NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE

De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belangen
van beoefenaars van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te
behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing van
opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de specialisten, alsmede de beoefenaars
van dit specialisme, en in het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende
organen en instanties.

Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en
andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingskunde, op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen.
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers.

Colofon
HOOFDREDACTIE

S.A. Scherjon, hoofdredacteur
M.P.M. Burger, voorzitter deelredactie gynaecologie
J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie
V. Mijatovic, voorzitter deelredactie voortplantingsgeneeskunde
P.C. Scholten, namens de NVOG
I.M.W. Ebisch, namens de VAGO
DEELREDACTIES

M.P.M. Burger
E.A. Boss
R.A.K. Samlal
F.W. Worst
D.M.V. Pelikan
J.A. Stoutjesdijk
Perinatologie
J. van Eyck
S.W.A. Nij Bijvank
S.V. Koenen
F.P.H.A. Vanderbussche
Voortplantingsgeneeskunde V. Mijatovic
R.M.F. van der Weiden
E. Slager
Gynaecologie

S.F.P.J. Coppus, rubrieksredacteur NOBT
G.H. de Wet, redigeren abstracts

REDACTIESECRETARIAAT NTOG

C.M. Laterveer
LUMC afdeling Verloskunde (K6-35)
Postbus 9600, 2300 RC Leiden
E-mail: ntog@nvog.nl
Alle kopij dient ter beoordeling naar het redactiesecretariaat te worden gezonden. Hier kunnen ook
de richtlijnen voor auteurs worden aangevraagd.
UITGEVER, EINDREDACTIE EN ADVERTENTIES

DCHG medische communicatie,
Hendrik Figeeweg 3G-20, 2031 BJ Haarlem
Tel.: 023-5514888,
Fax: 023-5515522,
E-mail: info@dchg.nl
OPLAGE

1600 exemplaren, 10 x per jaar.
ABONNEMENTEN

Standaard ? 190,- per jaar. Studenten ? 84,- per jaar.
Buitenland ? 286,- per jaar.
Losse nummers ? 26,-.

Aanmelding, opzegging en wijziging van
abonnementen:
DCHG medische communicatie,
Hendrik Figeeweg 3G-20, 2031 BJ Haarlem
Tel.: 023-5514888,
Fax: 023-5515522,
E-mail: info@dchg.nl
Abonnementen lopen per kalenderjaar (van 1 januari
t/m 31 december) en lopen automatisch door, tenzij
uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum schriftelijk
wordt opgezegd. Adreswijziging: drie weken van
tevoren schriftelijk doorgeven.

Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op
geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het
gevolg is van bedoelde informatie. Gebruikers van
deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te
gaan op professionele kennis en ervaring en de te
gebruiken informatie te controleren.
RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Zie www.nvog.nl
AFBEELDING OMSLAG

De vrouwenfiguur op de voorzijde is van de hand
van Amedeo Modigliani. ©Getty Images
ISSN 0921-4011

Inhoud
116
117
121

Editorial

S.A. Scherjon

Twee patiënten met een vesicovaginale fistel na hysterectomie

M.P.M. Burger, W.M. Ankum en J-P.W.R. Roovers

Impetigo herpetiformis: zwangerschapsdermatose met potentieel ernstige morbiditeit
voor moeder en foetus
M. Kleppe en C.A.G. Holleboom

124

Maatregelen bij Jehova’s getuigen

128

Zuigcurettage als therapeutische optie bij een graviditeit in het sectiolitteken

132

De ‘klassieke’ methode voor de ontwikkeling van de armpjes bij stuitgeboorte – 2000 jaar

139

David T Y Liu prijs 2009 voor Joke Schutte

140

Reactie op artikel: Perinatale sterfte (2): Begin van de baring

140

Ingezonden brief

141

PICO Bello – Is het onveilig om hiv-1-discordante paren te behandelen met sperm washing
in combinatie met icsi?

M.D. van der Laan en A.P. Drogtrop

J.W. van den Brink en R.A.K. Samlal

A.T.M. Verhoeven

J. Bennebroek Gravenhorst
K. Boers

Th.J.M. Helmerhorst

T.J. Lagrand, W.M. van der Veer, B.B.J. Hermsen, J.C.F. Ket en V. Mijatovic

143

Wat ons opvalt in de LVR2 – Perinatale sterfte (3): Stuitligging à terme

145
146

bestuur@nvog.nl

148

NOBT

T. de Neef en A. Franx met medewerking van C.C.T. Rietberg

Uit de Koepel Kwaliteit – Tussen Weimar en Stalin
B.W. Mol

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, mei 2010

115

Editorial

Academisch reizen
S.A. Scherjon

Een beter moment voor een kort
bezoek aan Barcelona – naast het
prachtige voorjaarsweer – leek bijna
niet mogelijk. Barcelona wint van
(aartsrivaal) Madrid en ook nog
kort daarvoor was Johan Cruijff –
als tweede ooit – uitverkoren voor
het erevoorzitterschap van de club.
Degene die me van het vliegveld
haalde begon meteen over Cruijff,
wat voor een idool hij hier nog
steeds is en wat voor een effect het
bijvoorbeeld gehad heeft toen hij
de campagne tegen het roken – na
zijn hartinfarct – heel actief ging
steunen. Johan Cruijff, die zelfs in de
rust nog een sigaretje opstak.
Ik heb echt heel weinig met voetbal,
toch verbaas ik me dat ik er best
wat van af weet. Zoals bij alles dat
spannend is, kan ik gefascineerd
raken door het spel, maar dat heb ik
bij de ene sport niet bijzonder meer
dan bij de andere. Toen ik eenmaal
iets van de regels van de dartsport
begreep, vond ik zelfs die sport nog
aantrekkelijk worden en ik ben bang
dat als ik de regels van het korfballen zou kennen ik ook daar nog van
zou genieten.
Het is ongelooflijk hoe het voetbal in
Barcelona leeft, bij jong en oud. Vanavond was er weer een wedstrijd
van Barcelona en de stoepen voor de
kleine cafés stonden vol met tafeltjes
en stoelen. De jongeren zitten buiten
en de ouderen staan aan de bar binnen en er hangt een zeer gezellige
sfeer. Overigens heeft in Barcelona
de politie het juist extreem rustig als
er gevoetbald wordt; geen zorgen
over gesplitste wedstrijden vanwege
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gehele land, zich verdrukt gevoeld
hebben onder de militaire dictatuur
van Franco, die nog maar relatief
kort geleden hier overheerste. Dat
het nog maar zo kort geleden was,
realiseerde ik me extra toen ik in
de binnenstad op een verscholen
pleintje, een relatief klein publiek,
heel betrokken en zeer aandachtig
maar vooral ook respectvol zag
luisteren naar een oude revolutionaire republikein; een algemeen
gekende vanwege zijn verzet tegen
Franco. Als je door deze mooie stad
loopt, ontrolt de geschiedenis zich
gemakkelijk voor je uit: Romeinse
stadsmuren, Romaanse muurschilderingen, Revolutionair verzet!
de veiligheid. De agenten kunnen
hier samen met de liefhebbers genieten van het spel.
Na uitgenodigd te zijn door de
Universiteit van Barcelona om aan
de oppositie bij een promotie deel
te nemen, doet zich de uitgelezen
mogelijkheid voor om de stad, waar
ik ongeveer twintig jaar gelden eens
was, nog een keertje heel uitvoerig
te verkennen. De stad van onder
meer Dali, Gaudi, Picasso en Miro,
met een kunst en een architectuur
die zich aan alles onttrok en het
Parijse voorbijstreefde, kunstenaars
die hun tijd ook al bepaalden vóór
de dictatuur van Franco. Men voelt
zich hier echt anders dan de rest van
Spanje, een klein beetje meer Frans
en hoewel niet heel erg veel verschillend van het Spaans is men trots om
het Catalaans te spreken. Hoe moet
deze regio, maar waarschijnlijk het
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Ik realiseerde me toen nog niet goed
wat een vulkaanuitbarsting ook
daar teweeg kan brengen. Aanvankelijk nam ik aan dat de KLM mij
wel weer snel thuis zou brengen,
maar na een tijdje bedacht ik mij
hoe de KLM mij eigenlijk – na een
gecancelde vlucht – zou kunnen
vinden? Een bevriende KLM’er
raadde mij aan niet te rekenen op
een vlotte terugreis met het vliegtuig. Echter met de Euroliners
allemaal al volgeboekt en na twee
uur wachten vernemen dat de trein
me pas woensdag naar Montpellier
kan brengen en dat het vanaf daar
allemaal nog erg ongewis is, is mijn
hoop nu gericht op een autoverhuurbedrijf.
De verdediging van het proefschrift
ging overigens prima: een ’cum
laude’.

Twee patiënten met een vesico
vaginale fistel na hysterectomie
M.P.M. Burger, W.M. Ankum en J-P.W.R. Roovers
Inleiding
Een vesicovaginale fistel is een
betrekkelijk zeldzame complicatie
van de hysterectomie. De incidentie ligt ruw geschat tussen de 1:50
en 1:1000 ingrepen; goede cijfers
zijn er niet. De oorzaak van de
vesicovaginale fistel moet worden
gezocht in blaasletsel door stomp
prepareren (gesteelde depper),
devascularisatie door te uitgebreide hemostatische maatregelen
en acuut weefselversterf door te
veel (monopolaire) coagulatie. De
vesicovaginale fistel is meestal gelokaliseerd hoog in de voorwand
van de vagina, tegen de naad die
na de hysterectomie de overgang
markeert naar de achterwand.
Deze lokalisatie correspondeert
in de blaas met het gebied boven
het trigonum. De diameter van de
fistel is meestal kleiner dan 1 cm.
Vesicovaginale fistels verschillen
sterk in hun klinische presentatie.
De gynaecoloog denkt bij ongewild urineverlies enkele dagen
na de ingreep niet direct aan de
mogelijkheid van een fistel. De
meeste fistels worden 10-14 dagen
na de ingreep gediagnosticeerd.
Een enkele keer gaan er wel twee
maanden overheen. Sommige
patiënten verliezen alle urine via
de fistel, anderen hebben nog een
normaal mictiepatroon en hebben slechts één verbandje per dag
nodig.
Bij de meeste vrouwen komt het
tot een operatie. Latzko heeft
een eenvoudige transvaginale
operatie beschreven, de hoge occlusie van de vagina of partiële
colpocleisis (figuur 1).1 Bij deze
ingreep wordt eerst de vaginale
mucosa over 1,5 cm rondom de
fistelopening verwijderd. Omdat
de fistel meestal tegen de naad
in de vaginatop is gelokaliseerd,
is vanuit het perspectief van de
operateur de bovenste helft van de

gedenudeerde cirkel de proximale
voorwand en de onderste helft
de proximale achterwand van de
vagina. Het littekenweefsel rond
de fistelopening wordt ongemoeid
gelaten. Het cirkelvormige defect
met centraal de fistel wordt in een
dwars vlak in drie lagen gesloten.
Omdat de achterwand van de
vagina tegen de voorwand wordt
gehecht, twee vlakken die in de
natuurlijke situatie al tegen elkaar
aan liggen, ontstaat geen spanning
op de wond. De vagina wordt 1,5
cm korter. De operatie volgens
Latzko wordt vooral door gynaecologen toegepast.
Urologen daarentegen kiezen
voor de behandeling van een
vesicovaginale fistel meestal de
abdominale transvesicale benadering zoals die door O’Conor in de
jaren vijftig van de vorige eeuw
is gepropageerd (figuur 2).2 Bij
deze techniek wordt de blaas ruim
gemobiliseerd en opengelegd met
een mediane incisie van blaasdak
tot aan de fistel. De fistelopening
wordt met het direct omringende
littekenweefsel weggesneden.
Vagina en blaas worden separaat
gehecht. Veel behandelaars zullen
een omentumslip tussen vagina
en blaas plaatsen. De ruime
mobilisatie van de blaas vooraf
maakt sluiting mogelijk zonder
spanning op de wondranden. In
veel landen, ook in Nederland,
wordt zowel de latzko- als de
o’connoroperatietechniek (of
een variant) toegepast. De keuze
wordt vooral bepaald door het
specialisme van de hoofdbehandelaar.
In de afgelopen tien jaar werden
twaalf patiënten naar het AMC
verwezen voor sluiting van een
vesicovaginale fistel na hysterectomie. De ziektegeschiedenissen
tonen een grote variatie. De eerste
drie patiënten werden geopereerd
met de abdominale transvesicale

techniek volgens O’Conor, de
laatste negen met de vaginale
techniek volgens Latzko. Wij bespreken de lotgevallen van twee
patiënten om de problematiek te
illustreren en het beleid te becommentariëren.

Figuur 1. Partiële colpocleisis volgens Latzko.
Een foleykatheter wordt transvaginaal door de
fistel in de blaas gebracht. Na vulling van de ballon
worden door tractie aan de katheter de fistelopening
en de omgevende vaginawand in een transversaal
vlak gebracht. Op elk kwadrant wordt een trekteugel geplaatst op 2 cm afstand van de fistelopening.
De mucosa van de vagina wordt rondom de fistel
verwijderd tot op een afstand van 1,5 cm van de
fistel. Dit onderdeel van de ingreep wordt makkelijker door tevoren fysiologisch zout (al of niet met
een vasoconstrictivum) onder de mucosa te spuiten
(hydrodissectie). De foleykatheter wordt uitgenomen; de trekteugels blijven. Hierna wordt de wond
gesloten in drie lagen in een dwarse richting. In de
eerste twee lagen wordt in opzet alleen de blaas
adventitia genomen. Op de afbeelding is de operateur halverwege de tweede laag gevorderd. (tekening
Tine Thörig)
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Patiënten
De eerste patiënte is 46 jaar als
zij wordt geopereerd vanwege
een ovariumcarcinoom. Bij de
procedure wordt ook de uterus
uitgenomen. Na drie dagen wordt
de transurethrale verblijfskatheter
verwijderd. Een dag later wordt
een vesicovaginale fistel vastgesteld. Patiënte krijgt opnieuw een
verblijfskatheter, die zij echter niet
verdraagt. In het interval tussen
de eerste en tweede kuur chemotherapie volgt een transabdominale sluiting van de fistel. Twaalf
dagen na de operatie wordt een
cystogram gemaakt. Er wordt
geen contrast buiten de blaas
aangetoond. De katheter wordt
uitgenomen en patiënte gaat continent naar huis. Een week later
is zij opnieuw op het spreekuur
van de uroloog vanwege vochtverlies vaginaal. Er wordt weer een
cystogram gemaakt; dit laat geen
lekkage zien. De klachten van
vochtverlies nemen echter toe en
drie weken later volgt een derde
cystogram. Nu wordt opnieuw
een vesicovaginale fistel aangetoond. Na voltooiing van de zes
kuren chemotherapie wordt zij
verwezen naar het AMC. Voor de
begeleiding wordt de hulp van de
uroloog gezocht. In de vaginatop
paramediaan rechts wordt een
fistelopening gezien met een diameter van 2 mm. Zes weken later
wordt zij geopereerd met opnieuw
de abdominale transvesicale techniek. In de postoperatieve periode
is er een passagère subileus. Drie
weken later volgt een mictiecystografie. Er wordt geen contrast
buiten de blaas gezien, waarop
de katheter wordt uitgenomen.
Daarna is zij continent en heeft zij
een normaal mictiepatroon.
De tweede patiënte is een 42-jarige vrouw die een abdominale
hysterectomie ondergaat vanwege
een gestoord bloedingspatroon
bij een uterus myomatosus. Bij de
postoperatieve controle zes weken
later vertelt ze dat ze sinds drie
weken onwillekeurig urineverlies
heeft. Soms is er een gevoel van
aandrang bij. Bij gynaecologisch
onderzoek wordt geen afwijking
vastgesteld. Bij onderzoek van de
urine is er geen aanwijzing voor
een urineweginfectie. Patiënte
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krijgt een recept voor een spasmolyticum. Vier weken later komt ze
opnieuw op de polikliniek. Het
onwillekeurige urineverlies is toegenomen. Na het transurethraal
inbrengen van een methyleenblauwoplossing in de blaas wordt
gezien dat de blauwe vloeistof
afloopt in de vagina via een fistel
opening met een diameter van
2 mm hoog in de vaginatop paramediaan rechts. Patiënte krijgt een
verblijfskatheter en de bedoeling
is dat die zes weken in situ blijft
in de hoop op natuurlijke sluiting
van deze fistel. Het urineverlies
via de vagina neemt echter toe en
de katheter irriteert dusdanig dat
deze na tien dagen wordt uitgenomen. Naast voortdurend vaginaal
urineverlies heeft zij nog steeds
ook een mictiepatroon. Patiënte
wordt verwezen naar het AMC.
Drie maanden later – door de
wachtlijstproblematiek niet eerder
– wordt de fistel gesloten volgens
de latzkoprocedure. In de vaginatop is er plaatselijk sterke verlittekening en tijdens de procedure
valt het cavum Douglasi open.
Het peritoneum van het cavum
Douglasi wordt gesloten met een
tabakzakhechting en de procedure wordt lege artis vervolgd.
De dag na de ingreep wordt de
verblijfskatheter uitgenomen.
Patiënte verlaat het ziekenhuis
als is aangetoond dat de spontane
mictie volledig is. Het postoperatieve beloop is ongestoord. Bij de
postoperatieve controle vertelt ze
dat ze geen ongewild urineverlies
meer heeft en dat het mictiepatroon normaal is. Bij navraag op
een later tijdstip zegt patiënte
bij coïtus geen hinder te hebben
van de geringe verkorting van de
vagina.
Bespreking
Fistels worden primair in kaart
gebracht met vaginaal speculum
onderzoek, tampontest met
methyleenblauw en cystoscopie.
Fistels met een geringe diameter
zijn soms moeilijk te vinden. Als
er bij speculumonderzoek geen
zekerheid wordt verkregen, is de
tampontest geïndiceerd. Bij deze
test wordt een gaastampon in de
vagina gelegd waarna de blaas
retrograad (via de urethra) wordt
gevuld met een verdunde oplos-
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Figuur 2. Suprapubische sluiting van de vesicovaginale fistel volgens O’Conor.
De blaas wordt ruim gemobiliseerd, met name naar
lateraal en dorsaal. Vagina en blaas worden van elkaar gescheiden tot voorbij de fistelopening. Daarna
wordt de blaas geopend met een ruime snede in de
mediaanlijn vanaf het blaasdak tot aan en rondom de
fistel. Het littekenweefsel direct rondom de fistelopening in blaas en vagina wordt geëxcideerd. Het
defect in de vagina wordt gesloten met een tabakzakhechting of matrashechtingen. Vervolgens wordt de
blaas gesloten. Veel operateurs zullen een omentumslip plaatsen in de ruimte tussen vagina en blaas.
(tekening Tine Thörig)
sing van methyleenblauw. Als de
tip van de gaastampon blauw verkleurt, bestaat een vesicovaginale
fistel. Is de tip niet blauw maar wel
nat, dan duidt dat op een uretero
vaginale fistel, die overigens
zeldzaam is als complicatie van
een eenvoudige hysterectomie. Vrij
algemeen vindt men in de literatuur ook het advies voor cystografie, een röntgenonderzoek met
contrast. De gewenste informatie is
echter heel goed te verkrijgen door
een tampontest met methyleenblauw. Bij de precieze lokalisering
van de vesicovaginale fistel helpt
cystoscopie. De fistelopening is
aan de zijde van de blaas groter
dan aan de zijde van de vagina en
daardoor makkelijker herkenbaar.
Cystoscopie maakt het ook mogelijk te beoordelen of er meer dan
één fistel is en hoe de relatie is met
de uretermonden.

Veel auteurs raden intraveneuze
urografie en retrograde ureterografie aan omdat bij patiënten met
een vesicovaginale fistel ook een
ureterovaginale fistel kan bestaan.
De ene auteur rapporteert een
frequentie van minder dan 1%, de
andere van 25%. Als met speculumonderzoek en cystoscopie een
consistent beeld is verkregen, is
het goed verdedigbaar om aanvullend onderzoek naar een ureterovaginale fistel achterwege te laten.
Soms dient het aanvullend onderzoek alleen een defensief doel.
Twee Engelse auteurs schrijven
dat het belangrijk is om urodynamisch onderzoek uit te voeren
voorafgaande aan de operatie om
instabiliteit van de blaas te documenteren. Bij een latere klachtprocedure – niet ongebruikelijk na het
ontstaan van een vesicovaginale
fistel – kan dan mogelijk worden
ontkracht dat de hersteloperatie
het probleem heeft veroorzaakt.3
De eerste stap in de behandeling
van een vesicovaginale fistel is het
plaatsen van een verblijfskatheter
in de blaas. De kans op een natuurlijke sluiting wordt wisselend
aangegeven met een maximum
van 25%. Hoe later na het ontstaan
van een fistel met drainage wordt
begonnen (ook: hoe langer al
gedraineerd is), hoe groter de kans
dat de wanden van de fistel zijn
geëpithelialiseerd en hoe kleiner
de kans dat spontane sluiting
alsnog optreedt. De literatuur laat
een algemene uitspraak over de
gewenste duur van de drainage,
waarbij rekening wordt gehouden
met het tijdsinterval tussen het
ontstaan van de fistel en het begin
van de drainage, moeilijk toe. Een
educated guess zegt dat men tien
weken na het ontstaan van de
fistel niet meer op spontane genezing hoeft te rekenen.4 Daarom is
drie maanden na de hysterectomie
een goed moment voor het sluiten
van de fistel. De latzkoprocedure
is bovendien zo eenvoudig en
geeft zo weinig morbiditeit, dat
een afweging van verder afwachten met het invaliderende urineverlies of een operatie al gauw in
het voordeel van de laatste optie
uitvalt.
De suprapubische benadering
van O’Conor wordt wel aange-
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raden als er veel littekenweefsel
rond de fistelopening bestaat of
als de fistelopening aan één of
beide uretermonden grenst. De
voorstanders van de latzkoplastiek geven aan dat het uitsnijden
van littekenweefsel het defect
groter maakt en dat de kans op
het uitscheuren van de hechtingen
groter wordt. Ureter en uretermond zijn bij de latzkoprocedure
veilig; de ureteren worden hooguit
wat opgedrukt. Door het hechten
in een dwars vlak blijft de afstand
tussen de uretermonden gelijk.
In een verzamelstatistiek van 325
latzkoprocedures wordt hydronefrose slechts eenmaal genoemd.
Het ging daarbij om een fistel met
een doorsnede van 4,5 cm.5 De
verkorting van de vagina blijkt
voor coïtus alleen relevant als de
vagina door een eerdere operatie
al is verkort. Het succespercentage
is 90-95% voor zowel de abdominale (O’Conor) als de vaginale
(Latzko) ingreep.6,7
De eerste patiënte draagt na de
operatie gedurende drie weken
een katheter. Alvorens deze uit
te nemen wordt eerst een mictiecystogram gemaakt om zeker te
stellen dat er geen lekkage is. Onze
tweede patiënt draagt de katheter
slechts één dag, en na echografische verifiëring van de volledigheid van de spontane mictie gaat
zij naar huis. Deze beleidslijn na
een latzkoprocedure wordt door
verschillende auteurs gesteund.5,8
Voorwaarde is natuurlijk wel dat
eventueel toegepaste epidurale analgesie is uitgewerkt. Bij geen van
de negen patiënten van het AMC
is er een probleem geweest met het
verwijderen van de katheter op de
eerste dag na de operatie volgens
Latzko.
Zowel gynaecologen als urologen
publiceren over diagnostiek en
behandeling van vesicovaginale
fistels na hysterectomie. Vaak zijn
de auteurs verbonden aan klinieken met een topreferentiefunctie.
Patiënten die genezen van een
fistel door langer durende blaaskatheterisatie worden niet verwezen
en dus niet opgenomen in publicaties. De fistelproblematiek van
patiënten die worden behandeld
door een uroloog zal gemiddeld
ernstiger zijn dan van patiënten
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die worden behandeld door een
gynaecoloog. Dit alles maakt dat
de validiteit van de gegevens over
de incidentie van de vesicovaginale fistel na hysterectomie, de incidentie van de ureterovaginale fistel
bij patiënten met een vesicovaginale fistel, en de genezingskans
door langer durende blaaskatheterisatie beperkt is. Het is jammer
dat gynaecologen en urologen zo
kunnen verschillen in diagnostische en therapeutische procedures.
De verzuiling van de specialismen
ligt hieraan ten grondslag. Veel
algemeen gynaecologen zijn niet
bekend met cystoscopie en veel
urologen voeren geen operaties uit
in de vaginatop. Met de komst van
de urogynaecoloog (of multidisciplinaire teams) is een verandering ten goede te verwachten. De
voordelen van de latzkoprocedure
zijn de technische eenvoud, korte
operatieduur, geringe hoeveelheid
bloedverlies, geen vermindering
van de blaascapaciteit, veiligheid
voor de ureteren, geringe postoperatieve pijn en morbiditeit, en
het snelle ontslag. Verder kan het
in een letselschadezaak uitmaken dat de vesicovaginale fistel
kan worden behandeld met een
eenvoudige vaginale ingreep in
plaats van een laparotomie. En als
de latzkoprocedure mislukt, dan is
de volgende operatie weer gewoon
een latzkoprocedure met eenzelfde
hoge kans op succes.5
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Samenvatting
De ziektegeschiedenis wordt besproken
van twee patiënten die een vesicovagi
nale fistel ontwikkelden na hysterec
tomie. De eerste patiënt was een
46-jarige vrouw bij wie de baarmoeder
werd verwijderd in het kader van een
debulkingprocedure bij ovariumcarcinoom. Haar fistel werd gesloten met de
transabdominale transvesicale benadering. Zij verbleef twee weken in het
ziekenhuis. De verblijfskatheter in de
blaas werd drie weken na de operatie uitgenomen, nadat bij cystografie
was gebleken dat er geen urine naar
de vagina lekte. De tweede patiënt,
een 42-jarige vrouw, onderging een
hysterectomie vanwege klachten bij een
uterus myomatosus. Haar fistel werd
gesloten met een partiële colpocleisis
volgens Latzko. De dag na de operatie
werd de verblijfskatheter uit de blaas
verwijderd en werd een spontane
mictie afgewacht. Nadat met de bladderscan de volledigheid van de mictie
was geverifieerd, werd patiënte uit het
ziekenhuis ontslagen.
Beide patiënten hadden een vesicovaginale fistel hoog in de vagina na
een hysterectomie. De behandeling
van deze complicatie was bij de twee
vrouwen volledig verschillend. Chirur-
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gische eenvoud, geringe morbiditeit en
relatief lage kosten doen kiezen voor de
latzkoprocedure.
Trefwoorden
hysterectomie, vesicovaginale fistel,
partiële colpocleisis
Summary
The history is discussed of two patients
in whom a hysterectomy was complicated by a vesico-vaginal fistula. The
first patient was a 46-year old woman
who underwent a hysterectomy as part
of a debulking procedure for ovarian
cancer. Her fistula was closed using the
transabdominal, transvesical approach.
She stayed in hospital for two weeks.
The urinary catheter was removed
three weeks after the operation when
voiding cystography showed no
urinary leakage. The second patient, a
42-year old woman, underwent hysterectomy because of symptomatic uterine
fibroids. The fistula was closed using
the technique for high occlusion of the
vagina according to Latzko. The next
day, the urinary catheter was removed,
the completeness of voiding was verified using ultrasound, and the patient
was discharged from hospital. Both the
women had a post-hysterectomy fistula
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high in the vaginal vault, yet their treatment was completely different. Surgical
simplicity, low morbidity and low costs
favour the Latzko procedure.
keywords
hysterectomy, vesico-vaginal fistula,
partial colpocleisis
Gemelde (financiële)
belangenverstrengeling
Geen
auteurs
M.P.M. Burger, gynaecoloog, afdeling
Verloskunde en Gynaecologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
W.M. Ankum, gynaecoloog, afdeling
Verloskunde en Gynaecologie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
J-P.W.R. Roovers, gynaecoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie,
Academisch Medisch Centrum en
Alant Vrouw, Amsterdam
Correspondentieadres
Prof. dr. M.P.M. Burger
Academisch Medisch Centrum
H4-215
Postbus 22660
1100DD Amsterdam
E-mail: m.p.m.burger@amc.uva.nl

Impetigo herpetiformis:
zwangerschapsdermatose
met potentieel ernstige morbiditeit
voor moeder en foetus
M. Kleppe en C.A.G. Holleboom
Introductie
Impetigo herpetiformis is een zeldzame acute zwangerschapsdermatose gekenmerkt door erythemateuze ringen van kleine pustels
over bijna het gehele lichaam,
behalve de handpalmen, de voetzolen en het gelaat. Secundaire
bacteriële infectie en elektrolyten-,
vocht- en eiwitverlies uit de laesies
kunnen leiden tot sepsis, convulsies, hart- en nierfalen en uiteindelijk overlijden van patiënte. Op
basis van acute placenta-insufficiëntie bestaat er een verhoogde
kans op intra-uteriene vruchtdood.
Tijdige herkenning van dit ziektebeeld kan ernstige morbiditeit
voorkomen.
Ziektegeschiedenis
Een 35-jarige vrouw, gravida 3,
para 1, beviel zeven jaar tevoren
na een probleemloze graviditeit
à terme van een gezonde zoon.
Bij 25 5/7 weken klaagt ze over
jeuk en worden erythemateuze
huidafwijkingen met pustels
gezien onder de mammae en in
de liezen. Mentholpoeder wordt
voorgeschreven. De weken erna
nemen de klachten toe. Inmiddels
zijn de laesies uitgebreid naar de
buik, bovenbenen en armen. Alleen het gelaat, de handpalmen en
voetzolen zijn vrij. In een door de
dermatoloog genomen biopt wordt
de diagnose impetigo herpetiformis gesteld, op basis van infiltratie
van neutrofielen en lymfocyten in
de epidermis.
Vanaf het moment van het stellen
van diagnose wordt dagelijks een

CTG-controle verricht en wordt
wekelijks de placentafunctie
gecontroleerd door de umbilicale pulsility index en amniotic
fluid index te bepalen. De groei is
conform en CTG, echocontroles en
herhaalde laboratoriumonderzoeken laten geen afwijkingen zien.
De huidafwijkingen reageren goed
op betamethasoncreme. Echter bij
een amenorroeduur van 35 weken
meldt patiënte zich met algehele
malaise en een verslechtering van
de huidafwijkingen met pijnlijke
pustels over de borsten. Ze wordt
opgenomen ter observatie. Laboratoriumonderzoek is normaal, evenals het CTG. Kweek afgenomen
van een pustel toont Staphylococcus
aureus. De pustels zijn alleen over
de mammae secundair geïnfecteerd. Omdat patiënte geen koorts
heeft, wordt gekozen voor een lokale behandeling met fusidinecrème. Dit heeft een goed effect op de
pustels, maar de algehele malaise
blijft. Vanwege het verslechteren
van het klinisch beeld, wordt de
baring ingeleid bij 37 weken met
prostaglandinegel. Patiënte bevalt
van een gezonde dochter van 2700
gram (p20) met een goede start.
De dochter heeft geen huidafwijkingen. Post partum verbeteren de
huidafwijkingen. Bij een controle
na zes weken zijn de laesies nagenoeg verdwenen.

Figuur 1. Huidafwijkingen ten tijde van het stellen
van de diagnose.

Figuur 2. Detail van pustels ten tijde van diagnose.

Bespreking
In 1872 beschrijft Hebra een huidafwijking die voorkomt bij zwangeren met een vaak fatale afloop voor
moeder en kind, die hij impetigo
herpetiformis noemt.1 Hiermee is
impetigo herpetiformis de eerst

Figuur 3. Histologisch beeld: neutrofielen en lymfocyten tot in de hoornlaag.
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beschreven zwangerschapsdermatose. Sindsdien zijn er wereldwijd
ongeveer 200 casus beschreven.
De naam is misleidend: de ziekte
is niet infectieus en heeft geen
verband met het herpesvirus. De
etiologie is onbekend. Het wordt
ook wel beschouwd als een acute
pustulaire fase van psoriasis, verergerd door de hormonale veranderingen in de zwangerschap.
Klinisch beeld
Impetigo herpetiformis begint
acuut en kan een snel en dramatisch beloop hebben. Het treedt
meestal op in het derde trimester,
maar is ook in het eerste trimester en het kraambed beschreven.
Impetigo herpetiformis begint met
erythemateuze ringen van kleine
pijnlijke pustels op de liezen, onder
de mammae en bij genitaalstreek
waarna het zich centrifugaal uitbreidt over de rest van het lichaam.
Opvallend is dat het gelaat, de handen en voetzolen gespaard blijven.
De erosies zijn te vinden over meer
dan 80% van het lichaamsoppervlak. Ook de slijmvliezen van de
mondholte en orofarynx, inclusief de oesofagus kunnen laesies
vertonen. De pustels zijn in eerste
instantie steriel, maar kunnen wel
secundair geïnfecteerd raken. Een
biopt met neutrofielen en lymfocyten tot in de hoornlaag bevestigt de
diagnose.
Differentiaaldiagnostisch moet
gedacht worden aan pustulaire psoriasis, dermatitis herpetiformis en
impetigo. Impetigo herpetiformis
onderscheidt zich door de volgende
kenmerken: de laesies zijn in eerste
instantie steriele intra-epidermale
pustels met een typerend patroon:
de eerste laesies bevinden zich
onder de mammae, in de liezen en
genitaalstreek, waarna de aandoening zich centrifugaal verspreidt;
de voetzolen, handpalmen en
gelaat vertonen geen afwijkingen.
Daarnaast zijn er vaak systemische
verschijnselen als algehele malaise, diarree, braken en koorts. Er
bestaat geen voorgeschiedenis of
familieanamnese met huidziekten.
Het klinisch beeld samen met de
pathologie bevestigt de diagnose.
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Maternale en foetale
risico’s
Systemische verschijnselen zijn
uitingen van een ernstiger beloop.
Koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, diarree, algehele
malaise en convulsies op basis van
hypocalciëmie kunnen optreden.
Laboratoriumonderzoek toont leveren nierfunctiestoornissen, leukocytose, verhoogde bezinking, hypocalciëmie en hyperfosfatemie. Deze
elektrolytstoornissen kunnen hartof nierfalen, convulsies, delier en
overlijden tot gevolg hebben. Voor
de foetus zijn placenta-insufficiëntie
en elektrolytstoornissen de grootste
bedreiging met verhoogde kans op
foetale morbiditeit en intra-uteriene
vruchtdood.
Behandeling
De huidafwijkingen worden behandeld met lokale corticosteroïden.
Indien dit niet voldoende effect
heeft, zijn systemische corticosteroïden geïndiceerd (prednison
tot 60 mg/dag).2 Als de lokale en
systemische corticosteroïden geen
effect hebben op de huidafwijkingen, kan ciclosporine gegeven
worden in een dosis van 5 mg/kg/
dag.3 Bij secundaire infectie van de
pustels en koorts dienen antibiotica
intraveneus gegeven te worden.
De baring wordt nagestreefd bij
verslechtering van de maternale
conditie. Er is geen contra-indicatie
voor epidurale analgesie indien de
laesies niet secundair geïnfecteerd
zijn. Veelal verbetert het ziektebeeld aanzienlijk na de bevalling. De kans op herhaling bij een
volgende zwangerschap is echter
groot.4 De patiënt mag borstvoeding geven. Indien de laesies post
partum persisteren, kan per week
7,5 mg methotrexaat i.m. worden
gegeven, totdat de klinische toestand verbetert.5 Na toediening van
methotrexaat mag de patiënt 50 uur
geen borstvoeding geven. De neonaat heeft geen huidafwijkingen.
Vanwege de kans op een snelle verslechtering van de maternale conditie moet naast de gebruikelijke
zwangerschapscontroles regelmatig
laboratoriumonderzoek worden
verricht naar lever- en nierfunctie
en het serumcalcium. Zo nodig
volgt intraveneuze aanvulling van
vocht en elektrolyten.
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Figuur 4. Geïnfecteerde pustels op mammae.
Regelmatige foetale bewaking door
middel van echo en CTG is belangrijk vanwege de potentieel ernstige
gevolgen.6 De praktische invulling
hiervan verschilt in de literatuur
per casus. Bij verslechtering van
het klinische beeld volgen opname
en inductie van de baring ook in
preterme zwangerschappen, zo
mogelijk na toediening van corticosteroïden. Bij een stabiele situatie
is tweewekelijkse echografische
controle van de groei geïndiceerd
en frequente poliklinische controle
met CTG ter bewaking van de
foetale conditie.
Conclusie
Impetigo herpetiformis is een zeld
zame en ernstige zwangerschapsdermatose. De diagnose wordt
gesteld door histopathologisch
onderzoek samen met het klinische beeld. Actieve behandeling
van de zwangere en intensieve
foetale bewaking zijn belangrijk.
Bij progressie van de aandoening
dient de baring ingeleid te worden.
Het missen van de diagnose of een
doctors delay kan leiden tot ernstige
morbiditeit voor moeder en kind.
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Samenvatting
Een patiënte ontwikkelt bij 26 weken
zwangerschap uitgebreide erythemateuze huidafwijkingen met pustels,
eerst in de liezen en onder de mammae
waarna deze zich over de rest van het
lichaam verspreiden. Een biopt wordt
genomen. De diagnose impetigo herpetiformis wordt gesteld. Patiënte wordt
behandeld met corticosteroïden. Bij een
amenorroeduur van 35 weken verslechteren de huidafwijkingen en ontwikkelt
ze algehele malaise. Bij 37 weken wordt
de bevalling ingeleid en bevalt ze van
een gezonde dochter.
Impetigo herpetiformis is een zeldzame, acute zwangerschapsdermatose die
gekenmerkt wordt door erythemateuze
ringen van kleine pustels die het gehele
lichaam bedekken. Secundaire bacteriële infectie en elektrolyt-, vocht- en
eiwitverlies vanuit de laesies kunnen
leiden tot sepsis, convulsies, hart- en
nierfalen en uiteindelijk tot overlijden.
Vanwege de kans op acute placentainsufficiëntie is er een hogere kans op
intra-uteriene vruchtdood. Het stellen
van de verkeerde diagnose of een
doctors delay kan ernstige gevolgen
hebben voor moeder en kind.

Impetigo herpetiformis- A rare dermatosis of pregnancy associated with
prenatal complications. Ann Acad
Med Singapore 2005;34:565-8.

6. Tunzi M, Gray GR. Common skin
conditions during pregnancy. Am
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Summary
A patient developed extensive erythematous skin lesions with pustules at 26
weeks of gestation. At first presentation
the lesions are found under the breast
and in the groin, then spreading to the
whole body. A biopsy was taken. The
diagnosis Impetigo Herpertiformis was
made. Corticosteroids were given. At
35 weeks she become generally unwell
with an exacerbation of the lesions. At
37 weeks labour was induced and she
delivered a healthy baby. The condition
improved after the delivery.
Impetigo herpetiformis is a rare acute
pregnancy dermatosis which presents itself through erythematous rings of small
pustules covering almost the whole
skin. Secondary bacterial infection and
electrolyte, fluid and protein loss from
the lesions can cause sepsis, convulsions,
heart and kidney failure and finally
death. Due to acute placenta insufficiency there is a higher risk for stillbirths.
Misdiagnosis or delay can have serious
consequences for mother and child.
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Maatregelen bij Jehova’s getuigen
M.D. van der Laan en A.P. Drogtrop

Inleiding
Een grote meerderheid van de
Jehova’s getuigen wil geen bloedtransfusie toegediend krijgen, zelfs
niet in een situatie waarin dit vanuit medisch perspectief wenselijk
of zelfs noodzakelijk wordt geacht.
Vaak wordt dit door de dokter
geïnterpreteerd als een weigering
van goede medische zorg. Hierdoor
voelen dokters zich gefrustreerd
omdat deze houding – in hun
ogen – een onnodige barrière is om
goede medische zorg te ontvangen. Jehova’s getuigen voelen zich
gefrustreerd door de schijnbare
onverschilligheid van de dokter
ten opzichte van hun standpunt en
daarmee hun geloof.

het heeft de heilige geest en ons
goedgedacht U geen verdere last
toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: U te blijven onthouden
van dingen die aan afgoden ten
slachtoffer zijn gebracht en van
bloed en van al wat verstikt is en
van hoererij.”
Het ontvangen van een afzonderlijk
bestanddeel van bloed is een zaak
voor het persoonlijke geweten van
de getuige. Echter een transfusie
van het samengestelde geheel is
reden voor excommunicatie. In
een klein cohort van 61 Jehova’s
weigerde 50,1% alle bloedproducten. Tien procent accepteerde wel
een erytrocytentransfusie, 39,3%
één of andere vorm van bloedproducten, 55% hemodilutie en/of een
cell saver.1

Jehova’s getuigen
Jehova’s getuigen zijn leden van
een millennianistische stroming,
die zichzelf als christelijk beschouwt. Essentie is dat de Bijbel
het onfeilbare woord van God is en
Bijbelteksten zo letterlijk mogelijk
geïnterpreteerd dienen te worden.
Charles Taze Russell (1852–1916)
wordt als grondlegger beschouwd.
Joseph Franklin Rutherford hernoemt deze stroming pas in 1931
tot Jehova’s getuigen hetgeen gebaseerd is op Jesaja 43:10,12.
Voor de getuigen is er één almachtige God. God als titel, Jehovah is
zijn naam (volgens het Hebreeuwse
tetragrammaton JHWH). Zij verwerpen de Drie-eenheid.
Bij de wederkomst van Jezus zal
er een koninkrijk Gods op aarde
worden gevestigd tijdens de Armageddon, waarbij al het slechte
zal worden vernietigd en 144.000
Jehova’s getuigen de nieuwe hemelse regering zullen vormen in de
samenleving.
Bloedtransfusies
Getuigen zijn tegen het toepassen
van bloedtransfusies en beroepen
zich onder andere op de passage
‘Handelingen’ 15:28,29: ”Want

Jehova’s getuigen: zorg
in de zwangerschap en
rond de partus
Hoewel er veel expertise is bij
Jehova’s getuigen en perioperatieve
zorg,2,3 zijn binnen de verloskundige zorg Jehova’s getuigen voor
veel obstetrici een schrikbeeld. De
moedersterfte bij Jehova’s getuigen
is aanzienlijk hoger – tot een factor
40 – vergeleken met de algemene
populatie, waarbij de incidentie
van een haemorrhagia post partum
(HPP) van ≥ 1000 cc (6%) in beide
groepen gelijk is.4,5 In een recent
beschreven cohort van Nederlands
Jehova’s blijkt een zesvoudig verhoogd risico op maternale sterfte,
waarbij een 130 maal verhoogd
risico dat deze sterfte wordt veroorzaakt door verbloeding.6
Voor een zo laag mogelijke morbiditeit en mortaliteit bij Jehova’s
getuigen zijn goede voorzorgsmaatregelen in de graviditeit en een helder stappenplan bij het peripartumbeleid een vereiste. Als er bij ruim
bloedverlies direct kan worden
geïntervenieerd en gynaecoloog,
anesthesioloog en ok-team stand-by
zijn, dan vormen Jehova’s getuigen
wel een risicogroep, maar is het
probleem (namelijk morbiditeit en

sterfte) wellicht beter beheersbaar.
Geneeskundige
wilsverklaring
Zo vroeg mogelijk in de zwangerschap dient bij de gynaecoloog
en anesthesist een geneeskundige wilsverklaring bekend te zijn
waarin de mening van de Jehova’s
getuige staat over het toedienen
van diverse bloedproducten, maar
ook over gebruik van albumine,
erytropoëtine, immunoglobulinen,
hemine, interferonen, cell saver,
hemodilutie, autologe bloed
donatie, bloedpatch, plasmaferese
en recombinant factor VII.7 Dit is
essentieel voor een goed beleid
en voorkomt misverstanden.
Ook dient te worden uitgelegd in
hoeverre de wens van de Jehova’s
in alle omstandigheden gerespecteerd kan worden. Het streven is de
aanwezigheid van een behandelteam dat de wensen van patiënte
respecteert, maar bij drukte (bijvoorbeeld tweede ok-team in huis)
kan hiervan worden afgeweken
als één van de behandelaars niet
akkoord is met het onthouden van
bloed(producten). Dit beleid moet
worden doorgesproken en schriftelijk worden vastgelegd waarbij de
getuige dient te tekenen dat hij/zij
hiermee bekend en akkoord is. De
patiënt zelf kan de wilsverklaring
op ieder moment, ook mondeling,
herroepen.
Adequaat hemoglobinegehalte ante partum
Bepaal het hemoglobinegehalte
(Hb) regelmatig en suppleer
foliumzuur, ijzer en vitamine B12
op ruime indicatie. Blijft het Hb
< 7 mmol/l, dan is erytropoëtine
een mogelijkheid.
Tot 75% van de patiënten heeft met
erytropoëtine een snelle respons
en bereikt normalisering van
het hemoglobinegehalte binnen
twee weken bij toediening van
150–200 IU/kg (driemaal per week
subcutaan).8
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Schema 1. Antepartumbeleid bij Jehova’s getuige

Preoperatieve autologe
donaties
Autologe donaties zijn beschreven
waarvan het voordeel is dat niet
alleen erytrocyten worden getransfundeerd, maar ook plasma met
stollingsfactoren. Bijwerking kan
juist een geïnduceerde (milde) anemie zijn. Echter bijna alle Jehova’s
getuigen accepteren geen eigen
bloed als het een periode niet in
contact is geweest met het lichaam.5
Peripartumzorg
Om de verhoogde kans op maternale sterfte te reduceren is snel
en adequaat handelen bij levensbedreigend bloedverlies van het
grootste belang. Dit impliceert dat
bij de bevalling van een Jehova’s
getuige die bloedtransfusies weigert, begeleiding beschikbaar moet
zijn die in staat is om meteen te interveniëren bij problemen. Gynaecoloog, anesthesioloog en ok-team
moeten direct beschikbaar zijn en
dienen de geneeskundige wilsverklaring van patiënte te kennen.
Bij een haemorrhagia
post partum
Beperk het bloedverlies zo veel
mogelijk met eenvoudige maatregelen als uterusmassage, bimanuele compressie van de uterus of
aortacompressie. Op de ok vindt
in eerste instantie inspectie plaats
en handelt men naar bevinden. Is
de oorzaak, en dat zal het meestal
zijn, een atonie die onvoldoende
reageert op oxytocica, dan is het
inbrengen van een (bakri-)ballon en switchen naar sulproston
intraveneus de eerste optie.8 Echter
bij onvoldoende resultaat moet
niet (te) lang worden gewacht met
een laparotomie. Bij de operatieve
behandeling van atonie kan men
kiezen uit twee conservatief chirurgische mogelijkheden, te weten de
B-lynch-techniek of devascularisatie van de uterus door selectief eerst
de arteriae uterinae te onderbinden
en bij onvoldoende resultaat ook de
anastomose van de arteria uterina
en ovarica (eventueel de cervicale
takken van de arteriae uterinae).
Soms rest uiteindelijk niets dan een
hysterectomie of uterusamputatie.
Een additionele specialist die hierbij van veel waarde kan zijn, is de
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Zwangere Jehova’s
getuige

Geneeskundige wilsverklaring
bekend bij gynaecoloog en
anesthesist

1e/2e/3e trimester
hemoglobinebepaling

Hb < 7,0 mmol/l

Hb > 7,0 mmol/l

• Hb, MCV, ferritine, vitamine
B12, foliumzuur
• Sikkelceltest, Hb
elektroforese

Overweeg/bespreek
preoperatieve autologe donaties

• Ferrofumaraat 2dd 200 mg

• Foliumzuur 1dd 1 mg
• Vit B complex

Na 4-6 weken
hemoglobinebepaling

Hb > 7,0 mmol/l

Hb < 7,0 mmol/l

Erytropoëtine 150-200 IE/kg
(3x per week subcutaan)

Figuur 1. Antepartumbeleid bij Jehova’s getuige.
vaatchirurg. Deze kan een ligatuur
om de aorta aanbrengen die, indien
aangebracht onder het niveau
van de afsplitsing van de arteria
renalis, tot maar liefst drie uur de
bloedvoorziening via de aorta kan
afsluiten zonder dat dit resulteert in
anoxische schade aan bijvoorbeeld
de benen. Aortaocclusie kan met
name ook zeer nuttig zijn bij een
electieve ingreep bij een Jehova’s
getuige waarbij de kans op veel
bloedverlies aanwezig is (repeat
sectio caesarea, placenta praevia et
cetera).
Embolisatie door de interventieradioloog kan een alternatief zijn
voor de laparotomie, indien hier
voldoende tijd en expertise voor
aanwezig zijn.
De (electieve) sectio
caesarea bij de Jehova’s
getuige
Ook bij de sectio is b
 loedverlies
onvoorspelbaar, zeker als er bijvoorbeeld ook sprake is van een
placenta praevia. Het spreekt voor
zich dat de sectio door een voldoende ervaren gynaecoloog wordt
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verricht; de beschikbaarheid van
een vaatchirurg evenals een cell
saver is aan te bevelen.
Cell saver
Bloed (ook uit gazen) wordt opgevangen in een gehepariniseerde
zuiger en vervoerd naar een bowl,
waarin door ‘centrifuge’ de erytrocyten worden gescheiden van buffycoat en plasma, vrij hemoglobine,
geactiveerde stollingsfactoren en
heparine. Na spoelen en filtering,
hetgeen ongeveer vijftien minuten duurt, kan het bloed worden
getransfundeerd.
Contaminatie van foetale cellen en
vruchtwater met risico op een DIS,
sepsis, vruchtwaterembolie en problematiek van bloedgroepimmunisatie bij resusnegatieve patiënten
zijn genoemd als argumenten tegen
het gebruik van de cell saver binnen de obstetrie.
Echter de cell saver is in de obstetrie
bij meer dan 400 gepubliceerde
casussen toegepast, en hierbij zijn
drie maternale sterfgevallen opgetreden.9 In één casus was heparinetoxiciteit de oorzaak, bij de tweede

Schema 2. Peripartumbeleid bij Jehova’s getuige

een ruptuur van de miltarterie
tijdens de operatie en een derde
(ernstig pre-eclamptische) patiënte
overleed na transfusie van 200 cc
cell saved bloed (echter zónder leukocytendepletiefilter) ten gevolge
van dyspnoe en een hartstilstand.
Obductie toonde geen vrucht
waterembolie aan.
De National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE),
CEMACH (Confidential Enquiry
into maternal en child health,
RCOG 2004) en OAA/AAGBI
(Guidelines for Obstetric Anaesthetic Services 2005) beschouwen de
cell saver als een geschikte methode
om bij ernstige HPP en Jehova’s
toe te passen, mits deze is uitgerust
met een leukocytendepletiefilter
waardoor onder meer huidcellen,
trofoblast, vernix en phosphaditylglycerol worden verwijderd.10
Bij resus-D-negatieve patiënten en
een resus-D-positief kind zijn een
normale anti-D-dosering en een
kleihauer-betketest geïndiceerd.
Acute normovolemische
hemodilutie
Acute normovolemische hemodilutie is het preoperatief afnemen van
bloed dat direct wordt vervangen
door kristalloïden en colloïden om
normovolemie te behouden en na
de operatie weer wordt teruggegeven.11 Verwijdering van 750-1000
ml bloed preoperatief wordt goed
verdragen door gezonde aterme
zwangeren;12 echter uit meta-analyses blijkt niet dat hiermee allogene
bloedtransfusies worden voorkomen. Omdat deze methode tevens
meestal niet geaccepteerd zal worden door de Jehova’s getuige is hij
van beperkt praktisch nut.13,14
Bloedsubstituten
Bloedsubstituten kunnen tijdelijk
(tot Hb-stijging gerealiseerd is ten
gevolge van erytropoëtine) een
hemoglobinedaling couperen en
zijn al incidenteel bij Jehova’s toegepast.15 PolyHeme is ontwikkeld
als militair project tijdens de Vietnamoorlog. Tegenwoordig wordt
het geproduceerd door Northfield
laboratories, Inc. en wordt het effect
in een fase-III-studie onderzocht.

Peri partum Jehova’s
getuige
Wilsverklaring bekend bij
gynaecoloog en anesthesist

2 kruisbloed bekend (bloed op
afroep klaar laten leggen)

Op verloskamers dreigende HPP
(500 cc)

Electieve ingreep

Naar operatiekamer en evacuatie
placenta (indien nog in situ)

‘hoog risico’

‘laag risico’3

CAD, uterotonica, vulling,
tranexaminezuur

Preventief aanbrengen lies- en
ureterkatheters

Chirurgische interventies afhankelijk
van bloedverlies

Cell Saver

Bakri-ballon met uterotonica en
antibioticaprofylaxe

2 ervaren operateurs

Embolisatie op operatiekamer

Aortacompressie

B-lynch-hechtingen

Devascularisatie van de uterus

Hysterectomie

Figuur 2. Peripartumbeleid bij Jehova’s getuige.
Conclusie
De peripartumzorg voor Jehova’s
getuigen is multidisciplinair. Ante
partum zijn een geneeskundige
wilsverklaring en een goed uitgangshemoglobine obligaat. Afhankelijk van het bloedingsrisico moet
per patiënt een stappenplan worden opgesteld (zie figuur 1 en 2).
Daarbij is geen enkele methode superieur, maar de methoden vullen
elkaar juist aan en ze dienen ook
geïntegreerd te worden toegepast.
Wel is het duidelijk dat de snelheid
van handelen om tot een oplossing
te komen van vitaal belang is voor
een goede uitkomst. Denk dus twee
stappen vooruit!
Overweging tot slot
De beschreven maatregelen zijn
niet alleen zinvol bij Jehova’s getuigen, maar ook bij vrouwen met een
a priori hoog risico op een haemorrhagia post partum én die wel een
allogene transfusie accepteren.16,17
Denk hierbij aan problematiek
van een placenta praevia, placenta

increta, een HPP in de voorgeschiedenis, et cetera. Ook bij deze
vrouwen is een adequaat stappenplan wenselijk om een transfusie,
of een ruime hoeveelheid transfusies te voorkomen. De nadelen
van transfusie worden nogmaals
onderstreept in het hiernavolgend
SHOT-report.
Uit het CEMACH (Confidential Enquiry into Maternal and Child Health)
report over de jaren 1997-2005
blijken 38 maternale sterfgevallen
door bloedverlies. In 1996-2005
(diezelfde periode), blijkt uit cijfers
van SHOT (serious hazards of transfusion), 46 sterfgevallen ten gevolge
van een bloedtransfusie geweest.
Mogelijk gaat het zelfs om 105 sterfgevallen als ‘waarschijnlijke en
mogelijke’ casus worden meegenomen.18,19 Uiteraard zijn de cijfers
van SHOT hierbij een afspiegeling
van alle medische deelgebieden.
Zestig procent wordt veroorzaakt
door incorrecte transfusies (administratieve fouten), 37% door immunologische complicaties en 3% door
overgebrachte infecties.
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Trefwoorden
Jehova’s getuigen, bloedtransfusies, geneeskundige wilsverklaring, cell saver,
aortaligatie
Summary
Jehovah’s Witnesses refuse blood
transfusions in accordance with their
religious point of view. This poses a
dilemma in case of severe obstetric
haemorrhage. The maternal mortality
of Jehovah’s Witnesses is dramatically
increased (40 times) when compared to
the general obstetric population, even
though the incidence of obstetric haemorrhage is equal in both groups (6%).
To achieve minimal morbidity as well
as mortality in these patients, precautionary measures during the pregnancy
and especially throughout childbirth
must be taken, as there is a narrow
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window of opportunity. The usefulness
of all these measures will be discussed.
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Zuigcurettage als therapeutische
optie bij een graviditeit in het
sectiolitteken
J.W. van den Brink en R.A.K. Samlal

Introductie
Een graviditeit in het sectiolitteken
(CSP) is een zeldzame maar potentieel levensbedreigende aandoening.
Door de toename van het aantal
sectio’s in de westerse wereld, zal
men in de toekomst een stijging kunnen verwachten van deze zeldzame
aandoening.
In dit artikel beschrijven wij een casus waarbij sprake is van een recidief
CSP. De vrouw werd bij de eerste
CSP succesvol behandeld met systemische toediening van methotrexaat
(MTX). Bij de tweede CSP werd de
vrouw behandeld met systemische
toediening van MTX in combinatie
met een zuigcurettage na aanleggen
van een shirodkarcerclage. Naast de
casusbeschrijving zullen wij ingaan
op de etiologie, diagnostiek en behandelingsopties bij een CSP.
Casus
Mevrouw A, een 35-jarige gravi
da 9, para 3 werd bij een zwangerschapsduur van 7 2/7 weken
op de polikliniek gezien voor een
termijnecho zes maanden na de
laatste sectio. De obstetrische anamnese vermeldt driemaal een sectio
à terme, vier keer een spontane
abortus en één keer een EUG in het
sectiolitteken. De eerste primaire
sectio is verricht op eigen verzoek
van patiënte vanwege negatieve
seksuele ervaringen. Drie maanden
na de eerste sectio werd een vitale
graviditeit in het sectiolitteken vastgesteld bij een zwangerschapsduur
van 5 2/7 weken. Het serum-hCG
bedroeg 8543 IU/l. Deze CSP is succesvol behandeld met systemische
multiple-dose toediening van MTX.
De tweede primaire sectio verliep
ongecompliceerd. Vijf jaar na de
tweede sectio was patiënte op-

nieuw zwanger. Gezien de obstetrische voorgeschiedenis is opnieuw
een primaire sectio à terme verricht.
Bij presentatie had patiënte geen
klachten. Bij transvaginaal echoscopisch onderzoek werd een nietvitale zwangerschap conform een
zwangerschapsduur van 6 1/7 weken in het sectiolitteken gezien
(figuur 1). Patiënte werd naar een
tertiaire kliniek verwezen waar de
diagnose CSP werd bevestigd. De
vruchtzak was 3 cm, waarbij de
myometriumdikte tussen vruchtzak en blaas 2 mm was; de dikte
van de blaaswand was 3 mm. Het
serum-hCG was op dat moment
35000 IU/l. In overleg met patiënte
werd besloten om de zwangerschap
te termineren gezien de ernstige
complicaties die kunnen optreden
bij een CSP. Na counseling van de
verschillende behandelopties werd
gekozen voor een klinische behandeling met systemisch intramusculaire toediening van MTX (1 mg/
kg) op dag 0, 2, 4, 6 en 8 afgewisseld met leucovorine (0,1 mg/kg)
per os op dag 1, 3, 5 en 7.
Gedurende de MTX-kuur kreeg
patiënte vaginaal bloedverlies. Op
dag 8 was het serum-hCG gedaald
tot 10885 IU/l en bij echoscopisch
onderzoek bleek de vruchtzak
onveranderd in grootte. Ze werd
met instructies ontslagen en poliklinische controle met serum-hCGbepaling werd afgesproken.
Na vier weken gaf patiënte aan de
persisterende klachten van vaginaal bloedverlies en een algemeen
onwelbevinden als zeer hinderlijk
te ervaren. Ze voelde zich ernstig
belemmerd in haar sociale leven.
Bij echoscopisch onderzoek was de
vruchtzak met dezelfde diameter
zichtbaar. Het serum-hCG was gedaald tot 324 IU/l. Er vond overleg
plaats met collega Jurkovic van

de University Hospital te London,
aangezien zijn kliniek in GrootBrittannië als tertiaire verwijskliniek fungeert. Er werd besloten
om een chirurgische interventie te
plannen. Op advies van Jurkovic
werd een echogeleide curettage
verricht, nadat eerst een shirodkarcerclage was geplaatst, maar nog
niet geknoopt, ter controle van een
eventuele ernstige bloeding. De
ingreep verliep ongecompliceerd en
het totaal bloedverlies was 50 ml.
De shirodkarcerclage kon vanwege
het geringe bloedverlies direct na
de ingreep worden verwijderd.
Bij echoscopische controle na de
ingreep was de vruchtzak niet meer
zichtbaar. Wel was een hematoom
zichtbaar in het linker parametrium
van circa 3 cm. Het serum-hCG na
de ingreep was 11 IU/l.
Twee weken na de ingreep was het
hematoom kleiner geworden en
was het serum-hCG < 1 IU/l. Het
bloedverlies was vrijwel direct over
en patiënte voelde zich duidelijk
opgeknapt. Ze gaf in een later
consult aan geen verdere zwangerschapswens te hebben en patiënte
kreeg hormonale anticonceptie.

Figuur 1. Transvaginale echoscopie: vruchtzak in
het sectiolitteken zichtbaar. B: blaas. Cx: cervix. VZ:
vruchtzak. (cavum uteri niet zichtbaar)
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Beschouwing
De langetermijnrisico’s van een
sectio zijn uterusruptuur, afwijkende
placentatie zoals abruptio placentae,
placenta praevia en placenta accreta
en implantatie van het trofoblast in
het uteruslitteken.1
Een CSP is een zeldzame maar potentieel levensbedreigende gebeurtenis. De eerste CSP is beschreven
in 1978 door Larsen.2 Tot 2001 zijn
negentien casus beschreven van
een CSP,3 de laatste jaren echter is
er een forse stijging in het aantal
gerapporteerde CSP’s.1,4 Het betreft
hier veelal casereports. Zelfs een
heterotopische graviditeit in het
sectiolitteken is beschreven na een
ivf-procedure bij terugplaatsing van
meerdere embryo’s.1,4 Recent is een
casus beschreven van een molazwangerschap in het sectiolitteken.5
Door de toename van het aantal sectio’s in de westerse wereld zal men
in de toekomst een stijging kunnen
verwachten het aantal CSP’s.
Etiologie en epidemiologie
Het exacte ontstaansmechanisme
van een graviditeit in het sectiolitteken is niet duidelijk.4 Wel vermoedt
men dat door microscopische dehiscentie van het litteken in het onderste uterussegment die secundair kan
ontstaan door slechte vascularisatie
en wondgenezing, trofoblastweefsel
het litteken invadeert.6
De incidentie van CSP varieert van
0,045% tot 0,05% in de totale groep
van zwangerschappen en loopt
op tot 0,15% in de groep zwangerschappen na een sectio.1,3,4,6 Het is
onduidelijk of het aantal voorafgaande sectio’s gecorreleerd is met
het risico op een CSP. Jurkovic et al.6
beschrijven dat aan 72% van de CSPgevallen in hun studie meer dan
twee sectio’s waren voorafgegaan,
terwijl andere auteurs daarentegen
geen correlatie konden aantonen.7,8
In onze casus trad de eerste CSP op
na de eerste sectio, de tweede CSP
na de derde sectio.
Ook over de relatie tussen het tijdsinterval van de sectio en het optreden van een CSP is de literatuur niet
eenduidig.4 Sommige CSP’s traden
binnen enkele maanden op na de
sectio; een tijdsinterval van vijftien
jaar is echter ook beschreven.9
Klinische verschijnselen en diagnostiek
De klinische verschijnselen van een
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CSP kunnen zijn: mild pijnloos vaginaal bloedverlies (39%), buikpijn
(9%) of een combinatie van beide
(16%).1,4 De rest van de patiënten is
asymptomatisch en de CSP wordt
per toeval bij echoscopisch onderzoek ontdekt.
De gemiddelde zwangerschapsduur
bij het diagnosticeren van een CSP is
7,5 ± 2,5 weken.1,4 De echoscopische
criteria voor het vaststellen van een
CSP zijn:10
– een leeg cavum uteri, waarbij er
geen contact is tussen de vruchtzak en het cavum uteri;
– een duidelijk zichtbaar leeg cervicaal kanaal;
– aanwezigheid van een vruchtzak
in het voorste gedeelte van de
uteriene isthmus;
– de onmogelijkheid om de vruchtzak van positie te veranderen
ter hoogte van het os internum
bij voorzichtige druk tegen de
cervix met de transducer (negative
sliding organs sign);
– afwezigheid of defect van het
myometrium tussen blaas en de
vruchtzak.
De sensitiviteit van transvaginaal
echoscopisch onderzoek bij een
CSP is 86,4%.1,4 De myometriumdikte tussen de vruchtzak en blaas
is in tweederde van de gevallen
< 5 mm.11 Onze casus voldeed
aan bovengenoemde criteria en
de myometriumdikte was 2 mm
en de blaaswanddikte was 3 mm
(figuur 2).
De diagnostiek kan eventueel
uitgebreid worden met doppleronderzoek. Bij twijfel aan de
diagnose kan een MRI worden
verricht.11 Sporadisch verricht men
een diagnostische hysteroscopie of
laparoscopie.4 In sommige gevallen
wordt een CSP miskend en indien
vervolgens een zuigcurettage
gedaan wordt, kan dit leiden tot
ernstige complicaties.1,4,12
Complicaties
Indien een CSP optreedt, dient deze
te worden getermineerd in verband
met de hoge kans op massale bloeding, uterusruptuur of zelfs een
hysterectomie.1,4 In de literatuur
zijn zes casus beschreven waarbij een afwachtend beleid werd
gevoerd en bij alle zes ontstond een
massale bloeding. Bij drie van de
zes gevallen was sprake van een
uterusruptuur waarvoor een hysterectomie noodzakelijk was.1
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Figuur 2. Transvaginale echoscopie: Cavum uteri
aangegeven met witte pijlen. De maximaal dubbele
endometriumdikte is 12.3 mm.

Therapie
Mede door de zeldzaamheid van de
aandoening zijn geen gecontroleerde studies gedaan naar de optimale
therapie bij CSP. De therapeutische
mogelijkheden bestaan uit: medicamenteuze behandeling met MTX
en/of zuigcurettage, chirurgisch lokale excisie of zelfs hysterectomie.
Medicamenteuze behandeling
Systemische toediening van MTX
zoals wordt gebruikt bij een tubaire
graviditeit kan ook bij een CSP
worden aangewend zonder noemenswaardige bijwerkingen. Een
review van Rotas et al. toont aan
dat bij vijf van de zestien patiënten
(36%) met een CSP en een hCG
< 5000 IU/l, systemische toediening
van MTX succesvol was.1 Indien het
hCG > 6000 IU/l was, waren additionele interventies nodig; in één
casus bleek zelfs een hysterectomie
noodzakelijk.
De kans op succes bij systemische
toediening van MTX is het hoogst
indien het β-hCG < 5000 IU/l, AD
< 8 weken, myometriumdikte tussen
blaas en vruchtzak > 2 mm is en er
geen klachten zijn.1,4 Positieve hartactie is een relatieve contra-indicatie.
De keuze voor een bepaald regime
(single-dose versus multiple-dose) is
in de literatuur niet duidelijk. Onze
voorkeur gaat uit naar een multipledose regime vanwege de korte halfwaardetijd van MTX (10 uur)4 waardoor een single-dose regime veelal
niet afdoende is. Verder blijkt uit
een Cochrane-review van Hajenius
et al.13 dat een multiple-dose regime
met MTX bij een tubaire graviditeit
bijna even effectief is gebleken als
een laparoscopische tubotomie
terwijl een single-dose regime niet

effectief is. Het nadeel van MTX is
het relatief lage succespercentage
(36%) en de langzame regressie van
de CSP.10 Dit laatste kan wel tot een
jaar duren en kan gepaard gaan met
persisterend vaginaal bloedverlies
waardoor de patiënte ernstig belemmerd kan worden in haar sociale
leven. Bij onze patiënte was dit de
reden om uiteindelijk te kiezen voor
een chirurgische interventie.
In geval van een tubaire graviditeit
is de behandeling van lokale injectie
met MTX verlaten in Nederland
en om deze reden is lokale injectie
met MTX bij een CSP ons inziens
obsoleet.
Chirurgische interventies
Er zijn meerdere casus beschreven
waarbij na falen van medicamenteuze therapie of bij fors vaginaal
bloedverlies een laparotomie of een
laparoscopie is verricht. Hierbij is
veelal een wigexcisie gedaan van
het sectiolitteken.1,4,9 Het voordeel
van chirurgische interventie is
dat de follow-upperiode kort is
en de kans op herhaling lager in
vergelijking met medicamenteuze
therapie.10
Een ander techniek is dilatatie en
zuigcurettage. Deze behandeling
werd tot 2006 als een suboptimale
therapie beschouwd aangezien men
in de veronderstelling was dat het
trofoblastweefsel moeilijk te verwijderen was en er een verhoogde
kans op complicaties (massaal
bloedverlies en hysterectomie)
bestond. Ash et al.4 beschrijven
in hun review dat deze techniek
bij vijf van de zeventien patiënten (30%) succesvol was. Echter
Jurkovic et al.14 beschreven in 2007
een techniek waarbij de blaas van
de cervix wordt afgeprepareerd
en een shirodkarhechting wordt
aangelegd, maar nog niet geknoopt.
Hierna volgt een echogeleide
zuigcurettage. Indien fors bloedverlies optreedt, wordt de cerclage
aangetrokken en worden tegelijkertijd uterotonica (methergine)
gegeven. De ontstane haematometra zorgt voor tamponnade. Na één
week wordt de cerclage poliklinisch
verwijderd. Indien het bloedverlies
gering is, kan de cerclage direct
worden verwijderd.
Uiteindelijk werden 28 patiënten
met deze techniek behandeld. Er
traden geen ernstige complicaties
op en het gemiddelde bloedver-

lies bedroeg 50 ml (spreiding
50-1500 ml). Het aantrekken van
de shirodkarcerclage om goede
hemostase te bewerkstelligen
was noodzakelijk bij 22 van de
28 patiënten (79%). Bij geen van
de patiënten was een hysterectomie noodzakelijk. Tien patiënten
werden opnieuw zwanger na deze
procedure.
Hysteroscopische behandeling van
een CSP is meerdere malen beschreven.15,16 Wang et al.16 beschrijven
een succesvolle hysteroscopische
behandeling van zes patiënten na
MTX en/of dilatatie en zuigcurettage. Het bloedverlies was minimaal (spreiding 20-300 ml). Hoewel
dit een veelbelovende behandeling
lijkt, is de literatuur beperkt tot een
aantal casereports.
Herhalingskans
Over de herhalingskans na een
doorgemaakte CSP zijn in de literatuur nauwelijks gegevens bekend.
Tot op heden zijn er slechts vier
casus gemeld waarbij een herhaalde
CSP optrad.3,17-19 Theoretisch zou
de herhalingskans na chirurgische
excisie lager zijn dan na behandeling met systemische toediening van
MTX of zuigcurettage, omdat een
eventuele microscopische dehiscentie waadoor trofoblast kan invaderen, aanwezig blijft.
Het is aan te bevelen om bij patiënten met een sectio in de voorgeschiedenis een vroege echo te maken en
bedacht te zijn op een CSP.
Discussie
Het optreden van een CSP is een
zeldzame gebeurtenis. Door toename van het percentage sectio’s in
Nederland is een toename van de
incidentie van CSP te verwachten.
Vroege diagnostiek met transvaginale echoscopie en behandeling
is wenselijk om complicaties zoals
massaal bloedverlies, uterusruptuur of zelfs een hysterectomie
te voorkomen. De therapie kan
bestaan uit systemische behandeling met MTX en/of verscheidene
chirurgische interventies. Veelal zal
eerst gekozen worden voor systemische toediening van MTX, omdat de
indruk bestaat dat een zuigcurettage
een aanzienlijk risico heeft op een
massale bloeding. Echter, het aanleggen van een shirodkarcerclage
met aansluitend het verrichten van

een zuigcurettage lijkt een goede en
veilige therapeutische optie voor de
behandeling van een CSP.
Omdat een CSP maar zelden voorkomt, is het sterk aan te bevelen
om de behandeling van deze groep
patiënten te concentreren. Er is dan
niet alleen meer kennis en expertise
voorhanden, maar bovendien kan
de optimale behandeling nader
worden onderzocht. Met name de
rol van voorbehandeling met MTX,
zoals in deze casus beschreven, verdient ons inziens nader onderzoek.
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Samenvatting
Zuigcurettage als therapeutische optie
bij een graviditeit in het sectiolitteken
Een graviditeit in een sectiolitteken is
een weinig voorkomende vorm van een
extra-uteriene graviditeit die gepaard
kan gaan met aanzienlijke morbiditeit
zoals ernstige bloedingen en zelfs
hysterectomie. De optimale behandeling van deze aandoening is op dit
moment niet goed bekend. In dit artikel
beschrijven wij een casus waarbij voor
de tweede keer een graviditeit in een
sectiolitteken ontstond. De ingestelde
therapie met systemisch methotrexaat
gaf onvoldoende resultaat. Derhalve
werd de graviditeit getermineerd door
middel van een zuigcurettage. Tijdens
de ingreep werd een shirodkarcerclage
aangelegd om een eventuele ernstige
bloeding te controleren. Het is te
overwegen om patiënten met deze
zeldzame aandoening te centraliseren
om de behandeling te optimaliseren en
de kennis te maximaliseren.
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in specialized hospitals in order to
expand knowledge and to optimize
the treatment of CSP.

Summary
A caesarean scar pregnancy (CSP) is
a rare form of ectopic pregnancy that
carries a high risk of major bleeding
and even hysterectomy. The diagnosis
can be confirmed by ultrasonography.
In the literature, various management
strategies have been described but since
controlled trials are not available, the
optimal therapy remains uncertain. We
present a case of a recurrent CSP. The
first CSP occurred three months after
the first caesarean section which was
managed successfully with systemic.
The second CSP occurred six months
after the third caesarean section. After
systemic methotrexate failed, a successful surgical evacuation was performed.
The procedure was combined with the
application of a to control major bleeding. Due to the rare occurrence of CSP,
it is advisible to centralise the treatment

KeYwords
section, caesarean scar, ectopic pregnancy, methotrexate, Shirodkar,
cerclage
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De ‘klassieke’ methode voor de
ontwikkeling van de armpjes bij
stuitgeboorte – 2000 jaar
A.T.M. Verhoeven
Inleiding
Er bestaan meerdere methoden voor
de ontwikkeling van de armpjes
bij stuitgeboorte. Naast die van
Müller1,2 en Løvset3,4 uit de laatste
eeuw is de oudste, de zogenaamde
’klassieke’ methode vermoedelijk de meest beproefde vanwege
zijn ouderdom. Het woord ’klassiek’ betekent hier ’door de ouden
toegepast’. Hierbij wordt eerst het
achterste armpje vanuit de sacraal-

holte ontwikkeld, en daarna het
voorste armpje.
Over de wenselijkheid van het
als regel afhalen van de armpjes
bestaan historische controversen.
Ook wordt de ‘klassieke’ methode
op twee verschillende manieren
toegepast: een Franse en een Duitse
variant. In deze bijdrage wordt een
historisch overzicht gegeven evenals een beschrijving van de twee
varianten, zoals die heden ten dage
worden toegepast.
De plaats van de ‘klassieke’
methode in de huidige tijd ten
opzichte van de handgrepen van
Müller en Løvset wordt toegelicht.
Tenslotte volgt een korte biografie
van de door hun oorspronkelijke
en uitvoerige beschrijving belangrijkste auteurs van de handgreep:
Baudelocque (1745-1810) en
Scanzoni (1821-1891).

waren, één armpje terug tot boven
het hoofd als spalk om maar te voorkomen dat de cervix om de hals van
het kind zou samentrekken en de
geboorte van het hoofd zou beletten.
Ook Van Deventer (1651-1724)
haalde de armpjes om die reden
niet af. Ten onrechte hebben vele
generaties van artsen abusievelijk

Geschiedenis

Figuur 1. Soranus van Efeze
(98-138 na Chr.).

Soranus van Efeze – door velen beschouwd als de grondlegger van de
verloskunde en gynaecologie – was
de eerste die het afhalen van beide
armpjes beschreef bij de gecombineerde in- en uitwendige kering
van de schedel naar stuitligging
en aansluitende stuitextractie. Dat
berustte op de aanname van Aristoteles (384-322 voor Chr.) dat bij een
normale houding van de foetus de
armpjes zijdelings gestrekt naar de
stuit gekeerd liggen.

Figuur 3. Ambroise Paré, borstbeeld,
Medische Faculteit Montpellier.

Roesslin adviseerde het afhalen
van de armpjes ook in het eerste
Duitse leerboek voor vroedvrouwen
(1531). Guillemeau ( 1550-1613)
beschrijft als eerste het opslaan van
de armpjes.
Figuur 2. Aristoteles, imaginair
portret 16e eeuw, Musée d’Histoire de
Medicine, Parijs.
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Evenals zijn leermeester Ambroise
Paré (1510-1590) drukt hij zelfs,
wanneer de armpjes niet opgeslagen
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Figuur 4. Francois Mauriceau borstbeeld Medische Faculteit Montpellier.

inférieure de l’Humerus, entre le
pouce et le doigt indicateur”.9
Ook de Franse vroedvrouw Angélique le Boursier du Coudray
(1712-1789) adviseerde, op verzoek van haar broodheer koning
Lodewijk XV met een door haar
zelf ontworpen fantoom het land
doortrekkend, duizenden plattelandsvroedvrouwen om beide
armpjes af te halen.11
Figuur 5. Afvegen van de armpjes,
met twee vingers de humerus
spalkend: vooraanzicht.10
geleerd, dat Van Deventers naam
verbonden zou zijn aan de ‘klassieke’ methode.5,6
Mauriceau (1637-1709) is de eerste
Fransman die uitdrukkelijk adviseert om beide armpjes af te halen
en daarover als eerste een methode
beschrijft: namelijk het vastpakken
van de pols.7
Viardel beschrijft in 1671 vervolgens: “En introduissant un ou deux
doigts dans le pli de chacun de
ses coudes” een met het huidige ’afvegen’ van het armpje vergelijkbare
procedure (figuur 5).
Smellie (1697-1763) haalde de
armpjes alleen af als ze waren
ingeklemd tussen het hoofd en
het bekken8: “By een eng Bekken,
of een groot Hoofd, hetwelk niet,
zonder gevaar van den Hals te
verrekken, kan uitgehaald worden,
moet de Meester zyne Vingeren
en Hand, ópwaards, in de Schede
steken, éénen van des Kinds Armen
naar beneden brengen, en, ten
gelyken tyde, het Lighaam naar
de tegenöverstaande zyde haalen;
waardoor de Schouder dieper naar
beneden gebragt wordt; hy moet
met zyn Vingeren, langs den Arm
heen gaan, tot hy, dáármede, den
Elleboog bereikt, die, nederwaards,
met een halve ronde draaijing, naar
de ander zyde, onder de Borst moet
getrokken worden. Dit moet niet
met een’ ruk: maar, langzamelyk,
en met voorzigtigheid geschieden,
op dat des Kinds Arm niet ontleed,
of gebroken worde.”
Levret (1703-1780) haalde beide
armpjes af, eerst het achterste, door
met duim en wijsvinger de onderkant van de humerus te pakken:
“Ou bien en saisissant la partie

Figuur 6. Portret Madame Angélique
le Boursier du Coudray.
Het was Baudelocque, die als eerste
in zijn leerboek van 1781 in extenso
beschreef hoe de armpjes moeten
worden afgehaald.12
Voordat hij de elleboogsplooi van
de achterste arm opzoekt drukt hij
eerst met duim, wijs- en middelvinger de schouders zover mogelijk naar beneden (caudaalwaarts).
Hij ontzenuwt op grond van
theorie en zijn praktische ervaring
de onjuiste opvatting dat door het
afhalen van de armpjes het kind in
gevaar zou komen doordat de cervix om de hals zou samentrekken.
“En dégageant les bras de l’enfant,
il est de la plus grande importance de les ramener sur le devant
de la poitrine, en faisant décrire
au coude le même trajet qu’il a
parcouru en se relevant du côté de
la tête. On doit commencer par le
bras qui est en-dessous, parce qu’il
ext moins serré pour l’ordinaire,
que celui qui se trouve derrière le
pubis. Avant de dégager le pre-

mier, on relève le tronc de l’enfant
obliquement vers l’une des aines
de la femme, en le tenant toujours
entouré d’une serviette; et on le
soutient ainsi d’une main pendant
que de l’autre on agit de la manière suivante: On abaisse d’abord
l’épaule, autant qu’on le peut,
selon la longueur du tronc, en la
saisissant du pouce, de l’index en
du doigt du milieu. On insinue
ensuite ces derniers doigts, ou l’un
d’eux seulement, en montant le
long du bras et de la partie postérieure du cou de l’enfant, jusqu’au
pli du coude, sur lequel on appuie
pour le faire descendre vers la
poitrine, et le dégager. On enveloppe aussitôt cette extrémité du
même linge qui entourne l’enfant;
on porte celui-ci en en-bas, vers
le point diamétralement opposé à
celui où on l’avoit tenu relevé; on
le soutient de la main qui a dégagé
le premier bras, et de l’autre main
on abaisse le second, en suivant
les mêmes règles. Quoiqu’il soit
en général assez facile de dégager
les bras de l’enfant pour qu’on
puisse se dispenser d’une grande
partie de ces précautions, nous ne
laissons pas que de les prescrire,
parce qu’il y a des cas où elles
sont absolument nécessaires. Les
obstacles qu’on rencontre quelquefois a l’abaissement de ces extrémités peuvent dépendre de l’oubli
de quelques-unes d’elles, comme
ils peuvent provenir de ce que la
tête est encore trop haute, ou de
ce qu’elle est déjà trop avancée ou
trop basse, et qu’elle comprime
fortement ces extrémités contre le
bord du détroit inferieur.”
In navolging van Baudelocque halen veel met name Franse obstetrici
zoals Paul Dubois[1] (1795-1871),
na ontwikkeling van het achterste
armpje het voorste armpje af aan
de voorzijde van onder de arcus
pubis, zonder de romp te draaien:
de Franse school (figuur 7).
Sommigen riskeerden daarmee een
humerusfractuur doordat zij de humerus overdwars vastpakten, zoals
in figuur 8a en 8b.

[1]

Professeur en Chirurgien aan de Maternité in Parijs. Chef
van de twee grootste toonaangevende verloskundige klinieken in Frankrijk.
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Figuur 7. Afhalen van het voorste
armpje volgens de ’Franse’ school:
J.P.Maygrier (1771-1834).13

Figuur 8a. Foutieve methode (1861):
vingers loodrecht op bovenarm
(Chailly-Honoré, 1805-1866).14

Figuur 8b. Foutieve methode, didactisch, volgens Stoeckel (1942).10
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Pas als dat niet lukte gingen zij er
toe over de romp 180 graden te
draaien, een procedure die voor het
eerst zo uitvoerig door Scanzoni
(1821-1891) als volgt werd beschreven:
“Daar wij thans alleen van de meest
gewone, geene bijzondere moeijelijkheden opleverende operatiën
spreken, willen wij ook hier alleen
de met die gevallen overeenkomende, eenvoudigste handelwijze van
het losmaken der armen mededeelen. Dit is onder deze omstandigheden met geene noemenswaardige
moeijelijkheden verbonden; daar de
armen zich, even als bij natuurlijke
voet- en stuitgeboorten, of uitgestrekt, of in het elleboogsgewricht
gebogen, tegen de zijvlakte der
borst bevinden en dus gemakkelijk
te bereiken en te voorschijn te halen
zijn. Daar echter, eensdeels, de in
den achtersten omtrek van het bekken zich bevindende arm, in het algemeen, lager staat, dan de voorste,
en , anderdeels, de meerdere ruimte
der achterste bekkenhelft hem eene
gemakkelijkere beweging toestaat,
is het raadzaam, altijd eerst te beproeven, den naar achteren gelegen
arm los te maken.
Tot dit doel vatte men het kind
met de eene hand aan de onderste
ledematen of aan den stuit aan en
heffe ‘t, elke al te sterke, zeer ligt
gevaarlijke uitrekking en spanning
van het lichaam des kinds vermijdende, eenigszins in de hoogte en
naar de zijde der moeder, in welke
zich de los te makene arm bevindt.
Hierop brenge men den wijs- en
middelvinger van die hand, welke
gelijknamig met den los te maken
arm is, over den rug des kinds
in de bekkenholte, dringe met
hunne toppen langs de uitwendige
oppervlakte van den opperarm
tot aan het ellebooggewricht en
schuive nu den voorarm, daar men
de drukking altijd slechts op het
ellebooggewricht uitoefent, naar
de tegenovergestelde zijde van het
bekken en zo over de zijvlakte van
de borst des kinds naar beneden
voor de genitalia.
Is de eene arm op deze wijze
losgemaakt, dan draaijen wij, om
den tweede arm los te maken, bijna
altijd het geheele ligchaam des
kinds om zijne lengte-as; de weinige gevallen uitgezonderd, waarin
de achter de schaambeenderen zich
bevindende arm zoo laag staat, dat
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Figuur 9. Het ‘losmaken’ van de eerste
arm volgens Scanzoni.15
hij zonder moeite door een oppervlakkig invoeren van twee vingers
te voorschijn kan gehaald worden.
Waar men dit niet met zekerheid
kan voorzien, verdient deze draaijing altijd aangewend te worden,
daar men door haar op eene ongevaarlijke wijze den los te maken
arm in den achtersten omtrek des
bekkens brengt en, op die wijze,
alle de moeijelijkheden doelmatig
voorkomt, welke de operatie door
den voorsten bekkenwand worden
in den weg gesteld.
Tot dit doel vatte men, na het
losmaken der armen[2], de borst des
kinds met den geboren arm, met
beide handen zoo nabij mogelijk de
genitalia der moeder aan, trachte
het in of boven het bekken zich bevindende hoofd, door eene zachte,
van onderen naar boven gerigte, de
as des bekkenuitgangs volgende
drukking, eenigszins op te heffen,
en draaije nu het geheele ligchaam
des kinds, met een matig snelle
beweging, in dier voeg om zijne
lengte-as, dat de naar voren liggende schouder in dat gedeelte van
die heiligdarmbeensvereeniging gebragt wordt, in welke zich de eerst
losgemaakte arm niet bevond.[3]
[2]
[3]

armen: waarschijnlijk een vertaalfout: moet zijn “arm”
Scanzoni geeft als eerste de draairichting van de romp
aan naar de buikzijde van het kind zoals thans ook wordt
geadviseerd, zodat de rug van het kind onder de symfyse
passeert.17,18

werd, heft hen naar de, die in welke
de los te maken arm zich bevindt,
tegenovergestelde zijde der moeder
en gaat nu over tot het te voorschijn halen van den tweeden arm,
hetwelk geheel naar de voor de
losmaking des eersten vastgestelde
regelen uitgevoerd wordt.”15
Scanzoni’s beschrijving is veel uitvoeriger en meer beargumenteerd
dan de beschrijving in andere leerboeken, zoals het in Nederland veel
gebruikte leerboek van de Berlijnse
hoogleraar Busch ( 1788-1858).16
Figuur 10. Het ’losmaken der armen’
volgens Busch16 met rotatie van de romp
(Duitse variant).
Deze draaijing gelukt, wanneer het
ligchaam des kinds niet buitengewoon groot, geene vernauwing des
bekkens en geen al te vaste inklemming van den opgeslagen arm
aanwezig is (van welke gevallen
wij hier in het geheel niet spreken),
altijd zonder de minste moeite en
bevat ook geen gevaar voor het leven des kinds; daar de uitgestrektheid der draaijing zelden meer dan
het vierde van een cirkel bedraagt,
zoodat een nadelige uitrekking van
den hals, zelfs bij reeds geheel vast
staand hoofd, nimmer te vrezen is.
Aan den anderen kant zijn de
voordeelen van deze, door ons bij
meer dan 100 uithalingen beproefde
handgreep, ten opzigte der meer
gemakkelijke losmaking van den
tweeden arm, zoo weinig te betwijfelen, dat wij, niettegenstaande vele,
tegen haar te makene tegenwerpingen, genoodzaakt zijn haar dringend
aan te bevelen; waarbij wij slechts
moeten opmerken, dat de opgegevene handelwijze altijd veel gemakkelijker te verrigten is, zekerder tot het
doel voert en minder pijnlijk voor de
moeder is, dan eene andere tot hetzelfde doel aanbevolene handgreep,
welke daarin bestaat, dat de geheele
hand in de bekkenholte ingevoerd
en met haar of het aangezicht of het
achterhoofd des kinds omvat wordt,
om op die wijze, een draaiing van
het geheele ligchaam om zijn lengteas te bewerken.
Is nu de nog los te maken arm op
genoemde wijze in den achtersten
omtrek der bekkenholte gebragt,
dan vat men de voeten met de
hand, welke vroeger tot het losmaken van den eersten arm gebruikt

Busch beschrijft het ’losmaken der
armen’ aldus:
Figuur 10 boven: “De naar de
bilnaad gekeerde arm moet eerst
ontwikkeld worden. Terwijl
de vrije hand den romp van het
kind ondersteunt, gaan twee
vingers der hand, welke met den
los te maken arm overeenstemt,
over de schouders van het kind tot
aan het elleboogsgewricht, voeren
den arm zacht over het aangezicht
naar de tegenovergestelde zijde’, en
ontwikkelen alsdan den elleboog
over den bilnaad, waarbij de duim
nu tot het vatten van den arm mede
gebruikt kan worden. Men moet
zich hierbij hoeden het opperarmbeen in zijn midden te vatten, daar
dit gewoonlijk een armbreuk ten
gevolge heeft.
Figuur 10 onder: De omdraaijing
van het kind om zijne lengteas,
ter losmaking van den anderen
arm. Vroeger gaf men den raad,
den tweeden naar boven liggende
arm van onder het schaambeen
naar buiten te brengen, hetwelk
dikwijls niet uitvoerbaar is, of veel
tijd wegneemt en den dood van het
kind veroorzaakt. Het is daarom te
verkiezen, dezen arm, door draaijing van het kind om zijn lengteas,
ook naar achteren te brengen en
daar te ontwikkelen.
Daar echter eene eenvoudige
omdraaijing het gevolg hebben zou,
dat wel het ligchaam omgedraaid
zou worden, maar de arm boven
zou blijven liggen, en langs de nek
van het kind opgeslagen zou worden, omvat men de borst van het
kind met beide handen zoodanig,
dat de duimen zich op de schouderbladen leggen, schuift daarop
het ligchaam zacht in het bekken
naar boven en draait hetzelve daarna voorzichtig aantrekkend naar de

zijde; dit wordt enige malen herhaald, totdat de arm naar achteren
verplaatst is, waarop hij even als de
andere ontwikkeld wordt”.
Busch geeft dus, in tegenstelling tot
Scanzoni, geen rotatierichting aan.
De Duitse school propageert de rug
langs de ventrale zijde, dus onder de
symfyse langs, te draaien.17,18
Tot het midden van de negentiende
eeuw hechtte men in het algemeen
weinig waarde aan het auteursrecht.
Hierdoor werden handgrepen niet
naar de oorspronkelijke ’uitvinder’
ervan benoemd. Mede onder invloed
van de meer Frans georiënteerde
Amsterdamse hoogleraar H. Treub
(1856-1920 ) werd de afgelopen eeuw
in de Nederlandse leerboeken en
fantoomdictaten voornamelijk de
Franse variant beschreven.
Huidige toepassing van
de ‘klassieke’ methode
Werkwijze:
1. Neem de onderbeentjes van het
kind in vorkgreep met de hand
die overeenkomt met de buikzijde
van het kind.
2. Beweeg de romp sterk naar
ventraal (buikzijde moeder) en
naar de lies die overeenkomt met
de buikzijde van het kind (figuur
11a).
3. Voer wijs- en middelvinger van de
andere hand in, langs de achterste schouder en bovenarm van
het kind tot aan de elleboogplooi
(figuur 11b).
4. Beweeg de bovenarm van de
foetus, die gespalkt wordt door
de twee gestrekte vingers, naar
de buikzijde van het kind en strijk
daarbij langs het gezichtje.
Doe dit tot de arm geboren is
(figuur 11c).
5. Neem de onderbeentjes van het
kind in vorkgreep met de hand
die overeenkomt met de rugzijde
van het kind (figuur 12).
6. Beweeg de romp van het kind
zo ver mogelijk dorsaalwaarts
(rugzijde moeder) en diametraal
tegenover de eerder ingenomen
positie (dus van links voor naar
rechts achter of van rechts voor
naar links achter), waarbij met de
andere hand dezelfde procedure
als bij het ontwikkelen van de
achterste arm wordt herhaald ten
aanzien van het voorste armpje
(figuur 12).
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armontwikkeling volgens Bickenbach’ genoemd.19
Als het niet lukt hiermee de voorste
arm te ontwikkelen kan men de
oorspronkelijke Duitse methode
toepassen door van het voorste
armpje een achterste te maken, en
dit daarna als bovenbeschreven te
ontwikkelen.
Hiertoe wordt de romp met beide
gestrekte handen, die als spalken
fungeren, vastgepakt: waarbij de
reeds ontwikkelde arm tegen het lichaam wordt gedrukt. Het draaien
geschiedt zodanig dat de zich na de
ontwikkeling van de achterste arm
lateraal bevindende rug altijd onder de symfyse door, dus langs de
ventrale zijde, naar de andere kant
gedraaid wordt . Die draaiing van
de romp met 180 graden volgt dan
met ‘stoppende’ bewegingen: dat
wil zeggen dat het kind niet ineens
wordt gedraaid, maar door een serie korte draaibewegingen, waarbij
de romp telkens kort volgens de
bekkenas craniaalwaarts wordt opgeduwd en dan weer terug wordt
getrokken(’Stopfen’ = als het stoppen van een pijp) (figuur 13).

Figuur 11a.

Figuur 11b.

Figuur 11c.
Figuur 11a,b,c. Ontwikkeling achterste armpje volgens de ‘klassieke’ methode.17,18

Figuur. 12. Afhalen voorste arm (Franse variant).
De onder 6 vermelde methode om
het voorste armpje te ontwikkelen
is de ’Franse’ variant van de ‘klas-
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sieke’ methode, die in Nederland
meestal wordt onderwezen, en
wordt ook wel de ’gecombineerde
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Figuur 13. ’Stopfen’: 180 gradenrotatie: de
voorste arm wordt een achterste arm.17,18

Plaats van de ‘klassieke’
methode ten opzichte
van de methode van
Müller en Løvset in
de huidige tijd
Aan elk van de drie methoden voor
het afhalen van de armpjes worden
specifieke indicaties/voordelen
toegeschreven. De methode van
Müller is geschikt bij een normaal
groot kind en een normaal bekken,
waarbij men geen problemen verwacht.1,2 Als voordelen ten opzicht
van de klassieke methode worden
genoemd: de snelheid en eenvoud
van de handgreep, het minimale
risico op clavicula- en humerusfracturen en het geringere infectiegevaar. De klassieke methode is als
ultimum refugium geschikt voor de
moeilijker gevallen, dat wil zeggen
als de methode van Müller of Løvset
mislukt, en is tevens geschikt voor
een hypotoon kind. De methode
van Løvset is alleen geschikt bij een
goede spiertonus en lukt beter bij
een fors dan bij een dysmatuur kind.
Dat komt omdat bij hypotonie de
180 gradendraaiing van de romp
door de schoudergordel minder
goed gevolgd zal worden dan bij
een goede tonus. De methode is ook
geschikt bij in de nek opgeslagen
armpjes 3,4 (bewijskracht niveau D).
In principe kunnen alle drie de
methoden worden toegepast.
Welke methode men toepast wordt
enerzijds bepaald door de eigen
ervaring, anderzijds door de bovengenoemde voor- en nadelen bij de
individuele patiënte.
Bij alle drie methoden blijft, volgens
de auteurs, voor het welslagen
expressie door een helper onontbeerlijk!

Figuur 14. Portret van Jean-Louis
Baudelocque.

Biografie van Friedrich
Wilhelm Scanzoni
(1821-1891)

Figuur 15. Bekkenpasser van Baudelocque.
vrouwenopleiding was gevestigd.
Hij werd de meest gerenommeerde
accoucheur van Frankrijk: ‘Le grand
Baudelocque’. Hij had onder zijn patiënten de vrouw van Napoleon, keizerin Marie-Louise, die hij bijstond
bij haar eerste bevalling; Hortense
de Beauharnais, de stiefdochter van
Napoleon Bonaparte, de vrouw van
Koning Lodewijk-Napoleon BonaFiguur 17. Friedrich Wilhelm
Scanzoni.

Biografie van Jean Louis
Baudelocque (1746-1810)
Jean Louis werd in 1746 geboren
in Heilly, een dorp in het Franse
Picardie. Als zoon van een chirurg
bekwaamde hij zich in Parijs in de
anatomie, obstetrie en chirurgie. Op
20-jarige leeftijd was hij al ’professeur’, en lid van het Collège de Chirurgie. Zijn dissertatie hield een fel
pleidooi in tegen de symfysiotomie
als behandeling van dystocie. Na de
Franse Revolutie werd hij hoogleraar obstetrie aan de École de Santé
en directeur van de Maternité in
Parijs, waar de belangrijkste vroed-

parte, toen die koning van Holland
was, en de groothertogin van Berg.
Als voorstander van de keizersnede
bij sommige bekkenvernauwingen
werd hij door Saccombe (17501822) als moordenaar aangeklaagd
wegens de dood van een patiënte;
hetgeen weer leidde tot de École
anti-césarienne, een beweging tegen
de keizersnede.
Saccombe moest Parijs ontvluchten
omdat hij zijn veroordeling tot 3000
Francs ten bate van de Maternité en
de armen niet kon betalen.
Het eponiem van de naam Baudelocque is verbonden aan de bekkenmeting, waarvan William Smellie de
grondlegger was. Hij introduceerde
de bekkenpasser voor de uitwendige bekkenmeting.
Hij was voorstander van de forcipale extractie van het nakomend
hoofd bij stuitligging.

Figuur 16. Uitwendige bekkenmeting
van de distantie van Baudelocque
(conjugata externa) tussen de
uitwendige bovenrand van de symfysis
en het einde van het doornuitsteeksel
van de vijfde lendenwervel.

Scanzoni werd op 21 december
1821 in Lichtenfels bij Praag geboren. Daar studeerde hij geneeskunde tot 1844. Na een assistentschap
bij Kiwisch (1814-1852) (bekend van
de ’Praagse’ handgreep bij stuitextractie) werd hij in 1850 benoemd
tot hoogleraar in Würzburg. Vanaf
toen rees zijn ster als leraar en
clinicus en werd hij onbetwistbaar
de meest markante gynaecoloog
van het continent in de jaren 18501870: met een grote particuliere
praktijk en veel onderscheidingen.
Vooral nadat hij de Russische
keizerin, de Hessische prinses
Maria Alexandrova (1824-1880)
had bijgestaan bij haar bevalling
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trok hij veel studenten en artsen, en
teerden de hotels in Würzburg op
de revenuen van de rijke Russische
aristocratie. Toen hij in 1863 met
emeritaat wilde gaan, vroegen de
burgers daarom aan de koning van
Beieren te bemiddelen dat Scanzoni
in Würzburg zou aanblijven. Uit
eerbied voor een persoonlijke brief
en een baronnentitel werkte hij
nog enkele jaren door. Hij mocht
zich toen Scanzoni von Lichtenfels
noemen. Na zijn emeritaat trok
hij zich terug in de Beierse Alpen,
waar hij in 1891 aan de gevolgen
van een verlamming overleed. Hij
leeft vooral voort als obstetricus;
hij was een fel tegenstander van
Semmelweis’ leer over de kraamvrouwensterfte. Hij nam geen deel
aan de opkomende chirurgische
mogelijkheden in de gynaecologie,
maar beperkte zich tot medicinale
behandelingen als bloedzuigers bij
velerlei cervicale aandoeningen.
Zijn eponiem is verbonden aan de
tangmethode van Scanzoni bij een
achterhoofdligging links/rechts
achter, waarbij de Naegeletang met
een bekkenkromming eerst met het
slot naar de grote fontanel werd
geappliceerd tot aan de rotatie tot
achterhoofd dwars, waarna afname
van de lepels en herapplicatie in
de schuine afmeting met het slot
naar de kleine fontanel plaats vindt,
waarna zo goed mogelijk het achterhoofd onder de symfyse wordt
gedraaid, als dit al niet vanzelf
gebeurde na de applicatie in de
schuine afmeting (figuur 18).
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Samenvatting
De ‘klassieke’ methode voor het ontwikkelen van de armpjes bij stuitgeboorte wordt beschreven aan de hand
van de bronnen en de belangrijkste
auteurs. Voorts wordt de actuele plaats
ervan bepaald ten opzichte van de methode van Müller en Løvset. Er is een
Franse en een Duitse variant/school,
waaraan de namen van respectievelijk
Baudelocque en Scanzoni verbonden
zijn. Van hen volgt een korte biografie.
Trefwoorden
vaginale stuitbevalling, ‘klassieke’
handgreep, afhalen achterste armpje bij
stuitgeboorte, handvaardigheid, opleiding, geschiedenis der geneeskunde,
eponiemen

Summary
The “classical” method for delivery
of the shoulders and arms in breech
extraction is described. First delivery
of the whole posterior shoulder by
upward traction, the arm then falls
down spontaneously. If not, the posterior arm may be freed by two fingers
placed parallel to the humerus and
used to splint the arm, which is swept
downward and delivered through the
vulva. The existing French and German
school/modification of the “classical”
method are elucidated. The pros and
cons of the “classical” method, Müller’s
and Løvset’s method are mentioned.
Short biographies of the “founding
authors”, Baudelocque and Scanzoni
are presented.
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David T Y Liu prijs 2009
voor Joke Schutte
J. Bennebroek Gravenhorst

Op vrijdag 29 januari 2010 promoveerde Joke Schutte aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam op een
proefschrift Confidential enquiries
into maternal deaths in the Netherlands
1993- 2005. In deze studie, die het
vervolg is op het onderzoek van
Nico Schuitemaker Confidential
enquiries into maternal deaths in the
Netherlands 1983 – 1992, wordt verslag gedaan van de moedersterfte in
Nederland aan de hand van op vrijwillige basis gemelde casus gemeld
door gynaecologen, verloskundigen
en huisartsen.
De bedoeling van dit onderzoek, dat
geïnitieerd en begeleid werd door
de Commissie Moedersterfte van de
NVOG, is een gedetailleerde analyse
te geven van de geleverde zorg.
Hierbij wordt aandacht besteed aan
zowel de positieve als negatieve
factoren van de zorg die kunnen leiden tot leerpunten. Deze leerpunten
worden verwerkt in aanbevelingen
die opgenomen kunnen worden in
richtlijnen.
Het proefschrift is opgebouwd uit
artikelen die internationaal zijn
gepubliceerd.

Het artikel dat de sterfte veroorzaakt door hypertensieve aandoeningen analyseert, heeft bijzondere
aandacht getrokken en is beoordeeld als het beste artikel op het
gebied van origineel onderzoek in
de verloskunde en gynaecologie
dat in 2008 in de BJOG werd gepubliceerd.
In dit artikel worden 27 gevallen
van maternale sterfte ten gevolge
van hypertensieve aandoening
beschreven. In 26 (96%) gevallen
was er sprake van suboptimale
zorg. Zoals het niet verrichten van
de benodigde diagnostiek in zowel
de eerste als tweede lijn (41%), te
laat beginnen met het toedienen
van antihypertensieve medicatie
(85%), te lang wachten met magnesiumsulfaat (67%), onvoldoende
stabilisatie van de zwangere vrouw
voordat zij vervoerd werd (52%).
In 44% van de gevallen werd niet
overwogen de zwangerschap tijdig
te beëindigen.
In de meeste gevallen van moedersterfte ten gevolge van hypertensieve ziekten was er sprake
van suboptimale zorg, mogelijk

veroorzaakt door een te conservatieve houding ten opzichte van de
behandeling van pre-eclampsie.
Dit onderzoek toont aan dat er veel
ruimte is voor verbetering van de
behandeling van hypertensieve
aandoening in Nederland en accentueert hoe belangrijk het is regelmatig een gedetailleerde analyse
van de moedersterfte te verrichten
teneinde aan de hand van recente
bevindingen het beleid bij te kunnen stellen.
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Reactie op artikel
Perinatale sterfte (2): Begin van de baring
(NTOG, maart 2010, pagina 74-75)
K. Boers
Interessant om te lezen over de relatie tussen perinatale sterfte en het
begin van de baring. Het zou ook
interessant zijn om de invloed van
de partusmodus daarbij te analyseren, of te bediscussiëren.
Dat prospectieve onderzoeken naar
de timing en start van de baring
bij gecompliceerde zwangerschappen heel waardevol zijn, lijkt mij
duidelijk. Zo ook om te onderzoeken bij welke amenorroeduur een
electieve inleiding zou moeten
plaatsvinden voor de beste peri-

natale uitkomsten. De conclusie
“als je uiteindelijk in de tweede lijn
dient te bevallen, dat je dan moet
zorgen dat je ergens in de veertigste
week ingeleid wordt”, is moeilijk
serieus te nemen. De opmerking
“ bovendien, als je ingeleid wordt
dan kan je niet meer ante partum
doodgaan” is van de zelfde strekking als “als je niet verwekt wordt,
hoef je niet geboren te worden en
kan je ook niet sterven”. Je zou
er waarschijnlijk in de media wel
goed mee kunnen scoren, en dan

hebben we in ieder geval weer wat
te bespreken met onze patiënten,
die veilig in het ziekenhuis hopen
te bevallen.

in Sittard behandelde vrouwen te
berekenen. Tot zover vrouwen met
een cytologische uitslag PAP 3a1/2.
Voor de vrouwen met een cytologische uitslag PAP 3b/4 geldt weer
een ander probleem: de onderbehandeling. Als het gebruikelijk
wordt zonder biopsie een LETZprocedure uit te voeren verdwijnt
de expertise om een micro-invasief
carcinoom colposcopisch op te sporen. De kans op een (micro)-invasief
carcinoom in deze groep vrouwen
met PAP 3b/4 is in ons land 7,5%.3
Dat betekent met regelmaat na de
LETZ gehannes met niet beoordeelbaar weefsel en een histologische
diagnose die dus moet berusten
op een gissing. Ik schat dat er zo’n
dertig keer per jaar door een microcarcinoom wordt ‘geletzt’.2 Bij de
verdenking op een (micro)-invasief
carcinoom is een diagnostische exconisatie de juiste procedure.

Het is dus hoog tijd om een ‘degelijk
kwaliteitsysteem voor de colposcopische kliniek’ in te voeren, inclusief indicatoren, zoals binnenkort
middels het Zichtbare Zorg (ZiZo)project van VWS wordt verwacht.
Waren we maar zelf eerder tot die
conclusie gekomen.
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Ingezonden brief
Th.J.M. Helmerhorst
Van de Water et al. (NTOG,
2010;123:93-5) evalueren een door
hen zelf gemodificeerd protocol
in de diagnostiek en behandeling
van de afwijkende cervixcytologie.
Blijkens hun eigen oordeel zijn ze
daar tevreden over: ‘deze seeand-treat-benadering is efficiënter,
doeltreffender en daarmee wellicht
patiëntvriendelijker’. De patiënt
kan ‘minder polikliniekbezoeken
en minder vaak spanning’ tegemoet
zien. Dat lijkt winst in het tijdperk
van klantvriendelijkheid, maar is
het voor alle klanten wel vriendelijk
en veilig?
De see-and-treat-methode voor
diagnostiek en behandeling van
de afwijkende cervixstrijk staat
internationaal ter discussie. Dat is
ook de reden dat er in Engeland
een omvangrijke multicentre RCT is
uitgevoerd om de effecten in kaart te
brengen. Er bleek een schrikbarende
31% overbehandeling in de arm
waar zonder voorafgaande biopsie
werd gekozen voor behandeling
(meestal LETZ).1 Naar mijn eigen
schatting zou dat betekenen dat in
Nederland zo’n 6.500 vrouwen per
jaar een onnodige behandeling ondergaan.2 Het is jammer dat de lezer
door Van de Water et al. niet in staat
wordt gesteld dit percentage bij de
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De door Van de Water et al. voorgestelde modificatie van het beleid zoals dat in Onco-line staat verwoord
levert dus een klantonvriendelijkheid op van 30% bij vrouwen bij wie
onnodig een LETZ-procedure wordt
uitgevoerd en voor vrouwen met
een micro-invasief carcinoom is het
ronduit substandard care.
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PICO Bello

Is het onveilig om hiv-1-discordante
paren te behandelen met sperm
washing in combinatie met icsi?
T.J. Lagrand, W.M. van der Veer, B.B.J. Hermsen, J.C.F. Ket en V. Mijatovic

Casus
De heer en mevrouw X hebben
een kinderwens sinds 2005 en
komen daarom op de polikliniek
Voortplantingsgeneeskunde. Bij het
oriënterend fertiliteitsonderzoek
(OFO) blijkt er sprake te zijn van
een ernstige oligozoöspermie bij
de man, zonder verdere afwijkingen. Hierdoor heeft dit echtpaar
een indicatie voor een icsi (intracytoplasmatische sperma-injectie)
procedure. Bij serumscreening blijkt
echter dat de man hiv-1-positief is
en de vrouw hiv-1-negatief, waardoor zij volgens het standpunt van
de Nederlandse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
niet in aanmerking komen voor een
icsi-behandeling.

in-vitrofertilisatie (ivf), gecombineerd met sperm washing, worden
nu al gebruikt om het risico op
hiv-1-transmissie te verminderen
bij hiv-1-discordante paren, waarvan de man geïnfecteerd is. Op dit
moment is echter het standpunt
van de NVOG, de Nederlandse
Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) en de Nederlandse
Werkgroep voor Klinische Virologie
om geen icsi-behandeling uit te
voeren bij hiv-1-discordante paren,
aangezien er een hypothetische
kans bestaat op incorporatie van
het virale genoom in het toekomstige embryo, wanneer men een
enkel spermatozoön, dat mogelijk
een hiv-1-partikel draagt, direct in
een oöcyt zou injecteren,3,4 met alle
consequenties van dien.

Achtergrond

Vraagstelling

Tot de introductie van highly active
antiretroviral therapy (HAART) in
1996 was de levensverwachting
voor hiv-1-geïnfecteerde mannen
en vrouwen slechts tien tot twintig
maanden.1 Vanwege deze korte levensverwachting en het hoge risico
op horizontale en verticale transmissie werd aan paren waarvan één
van beiden besmet was met hiv-1,
zogenaamde hiv-1-discordante
paren, het advies gegeven om bij
coïtus condooms te gebruiken en
zwangerschap te voorkomen.2
Tegenwoordig wordt hiv-1-besmetting echter als een chronische
ziekte beschouwd en is het hebben
van biologisch eigen kinderen een
belangrijk aspect van de kwaliteit
van leven.
Intra-uteriene inseminatie (iui) en

Is het onveilig om hiv-1-discordante paren te behandelen met icsi
gecombineerd met sperm washing?
Om het juiste antwoord te vinden is
de volgende PICO opgesteld:
P: Discordante hiv-1-paren, waarvan de man hiv-positief is, met
een icsi-indicatie
I: Sperm washing bij icsi
C: Sperm washing bij iui en ivf
O: Seroconversie bij moeder en/of
foetus
Zoekstrategie
De zoekstrategie, zoals die gebruikt is voor PubMed (7 oktober
2009): (“Sperm Injections, Intra
cytoplasmic”[MeSH] OR icsi[tiab]
OR “intracytoplasmic sperm”[tiab])
AND ((semen[tiab] OR sperm[tiab]

OR sperma*[tiab]) AND
(washing[tiab] OR washed[tiab])).
Aangezien de term sperm washing niet altijd gebruikt wordt
in de literatuur is de search ook
uitgevoerd zonder de term “AND
(washing[tiab] OR washed [tiab]).
Met beperking tot de talen Engels,
Frans, Duits en Nederlands resulteert dit in 64 artikelen, waarvan
twee relevante.
Wat de betreft de zoekstrategie valt
op te merken dat er geen geschikte
MeSH-term was voor het begrip
‘spermawassen’ maar dat dit aspect
wel zo ‘gevoelig’ (‘sensitief’ in
zoekspecialistisch jargon) mogelijk in de titel of abstract (‘[tiab]’)
van de referenties in PubMed is
gezocht. In feite is in deze zoekstrategie alleen het I-element van
de PICO-vraag in zoektermen
vertaald. Vanwege de beperkte
aantallen treffers is geen verdere
beperking gemaakt. Op basis van
de criteria follow-upduur, grootte
van de onderzoekspopulatie en
vergelijkbaarheid met onze PICOoutcomes, werd de best available
evidence gevonden in het artikel
van Sauer et al.5
Evidence
Sauer et al. gaven in een retrospectieve studie een overzicht van
tien jaar ervaring met ivf-icsi in
combinatie met sperm washing bij
hiv-1-discordante paren.
In deze studie werden 181 hiv-1discordante paren geïncludeerd,
waarvan de man hiv-1-geïnfecteerd
was, wat resulteerde in 355 verse
icsi-cycli en 65 cryo-terugplaatsingen.

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 123, mei 2010

141

Geëxcludeerd werden patiënten
met een te hoge viral load en een
CD4-aantal van < 250 cellen per
mm3. Na een behandeling met
sperm washing werd een spermatozoön geïnjecteerd in de oöcyt, en
werd op dag 3 of dag 5 het embryo
teruggeplaatst. Vervolgens werden
vrouwen ieder trimester van de
zwangerschap, direct post partum
en zes maanden na de bevalling
getest op hiv. Ook werden de
kinderen neonataal, na drie en na
zes maanden getest op hiv door
middel van polymerase chain reaction (PCR). Daarnaast werd er ook
gekeken naar het aantal zwangerschappen en het aantal obstetrische
complicaties.
In 128 paren vonden 161 klinische
zwangerschappen plaats, waarbij
116 bevallingen van 103 paren. Eén
paar werd geëxcludeerd omdat
enkele weken voor de icsi-behandeling seropositiviteit bij de vrouw
werd ontdekt. Het aantal doorlopende zwangerschappen was 39%
(134 van de 347). Er vonden 21
spontane abortussen en 1 vrijwillige terminatie wegens trisomie
21 plaats. Als resultaat van de 116
bevallingen werden er 170 neonaten geboren.
Gedurende de icsi-procedures is
er geen enkele maal seroconversie
opgetreden bij de vrouw. Ook is er
bij alle 170 neonaten geen enkele
keer seroconversie opgetreden.
De auteurs stellen dat ivf-icsi een
veilige methode is om toe te passen
bij hiv-1-discordante paren met
een kinderwens, waarvan de man
geïnfecteerd is. Daarom zijn zij
van mening dat ivf-icsi beschikbaar moeten worden voor hiv-1discordante paren, mede omdat de
manier waarmee wordt getracht de
spermatozoa hiv-1-vrij te maken,
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sperm washing, dezelfde is als bij een
behandeling met iui en ivf. Daarbij
zou met een verhoogde kans op
zwangerschap bij icsi, vergeleken
met iui, de mogelijke exposure
van de vrouw aan hiv-1-partikels
worden teruggebracht. Als nadelen
noemen de auteurs wel de kostbaarheid en arbeidsintensiviteit van
de icsi-behandeling.
Conclusie en
aanbeveling
Een behandeling met sperm washing
in combinatie met icsi lijkt voor
hiv-1-discordante paren een veilige
en effectieve manier om zwanger
te worden. Uit dit onderzoek is
gebleken dat er geen enkele keer
sprake is geweest van seroconversie, zowel niet bij de moeder
als bij het kind. Deze conclusie
is gebaseerd op bewijskracht 2C,
aangezien de studie is opgezet als
beschrijvend onderzoek en een registratie is van de outcomes. Gezien
deze resultaten en het feit dat tot op
heden bij in totaal 1300 icsi-cycli bij
hiv-1-discordante paren in diverse
studies geen enkele keer sprake is
geweest van seroconversie van hiv1,3 bevelen wij aan (graad C) dat er
aanwijzingen zijn dat het huidige
standpunt moet worden herzien en
dus dat een icsi-behandeling voor
deze patiëntengroep mogelijk moet
worden gemaakt in een expertisecentrum, zoals thans aanwezig in
het AMC.
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Wat ons opvalt in de LVR2

Perinatale sterfte (3):
Stuitligging a terme
T. DE NEEF en A. FRANX met medewerking van C.C.T. RIETBERG

Inleiding
In onze huidige analyses met LVRinsight zoomen we in op verschillende
aspecten van perinatale sterfte. We
hebben in eerdere afleveringen laten
zien dat bij voldragen kinderen
het risico op sterfte ante partum
vergelijkbaar is met het sterfterisico
tijdens en na de baring en dat de
perinatale sterftekans het kleinst is
rond week 40. Electieve inleidingen
en sectio’s blijken relatief veilig te
zijn. Ditmaal onderzoeken we de perinatale sterfte van aterme kinderen
in stuitligging.
2000: Hannah’s impact
Tien jaar geleden publiceerden
Hannah et al. de resultaten van de
zogenaamde Term Breech Trial, een
spraakmakend gerandomiseerd
onderzoek waarin de uitkomsten
werden vergeleken van een in opzet
vaginale geboorte versus een geplande sectio caesarea voor aterme
eenlingen in stuitligging.1 De studie
toonde aan dat de kans op perinatale sterfte of ernstige perinatale
morbiditeit significant lager was bij
een geplande sectio in vergelijking
met een in opzet vaginale baring
(relatief risico 0,33; 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,19-0,56), zonder
significant verschil in ernstige morbiditeit van de moeder. Dit nieuws
haalde de landelijke pers en de
NVOG liet in de richtlijn Stuitligging
opnemen dat aanstaande moeders
moesten worden voorgelicht over de
uitkomsten van het onderzoek van
Hannah. Het resultaat daarvan is
geweest dat het landelijk percentage
primaire sectio’s bij stuitliggingen
in zeer korte tijd toenam van 23%
naar 62%. Sindsdien is dat percentage vrijwel constant gebleven. De

discussie over de Term Breech Trial
en de stuitbevalling is zowel in de
literatuur als in de beroepsgroep
nooit verstomd. In Nederland werd
gewezen op de prijs die men betaalt
voor het beleid om aterme kinderen
in stuitligging door middel van een
geplande sectio geboren te laten
worden: om het leven van één kind
in stuitligging te redden zouden
ongeveer 200 sectio’s extra moeten
worden gedaan, resulterend in gemiddeld één extra uterusruptuur in
een volgende zwangerschap.2
Winst voor het kind
Onze aandacht gaat uit naar voldragen (meer dan 37 volle weken)
eenlingzwangerschappen. We
excluderen casus met letale congenitale afwijkingen en casus waarbij
het kind al dood was bij het eerste
onderzoek vóór het begin van de
partus. We beperken ons verder tot
de baringen waarbij de tweede lijn
betrokken werd vóór de uitdrijving begon. In die groep zitten in
de periode 1996-2008 bijna 87.000
stuitbevallingen en ruim een miljoen
kinderen in hoofdligging. Omdat er
in het jaar 2000 een grote beleidsverandering plaatsvond, sluiten we dat
jaar uit; we vergelijken de jaargemiddelden van de vier jaar vóór
2000 en de acht jaar erna.
Wat betreft de kans op perinatale
sterfte (tot en met zeven dagen post
partum) zijn de kinderen erop
vooruitgegaan. In de vier jaar vóór
2000 stierf 0,64% van de kinderen
in stuitligging vóór, tijdens of na de
geboorte en in de acht jaar na 2000
0,36%. Bijna een halvering! De winst
treedt zowel op bij de antepartumsterfte als bij sterfte tijdens/na de
geboorte, zoals figuur 1 laat zien.
De cijfers zijn gecorrigeerd voor de

onderrapportage van postpartumsterfte in de LVR2.
Perinatale sterfte lijkt überhaupt
af te nemen met de jaren. Daarom
presenteren we in dezelfde figuur
de corresponderende percentages
voor kinderen in hoofdligging, met
overigens dezelfde selectiecriteria.
Voor hen is het sterfterisico met
bijna een kwart gereduceerd (van
0,31% tot 0,24%).
Corrigerend voor de verbeteringen
in de referentiegroep (de kinderen
in hoofdligging), schatten we dat
0,15%-0,20% minder aterme kinderen in stuitligging sterven na de
substantiële toename van het aantal
geplande sectio’s in 2000. Vertaald
naar aantallen: per maand sterft één
kind in stuitligging minder als gevolg van 200 extra geplande sectio’s.
Tabel 1 resumeert op welke wijze
stuitbevallingen in de gekozen
selectie de laatste jaren (2001-2008)
beginnen en eindigen en wat de
corresponderende risico’s zijn van
sterfte tijdens en na de bevalling.
De sterfte durante en post partum
bij een in opzet vaginale stuitbevalling (0,5%) is vijfmaal hoger dan
onder kinderen die door middel van
een geplande sectio geboren worden
(0,1%). En ook rond viermaal zo
hoog als bij een vergelijkbare groep
in hoofdligging. De tabel laat zien
dat relatief de meeste sterfte bij
stuitligging optreedt bij de vaginaal
geëindigde bevallingen. Het risico
van sterfte durante en post partum
na een inleiding bij stuitligging (een
paar honderd per jaar) is maar liefst
1,3%.
De prijs die de moeder en het volgende kind betalen voor een beleid
van geplande sectio caesarea bij
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aterme stuitligging is moeilijk vast te
stellen. De kans op maternale sterfte
als gevolg van een sectio is erg laag.
Helaas is op dit moment de LVR2
nog niet ingericht om de perinatale
sterfte en morbiditeit en de maternale morbiditeit na een eerdere sectio
caesarea te kunnen analyseren.
Wij vroegen Christine Rietberg om
commentaar:
Deze cijfers zijn in lijn met hetgeen
ik in mijn proefschrift3 kon rapporteren. De publicatie van Hannah
et al. heeft geleid tot een resolute
verandering in ons interventiebeleid
en dat beleid is daarna niet meer
aangepast. De afname in sterfterisico
bij stuitligging blijkt – getuige de
figuur – aanzienlijk groter dan de
afname bij hoofdligging. De figuur
toont mooi dat het niet alleen de
handeling van de sectio is die de
winst brengt. Een deel van de winst
zit immers ook in de afname van antepartumsterfte doordat bevallingen
gemiddeld een paar weken ‘naar
voren’ zijn gehaald. Dit zou een
onderbouwing kunnen zijn voor het
argument dat Gerard Visser eerder
in deze rubriek in algemene zin hanteerde:4 ingrijpen is altíjd gunstig ter
voorkoming van antepartumsterfte.
Waar ik een beetje van schrik is
dat de sterfte bij stuitliggingen met
een spontaan begonnen baring nog
steeds ruim 0,4% is. Dat was in het
verleden niet veel anders. Je zou
toch denken dat de extra sectio’s
die we sinds de beleidsverandering
doen, worden gedaan bij de casus
met de grootste risico’s. De groep
die spontaan begint, moet in dat
geval gemiddeld een lager sterfterisico hebben dan vroeger. Dat dit niet
blijkt, betekent dat we misschien
niet erg goed zijn in het inschatten
van de individuele risico’s van een
partus met stuitligging. Of wellicht
maken we sinds de beleidsverandering in 2000 wél een betere risicoselectie maar is onze collectieve
ervaring in de begeleiding van een
vaginale stuitbevalling aanzienlijk
verslechterd ten gevolge van de
kleinere aantallen.
Hierop doorredenerend: gynaecologisch Nederland zou best een beleid
kunnen afspreken waarbij stuitbevallingen in principe altijd via een
primaire sectio behoren te verlopen.
Zo’n rigoureus beleid zou betekenen
dat we per jaar 1300 extra primaire
sectio’s verrichten (en 1175 secundai-
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Stuitligging

0,5%

Hoofdligging
ante partum

0,4%

durante/pp
0,3%

0,2%

0,1%

0,0%
voor 2000

na 2000

voor 2000

na 2000

Figuur 1. Sterfte bij stuit- en hoofdliggingen vóór en na 2000.
Einde

Geplande
sectio

Ongeplande
sectio

Ingreep*

Spontaan

Totaal

Begin
Geplande
Sectio

3950 / 0,1%

3950 / 0,1%

Inleiding

100 / 0,2%

7 / 5%

175 / 1,7%

282 / 1,3%

Spontaan

1075 / 0,3%

40 / 3%

1075 / 0,5%

2190 / 0,4%

1175 / 0,3%

47 / 3%

1250 / 0,7%

6422 / 0,2%

Totaal

3950 / 0,1%

Tabel 1. Gemiddelde aantallen partus per jaar sinds 2000, en het sterfterisico durante en post
partum naar wijze van het begin en het einde van de partus, voor voldragen eenlingen in stuit
ligging zonder letale congenitale afwijkingen.
* Ingreep= forcipale extractie, vacuümextractie, versie en extractie, primaire stuitextractie.
re sectio’s verruilen voor primaire)
waardoor zo’n twaalf kinderen minder sterven rond de geboorte. Dus
ruim 100 sectio’s per extra ‘gered’
kind. Dit zou nauwelijks tot discussie hoeven leiden. In 2000 immers
besloten we al dat een extra kind
redden wel 200 sectio’s mag kosten.
Volgens mij zou het zeer nuttig zijn
als binnen de Koepel Kwaliteit op
grond van deze cijfers het interventiebeleid aangaande aterme stuitligging opnieuw gëevalueerd wordt.
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Aandachtsgebieden en
subspecialisaties
ThEO Helmerhorst
In de Vereniging is een discussie
gaande over de afbakening van
aandachtsgebied en subspecialisatie.
Tijdens die discussie is het goed als
uitgangspunt te nemen dat de opleiding tot gynaecoloog in onze vereniging serieus wordt vormgegeven en
dat onze leden in de zes opleidingsjaren terdege worden voorbereid
op de beroepsuitoefening. De aldus
goed opgeleide gynaecoloog kan
zich bekwamen in een aandachtsgebied. Dat aandachtsgebied is aan
te merken als verdieping in een
onderdeel van ons vak. De kwaliteitskenmerken zijn door de Pijlers
omschreven en de kwaliteit van
dat deel van de beroepsuitoefening
wordt beoordeeld tijdens de kwaliteitsvisitatie. Wij beschouwen ons
vak als één en ondeelbaar, maar het
is niet ondenkbaar om tijdens het
werkzame leven van aandachtsgebied te wisselen, zodat de beroepsuitoefening uitdagend blijft.
Certificering
De visie op de beroepsuitoefening
is de laatste tijd wat meer gepreciseerd en daarmee ook de inpassing
van de subspecialist in het tableau.
In het geval van de subspecialist is
beroepsuitoefening slechts mogelijk
na een gecertificeerde opleiding
(fellowship) én werkzaamheid in een
erkend centrum. Beide aspecten
zijn noodzakelijk. Certificering is
een complex proces met juridische
en organisatorische aspecten en kan
waarschijnlijk het best door een externe instantie worden uitgevoerd
(zoals de MSRC). Certificering is
slechts nodig indien de uitoefening
van een deel van het vak (subspecialisme) gepaard gaat met kennis
en kunde die niet in de opleiding
worden opgedaan en niet kunnen
worden opgevat als een verdieping

van de bestaande opleidingseindtermen. Als voorbeeld is de grote
oncologisch-gynaecologische chirurgie te noemen: operaties buiten
het bekken en aan lymfklieren vereisen een expertise die de patiënt
niet kan verwachten van iedere gynaecoloog. Dat heeft ook te maken
met het volume van de zorg en dus
met de kwaliteit van de verleende
zorg. Daarmee komt het tweede
criterium in beeld inzake subspecialisatie: het (door de NVOG)
erkende centrum. Ook hier geeft
een voorbeeld uit de Pijler Oncologie helderheid. Oncologische zorg
kan op veel plaatsen in ons land op
kwalitatief goede manier worden
verleend, maar voor de kwaliteit
van de zorg is het beter (gelet op
het lage volume) om deze zorg
te verlenen in een beperkt aantal
aangewezen centra. Dat betekent
niet dat andere afdelingen van mindere kwaliteit zijn, maar dat er een
keuze in het belang van de patiënt
heeft plaatsgevonden. Daarom zijn
er op dit moment tien centra voor
oncologisch-gynaecologische subspecialistische zorg aangewezen.
Het is niet moeilijk voor te stellen
dat in de toekomst het aantal centra
kleiner kan worden.
Wat voor de oncologie geldt, dient
ook te passen voor de andere
subspecialismen: perinatologie,
voortplantingsgeneeskunde en
urogynaecologie. Alleen daar waar
de zorgverlening vereist dat een
nog langere opleiding dan zes jaar
noodzakelijk is en waar verdieping van de bestaande kennis en
kunde onvoldoende is, kan – als
uitzondering – de subspecialist in
beeld komen. Niet als een ‘supergynaecoloog’ met de subspecialistische registratie als ‘bewijs van goed
gedrag’, maar als een gynaecoloog
met kennis en ervaring van een

zeldzaam stukje van ons vak.
En alleen in combinatie met een
beroepsuitoefening in een erkend
subspecialistisch centrum (dat niet
noodzakelijkerwijs een universitair
centrum dient te zijn). De subspecialistische delen van ons vak vormen aldus een kleine schil om de
‘body’ van ons vak. De meeste zorg
wordt verleend door gynaecologen
met een aandachtsgebied.
Raamnota
Het College Subspecialisatie heeft
van het bestuur van de NVOG de
opdracht gekregen om de verschillende nota’s over subspecialisatie op
elkaar af te stemmen en de bestaande tegenstrijdigheden te uniformeren. De bestaande nota’s zullen dan
vervangen worden. In de nieuwe
Raamnota Subspecialisatie (die op
de ALV van juni a.s. ter stemming
zal worden gebracht) ligt de nadruk
op toetsbare criteria voor opleiding
en op kwalitatieve beroepsuitoefening in erkende centra. De Nota’s
Organisatie van Zorg handelen over
de aandachtsgebieden.
Tevens wil het bestuur het aantal
subspecialisten niet groter maken
dan nodig is. Je maakt je kwetsbaar
als een groot deel van de beroepsgenoten een vak uitoefent dat niet in
onze eindtermen is vastgelegd. Dat
kan weer tot medico-legale strubbelingen leiden.
Zo blijven we samen goed op koers
en houden we een coherente opvatting over de uitoefening van ons uitdagende en omvangrijke vak. Want
de NVOG, dat zijn we toch zelf!
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Uit de Koepel Kwaliteit

Tussen Weimar en Stalin
B.W. Mol

Deze keer is het weer mijn beurt
om vanuit de Koepel Kwaliteit de
maandelijkse column in het NTOG
over het kwaliteitsbeleid te schrijven, maar er zijn eigenlijk geen
nieuwe grote algemene ontwikkelingen waarover ik u kan berichten. De commissie richtlijnen heeft
naar voorbeeld van het Otterlomodel afgelopen jaren geïnvesteerd
in vergelijkbare commissies op het
gebied van benigne gynaecologie
en voortplantingsgeneeskunde
en heeft de banden met de werkgroep oncologische gynaecologie
aangehaald. Onze vereniging heeft
met succes ingezet op het verwerven van gelden voor het maken
van multidisciplinaire richtlijnen. De verkregen gelden zijn
deels gebruikt om het maken van
richtlijnen te ondersteunen in een
zogenaamd arts-onderzoekermodel waarbij jonge collega’s helpen
met het opzoeken en beoordelen
van literatuur, die nodig is om
richtlijnen te maken. Hiermee is
voor de komende jaren een basis
gelegd om de bestaande richtlijnen
te consolideren en te verbeteren en
om met nieuwe met name multidisciplinaire richtlijnen te komen.
Ik wil daarom ingaan op het traject
dat doorlopen dient te worden
voordat de richtlijnen gemaakt
kunnen worden: het maken van
medische kennis. Zonder goede
medische kennis immers geen
richtlijnen. Afgelopen week
organiseerde Katia Bilardo in het
kader van de zogenaamde Spinozaleerstoel een bezoek van Kypros
Nicolaides aan mijn faculteit. Ik
vroeg aan Nicolaides wat zijn visie
was op de manier om grote studies
te verrichten. Het antwoord was
voor mij toch nog wel verrassend:
“Military dictature”. Kypros suggereerde om lijstjes op de WC te
hangen met de includeerders en
daarachter het aantal inclusies dat
zij verricht hadden, alsmede een

146

foto van degene die het slechts
geïncludeerd had. Daarnaast moedigde hij jonge onderzoekers aan
om mensen zowel met positieve
als met negatieve feedback te stalken om patiënten te includeren.
Ook deze week werd een bijeenkomst van de werkgroep Perinatologie en maternale ziekten, die
helemaal ging over meerlingzwangerschappen bezocht door tachtig
geïnteresseerden. Eén van de jonge
sprekers stelde terecht vast dat de
NVOG-richtlijn meerlingen in deze
onduidelijk is over het precieze
moment van bevallen van een
zwangere met een monochoriale
meerling, waarna zij de hoop uitsprak dat de NVOG hier verandering in zou brengen in de nieuwe
richtlijn die nu in voorbereiding is.
Hoe moet de NVOG dat doen als
wij niet werken aan het verzamelen van goede evidentie? Tijdens
de bijeenkomst werden de data
van een landelijke retrospectieve
studie en een kleinere prospectieve
studie gepresenteerd, aangevuld
met casuïstiek uit de zaal. Bij
discussie over wat nu het te voeren
beleid moest zijn, opperde een van
de aanwezigen om bij afwezigheid
van duidelijke evidentie dan maar
een en ander in stemming te brengen. De optimale behandeling van
de patiënte bepalen aan de hand
van parlementaire democratie op
basis van casuïstiek en retrospectieve studies.
Ik dacht terug aan Nicolaides,
waarbij er naar mijn mening toch
een tussenvorm moest zijn te
vinden tussen de militaire dictatuur uit de twintigste eeuw en
de parlementaire democratie van
Weimar. Tachtig aanwezige gynaecologen en echoscopisten beschikken samen over de expertise en de
capaciteit om in een gezamenlijk
protocol antwoord te geven op een
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aantal onzekerheden: nekplooimeting voor vierhonderd patiënten
met een monochoriale meerling
bij twaalf weken, enkele echoscopische bepalingen gericht op
twin-to-twin transfusiesyndroom,
intensieve controle met zo nodig
verwijzing van patiënten met
mogelijke complicaties naar het
enige centrum in Nederland, en tot
slot aan patiënten, die de 34 weken
halen, een gerandomiseerde interventie aanbieden voor ofwel direct
bevallen, ofwel onder monitoring
afwachten tot 38 weken: MONochiariale meerling, Expectatief of
Termineren (de MONET-studie),
bij tachtig aanwezigen vijf inclusies per persoon. Eigenlijk zijn wij
het aan onze patiënten verplicht
om te zorgen dat dit soort evaluaties tot stand komen. Alleen dan
heeft – voor in dit geval patiënten
met een monochoriale meerling
– een kwaliteitscirkel waar de
NVOG zich hard voor maakt zin.
Het zal duidelijk zijn dat dit soort
evaluaties een verandering van
mentaliteit vraagt. Ergens zal een
compromis gevonden moeten
worden tussen de autonome specialist in de autonome maatschap
enerzijds en centrale aansturing
anderzijds. Ook de academische
centra hebben hier hun eigen
verantwoordelijkheid. De periode
waarbij de hoogleraren elkaar via
hun voordragende assistenten
lieten weten wat het beste beleid
was, ligt gelukkig ver achter ons.
Momenteel is in alle disciplines
samen sprake van een unieke
samenwerking, waarbij naar mijn
mening een goede balans gevonden is tussen de autonomie van
de academische afdelingen en
de bijdragen van die afdelingen
aan landelijke activiteiten. Leuk
was daarbij dat op de laatste SGI
maar weer eens bleek hoe goed de
bijdrage van Nederlandse onder-

zoekers is aan de ontwikkeling van
ons vakgebied blijkend uit twee
prijzen voor wetenschappelijke inzendingen en een prijs voor Louis
Peeters (na Bart Fauser in 2009)
voor zijn jarenlange mentorschap
voor jonge onderzoekers. Leuk is
ook vast te stellen dat de discussie
over de balans tussen fundamenteel, transrationeel en evaluatief
onderzoek in de beginjaren van de
SGI niet speelde. De eerste voorzitter van de SGI William Dieckmann
(1953-1954) was ook degene die in
1953 de trial publiceerde waarin
bleek dat DES niet effectief was.1
Dieckmann begreep al dat we niet
kunnen zonder systematische evaluatie. Als wij deze systematische
evaluatie als beroepsgroep niet in
gezamenlijkheid aanpakken zal het
straks voor ons gedaan worden,
waarbij zeer waarschijnlijk de
deskundigheid van degene die beslissen minder groot is dan die van
onszelf. Kijk maar naar de discussie rondom de vergoeding van het
aantal ivf-cycli die weer op eens af
gaat komen, maar nu voorzien van
een lifestyletintje. Als wij nu niet
evalueren of er nog wel plaats is
voor IUI bij onverklaarde subfertiliteit, en of lifestyle-interventies
voorafgaand aan fertiliteitsbehandelingen zin hebben, wordt het
straks voor ons bepaald.

Er is naar mijn persoonlijke mening in de toekomst geen plaats
meer voor een beroepsgroep
waarin gynaecologen op 20 km afstand van elkaar patiënten met een
pre-eclampsie bij 36 weken ofwel
inleiden ofwel expectatief behandelen, maar weigeren mee te doen
aan de evaluatie, waarin weer
andere gynaecologen stellen dat ze
niet mee doen aan de evaluatie van
een pessarium ter voorkoming van
vroeggeboorte omdat ze al weten
dat zoiets niet werkt (in 2009 5000
recepten per jaar in Nederland en
Duitsland), waarin weer andere
gynaecologen, ofwel obese vrouwen weigeren te includeren in een
lifestylestudie omdat ze te zwaar
zijn en geen ivf mogen ondergaan
ofwel precies even zware vrouwen
een ivf-behandeling willen geven
zonder lifestyle-interventie, in
weerwil van hun eigen zorgketen
en een protocol goedgekeurd door
de METC weigeren om een patiënte met een korte cervix randomisatie aan te bieden voor progesteron,
omdat dat niet ethisch zou zijn en
waarin weer andere gynaecologen
klagen dat ze gestalkt worden
na drie door hen onbeantwoorde
mailtjes van de lokale research
medewerker.
De basis van ons kwaliteitsbeleid
ligt bij de kennis dat druklijnen

niet thuis horen op een verloskamer, dat we diabetes gravidarum
moeten behandelen, dat de laparoscopsie ten minste even goed is als
de laparotomie in de behandeling
van het endometriumcarcinoom,
dat aspirine niet helpt bij herhaalde miskraam, dat inleiden van de
baring de kans op een sectio niet
verhoogt enzovoort enzovoort. Pas
daarna is het zinvol om te werken
aan richtlijnen, implementatie,
indicatorontwikkeling, visitatie en
accreditatie.
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Deze column is geschreven op persoonlijke titel. Ik sta altijd open voor
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Anticoagulantia niet effectief in geval
van herhaalde miskraam
Kaandorp SP, Goddijn M, Post JA
van der, Hutten BA, Verhoeve HR,
Hamulyák K, Mol BW, Folkeringa N,
Nahuis M, Papatsonis D, Büller HR,
Veen F van der, Middeldorp S. NEM
2010 [Epub ahead of print].

Aspirine en low-molecular-weight heparines (LMWH) worden wereldwijd veel voorgeschreven aan vrouwen met een herhaalde miskraam, zonder dat deze praktijk door
wetenschappelijk bewijs ondersteund wordt. De huidige studie onderzocht of dergelijke
behandelingen inderdaad resulteren in een hogere fractie levend geboren kinderen dan
een expectatief beleid. Secundaire uitkomstmaten waren de percentages miskramen,
IUVD, en obstetrische complicaties als pre-eclampsie, HELLP-syndroom, intra-uteriene
groeivertraging, abruptio placentae en partus prematures. Vrouwen met ≥ 2 miskramen
die een zwangerschap nastreefden dan wel korter dan 6 weken zwanger waren, konden
geïncludeerd worden, waarna randomisatie de behandelstrategie bepaalde, te weten
placebo, 80 mg aspirine, dan wel 80 mg aspirine met 2850 IE Fraxiparine vanaf het moment dat positieve hartactie echoscopisch gezien werd. In totaal werden 364 vrouwen
gerandomiseerd, van wie 299 vrouwen zwanger werden. Zowel aspirine (RR 0.89, 95%
BI 0.71-1.13) noch aspirine gecombineerd met LMWH (RR 0.96, 95% CI 0.76-1.19) bleken
effectief in het verbeteren van de zwangerschapsuitkomst, ten opzichte van placebo.
Evenmin werden verschillen in secundaire uitkomstmaten waargenomen. Wel werd in
bijna 40% bijwerkingen van de LMWH-injecties gerapporteerd, zoals blauwe plekken en
zwellingen.
Significante interacties tussen behandelarm en aan- of afwezigheid van erfelijke trombolie, eerdere levengeborene, leeftijd of aantal miskramen bleken niet aanwezig. De
auteurs concluderen op basis van het bovenstaande dat er bij vrouwen met een herhaalde miskraam geen indicatie bestaat voor behandeling met aspirine alleen dan wel in
combinatie met LMWH.

Vaardigheden uit laparoscopische simulatie
trainingen ook op langere termijn behouden
Hiemstra E, Kolkman W, Put MA
van der, Jansen FW. Gynecol Surg;
6(3): 229-235.
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Het trainen van laparoscopische vaardigheden op oefenboxen wordt tegenwoordig in de
opleiding tot gynaecoloog veel gebruikt. In de huidige studie werd bekeken of dergelijke
vaardigheden ook na een lange periode van laparoscopische inactiviteit behouden blijven. Daarvoor werden zeven medische studenten een jaar na het afleggen van een vijf
weken durende laparoscopische trainingssessie opnieuw geobserveerd. De studenten
legden vijf toetsen af, te weten het plaatsen van een pijpenrager, het leggen van kraaltjes
in de letter B, het uitknippen van een cirkel uit een handschoen, het uitspannen van een
rubberen elastiek rondom een vierkant van spijkers en het leggen van een intracorporele
hechting.
Scores werden berekend door het optellen van de totale tijd die het voltooien van een
opdracht vergde, in combinatie met strafpunten. Het bleek dat een jaar na dato de scores
van de deelnemers niet statistisch significant slechter waren voor een viertal onderdelen
(pijpenrager p=0.46, kralen p=0.24, cirkel p=0.31, knopen p=0.13). Echter, het uitspannen
van het elastiek werd minder snel en nauwkeurig uitgevoerd (p<0.05). Desalniettemin
waren alle retentiescores beter dan de score voor aanvang van de cursus een jaar tevoren. Derhalve concluderen de auteurs dat het trainen van laparoscopische vaardigheden
ook op de lange termijn effectief is, maar dat weefselgevoel één van de aspecten van
laparoscopie is die het eerst verdwijnt bij onvoldoende onderhouden van de vaardigheden.
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