complicaties, zoals hyper-

11,1%; RR 0,41 (95%CI 0,19-0,89). 
Tevens blijkt uit de meta-analyse van 
drie studies (n=741) dat vaginale desin-
fectie ook het risico op postoperatieve 
koorts verlaagt (RR 0,64 (95%CI 0,43-
0,96)). 

Subgroep-analyse gebroken vliezen
Uit drie studies (n=272) waarin vagi-
nale desinfectie bij patiënten met 
gebroken vliezen werd vergeleken met 
patiënten met staande vliezen werd 
een verlaging van het percentage endo-
metritis gezien (4,3% vs. 17,9%; RR 
0,24 (95%CI 0,10-0,55)). Er waren geen 
duidelijke verschillen in de secundaire 
uitkomstmaten. 

Chloorhexidine vs. povidonjodium
Uit een meta-analyse van acht trials 
(n=3069) bleek dat chloorhexidine in 
vergelijking met povidonjodium even 
effectief is in het voorkomen van endo-
metritis (RR 0,22 95%CI 0,07-0,75, 
twee trials (n=214) vs. RR 0,38 95%CI 
0,21-0,69, acht trials (n=3069). 

Nadelige effecten vaginaal reinigen
Van de vier trials die beschreven of er 
mogelijke nadelige effecten waren als 
gevolg van het vaginaal reinigen, be-
schreven er geen nadelige effecten.

Verdere geplande subgroep analyses
Subgroep-analyse was niet mogelijk in 
de geplande subgroepen, aangezien 
geen datastratificatie in de trials had 
plaatsgevonden. 

Discussie 
De resultaten komen overeen met een 
eerder gepubliceerde meta-analyse.7 
Het besproken artikel is een grote 
meta-analyse waarbij de kans op selec-
tiebias en confounding laag was door 
alleen RCT’s te includeren waarvan de 
kwaliteit gemiddeld genomen goed 
was. Er was een hoge diversiteit in fac-
toren als timing van antibiotica, diag-
nose van endometritis, methode van 
placentaverwijdering en sociaal econo-
mische status van de geïncludeerde 
vrouwen, wat de resultaten bruikbaar 
maakt voor een brede groep patiënten. 
Er zijn weinig data beschikbaar over de 
optimale dosis en optimale anti-
sep tische oplossing. Alhoewel povidon-
jodium het meest gebruikte antisepti-

cum was, lijkt chloorhexidine een 
gelijkwaardig effect te hebben. De sub-
groepanalyse liet geen significant ver-
schil zien. Eén kleine RCT 8 (Tewfik, 
n=93) liet zien dat er geen significant 
verschil is tussen chloorhexidine en 
povidonjodium in een rechtstreekse 
vergelijking (povidonjodium: RR 0,42 
vs. chloorhexidine 0,45). Aangezien 
povidonjodium mogelijk tot allergische 
reacties kan leiden, lijkt chloorhexidine 
daarmee een logischer keuze.9

Conclusie
Vaginaal reinigen voorafgaand aan een 
secundaire sectio is effectief in het ver-
lagen van het percentage endometritis. 
Dit effect is het grootst bij vrouwen in 
partu en vrouwen met gebroken 
vliezen.

Toepasbaarheid en implementatie
Het vaginaal reinigen lijkt een goed-
kope en simpele interventie te zijn om 
toe te passen op de verloskamers. De 
uitdaging zit bij de timing van het reini-
gen. Men kan er voor kiezen om het 
vaginaal reinigen te combineren met 
het plaatsen van de verblijfskatheter 
voor de secundaire sectio. Een eerder 
uitgevoerde implementatiestudie waar-  
in de haalbaarheid van implementatie 
van het vaginaal reinigen voor een 
secundaire sectio werd onderzocht, 
behaalde na een half jaar een nako-
ming van het protocol in 68,3%.5

Factoren die bijdroegen aan implemen-
tatie waren multidisciplinaire onder-
steuning en het ontbreken van additio-
nele benodigdheden voor implementa-
tie van het vaginaal reinigen. Alle 
onderdelen die nodig zijn voor het 
vaginaal reinigen zijn al aanwezig op 
de verlos- of operatiekamer en het kost 
weinig tijd, wat de implementatie van 
vaginaal reinigen vereenvoudigt. Perso-
neelswisselingen zorgen voor een 
minder adequate naleving van het 
nieuwe protocol.

Retrospectieve cohortstudie
vraagstelling 2
Is het doelmatig om het vaginaal reini-
gen te implementeren in een Neder-
landse populatie?
 
Methode en materialen
Er werd een retrospectieve cohort-
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7. Caissutti C, Saccone G, Zullo F et al. Vaginal 
Cleansing Before Cesarean Delivery: A 
Systematic Review and Meta-analysis. 
Obstet Gynecol. 2017;130(3):527-538.

8. Tharpe N. Postpregnancy genital tract and 
wound infections. J Midwifery Womens 
Health 2008;53:236-46.

9. Rahimi S, Lazarou G. Late-onset allergic 
reaction to povidone-iodine resulting in 
vulvar edema and urinary retention. 
Obstet Gynecol. 2010;116 Suppl 2:562-4.

10. www.medicijnkosten.nl/databank?zoekter
m=POVIDONJODIUM&toedieningsvorm=
OPLOSSING&ddd_per_artikel=1& hoeveel-
heid=50 geraadpleegd op 3-9-2018.

tensie of een ileus (n=31), was er een 
evident verschil in opnameduur, name-
lijk 3,5 dagen versus 5,3 dagen, n=75. 

Implementatie en discussie
De incidentie van klinische endometri-
tis was 8,5% in het MUMC+. Volgens de 
beschreven meta-analyse zou een ver-
mindering van het percentage infecties 
met 56,3% mogelijk zijn door vaginale 
desinfectie.7 In de praktijk zou dit bete-
kenen dat een endometritis bij vijf van 
de negen patiënten na een secundaire 
sectio voorkomen zou kunnen worden, 
met een number needed to treat van 
21. Dit zorgt naast vermindering van 
maternale morbiditeit ook voor een 
kostenbesparing, gezien de lage kosten 
van 10% povidionjodium (€5,54 voor 
50ml).10 Dit in tegenstelling tot de hoge 
kosten van een ziekenhuisopname. 
Naar aanleiding van deze PICO heeft 
het MUMC+ besloten om het vaginaal 
reinigen voor een secundaire sectio te 
implementeren in de kliniek. 
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Samenvatting
Endometritis is een veel voorkomende 
complicatie na een secundaire sectio 
welke behandeld wordt middels intra-
veneuze antibiotica. Dit zorgt vaak 
voor een verlengde opnameduur. Een 
internationale meta-analyse van goede 
methodologische kwaliteit met een 
lage kans op bias (n=3403) toonde aan 
dat vaginaal reinigen voorafgaand aan 
een sectio de kans op een endometri-
tis verlaagd van 8,7% naar 3,8%. Een 
subgroep analyse bij patiënten met 
gebroken vliezen liet een verminderde 
incidentie van endometritis zien van 
17,9% naar 4,3%. Vaginaal reinigen is 
een goedkope en simpele interventie. 
Chloorhexidine en povidonjodium 
lijken even effectief, maar gezien 
mogelijke allergische reacties bij 
jodium zou de voorkeur uitgaan naar 
chloorhexidine. De incidentie van een 
klinische endometritis na een secun-
daire sectio in het Maastricht UMC 
was in 2017 8,5% (n=9/106). Dit resul-
teert in een NNT voor het vaginaal rei-
nigen in de preventie van endometritis 
van 21. Het is waarschijnlijk dat vagi-
naal reinigen daarmee een doelmatige 
interventie is. 

Trefwoorden
Zwangerschap, sectio, endometritis, 
vaginaal reinigen.

Summary
Endometritis is a common complica-
tion of a cesarean section that is 
treated with intraveneous antibiotics. 

This is associated with a prolonged 
hospital stay.  A meta-analysis of good 
methodological quality and a low risk 
of bias (n=3403) showed a decrease in 
the rate of endometritis from 8.7% to 
3.8%. Subgroup analyses showed a 
decrease in incidence of endometritis 
in women with ruptured membranes 
from 17.9% to 4.3%. Vaginal cleansing 
is generally an inexpensive and simple 
intervention. Chlorhexidine and 
povidone-iodine seemed equally effec-
tive. Considering possible allergic 
reactions to povidone iodine, the pre-
ferable choice would be chlorhexidine. 
The incidence of endometritis after 
trial of labor followed prior to an 
emergency cesarean section at Maas-
tricht UMC in 2017 was investigated 
and found to be 8.5% (n=9/106). This 
results in a NNT with vaginal clean-
sing in order to prevent endometritis 
of 21. This presumably shows that 
vaginal cleansing is an effective inter-
vention.  

Keywords
Pregnancy, cesearean delivery, endo-
metritis, vaginal cleansing, vaginal 
preparation
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Tabel 2. Subgroepen: ontsluiting, gebroken vliezen (ja of nee), langdurig gebroken 
vliezen (ja of nee) en antibiotica i.v.m. koorts durante partu (ja of nee)

WD endometritis (n=9) Controle (n=97)

Ontsluiting (cm) 5,11  ± 2,89 5,45  ± 2,67

Gebroken vliezen 7/9  (77,8%) 91/97  (93,8%)

Langdurig gebroken vliezen 0/9  (0,0%) 18/97  (18,6%)

Antibiotica ivm koorts durante partu 1/9  (11,1%) 26/97  (26,8%)
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Hemorrhagia postpartum, meestal op 
basis van een atone uterus, veroor-
zaakt wereldwijd nog altijd aanzienlijke 
maternale mortaliteit en morbiditeit. 
Cochrane systematic reviews laten een 
risicoreductie zien van 50-60% als 
standaard oxytocine wordt toegediend 
direct postpartum. De WHO adviseert, 
net als de NVOG, om bij alle vrouwen 
het nageboortetijdperk actief te leiden, 
waarbij oxytocine moet worden gege-
ven. De NVOG adviseert bij vrouwen 
met een vaginale baring zonder hoog 
risico 5 IE IM of langzaam IV in een 
paar minuten en bij vrouwen met een 
vaginale baring met hoog risico of 
sectio caesarea 5 IE langzaam IV in een 
paar minuten, gevolgd door 10 IE in 4 
uur erna (2,5 IE per uur). Intramuscu-
lair toegediende oxytocine werkt 
binnen 3-7 minuten en houdt 30-60 
minuten aan terwijl intraveneus gege-
ven oxytocine direct werkzaam is en 
een plateauconcentratie bereikt na 30 
minuten. Het snelle effect van intra-
veneus toegediende oxytocine zou 
mogelijk geassocieerd zijn met een ver-
hoogde kans op hypotensie en tachy-
cardie. Om inzicht te verkrijgen in het 
effect van de toedieningsweg op het 
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voorkomen van hemorrhagia postpar-
tum (>500 ml) na een vaginale beval-
ling werd door Adnan et al (LabOR 
trial) een dubbel geblindeerde placebo 
gecontroleerde gerandomiseerde studie 
verricht. Geëxcludeerd werden 
vrouwen met een verhoogd risico op 
een fluxus postpartum. In totaal werd 
1075 vrouwen geïncludeerd. 
In de groep vrouwen die intraveneus 
oxytocine (N=517) kregen had 19% een 
fluxus (> 500 ml) vs. 23% in de groep 
die intramusculair oxytocine (N=518) 
kreeg (adjusted odds ratio (95%) 0,75 
(0,55-1,03). De kans op een ernstige 
fluxus (> 1000 ml) was in beide 
groepen 5% vs. 8% (adjusted odds 
ratio (95%) 0,54 (0,32-0,91). Bijwerkin-
gen waren in beide groepen evenveel 
aanwezig (zie figuur). 
Of de uitkomsten van deze goed opge-
zette studie voldoende zijn om bij 
iedere Nederlandse vrouw die vaginaal 
bevallen is intraveneus oxytocine toe te 
dienen, is de vraag. Allereerst was het 
percentage fluxus (>500 ml) in deze 
laag-risicostudiepopulatie hoog. Dit 
kan mogelijk worden toegeschreven 
aan het nauwkeurig wegen van het 
bloedverlies, waar dit in de dagelijkse 

Intraveneuze oxytocinetoediening bij 
alle vaginaal bevallen vrouwen?

Nederlandse verloskundige praktijk 
niet standaard gebeurd en onderschat-
ting van de hoeveelheid bloedverlies 
denkbaar is. Ten tweede was het optre-
den van een ernstige fluxus (>1000 ml), 
welke klinisch meer relevant is in 
termen van morbiditeit en mortaliteit, 
een secundaire uitkomstmaat van de 
studie en moet het significante verschil 
met voorzichtigheid worden geïnterpre-
teerd. En zeker niet onbelangrijk, 
bevallen veel laagrisicozwangeren in 
Nederland onder begeleiding van een 
eerstelijnsverloskundige waar een 
intraveneuze toegangsweg postpartum 
niet aanwezig is. RvdL

Adnan N, Conlan-Trant R, McCormick C, 
Boland F, Murphy DJ Intramuscular versus 
intravenous oxytocin to prevent postpar-
tum haemorrhage at vaginal delivery: 
randomized controlled trial. BMJ 
2018;362:k3546. 

Wereldwijde
epidemie: sectio's
In The Lancet van oktober jl verscheen 
een interessante serie over de wereld-
wijde toename van het aantal keizer-
sneden. In de FIGO position paper, 
geschreven door Visser et al. een kriti-
sche noot naar de scheve verdeling van 
het aantal sectio's caesareas wereld-
wijd: 'too little, too late' and 'too much, 
too soon” en een oproep, met aanbeve-
lingen, om het aantal onnodige keizer-
sneden wereldwijd te reduceren. Het 
eerste artikel in de serie presenteert, in 
woord en getal, gegevens uit 169 
landen ten aanzien van het aantal kei-
zersneden met aandacht voor trends, 
determinanten en ongelijkheden. Het 
percentage keizersneden is tussen 
2000 en 2015 wereldwijd bijna verdub-
beld van 12 naar 21 procent. Met een 
percentage van 4 procent in West en 
Centraal-Afrika en een percentage van 
44 procent in Latijns-Amerika blijkt dat 
de variatie zeer groot is en ver weg ligt 
van het optimale percentage dat, 
volgens verschillende bronnen waaron-
der de WHO, rond 15-20 procent ligt. 
Het tweede artikel belicht de korte-
termijn- en langetermijneffecten van 
een keizersnede op de gezondheid van 
zowel moeder als kind. 
Het derde artikel bespreekt factoren 
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Rechts: screenshots van de Ikherstel-app.

E-health helpt
Patiënten liggen steeds korter in het 
ziekenhuis, onder andere doordat zij 
vaker laparoscopisch worden geope-
reerd. De keerzijde hiervan is dat pati-
enten post-operatief minder persoon-
lijke begeleiding krijgen bij hun 
herstel. Zonder deze begeleiding, 
blijken patiënten hun activiteiten te 
langzaam op te pakken, waardoor ze 
uiteindelijk niet optimaal gebruik 
maken van de voordelen van minimaal 
invasieve chirurgie. 
Een uitgebreide website met een per-
soonlijk herstelplan bleek uit de

die ten grondslag liggen aan de forse 
toename van het aantal keizersneden 
en gaat in op de mogelijke interventies 
om onnodige keizersneden te voorko-
men. Deze interventies zullen per land 
verschillen en op elkaar afgestemd 
moeten worden, rekening houdend 
met normen en waarden, geloof en de 
organisatie van de gezondheidszorg. 
Nederland lijkt met de Scandinavische 
landen een gunstige uitzondering te 
zijn met een stabiel percentage rond 
de 16 procent. Belangrijk om er naar te 
blijven streven dit zo te houden. RvdL

The Lancet, October 13, 2018 Volume 392 
Number 10155 p1279-1368:

Visser GAH, Ayres-de-Campos D, Barnea ER et 
al. How to stop the caesarean section epi-
demic. FIGO position paper

Wiklund I, Malata AM, Ngai Fen C, Cadée F 
Appropriate use of caesarean section glo-
bally requires a different approach

Boerma T, Ronsmans C, Melesse DY, et al. 
Global epidemiology of use of and dispa-
rities in caesarean sections

Sandall J, Tribe RM, Avery L et al. Short-term 
and long-term effects of caesarean 
section on the health of women and child-
ren

Pilar Betrán A, Temmerman M, Kingdon C, et 
al. Interventions to reduce unnecessary 
caesarean sections in healthy women and 
babies.

Ik herstel-studie effectief om vrouwen 
na hun operatie sneller aan het werk te 
helpen.1 Dit programma is nu verder 
uitgebreid met meer pre-operatieve 
informatie, een app en een ‘activity 
tracker’.2 Het persoonlijk herstelplan 
wordt gemaakt op basis van onder 
andere de normale activiteiten van de 
patiënt (soort werk, sport, huishoude-
lijke activiteiten) en het type operatie. 
In dit plan wordt vervolgens aangege-
ven wanneer na de operatie welke acti-
viteit kan worden opgepakt. Als het 
herstel niet volgens het plan loopt, 
krijgen patiënten gericht advies wat te 
doen of met wie contact te zoeken. 
Patiënten worden zo in detail gemoni-
tord en stap voor stap begeleid in de 
herstelfase. 
Dit vernieuwde programma is gerando-
miseerd onderzocht bij 344 patiënten 
die een laparoscopische adnexextirpa-
tie, cholecystectomie of een inguinale 
hernia-operatie ondergingen.3 Patiën-
ten die het Ik-herstel-programma 
volgden, bleken vijf dagen sneller hun 
dagelijkse activiteiten weer op te 
pakken dan patiënten die alleen de 
standaardadviezen kregen (21 dagen 
versus 26 dagen, p=0,007). Het Ik-her-
stel-programma werd verder beter 
gewaardeerd en was uiteindelijk niet 
significant duurder dan de standaard-
zorg. De onderzoekers werken nu aan 
het beschikbaar maken van deze 
eHealth-applicaties voor landelijk 
gebruik. Binnenkort is hierover meer te 
lezen in het NTOG. FV
Met dank aan Eva van der Meij

1. Vonk Noordegraaf A, Anema JR, van Meche-
len W, et al. A personalised eHealth pro-
gramme reduces the duration until return 
to work after gynaecological surgery: 
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BJOG. 2014 Aug;121(9):1127-35
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Recovery in Patients Undergoing General 
Surgical or Gynecological Procedures: 
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et al. Personalised perioperative care by 
e-health after intermediate-grade abdomi-
nal surgery: a multicentre, single-blind, 
randomised, placebo-controlled trial. 
Lancet. 2018 Jul 7;392(10141):51-59.





Samenvatting
De pijplijnen van de farmaceutische industrie zijn rijkelijk 
gevuld met innovatieve stoffen voor  vele indicaties, m.n. 
kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Voor wat betreft 
endometriose is de situatie een stuk minder rooskleurig. Er 
zijn de laatste twee decennia slechts drie medicijnen voor 
endometriose geregistreerd en een kritische blik op de 
pijplijnen maakt vrij snel duidelijk dat er weinig innovatiefs 
gebeurt en we voorlopig niet hoeven te rekenen op 
significant betere medicijnen voor vrouwen met 
endometriose. Aan het leveren van innovatieve targets en 
verbindingen, wordt door de academische en de 
farmaceutische wetenschappers ongeveer evenveel 
bijgedragen, echter, alleen de farmaceuten hebben de 
middelen om medicijnen op de markt te brengen. Het is 
dus belangrijk voor academici om bewust te zijn van de 
overwegingen die bepalend zijn bij de keuze van nieuwe, 
en de prioriteitsstelling van lopende programma’s, en dat 
behalve de commerciële motieven, de wetenschappelijke 
argumenten zwaar mee wegen. Alles draait nl. om 
vertrouwen, niet alleen in de concurrentiepositie en de 
marktvooruitzichten, maar ook het target, de hypothese, 
het medicijn, de klinische ontwikkeling, etc. Dit betekent 
o.a. (1) dat ontdekkingen geoctrooieerd moeten zijn 
voordat ze gepubliceerd worden, (2) dat er robuuste data 
gegenereerd worden zodat nieuwe targets gevalideerd en 
hypotheses geverifieerd kunnen worden door 
wetenschappers in farma, (3) de voorspellende waarde van 
de preklinische modellen verbeteren zodat er minder 
medicijnen uitvallen tijdens klinische ontwikkeling. De 
eerste zet is aan de academische wetenschappers die de 
zoektocht naar nieuwe therapeutische targets en 
biomarkers voor diagnose, activiteit, veiligheid en 
patiëntstratificatie zullen moeten intensiveren, waarbij het 
raadzaam is het probleem eens vanuit heel andere 
perspectieven te benaderen, dan de huidige werkwijzen 
die weinig innovatiefs hebben opgeleverd. 

Trefwoorden
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Summary
The Pipelines of the pharmaceutical industry are loaded 
with innovative new drugs for a plethora of indications, 
a.o. cancer and cardiovascular diseases. Regarding 
endometriosis, the prospects are not very promising. In the 
last two decades only three medicines have been approved 
for use in endometriosie, and a critical review of the 
pipelines quickly reveals that there is not much innovation 
happening, and that it is not very likely that in the near 
future a drug will be approved which is better than the 
current standard of care. With regard to delivering 
innovative targets and compounds to the pipelines, both 
academia and pharma contribute equally, however, only 
pharma has the resources to bring drugs to market. It is 
therefore important for investigators in academia to aware 
of the motives and drivers that are decisive for the 
selection of new, and continuation of ongoing programs, 
and that besides the commercial motives, scientific 
arguments weigh heavily. Trust is the key word, not only 
regarding the competitiveness and market prospects, but 
also the target, the hypothesis, the drug, the clinical 
development, etc. This means o.a. (1) that discoveries 
should be patented before publication, (2) that the data 
generated must be robust, so new targets can be validated 
and hypotheses verified by pharmaceutical scientist, and 
(3) that the predictive value of the preclinical models must 
be improved in order to reduce the attrition in the clinical 
phase. The first move however, has to be made by the 
academic investigators who have to intensify their search 
for novel therapeutic target and biomarkers for diagnosis, 
efficacy, safety and patient stratification, making sure to 
approach the problem from entire new angles as the 
current research strategies have not contributed much 
innovation.     
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