Inhoud
Colofon
HOOFDREDACTIE
S.A. Scherjon, hoofdredacteur
M.P.M. Burger, voorzitter deelredactie gynaecologie
J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie
V. Mijatovic, voorzitter deelredactie voortplantings
geneeskunde
P.C. Scholten, namens de NVOG
I.M.W. Ebisch, namens de VAGO
DEELREDACTIES
E.A. Boss, gynaecoloog
G. Dohle, uroloog
S.V. Koenen, perinatoloog
K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus
S.W.A. Nij Bijvank, perinatoloog
A.C.J. Ravelli, epidemioloog
S. Repping, voortplantingsgeneeskunde
R.A.K. Samlal, gynaecoloog
E. Slager, gynaecoloog
J.A. Stoutjesdijk, gynaecoloog
W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog
R.M.F. van der Weiden, voortplantingsgeneeskunde
W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog-seksuoloog

310
312

Editorial

317

Anti-P+P1+Pk als oorzaak van vroege of habituele abortus
L. Muller, L. Porcelijn en H. van Huisseling

320

Endometriose van het ovarium en in-vitrofertilisatie
G.A.J. Dunselman

324

Primaire pneumokokkenperitonitis; een zeldzame oorzaak van acute buikpijn
bij vrouwen
S.M.T.A. Goossens, B.J. Telgenkamp, F.S. Stals en F.J.M.E. Roumen

329

Antenatale bewaking en optimale tijdstip voor geboorte van monochoriale
tweelingzwangerschappen
K.E.A. Hack, J.B. Derks en G.H.A. Visser

335

Adenomyose in historisch perspectief met focus op moderne beeldvorming en
behandeling
V. Mijatovic, J.H.T.M. van Waesberghe, R. Schats en P.G.A. Hompes

344

Aangeboren hartziekten bij de zwangere vrouw
P.G. Pieper

349

Lichen planus, de witte raaf onder de fluor vaginalis
A.W. Keegstra en M.P.H. Vleugels

353

Management van de patiënte met prematuur ovarieel falen/primaire ovariële
insufficiëntie
E.A.H. Knauff

357

Reactie op artikelen: Maatregelen bij Jehova’s getuigen en Lijden aan
zelfbeschikking: over het recht op de verkeerde keuze
M.W. Glas en P.D. Stienstra

358

Reactie op artikel: Concentratie van obstetrische zorg om babysterfte in
Nederland te voorkomen? Enige nuancering is nodig!
S.V. Koenen

362

Wat ons opvalt in de LVR2 – Geboortegewicht
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van G.H.A. Visser

364

Uit de Koepel Kwaliteit – Patiëntveiligheid, onze zorg?
R. Bekkers

366

NOBT
S.F.P.J. Coppus

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 redactie-secretariaat 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.

Nieuwe Influenza A (H1N1) in de zwangerschap
E.C. van Asbeck, R.C. Painter, J.A.M. van der Post en K. Boer

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.
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
Zie www.nvog.nl
AFBEELDING OMSLAG
Beeld van Elisabeth Derijcke, Burgh-Haamstede.
Eigendom van E. Slager.
ISSN 0921-4011

309
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
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 voort-plantingskunde, 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.

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.

Editorial

Weer verandering
S.A. Scherjon

Texel oktober 2010
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Abraham Verghese, internist van Indiase afkomst, opgegroeid in het Addis Abeba van keizer Haile Selassie
met uiteindelijk een glanzende medische carrière in
de VS, is in Nederland vooral bekend door zijn roman
Cutting for Stone; een boek dat hier De heelmeesters
als titel kreeg; een voor dokters intrigerende titel.1
De Engelse titel slaat terug op dr. Thomas Stone, een
chirurg – de vermoedelijke vader van een gescheiden
siamese tweeling, Marion en Shiva – werkzaam in
een missieziekenhuis. De moeder van de kinderen,
een Indiase non, werkte ook in dit ziekenhuis, overlijdt in het kraambed. Haar geliefde als haar behandelende dokter, vertrekt zonder (ogenschijnlijk) een
spoor achter te laten. De kinderen groeien op bij een
doktersfamilie en beide kinderen worden dokter: de
één een slecht opgeleide dokter in Ethiopië; de andere na een moeizame carrière in de VS. Een boek met
meerdere verhalen en veel (autobiografische) details,

met een verrassende ingewikkeldheid en gelaagdheid die vooral aan het eind duidelijk worden. Een
aantrekkelijk boek speciaal voor de gynaecoloog.
Daarbij is de schrijver zelf een interessant persoon.
Verghese is internist, professor en ’bijna-hoofd’ – al
die bijzondere Amerikaanse titels!– van de afdeling
Interne geneeskunde van Stanford. Hij verzorgt daar
een leerstoel over ’theorie en praktijk’ van de geneeskunde. Dit is wel een erg brede leeropdracht: niet
wat je noemt één bepaald eiwit dat een rol speelt
in een heel specifiek metabool proces. Hij behoort
met bijvoorbeeld Tjechov, S. Maughum en dichter
bij huis: Vestdijk en Belcampo, tot de schrijvende
dokters. Verghese oefent echter – overigens net als
Belcampo eens studentenarts te Groningen – in tegenstelling tot de anderen, dit beroep ook daadwerkelijk uit. In de New York Times van augustus 2010
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bespreekt Verghese het boek van Jonathan Weiner
over onsterfelijkheid. Hierin vertelt hij terloops dat
hij niet uitkijkt naar onsterfelijkheid, maar dat een
langer leven hem wel de mogelijkheid zou bieden,
niet te hoeven kiezen tussen zijn grote liefdes de
interne geneeskunde of de verloskunde, dat op de
derde plaats van zijn voorkeur komt, na de chirurgie. Met een langer leven kan je afwisselend in de
verschillende specialismen werken! Eigenlijk geeft hij
hiermee aan waarom verloskunde/gynaecologie zo’n
mooi specialisme is, omdat je er zowel je belangstelling voor interne geneeskunde als voor chirurgie,
maar ook voor psychiatrie in kwijt kunt: het vierde
specialisme van voorkeur van Verghese. Ook de verschillende hoofdfiguren uit het boek beoefenen deze
specialismen, behalve de psychiatrie!
Naast fictie heeft Verghese vooral geschreven over
het grensvlak cultuur en geneeskunde. Dit verklaart
dat van zijn hand zowel in het NEJM van Kerstmis
20082 als in het BMJ van Kerst 20093 – altijd ’specials’– een beschouwend stuk verscheen. Hij doet
de assistenten in opleiding de suggestie om zo kort
mogelijk te verblijven in de “bunker met de beeldschermen”, deze zo snel mogelijk te verlaten en te
concentreren op het meest cruciale van de opleiding:
de patiënt zelf. Hij waarschuwt dat “invoeren in het
elektronische dossier, het door dit systeem heen
loodsen van de patiënt, terwijl de werkuren gerespecteerd worden” resulteert in een naar verhouding
“verbazingwekkende hoeveelheid tijd die doorgebracht wordt voor het beeldscherm”. Het EPD maakt
daarmee van de patiënt een andere patiënt, verandert hem/haar in een ’I-patiënt’ die al helemaal, niet
in kaart, maar in beeld is gebracht door de EHBOarts of physician assistent, terwijl de dokter wel de
gegevens elektronisch heeft geraadpleegd, maar de
patiënt niet gezien heeft. Ook de dokter wordt anders, meer verwijderd van het bed, op afstand, en
deze zal daarmee voor de patiënt een veel minder
belangrijke rol vervullen. Hierbij ontstaat het risico

dat niet de verschijnselen aan het bed de nadere
diagnostiek gaan bepalen, maar onjuist of los van
de klinische gegevens geïnterpreteerd aanvullend onderzoek bij de ’I-patiënt” de volgende kostbare, zelfs
soms gevaarlijke stappen bepalen.2 De dokter verliest dan een deel van zijn passie voor geneeskunde
en zo wordt het een beroep dat je voor een beeldscherm kan of soms moet beoefenen. Automatisering
als de aanvankelijke poort tot een betere, efficiëntere
geneeskunde, wordt nu geneeskunde via een portal.
En omdat we daardoor zo weinig onderwijs aan het
bed hebben, gaan de opleidingsassistenten naar dure
cursussen met acteurs om daar het gebrek aan klinische vaardigheden bij te spijkeren, terwijl op datzelfde moment de opleidingsmomenten in de kliniek
verloren gaan. De waarheid ligt – zoals altijd – in het
midden. Het is ongelooflijk hoe snel je een veelvoud
aan gegevens kunt terugvinden en je bent nooit meer
een status kwijt. Daardoor ben je een betere dokter.
Maar dit zal nooit een goed lichamelijk onderzoek –
bijvoorbeeld door gebruik te maken van de ’Standord
25’– kunnen vervangen, ook omdat dit juist kostbaar
vervolgonderzoek kan voorkomen.3 Met daarnaast de
betekenis van het lichamelijk onderzoek als een ritueel, in een specifieke omgeving, in speciale kledij dat
de start aangeeft van de mogelijke heilzame patiëntdokter verhouding. Het ontbreken van die band kan
wel eens een belangrijke oorzaak zijn van de soms
gevoelde ontevredenheid bij de patiënt.
Het leuke van het boek is dat het plezier van de dokter in zijn werk, bijvoorbeeld door het ontrafelen van
een diagnose, zo nadrukkelijk er in naar voren komt.
1. Verghese A.. De Heelmeesters (2009). De Bezige
Bij, Amsterdam
2. Verghese A. Culture shock - patient as icon, icon
as patient. N Engl J Med 2008;359:2748-2751.
3. Verghese A, Horwitz RI. In praise of the physical
examination. It provides reason and ritual. BMJ
2009;339:1385-1386 .
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Nieuwe Influenza A (H1N1)
in de zwangerschap
E.C. van Asbeck, R.C. Painter, J.A.M. van der Post en K. Boer

De epidemie van nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland duurde van medio september tot medio december 2009. Zwangeren in het derde trimester worden
tot de risicogroepen voor complicatie van H1N1 gere
kend. Nieuwe Influenza A, veroorzaakt door het
H1N1-virus, kan tijdens de zwangerschap leiden tot
vroeggeboorte, pneumonie (soms met bacteriële superinfectie), respiratoire distresssyndroom bij volwassenen en sterfte.1 Zwangere vrouwen hebben een
verhoogd risico op ernstige morbiditeit en mortaliteit
bij seizoensgebonden influenza-epidemieën en eerdere pandemieën in vergelijking met niet-zwangere
vrouwen.2 Om die reden werd door de NVOG geadviseerd om alle zwangeren met H1N1 vanaf 28 weken
zwangerschap te behandelen met oseltamivir. Toen
begin november het H1N1-vaccin ter beschikking
kwam werd daarenboven geadviseerd alle zwangeren vanaf het tweede trimester te vaccineren.
Tot en met 22 januari 2010 zijn er 66 zwangeren opgenomen in een Nederlands ziekenhuis waarvan zeven op de IC3, vijf van hen in de regio Amsterdam. In
de huidige klinische les willen wij de casus van drie
van deze vijf patiënten bespreken.
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Patiënte A, een 28-jarige Afghaanse G1P0, werd opgenomen met vroegtijdig gebroken vliezen zonder
weeënactiviteit, bij een zwangerschapsduur van 30
weken en 5 dagen. Patiënte werd hiervoor behandeld met nifidepine en betamethason. Laboratoriumonderzoek toonde geen tekenen van infectie
en het urinesediment was schoon. Het CTG toonde
geen tekenen van foetale nood. Op de derde dag
van opname werd patiënte snel progressief kortademig, waarop zij werd overgeplaatst naar de derde
lijn. Patiënte had geen pijn op de borst en hoestte
niet. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zuurstofbehoeftige patiënte met een temperatuur van
37.0°C, een tensie van 120/69 mmHg en een pols
van 122/min. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht
aan longoedeem (bij tocolyse), pre-eclampsie, virale
pneumonie veroorzaakt door H1N1, bacteriële pneumonie, peripartum cardiomyopathie, longembolie en
vruchtwaterembolie. Laboratoriumonderzoek toonde
leukocyten van 23.9 x109/l, trombocyten van 408
x109/l, Hb van 4.8 mmol/l en albumine van 23 g/l.
Het CRP, de transaminasen, stolling en kreatinine waren niet afwijkend. Er was geen proteïnurie.

De thoraxfoto liet een diffuus interstitieel beeld zien
met nagenoeg geen normale longvelden, passend bij
uitgebreid alveolair longoedeem. De perifere longvaattekening was normaal. Op de echo cor werd een
goede linkerventrikelfunctie gevonden. Patiënte werd
geïntubeerd en behandeld met furosemide, magnesiumsulfaat, oseltamivir, erytromycine, ceftazidim
en therapeutisch fraxiparine. Diezelfde dag werd
een sectio caesarea verricht om de beademingsvoorwaarden te verbeteren. Er werd een jongen van 1.700
gram geboren, apgarscores 3 en 6 (1 en 5 min), pH
a-umb 7.10.
Postsectio werd de uitslag van de keel/neuswat positief bevonden voor rinovirus en het Nieuwe Influenza
A (H1N1)-virus. De neus/keelwat en PCR-navelstrengbloed van haar zoon bleven bij herhaling negatief
voor H1N1. Op de derde dag postsectio werd patiënte
gedetubeerd en op dag 5 was sprake van een negatieve keel/neuswat waarna de barrièreverpleging kon
worden opgeheven.
Patiënt B, 35-jarige G3P2 werd bij een zwangerschapsduur van 36 weken en 1 dag opgenomen met
koorts 39.3°C, algehele malaise en toenemende benauwdheid. De thoraxfoto toonde een beeld verdacht
voor pneumonie. Kort na opname werd patiënte toenemend respiratoir insufficiënt en werd zij overgeplaatst naar de derde lijn. Er werden bloedkweken,
een keel/neuswat en sputumkweek afgenomen. Patiënte werd geïntubeerd en er werd gestart met penicilline, ceftriaxon en oseltamivir. Het CTG toonde
tekenen van foetale nood; een basisfrequentie van
170 met weinig variabiliteit. Diezelfde dag werd besloten tot een primaire sectio om de beademingsvoorwaarden te verbeteren. Er werd een meisje van
2.800 gram geboren, apgarscores van 4 en 7 (1 en 5
min), pH a-umb 7.01.
Post partum kon patiënte na 1 dag worden gedetubeerd. Patiënte werd later toenemend tachypnoïsch
en kreeg opnieuw koorts. Bij lichamelijk onderzoek
had zij een temperatuur van 38°C en een tensie van
120/70 mmHg. Bij auscultatie werd over de gehele
rechterlong crepiteren gehoord. Laboratoriumonderzoek toonde een Hb van 7.0 mmol/l, leukocyten van
24x109 /l en een CRP van 290. De thoraxfoto werd
herhaald en toonde uitgebreide consolidatie basaal
in de rechter boven- en onderkwab. De keel/neuswat
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bleek positief voor H1N1. De tweede dag post sectio
was patiënte koortsvrij. De antibiotica werden voortgezet tot dag 7 vanwege verdenking op een bacteriële
superinfectie. Op de vijfde dag post sectio liet de Xthorax een duidelijke verbetering van de pneumonie
rechts zien maar nog wel diffuus versterkte interstitiële tekening.
Patiënt C, een G2P1 werd bij een zwangerschapsduur
van 40 weken en 4 dagen opgenomen in de tweede
lijn met koorts (38.1°C) en algehele malaise. Patiënte
had op dat moment geen weeënactiviteit. Patiënte
was bekend met een uterus myomatosus. Patiënte
werd bij opname geïsoleerd volgens de richtlijn verdenking Nieuwe Influenza A (H1N1) en er werd een
keel/neuswat ingezet, maar nog niet gestart met oseltamivir. Bij een zwangerschapsduur van 40+5 kwam
patiënte spontaan in partu, was er sprake van meconiumhoudend vruchtwater en werd besloten tot
bijstimulatie in verband met niet-vorderende ontsluiting. Enkele uren later was er sprake van een suboptimaal CTG en matige vordering en werd besloten
tot een microbloedonderzoek (MBO). Het MBO mislukte en er werd besloten tot een secundaire sectio
wegens de foetale conditie. De sectio verliep ongecompliceerd en er werd een meisje geboren van
3.584 gram met apgarscores van 8/8, pH a-umb 7.22.
Het kind werd direct opgenomen op de neonatologie. Postoperatief werd patiënte kortademig en kreeg
saturatiedalingen. Zij werd opgenomen op de intensive care onder verdenking van ernstige pneumonie
beiderzijds. Patiënte werd behandeld met amoxicilline/clavulaanzuur en erytromycine intraveneus. De
eerste dag postoperatief knapte patiënte klinisch op
en werd de beademing gestopt. In de nacht werd patiënte weer toenemend kortademig met saturaties
van maximaal 90%. De zuurstof werd opgehoogd
naar 10 l en de X-thorax werd herhaald. Deze liet een
verslechterd beeld zien van uitgebreide infiltratieve
afwijkingen beiderzijds. Onder de verdenking van
longembolie werd gestart met therapeutisch fraxiparine. De CT-angiografie bevestigde dit niet maar
liet opvallende infiltraten beiderzijds zien passend
bij een atypische pneumonie. De saturaties bleven
schommelen en patiënte werd opnieuw geïntubeerd.
Twee dagen post sectio werd de keel/neuswat positief voor H1N1, waarop werd gestart met oseltamivir.
De derde dag post sectio liet de X-thorax een afname
van consolidatie zien.

Beschouwing
Epidemiologie
Het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus werd als eerste
gerapporteerd op 21 april 2009 in de Verenigde Staten en de WHO heeft op 11 juni 2009 de uitbraak van
Nieuwe Influenza A (H1N1) de status van pandemie
gegeven4 Wat betreft de personen die kans hebben

Symptomen bij presentatie in de zwangerschap*
Hoesten
Koorts
Rhinorrhoea
Keelpijn
Hoofdpijn
Kortademigheid
Spierpijn, gewrichtspijn
Diarree
Misselijkheid, braken
Conjunctivitis

Percentage (%)
aanwezig bij opname
94
97
59
50
47
41
35
12
18
9

Tabel 1. Symptomen bij presentatie, signalen en reden
tot opnamen.
*Klinische symptomen bij presentatie2
op een ernstig beloop onderscheidt Nieuwe Influenza
A (H1N1) zich niet van seizoensgebonden influenza.
Tijdens de zwangerschap hebben gezonde vrouwen
een 4-5 maal hogere kans dan niet-zwangere gezonde
vrouwen op ernstige ziekte en ziekenhuisopname als
gevolg van influenza.2 Het is van belang dat iedere
obstetricus bekend is met de symptomen, het voorkomen en de behandeling van het Nieuwe Influenza
A (H1N1)-virus in de zwangerschap.5 Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus kan zich presenteren met een wijde
range van symptomen (tabel 1). Influenza hoort in de
differentiaaldiagnose bij patiënten met koorts, hoesten en of keelpijn.1, 2 Andere veel voorkomende symptomen zijn verkoudheid, hoofdpijn, benauwdheid
en spierpijn.2 Benauwdheid komt bij zwangere patiënten twee maal zo veel voor als bij niet zwangere
patiënten2. Sommige patiënten presenteren zich met
misselijkheid, braken en diarree.2 Gastro-intestinale
symptomen komen frequenter voor bij het Nieuwe
Influenza A-virus dan bij de seizoensgebonden influenza.6 De klinische presentatie kan gecompliceerd
worden door het ontwikkelen van een secundaire
bacteriële infectie.
We beschrijven hier 3 casussen met milde tot ernstige klinische presentatie bij opname waarvan een
van de patiënten in eerste instantie was opgenomen
in verband met een dreigende partus praematurus.
Vier van de vijf patiënten in onze regio die op de IC
waren opgenomen hadden een respiratoire insufficiëntie. Patiënten kunnen zich met een mild klinisch
beeld presenteren en binnen 24-48 uur snel progressief ziek worden. De gemiddelde zwangerschapsduur
bij opname bedroeg tussen de 30 en 40 weken. Dit
komt overeen met de situatie in Australië waar recentelijk de groep van Hewagama et al.7 casussen
beschreven over de opgenomen zwangere patiënten
in Victoria met een bewezen H1N1-infectie tussen 20
mei 2009 en 31 juli 2009. Het RIVM rapporteerde tot
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22 januari 2010 dat van de 66 zwangere patiënten
die zijn opgenomen in het ziekenhuis met een laboratoriumbevestigde Nieuwe Influenza A (H1N1), zeven
patiënten werden opgenomen op de intensivecareafdeling in verband met respiratoire insufficiëntie.3 Van
de 66 zwangere vrouwen met een ziekenhuisopname
hadden er acht (12.1%) een ander onderliggend lijden. Geen van de zeven vrouwen die op de IC waren
opgenomen had een onderliggend lijden.3 Het merendeel van de opgenomen patiënten was zwanger
in het derde trimester.3 Tot nu toe zijn door het RIVM
nog geen sterfgevallen beschreven bij zwangere vrouwen geïnfecteerd door het Nieuwe Influenza A-virus.3
Risicofactoren
Tijdens de pandemieën in 1918 en 19578, veroorzaakt
door een variant van het Nieuwe Influenza A (H1N1)virus, was de mortaliteit eveneens hoger bij zwangere dan bij niet-zwangere vrouwen, waren dit vrouwen
zonder onderliggend lijden en was de mortaliteit het
hoogste in het derde trimester.2 Zwangere vrouwen
hebben ook een verhoogd risico op complicaties tijdens de seizoensgebonden griepepidemieën. Patiënten met één of meer comorbiditeiten zoals diabetes
mellitus, longziekten, hart- en vaatziekten, nierziekten en anemie hebben een verhoogde kans op het
ontwikkelen van een ernstiger beloop.8-10 Risicofactoren voor het ontwikkelen van een ernstig beloop
van het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus, zowel bij
zwangere als bij niet-zwangere vrouwen, zijn obesitas, lage economische status, roken en onderliggende hart- en vaatziekten.1, 2, 9 Bij zwangerschap is het
derde trimester het meest risicovol.
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Risico’s voor de foetus en neonaat
Er is nog maar weinig bekend over de effecten van
het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus op de foetus.9
Verticale transmissie van H1N1 is nog niet beschreven.
Ook van de seizoensgebonden virussen werd geen
placentaire transmissie gevonden in een cohort van
138 zwangeren.11 Influenza kan wel effecten hebben
op de zwangerschap en de foetus. Tijdens de pandemie van 1918 trad een hoger percentage miskramen
en partus praematurus op en tijdens de pandemie in
1957-1958 werd een verhoogd aantal afwijkingen van
het centrale zenuwstelsel gezien. Hyperthermie in het
eerste trimester kan leiden tot neuralebuisdefecten12
en andere congenitale anomalieën zoals schizes en
congenitale hartdefecten.13-16 Koorts tijdens de partus
is een risicofactor voor neonatale convulsies, encefalopathie, spasticiteit en sterfte.17,18 Er zal follow-uponderzoek moeten worden gedaan naar zwangere
vrouwen met H1N1 om te kijken wat de effecten op
de foetus zijn. Andere complicaties voor de foetus
zijn het vroegtijdig breken van de vliezen (PPROM)
en partus praematurus. Het aantal partus praematures in de studie van Hewagama et al.9 was 40%. Acu-

te pyrexia en hypoxemie kunnen zich uiten op het
CTG als foetale tachycardie, verminderde variabiliteit
en late deceleraties. Bij ernstig zieke patiënten wordt
behandeling met corticosteroïden voor de longrijping
van de foetus aanbevolen in verband met het verhoogde risico op (iatrogene) partus praematurus.1

Behandeling
Het Nieuwe Influenza A-virus is gevoelig voor de neuraminidaseremmers oseltamivir en zanamivir. Oseltamivir heeft de voorkeur in de zwangerschap. Beide
geneesmiddelen zijn veilig tijdens de borstvoeding.
Ze verminderen de ernst van het beloop indien met
het middel wordt gestart binnen 48 uur na het begin
van de symptomen.2,19 Mak et al.20 rapporteerden dat
er geen sprake is van een vertraging in het stellen van
de diagnose H1N1, maar wel in de behandeling, dan
wel in de profylaxe door middel van vaccinatie omdat er niet genoeg bekend is over de veiligheid van
deze middelen op de ontwikkeling van de foetus.
Volgens de Nederlandse richtlijn is het alleen nodig
om zwangere vrouwen te behandelen als zij in het
derde trimester zijn, anderszins een uitzetting conform ≥ 28 weken hebben, of een onderliggend lijden hebben (hart- en vaatziekten, afwijkingen aan
de luchtwegen, diabetes mellitus, et cetera).21 Zwangeren uit bovengenoemde categoriëen moet H1N1diagnostiek worden aangeboden, en kunnen bij
sterke verdenking op H1N1-besmetting behandeld
worden met antivirale middelen in afwachting van
de uitkomst van de diagnostiek. Anders dan buiten
de zwangerschap kan de behandeling met oseltamivir ook begonnen worden indien de symptomen al
langer dan 48 uur aanwezig zijn teneinde ernstige
complicaties als bacteriële pneumonie te voorkomen
en het aantal intensivecare-opnames en uiteindelijke het aantal sterftes te verminderen.1,19 Oseltamivir
word afgeraden tijdens het eerste trimester, aangezien voor correcte risico-inschatting voldoende gegevens ontbreken.
Het influenzavirus wordt voornamelijk overgedragen
via de lucht, via hoesten of niezen. Het kan zich ook
verspreiden via contact met gecontamineerde oppervlakten en via andere lichaamsvloeistoffen.4 De
incubatiperiode ligt tussen een en zeven dagen22 De
geïnfecteerde patiënt is besmettelijk tot zeven dagen
na het begin van de symptomen mits deze zijn verdwenen.22 Indien patiënte is bevallen mag zij haar
kind pas bezoeken als zij al minstens 48 uur antivirale medicatie heeft gebruikt en als de symptomen
zijn verminderd en het hoesten en niezen onder controle zijn.

Vaccinatie
In Nederland zijn de zwangere vrouwen in november
en december 2009 gevaccineerd tegen het Nieuwe
Influenza A (H1N1)-virus. Zij vielen onder de risico-

groepen en kwamen in aanmerking voor het vaccin.
Ruim 76% van de patiënten uit de risicogroepen (astmapatiënten, patiënten met hart- en vaatziekten, et
cetera) hebben zich laten vaccineren. Het precieze
percentage zwangeren dat zich heeft laten vaccineren is echter niet bekend. Het huidige seizoensgriepvaccin (2009) geeft geen bescherming tegen H1N1.
Omdat het influenzavirus van jaar tot jaar mutaties
ondergaat moet ieder jaar een nieuw vaccin worden
gemaakt, dit zal ook gelden voor het H1N1-vaccin.
De verwachting is dat H1N1 in het griepseizoen van
2010 de huidige seizoensgriep zal hebben vervangen.
Het is daarom goed om als obstetricus op de hoogte
te zijn van de kans op een ernstige complicatie bij
zwangeren met een gevorderde uitzetting van de
baarmoeder. Of zwangere vrouwen ook de komende
jaren in aanmerking zouden moeten komen voor het
vaccin is nog niet bepaald.

Conclusie
Artsen moeten zich realiseren dat zwangere vrouwen met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus een
verhoogde kans hebben op een ernstig beloop en
complicaties, dat zij zich kunnen presenteren met
een reeks aan symptomen en dat zij zo snel mogelijk
moeten starten met adequate behandeling. Bij een
mogelijke infectie met H1N1 moet men ondanks een
milde presentatie van symptomen toch overwegen te
starten met behandeling om zo het aantal intensivecareopnames en uiteindelijke sterftes te verminderen
danwel te voorkomen.19
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Samenvatting
De epidemie van nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland duurde van medio september tot medio december 2009. Zwangeren in het derde trimester worden tot de risicogroepen voor complicatie van H1N1
gerekend. Nieuwe Influenza A, veroorzaakt door het
H1N1-virus, kan tijdens de zwangerschap leiden tot
vroeggeboorte, pneumonie (soms met bacteriële
superinfectie), respiratoir distresssyndroom bij volwassenen en sterfte. Artsen moeten zich realiseren
dat zwangere vrouwen met H1N1 een verhoogde
kans hebben op een ernstig beloop en complicaties,
dat zij zich kunnen presenteren met een reeks aan
symptomen en dat zij zo snel mogelijk adequaat
moeten worden behandeld. In deze les presenteren
wij ziektegeschiedenissen van drie van de vijf zwangeren die op de intensive care in Amsterdam werden
opgenomen. Bij vier van hen moest preterm worden
geïntervenieerd om de beademingsvoorwaarden van
de vrouw te verbeteren.
Wij gaan in op de epidemiologie en de risicofactoren voor (complicaties van) H1N1 bij zwangeren en
op de risico’s voor de foetus en neonaat en op de
profylactische en therapeutische behandeling van
de zwangere.
Trefwoorden
Nieuwe influenza A, H1N1, zwangerschap
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Summary
The new influenza A (H1N1) epidemic in the Netherlands lasted from mid September until mid December 2009. Pregnant women are considered at increased risk of H1N1 associated complications in the
last trimester of gestation. New influenza A, caused
by the H1N1 virus, may lead to preterm delivery,
pneumonia, adult respiratory distress syndrome and
mortality. Health care providers working with pregnant women must be aware of the fact that these
patients are at increased risk of developing complications. Women may present with a range of symptoms, which should prompt rapid and adequate
management.

In this clinical lecture we present clinical histories of
three out of five pregnant women we hospitalized in
the intensive care. Four of these five women were
managed by inducing preterm or term deliveries in
order to improve maternal ventilation requirements.
We discuss the epidemiology of and the risk factors
for complications of H1N1 in pregnant women. We
also discuss the maternal, fetal and neonatal risks
of new influenza A, as well as its prophylactic and
therapeutic management.
Keywords
New influenza A, H1N1, pregnancy
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Anti-P+P1+Pk als oorzaak
van vroege of habituele
abortus
L. Muller, L. Porcelijn en H. van Huisseling

Het is bekend dat bloedgroep-P-negatieve vrouwen,
met antistoffen tegen het P-bloedgroepsysteem, een
hogere kans hebben op het doormaken van een of
meerdere abortus(sen).
In dit artikel gaan we in op de oorzakelijke antistoffen, de relevante literatuur en de behandelmogelijkheden. Tevens beschrijven we, aan de hand van een
casereport hoe de aanwezigheid van deze antistoffen vraagtekens zet bij de oorzaak van een spontane
abortus en bij de optimale handelwijze voor een volgende zwangerschap.
Landsteiner en Levine ontdekten in 1927 1 bij immunisatie van konijnen met humane erytrocyten een
nieuwe bloedgroep. Voor deze bloedgroep werd de
naam P gebruikt omdat dit voor het benoemen van
bloedgroepen de eerstvolgende beschikbare letter
uit het alfabet was. Sinds deze ontdekking zijn er
verschillende bloedgroepen gevonden die in het Pbloedgroepensysteem werden ingedeeld.
In de loop van de twintigste eeuw werden de bloedgroepen P1, P, Pk en LKE (Luke) toegeschreven aan het
P-bloedgroepensysteem. Later bleek dat deze bloedgroepen wel worden gevormd uit dezelfde grondsubstantie, maar dat de verantwoordelijke genen geen
allelen zijn en op verschillende loci gelegen zijn. Uiteindelijk is door een werkgroep van de International
Society of Blood Transfusion (ISBT) gekozen voor een
indeling in het P-systeem met alleen de bloedgroep
P1 en een globoside (GLOB) systeem met de bloedgroepen P, Pk en LKE.
Personen met de bloedgroep (kleine) p, zijn negatief
voor de bloedgroepen P1, P en Pk. Dit is zeer zeldzaam en wordt ook wel Tj(a-) genoemd (een naam
geïntroduceerd door Levine in 1951 voor dit specifieke
rodecelfenotype). Race en Sanger2 berekenden de incidentie van het p-fenotype in de meeste populaties
op 1 per 5,8 miljoen; in de Japanse populatie wordt
deze geschat op 1 per 10.000 tot 30.000 en in sommige delen van Noord-Zweden zelfs 1 per 6000.3-7
Alle personen met het p-fenotype produceren al
op jonge leeftijd IgM- en/of IgG-antistoffen tegen P1
en tegen P en ongeveer de helft van deze personen
maakt ook antistoffen tegen Pk.

Vrouwen met deze antistoffen hebben een verhoogde kans op eerste- en tweedetrimesterabortus. Deze
associatie is al meer dan veertig jaar bekend, maar
geldt zeker niet voor alle vrouwen met het p-fenotype, ondanks de aanwezigheid van de anti-P+P1+Pk.
Eén van de bepalende factoren voor het al dan niet
verhogen van de kans op abortus is de samenstelling
van de antistoffen.8
Het lijkt er sterk op dat vooral de IgG-anti-P-component van de anti-P+P1+Pk de belangrijkste factor
is voor het ontstaan van de spontane abortus. Cellen van het placentaweefsel brengen het P- (en Pk-)
antigeen tot expressie en mogelijk wordt de abortus
bevorderd door het effect van de antistoffen op het
placentaweefsel. Lindström et al. beschrijven twee
foetus na spontane abortus die macroscopisch intact waren. De placentae van deze twee foetus bevatten hoge concentraties van globotriaosylceramide
en globoside. Bij de foetus werden lage concentraties
van de antigenen gevonden. Zij veronderstelden dat
de placenta het belangrijkste doel was voor de antiTja-antilichamen van het serum van de moeder en zo
de abortussen had veroorzaakt.9
Er zijn ook studies bekend waarbij een rol voor de
anti-Pk wordt vastgesteld.10-12 Lopez et al. suggereren
dat IgG-anti-Pk de placenta passeert en de Pk-antigenen in foetaal weefsel aanvalt door middel van een
cytotoxisch mechanisme dat aangevoerd wordt door
lymfocyten van de moeder of de foetus.11
Een mogelijke behandeling voor vrouwen met het
p-fenotype en herhaalde miskraam is plasmaferese.
Yoshida et al. beschrijven drie verschillende methodes: plasmaferese, selectieve antilichaamverwijdering
als IgG-verwijdering en specifieke antilichaamabsorptie. Elk van deze methodes heeft zijn voordelen en
nadelen. Zo is plasmaferese goed uit te voeren, maar
het vereist grote volumes plasma. Bij de andere twee
methodes wordt meestal autoloog plasma gebruikt
voor transfusie. Het is nog niet duidelijk tot welke
amenorroeduur de plasmaferese gehandhaafd moet
worden.3
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Casereport
Bij mevrouw A, 30 jaar, gravida 1 para 0, werden tijdens de routineantistofscreening in de twaalfde week
irregulaire antistoffen van het type anti-Tja (anti P +
P1 + Pk) aangetoond. Zij meldde zich bij een amenorroeduur van 14 weken in verband met enig vaginaal
bloedverlies. Bij onderzoek in speculo had de cervix
een normaal aspect; er was iets bloed uit het ostium
zichtbaar. Op de transvaginale echo was een intacte
intra-uteriene eenlinggraviditeit te zien conform de
amenorroeduur; er waren geen aanwijzingen voor
een hematoom en de foetale hartactie was positief.
Er werd een kweek van de cervix afgenomen welke
geen bacteriële groei opleverde.
Bij een amenorroeduur van zestien weken en één
dag meldde patiënte zich opnieuw wegens gebroken
vliezen en een dag later was er sprake van een intrauteriene vruchtdood. Een dag later kwam mevrouw
spontaan in partu en is zij vlot bevallen van een levenloos jongetje, dat uitwendig geen dysmorfe kenmerken toonde. Er werden kweken afgenomen en
obductie vond plaats.
Bij de obductie werden geen bijzonderheden gezien,
met name geen hydrops foetalis. De placenta toonde
een chorioamnionitis en funiculitis; echter alle kweken van de placenta en het kind bleken negatief te
zijn.
Vervolgserologisch onderzoek toonde aan dat mevrouw inderdaad een rodecelfenotypering p had met
zowel IgM- als IgG-antistoffen tegen het P-, P1- en het
Pk-antigeen. De IgM + IgG-titer anti P was 1:16 en de
IgM + IgG-titer anti Pk was 1:32. Na behandeling van
het serum met dithiothreitol (DTT) kon de IgG-titer
bepaald worden. De IgG-titer anti-P was 1:2 en de
IgG-titer anti-Pk was 1:8.
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Een oorzakelijk verband tussen deze abortus bij een
secundaire chorioamnionitis en de maternale anti-Tja
zou kunnen worden gezocht in het feit dat de kweken geen bacteriële groei opleverden en dat de placenta het targetorgaan is voor de anti-Tja-antistoffen
waarbij de foetus intact blijft, zoals ook hier het geval was.9 Dit is echter onvoldoende om een directe
correlatie aan te tonen. Daarbij is de door ons aangetoonde IgG-antistoftiter van 1:8 aan de lage kant in
vergelijking met de in de literatuur genoemde titers
van > 1:128, wat weer tegen een directe correlatie
pleit. Deze casus maakt duidelijk dat het toeschrijven van een eenmalige abortus aan maternale Tjaantistoffen niet eenvoudig is. In de literatuur wordt
dan ook slechts overgegaan op therapeutisch handelen als de correlatie door het optreden van meerdere
abortussen duidelijker wordt.
De American Society for Apheresis (ASFA) geeft aan
dat een therapeutische aferese, bij immunisatie, pas
kan worden overwogen na een ernstige aandoening

van de foetus of pasgeborene.13 Therapeutisch handelen in de eerste zwangerschap, na het bekend
worden van de aanwezigheid van de Tja-antistoffen
in de twaalfde week, werd dan ook niet overwogen.
Lastiger is de keuze geweest hoe in de tweede zwangerschap te handelen. Door de zeer hoge frequentie
in de populatie van het P-antigeen konden we ervan
uitgaan dat vader en daardoor ook alle kinderen van
deze mevrouw P-positief zouden zijn, maar gezien
de geringe aanwijzingen voor een verband tussen de
abortus en de Tja-antistoffen werd, in overleg met
het echtpaar, besloten ook in de tweede zwangerschap niet tot plasmaferese over te gaan.
Patiënte was een jaar na haar eerste bevalling opnieuw zwanger en is uiteindelijk, na een ongestoorde
zwangerschap, à terme bevallen van een gezonde
dochter. Er vond opnieuw routineantistofscreening
plaats in de twaalfde week en tevens post partum.
Ook dit serologisch onderzoek toonde IgM- en IgGantistoffen aan tegen het P-, P1- en het Pk-antigeen,
zowel tijdens de zwangerschap als post partum. De
IgM + IgG-titer anti P was in de zwangerschap en
post partum 1:32 en 1:8 respectievelijk en de IgM +
IgG-titer anti Pk was respectievelijk 1:16 en 1:32.
Al met al is een oorzakelijk verband tussen de abortus en de Tja-antistoffen niet duidelijk, maar lijkt
gezien het normale beloop van de tweede zwangerschap minder waarschijnlijk. Ook bij een eventuele
derde zwangerschap zullen we dan ook niet overgaan op preventief therapeutisch handelen.
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Samenvatting
Antistoffen tegen het P-bloedgroepensysteem zijn
zeer zeldzaam en zijn geassocieerd met herhaalde
miskramen. Naar aanleiding van een patiënte met
een late miskraam en anti-Tja-antistoffen worden
therapeutische dilemma’s ten aanzien van een volgende zwangerschap besproken.
Trefwoorden
irregulaire antistoffen anti- P+P1+ Pk (anti-Tja), herhaalde miskraam
Summary
A case is described of a patient with a spontaneous abortion , where anti- P+P1+ Pk (anti-Tja) antibodies were found at the 12th week screening.
Anti-Tja antibodies are extremely rare and are associated with recurrent abortion. Our patient had
an uneventfull second pregnancy.
Since the condition is treatable with plasmaferesis
one might consider testing on anti-Tja antibodies
in patients with recurrent miscarriages.
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Endometriose van het
ovarium en in-vitrofertilisatie
G.A.J. Dunselman

Endometriomen komen frequent voor en zijn aanwezig bij 20 tot 40% van de vrouwen die gepland worden voor ivf. Het is niet duidelijk wat het juiste beleid
is indien er endometriose van de ovaria wordt vastgesteld bij vrouwen die een indicatie hebben voor invitrofertilisatie. Chirurgische verwijdering van deze
cystes is niet vanzelfsprekend. Hormonale suppressie
van de ovaria resulteert in een afname van aanwezige pijn, maar is niet effectief in het verhogen van de
fertiliteit van vrouwen met endometriose.

In de ESHRE Guideline for the Diagnosis and Treatment of Endometriosis, die zoals bekend is overgenomen door de NVOG, wordt het te volgen beleid bij
endometriomen en ivf als volgt verwoord:

GPP
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Laparoscopic ovarian cystectomy is recommended if an ovarian endometrioma ≥ 4 cm
in diameter is present to confirm the diagnosis histologically; reduce the risk of infection;
improve access to follicles and possibly improve ovarian response. The woman should
be counselled regarding the risks of reduced
ovarian function after surgery and the loss of
the ovary. The decision should be reconsidered if she has had previous ovarian surgery.

Deze aanbeveling heeft het voorvoegsel GPP, een
good practice point. Dat wil zeggen, het is de mening
van de Guideline Development Group, gebaseerd op
de relevante literatuur, maar zonder vermelding van
een evidence level. Dat geeft onvoldoende houvast
en duidelijkheid en een grote mate van individueel
behandelgedrag van de gynaecoloog.

Endometriomen en ovariële respons op
stimulatie
Ovariële respons op stimulatie is een belangrijke factor bij het succes van de ivf-behandeling. In
een meta-analyse werd aangetoond dat het aantal zich ontwikkelende follikels en het aantal verkregen oöcyten lager is bij vrouwen met ovariële
endometriose vergeleken met controles zonder endometriose van de ovaria.1 Deze bevindingen worden ondersteund door het gegeven dat vrouwen met

eenzijdige endometriomen aan de aangedane kant
minder follikels ontwikkelen en dat daar minder oöcyten kunnen worden gepuncteerd dan aan de niet
aangedane kant.2 Ook eenzelfde aantal follikels en
oöcyten wordt echter gerapporteerd in ovaria waarin
een endometrioom aanwezig is, vergeleken met nietaangedane ovaria.3 Het is echter van belang dat een
lagere respons niet overeenkomt met een lagere ivfuitkomst. In de hierboven genoemde meta-analyse
was de OR voor het zwangerschapscijfer bij vrouwen
met endometriomen 1,07 (95%-BI 0,63-1,81). Als mogelijke oorzaken voor dit verschil wordt aangevoerd
dat de schade door endometriose eerder kwalitatief
dan kwantitatief is en het feit dat de meeste endometriomen unilateraal voorkomen zodat de andere kant
compenseert.4,5

Als er schade is van endometriomen op de
respons van ovaria op stimulatie, is deze
dan primair of chirurgiegerelateerd?
Primaire schade
Er is maar één studie die gekeken heeft naar de opbrengst van ivf bij vrouwen met unilaterale endometriomen die niet waren geopereerd voorafgaande aan
de ivf. In deze studie werd een significant lager aantal follikels gevonden bij ivf-stimulatie in de aangedane ovaria. Het verschil bedroeg 25% (95%-BI 6-44).6
De auteurs beschrijven zelf enkele beperkingen van
de studie. Allereerst was er door de opzet van de studie geen histologische bevestiging van de endometriose. De diagnose was echoscopisch gesteld. Gelukkig
zijn de sensitiviteit en specificiteit van de echoscopie
voldoende hoog om met redelijke zekerheid de diagnose endometriose te stellen.7 Een tweede probleem
was dat de patiënten die meededen aan de studie
in het algemeen kleine endometriomen hadden, de
grotere endometriomen werden wel chirurgisch verwijderd. Ten slotte werd in deze studie niet gekeken
naar de uiteindelijk meest relevante uitkomst: het
succes van de ivf, het zwangerschapspercentage. Een
ondersteuning van het concept dat een endometrioom aanleiding geeft tot primaire schade is de bevinding dat in de ovariumcortex in de nabijheid van een
endometrioom significant minder follikels werden
aangetroffen dan in de ovariumcortex bij een matuur
teratoom of cystadenoom.8

09

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

Chirurgiegerelateerd
Een endometrioom is een bijzondere cyste van het
ovarium. Het heeft geen duidelijk kapsel zoals het
cystadenoom en het teratoom. Dit verschil is duidelijk
voor eenieder die probeert een endometrioom uit te
pellen uit het ovarium in vergelijking met het verwijderen van een cystadenoom. Deze laatste cyste laat
zich bijzonder gemakkelijk laparoscopisch verwijderen in tegenstelling tot een endometrioom. In een inmiddels klassieke publicatie beschreef Hughesdon in
1957 de oorzaak van dit verschil.9 Een endometrioom
is geen normale inclusiecyste, maar ontstaat door instulping van de cortex. Door de voortdurende chronische ontsteking ontstaat er een vaste fibrotische
verbinding tussen endometrioom en ovariumcortex
die nauwelijks los te krijgen is. Dit leidt tot onvolledige verwijdering en veel recidieven of tot volledige
verwijdering en verlies van corticaal weefsel met
daarin talloze follikels. Twee prospectief gerandomiseerde studies vergeleken cystectomie met bipolaire
coagulatie van de cystewand met als eindpunt van de
studie recidiefcystes en zwangerschap. Hieruit bleek
dat cystectomie de betere behandeling was.
Laparoscopic cystectomy for ovarian endometriomas > 4 cm diameter improves fertility compared to
drainage and coagulation.10,11 CoEvidence
A agulation or laser vaporization of
Level 1b
endometriomas without excision
of the pseudo-capsule is associated
with a significantly increased risk of
cyst recurrence.12,13
Een verdere relevante bevinding is dat het restvolume van het ovarium na laparoscopische verwijdering van een endometrioom significant lager was dan
het restvolume na verwijdering van een dermoïd.14 In
een groot gedeelte van de verwijderde endometriomen werden primordiale follikels gevonden. In een
observationele studie werd afwezige follikelgroei bij
ivf-stimulatie vastgesteld in 13% (95%-BI 7-21) van
ovaria waaruit een endometrioom chirurgisch was
verwijderd.15

Behandeling van endometriomen voorafgaande aan ivf
Hormonale behandeling
Endometriomen reageren in het algemeen slecht op
hormonale therapie. Vaak komen endometriomen
niet geïsoleerd voor en zal er een combinatie zijn van
een endometrioom en infiltratieve endometriose.16 Dit
leidt dan weer tot pijnklachten gecombineerd met de
subfertiliteit. Er zal dan worden gekozen voor hormonale suppressie om de pijn te verminderen voorafgaande aan de ivf-behandeling. Er lijkt plaats te zijn
voor een lange downregulatie met een GnRH-analoog

bij ivf-patiënten met endometriose, onafhankelijk
overigens van het bestaan van endometriomen.
Treatment with a GnRH agonist
for 3-6 months before IVF or ICSI
should be considered in women
with endometriosis as it increases
the odds of clinical pregnancy fourEvidence
A fold. However the authors of the
Level 1b
Cochrane review stressed that the
recommendation is based on only
one properly randomised study and
called for further research, particularly on the mechanism of action.17
Chirurgische behandeling
Er is één RCT die het chirurgisch verwijderen van endometriomen voorafgaande aan ivf onderzoekt.18 In
deze prospectieve gerandomiseerde studie ondergingen 49 patiënten met een endometrioom conservatieve laparoscopische chirurgie voorafgaande aan ivf/
ICSI en 50 patiënten met een endometrioom ondergingen meteen een ivf/ICSI-behandeling. Parameters
van ovariele stimulatie waren significant verlaagd in
de cystectomiegroep. Tevens werden in die groep
minder oöcyten verkregen. De fertilisatie, de implantatie en de klinische zwangerschapscijfers waren
echter niet verschillend. In de ESHRE Guideline leidde dat dan ook tot de volgende aanbeveling.

A

Laparoscopic ovarian cystectomy
in patients with unilateral endometriomas between 3 and 6 cm in Evidence
diameter before IVF/ICSI can de- Level 1b
crease ovarian response without
improving cycle outcome.18

Een drietal systematische reviews van retrospectieve
studies bevestigen dit beeld.1,2,19

Risico’s van niet opereren
Missen van diep infiltratieve endometriose
Endometriomen komen niet vaak geïsoleerd voor.16
Door de chronische ontsteking en de daarbij horende fibrose zal het endometrioom vaak vastzitten aan
de omgeving, de fossa ovarica, het ligamentum sacro-uterinum, de ureter en het rectosigmoïd. Een te
vaak gemiste diagnose is de diep infiltratieve endometriose, zeker indien alleen vertrouwd wordt op de
echoscopie. Indien verzuimd wordt een gerichte anamnese (blaas-, darm- en nierproblematiek) af te nemen en een gericht speculumonderzoek en palpatie
van het septum rectovaginale te verrichten, zal deze
onderdiagnostiek leiden tot het missen van deze diagnose. Een consequentie daarvan is dan weer een
mogelijk missen van darm-, ureter- en nierproblematiek. Indien bij een dergelijk endometrioom begon-
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nen wordt met ovariële stimulatie in het kader van
IUI of ivf, kan de daarbij horende oestrogeenstimulatie leiden tot verdere proliferatie van de endometriose. Het lijkt dan ook te adviseren bij de geringste
verdenking op diep infiltratieve endometriose de
diagnostiek uit te breiden.20

GPP

If there is clinical evidence of deeply infiltrating endometriosis, ureteral, bladder, and
bowel involvement should be assessed. Consideration should be given to performing MRI
or ultrasound (trans-rectal and/or trans-vaginal and/or renal), with or without IVP and
barium enema studies depending upon the
individual circumstances, to map the extent
of disease present, which may be multi-focal.

Missen van maligniteit
Het risico een maligniteit te missen bij een echoscopische verdenking op een endometrioom, is klein
maar niet afwezig. Een arbitraire maar veilige marge lijkt te zijn om bij endometriomen groter dan vier
centimeter histologie te verkrijgen.

GPP

Local guidelines for the management of
suspected ovarian malignancy should be
followed in cases of ovarian endometrioma.
Ultrasound scanning ± serum CA-125 testing
is usually used to try to identify rare instances of ovarian cancer; however, CA-125 levels
can be elevated in the presence of endometriomas.

GPP

Positive histology confirms the diagnosis of
endometriosis; negative histology does not
exclude it. Whether histology should be obtained if peritoneal disease alone is present
is controversial: visual inspection is usually
adequate but histological confirmation of at
least one lesion is ideal. In cases of ovarian
endometrioma (> 4 cms in diameter), and in
deeply infiltrating disease, histology should
be obtained to identify endometriosis and to
exclude rare instances of malignancy.

GPP

Laparoscopic ovarian cystectomy is recommended if an ovarian endometrioma ≥ 4 cm
in diameter is present to confirm the diagnosis histologically; reduce the risk of infection;
improve access to follicles and possibly improve ovarian response. The woman should
be counselled regarding the risks of reduced
ovarian function after surgery and the loss of
the ovary. The decision should be reconsidered if she has had previous ovarian surgery.
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Samenvatting
Omdat er geen bewijs is dat verwijdering van endometriomen een verbetering geeft van het succes van een ivf-behandeling, moet het beleid bij
endometriomen per patiënt worden vastgesteld.
Met gerichte anamnese en diagnostiek moet diep
infiltratieve endometriose opgespoord kunnen
worden. Chirurgische verwijdering van endometriomen geeft histologische bevestiging van de afwijking, soms verbetering van pijnklachten, de
mogelijkheid om meer uitgebreide vormen van endometriose adequaat te behandelen indien de expertise daarvoor beschikbaar is en kan het soms
gemakkelijker maken de follikels te bereiken bij de
ivf-punctie. Daartegenover staat dat de chirurgie
moeilijk is en vaak onvolledig. Volledige chirurgie
kan verlies van ovariumweefsel tot gevolg hebben.
De uiteindelijke consequentie kan zijn dat er een
climacterium praecox ontstaat die verdere ivf-pogingen onmogelijk maakt, zeker bij recidiefendometriomen. Het is duidelijk dat alleen een groot
opgezet prospectief gerandomiseerd onderzoek de
klinische vraag kan beantwoorden of endometriomen verwijderd moeten worden voorafgaande aan
een ivf-behandeling met als doel een hoger percentage zwangerschappen.
Trefwoorden
endometriose, ovarium, chirurgie, in-vitrofertilisatie
Summary
There is insufficient scientific evidence that surgical removal of ovarian endometrioma prior to IVF
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improves the success rate of IVF. Therefore the
treatment of ovarian endometrioma in women
undergoing IVF should be individualised. Deeply
infiltrative endometriosis in women with endometrioma can be identified by an adequate history
and physical examination. Surgical removal of endometrioma has the advantage of a histological
diagnosis and it sometimes leads to diminished
pain. Moreover, ovum pickup can be facilitated
after surgery. However, surgical treatment is not
easy to perform especially in cases of deeply infiltrative endometriosis and because of these difficulties surgical treatment is not always sufficient. To
complicate things further, complete surgery may
lead to a diminished number of ovarian follicles
and therefore a reduced pregnancy rate especially
in women after surgery for recurrent ovarian endometriosis.
A prospective randomized trial of sufficient size
should be performed to answer the question if
surgical removal of ovarian endometrioma prior to
IVF is of benefit to improve IVF outcome.
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endometriosis, ovarian endometrioma, surgery, invitro fertilisation
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Primaire pneumokokken
peritonitis; een zeldzame
oorzaak van acute buikpijn
bij vrouwen
S.M.T.A. Goossens, B.J. Telgenkamp, F.S. Stals en F.J.M.E. Roumen
Inleiding
Streptococcus pneumoniae is een grampositieve kok
die deel uitmaakt van de commensale flora in het
respiratoire stelsel. De bacterie is een bekende verwekker van otitis media, meningitis en pneumonie.
In zeldzame gevallen kan Streptococcus Pneumoniae een primaire peritonitis veroorzaken. Primaire
pneumokokkenperitonitis wordt wel beschreven bij
kinderen en bij volwassenen met onderliggende aandoeningen, zoals levercirrose, immuunsuppressie,
SLE en nierfalen. Zeldzamer is het optreden van een
primaire pneumokokkenperitonitis bij gezonde volwassenen. Waarschijnlijk is deze infectie van gynaecologische oorsprong.
Hieronder beschrijven wij twee voorheen gezonde
patiënten die zich beiden presenteerden met buikpijnklachten en abnormale fluor, bij wie uiteindelijk
de diagnose pneumokokkenperitonitis werd gesteld.

Casusbeschrijvingen
Patiënte A was een 35-jarige para 1 met een blanco
voorgeschiedenis. Ze had sinds twee jaar een leve
norgestrel bevattend intra-uterien systeem (IUS). Ze
presenteerde zich met een sliertje vaginaal bloedverlies en meteen aansluitend heftige pijn in de gehele
onderbuik, snel uitbreidend naar de rest van de buik.
Er was sprake van misselijkheid, gele, riekende diarree en verminderde eetlust. Bij lichamelijk onderzoek
werd een zieke vrouw gezien met een temperatuur
van 37,3 °C en een bloeddruk van 113/66 mmHg. Er
was drukpijn links onder in de buik en vrijwel geen
peristaltiek. Er werd geen abnormale fluor gezien
en bij vaginaal toucher was er evident opstootpijn.
Transvaginale echoscopie liet een normaal grote uterus zien met een goed gelokaliseerd IUS, een ruime
hoeveelheid vocht in Douglas en uitgezette darmlissen. Laboratiumonderzoek toonde leukocyten van
4,9 x 109 E/l (normaal: 4-10 x 109 E/l) en een C-reactive protein (CRP) van 514 mg/l (normaal 0-10 mg/l).
Ondanks de start van antibiotica in de vorm van ceftriaxon, gentamycine en metronidazol werd de buik-

pijn erger en ontwikkelde patiënte een geprikkelde
buik. Op een CT-scan werd een uitgebreide hoeveelheid vocht intra-abdominaal gezien. Om deze reden
werd een exploratieve laparotomie verricht. Hierbij
werd anderhalve liter pus gevonden. Beide tubae waren licht verdikt en hadden een hyperemisch aspect,
net als de darmen en het mesenterium. Tevens was
er een wit beslag op alle viscera. De buik werd uitgebreid gespoeld. Er werd geen verklaring gevonden
voor het intra-abdominaal aanwezige pus.
De eerste dag postoperatief werd het IUS verwijderd.
Antibiotica in de vorm van ceftriaxon, gentamycine
en metronidazol werd gecontinueerd totdat de puskweek een Streptococcus pneumoniae opleverde en
het resistentiepatroon hiervan bekend was. Toen
werd patiënte behandeld met amoxicilline driemaal
daags één gram intraveneus, en later 500 mg driemaal daags per os. Het postoperatieve herstel werd
gecompliceerd door ontwikkeling van dyspnoe en
pleuravocht. De twaalfde dag postoperatief kon zij
in redelijke conditie naar huis. Zij ontving een recept
voor amoxicilline voor nogmaals tien dagen.
Definitieve kweken toonden Streptococcus pneumoniae aan in de cervix en in het buikvocht. Het IUS,
verwijderd na het starten van antibiotica, bleek steriel. Ook het pleuravocht bleek steriel. De Chlamydia
PCR was negatief. In verband met een mogelijke immuunsuppressie werd een hiv-test afgenomen, deze
was negatief.
Zes weken postoperatief had patiënte behalve moeheid geen klachten meer.
Patiënte B was een 60-jarige para 2 die zich meldde
in verband met sinds enkele uren bestaande ernstige
pijn, verspreid over de gehele onderbuik, met misselijkheid en braken. Ze was reeds tien jaar postmenopauzaal. Bij lichamelijk onderzoek zagen we
een kreunende patiënte met een temperatuur van
39,2°C. De buik was soepel met lokaal drukpijn en
zeer spaarzame peristaltiek. In speculo werd een
iets rode cervix gezien met ruime fluor. Bij vaginaal
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Figuur 1. Foto gemaakt tijdens laparoscopie bij patiënte B. Te zien is de uterus met rechter adnex en pus in het
cavum Douglasi.
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toucher was er sprake van opstootpijn. Echoscopisch
werd een normale uterus met normale adnexa gezien; er was geen vrij vocht.
Het CRP bedroeg 8 mg/l (normaal 0-10 mg/l) en de
leukocyten 13 x 109 E/l (normaal: 4-10 x 109 E/l). Bij
diagnostische laparoscopie werd een appendix sana
gezien. In het kleine bekken was pus aanwezig (zie
figuur 1). Patiënte werd behandeld met ceftriaxon
eenmaal daags 2 gram intraveneus, doxycycline
tweemaal daags 100 mg intraveneus en metronidazol tweemaal daags 500 mg intraveneus. Uit het intra-abdominale pus en de cervixkweek werd een
Streptococcus pneumoniae gekweekt. Zodra dit bekend was, werd patiënte behandeld met amoxicilline 1 gram intraveneus driemaal daags en later 500
mg driemaal daags per os. De kweken op Chlamydia
en N. gonorrhoeae waren steriel en de soa-serologie
was zonder afwijkingen. Het postoperatieve beloop
was ongecompliceerd. Patiënte kon de vijfde dag
postoperatief worden ontslagen met een recept voor
amoxicilline voor nogmaals veertien dagen. Enkele
weken later op de poli had ze geen klachten meer.

Literatuuroverzicht
Streptococcus pneumoniae is een grampositieve kok
die deel uitmaakt van de commensale flora in het
respiratoire stelsel. Wanneer deze bacterie een infectie veroorzaakt, is er meestal sprake van een pneumonie, een meningitis, sinusitis of een otitis media.

Primaire peritonitis wordt gedefinieerd als een bacteriële infectie in de peritoneaalholte bij afwezigheid
van een intra-abdominale bron van de infectie. Peritonitis veroorzaakt door een S. pneumoniae is zeldzaam. De incidentie is ongeveer 0,5/ 100.000 per jaar.1
Patiënten met pneumokokkenperitonitis worden onderscheiden in drie groepen. De eerste groep zijn
de patiënten met levercirrose, nefrotisch syndroom
en andere onderliggende systeemaandoeningen, de
tweede zijn de patiënten met secundaire peritonitis
geassocieerd met gastro-intestinale aandoeningen,
zoals een geperforeerde appendix, ulcera van de
maag of duodenum, gecompliceerde pancreatitis of
galwegaandoeningen. De derde groep is de primaire
peritonitis bij voorheen gezonde vrouwen.2
Wij verrichtten een zoekactie op PubMed over dit
onderwerp. We gebruikten hierbij de MeSH-termen
‘peritonitis’ AND ‘Streptococcus pneumoniae’. We
beperkten ons tot literatuur gepubliceerd in de Engelse of Nederlandse taal en zochten specifiek naar
voorheen gezonde patiënten, zonder eerdergenoemde onderliggende ziektebeelden. Patiënten onder 18
jaar werden ook geëxcludeerd, evenals patiënten bij
wie tegelijkertijd een appendicitis werd vastgesteld.
Tevens werden referenties in de gevonden artikelen
nagezocht.
Het betrof 46 patiënten. De twee eigen patiënten
zijn hieraan toegevoegd. Tabel 1 geeft een samenvatting van de bevindingen. Opmerkelijk is dat pri-

n
Aantal patiënten
Leeftijd
Risicofactoren

Kweek positief voor
S. Pneumoniae*

Behandeling

Mortaliteit

%

48
gemiddeld (spreiding)

36,7 jaar (20 - 76)

post partum

4

8

IUD/IUS

19

40

ost partum + IUD/IUS

3

6

IUD met pneumonie

2

4

ECI

18

38

zwanger
buikvocht

1
36

2
68

bloed

22

46

cervix

11

23

IUD/IUS

3

6

antibiotica

47

98

laparoscopie

4

8

laparotomie

25

52

laparoscopie &-tomie

7

15

sterfgevallen

3

6

Tabel 1. Samenvatting van het literatuuronderzoek van patiënten met primaire pneumokokkenperitonitis.
Het betreft 46 vrouwen ouder dan 18 jaar met pneumokokkenperitonitis, gevonden in Engels- of Nederlands
talige literatuur, zonder onderliggende ziektebeelden als levercirrose, immuunsuppressie, SLE of nierfalen, en
zonder tegelijkertijd optredende appendicitis. Twee eigen patiënten zijn toegevoegd.
*totaal= > 48 i.v.m. meerdere kweken bij dezelfde patiënt positief voor S. Pneumoniae
maire pneumokokkenperitonitis alleen bij vrouwen
beschreven is. De gemiddelde leeftijd is 36,7 jaar met
een uitschieter tot 76 jaar. Van de 48 vrouwen had
50% een IUD of IUS in situ. Bij 46% werd de S. pneumoniae in de bloedkweek aangetoond, en bij 68%
in het buikvocht. Bij 23% werd de S. pneumoniae in
de cervix dan wel in de vagina aangetoond. Bij een
aantal van de casus wordt echter niet expliciet beschreven of een vaginakweek of bloedkweek afgenomen werd. Bij drie patiënten bleek de kweek van het
IUD of IUS ook een S. pneumoniae te bevatten. Bij
het merendeel van de patiënten met een IUD of IUS
werd deze verwijderd na start van antibiotische therapie. Bij een aantal werd niet expliciet vermeld of
het IUD verwijderd werd en of het een IUD of een
IUS betrof.
De tractus genitalis (IUD of IUS in situ dan wel posi
tieve vagina/cervixkweek) is in 69% de meest waarschijnlijke bron van de infectie. Vrijwel alle patiënten
presenteerden zich met buikpijn, koorts en/of diarreeklachten. Vrijwel alle (47 van de 48) patiënten werden
behandeld met antibiotica en 36 (75%) patiënten ondergingen een laparoscopie of laparotomie.
In drie (6%) gevallen stierf de patiënt ten gevolge van
de aandoening. In één geval ontwikkelde de (76-jarige) patiënte postoperatief een pneumonie met hartfalen en stierf uiteindelijk na tien dagen.3 Een 35-jarige
vrouw die zich presenteerde met een septische shock

en diffuse intravasale stolling stierf zes uur na opname. Bij obductie werd een zes centimeter groot
tubo-ovarieel abces (TOA) gevonden.4 Een 46-jarige
patiënte die postoperatief acuut nier- en hartfalen
ontwikkelde, stierf acht dagen na opname. Bij obductie werd een uterus bicornis met in één hoorn
een IUD gevonden, wat eerder niet bekend was.5
Andere ernstige beschreven complicaties zijn: een tijdelijke uitval van meerdere motorische hersenzenuwen na langdurige ic-opname, de ontwikkeling van
een fistel waarvoor colonresectie vereist was, multiorgaanfalen en acute postinfectieuze polyneuritis, infertiliteit na infectie, pericarditis en ontwikkeling van
pleuravocht.6,7

Bespreking
Streptococcus pneumoniae komt zelden voor in de
vaginale flora van de postmenarchale vrouw.7,8 De
bacterie kan er terechtkomen na een vaginale partus, na een (miskraam)curettage, na gynaecologische
ingrepen, of in aanwezigheid van een bovensteluchtweginfectie. 9
Invasieve pneumokokkeninfectie blijkt vaker op te
treden bij mensen met immuunsuppressie,10 bij wie
een gestoorde lokale afweer lijkt te zijn. De aanwezigheid van een IUD of IUS lijkt de migratie van de
bacterie naar het peritoneum te vergemakkelijken.8
Streptokokken worden geremd door de zure omge-
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ving van de vagina, wat kan verklaren waarom pneumokokkeninfecties vaker voorkomen bij prepuberale
meisjes.11 Mogelijk geldt dit ook voor postmenopauzale vrouwen. Aangezien bij onze beide patiënten de
abnormale flora op de voorgrond stond, en bij beiden zowel het buikvocht als de fluor als enige positief
werden gekweekt voor de bacterie, lijkt een genitale
oorsprong bij hen zeer waarschijnlijk. Beiden hadden
een verhoogde kans op migratie van de pneumokok,
patiënte A door de aanwezigheid van een IUS, patiënte B door haar postmenopauzale status.
Aangezien de bacterie als commensaal voorkomt
in het respiratoire stelsel, is in de literatuur wel gesuggereerd dat de vagina mogelijk via orogenitaal
contact besmet zou kunnen worden.12 Bij patiënte A
namen wij om die reden keel- en peniskweken af
van haar partner. Deze kweken bleken echter negatief. Bij patiënte B ontstonden de klachten na seksueel contact met een nieuwe partner, na overigens
twaalf jaar geen partner gehad te hebben. De relatie
met deze partner was beëindigd op het moment van
opname. Hij kon niet worden onderzocht. Orogenitaal contact als oorzaak van S. pneumoniae peritonitis konden wij dus niet bevestigen. Met name ook
omdat pneumokokkenperitonitis vaker voorkomt bij
kinderen, lijkt orogenitaal contact als enige besmettingsroute minder plausibel.9

Behandeling
De presentatie van pneumokokkenperitonitis lijkt op
die van een pelvic inflammatory disease (PID), veroorzaakt door C. trachomatis, N. gonorrhoeae en
anaerobe flora. Ofloxacine wordt vaak aanbevolen
als onderdeel van de antibiotische behandeling voor
PID.13,14 Gezien het vóórkomen van resistentie van S.
Pneumoniae voor de eerste klasse fluoroquinolonen
(ciprofloxacine, ofloxacine) dient de behandeling op
geleide van kweek en (te verwachten) gevoeligheidsspectrum te worden aangepast.15
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Zoals ook bij patiënt A bleek, is antibiotische behandeling niet altijd afdoende. Het is dan noodzakelijk
om een chirurgische drainage te verrichten. De klinische symptomen bij presentatie zijn vaak zo ernstig
en weinig specifiek dat vaak een laparotomie verricht
wordt. Bij verdenking op een pneumokokkenperitonitis is diagnostische laparoscopie echter voldoende.
Wanneer een IUD of IUS in situ is, moet dit na start
van antibiotische behandeling verwijderd worden.
Anders bestaat er kans op een recidief.7 Om dezelfde
reden dient voor een andere manier van toekomstige
anticonceptie gekozen te worden. De prognose is in
het algemeen goed. De consequenties van pneumokokkenperitonitis ten aanzien van toekomstige fertiliteit zijn onbekend.

Conclusie
Pneumokokkenperitonitis is een zeldzaam ziektebeeld dat kan optreden bij gezonde vrouwen en een
zeer ernstig beloop kan hebben. De bron van infectie
is meest waarschijnlijk genitaal. Indien de patiënte
tijdig en adequaat wordt behandeld met de juiste
antibiotica, en zo nodig chirurgische drainage plaatsvindt, is de prognose in het algemeen goed.
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Samenvatting
Peritonitis is een ernstige ontsteking van de bacterie Streptococcus pneumoniae. Wij beschrijven
twee vrouwen die zich beiden presenteerden met
buikpijnklachten en abnormale fluor, bij wie uiteindelijk de diagnose pneumokokkenperitonitis
werd gesteld. Hierna volgt een overzicht van de relevante literatuur over dit onderwerp.
Trefwoorden
primaire peritonitis, streptococcus pneumoniae,
acute buik, PID
Summary
Streptococcus pneumoniae is a bacteria which very
rarely causes acute primary peritonitis. Usually,
the bacteria is found commensally in the respiratory tract. We describe two women who presented
with abnormal vaginal discharge, who were suffering of primary peritonitis due to streptococcus
pneumoniae. Also, a review of the relevant literature on the subject is given. Primary pneumococcal peritonitis can be treated with antibiotics, but
a laparoscopy or laparotomy is mostly necessary
to confirm the diagnosis. Risk factors like an IUD
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Antenatale bewaking en
optimale tijdstip voor
geboorte van monochoriale
tweelingzwangerschappen
K.E.A. Hack, J.B. Derks en G.H.A. Visser
Inleiding
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Monochoriale (MC) tweelingen hebben een hoger
risico op perinatale sterfte en morbiditeit dan bichoriale (BC) tweelingen. Dit verschil wordt vooral
veroorzaakt door de aanwezigheid van vaatverbindingen tussen beide foetale circulaties in de placenta. Placentaire anastomosen veroorzaken interfoetale
transfusie, waardoor bloeddrukschommelingen met
perioden van ischemie/hypoxie kunnen ontstaan. In
ongeveer 10% van de MC-tweelingzwangerschappen
ontstaat door onevenwichtige interfoetale transfusie het tweelingtransfusiesyndroom (TTS). TTS gaat
gepaard met een hoog risico op sterfte en (neurologische) morbiditeit.1 Daarnaast verhogen de vaatverbindingen in geval van intra-uteriene sterfte van één
van de kinderen ook het risico op sterfte van de cotwin door verbloeding of op neurologische schade als
gevolg van een ischemische periode.2 Helaas schiet
de huidige antenatale bewaking soms tekort in het
voorspellen en voorkomen van deze noodlottige uitkomsten.3 In de literatuur bestaat daarnaast onenigheid over het optimale tijdstip van bevalling van de
MC-tweeling. De gerapporteerde incidenties van intra-uteriene sterfte na 32 weken variëren, waardoor
er zeer uiteenlopende aanbevelingen zijn omtrent de
optimale zwangerschapsduur waarop deze tweelingen bij voorkeur geboren dienen te worden.4-10

Antenatale bewaking van MC-tweelingen
Echografie speelt in de bewaking van tweelingzwangerschappen een belangrijke rol. Zo worden in het
eerste trimester het aantal foetussen en de chorioniciteit bepaald. Daarnaast geeft de nekplooidikte
(nuchal translucency, NT) een risicoschatting op het
syndroom van Down (en andere chromosomale afwijkingen, hartafwijkingen of genetische syndromen)
en lijkt een discrepantie in nekplooidikte van beide
foetussen een voorspeller voor het optreden van het
tweelingtransfusiesyndroom – indien NT-discordantie
≥ 20% is het risico op TTS ongeveer 30%.11 Echografie wordt toegepast bij het detecteren van congenitale

afwijkingen en TTS, het monitoren van groei, metingen van de cervixlengte (om het risico op vroeggeboorte in te schatten) en het bepalen van de ligging
van beide kinderen (teneinde de meest optimale
route van bevalling te kiezen). In dit artikel zullen de
echografische gewichtsschattingen bij tweelingzwangerschap en de waarde van dopplermetingen van de
arteria umbilicalis belicht worden.

Foetale groei: nauwkeurigheid van
echografische gewichtsschatting bij
tweelingzwangerschappen
Echografische foetale gewichtsschatting wordt routinematig gebruikt bij de antenatale bewaking van
tweelingzwangerschappen. Het nauwkeurig schatten
van het foetale gewicht en eventuele gewichtsdiscordantie tussen beide kinderen is belangrijk voor een
adequaat beleid gedurende de zwangerschap en is
een belangrijk gegeven bij klinische beslissingen over
tijdstip en wijze van bevallen.
Er zijn weinig studies over de betrouwbaarheid van
foetale gewichtsschattingen bij tweelingzwangerschappen. Lynch en medewerkers12 vonden dat het
geschatte foetale gewicht gemiddeld 8,3% afweek van
het uiteindelijke geboortegewicht. Er was tevens een
trend naar het overschatten van het gewicht van kinderen met een geboortegewicht < 2500 gram. Danon
et al.13 rapporteerden dat de gewichtsschatting in hun
bestudeerde tweelingengroep meer afweek van het
uiteindelijke geboortegewicht dan bij eenlingen (8,9%
vs 6,8%). Zij vonden daarnaast dat de betrouwbaarheid lager was voor het tweede kind van de tweeling
in vergelijking met kind 1. Dit zou verklaard kunnen
worden door de hogere incidentie van ‘non-vertex’liggingen bij het tweede kind, wat dolichocefalie en
daarmee afwijkende metingen veroorzaakt. In onze
eigen (ongepubliceerde) dataset van 85 monochoriale tweelingzwangerschappen (2000-2004) bleek het
absolute verschil tussen het geschatte gewicht en het
uiteindelijke geboortegewicht gemiddeld 156 gram (SD
139 g). Gemiddeld verschilde het geschatte gewicht en
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Aantal
patiënten

Prevalentie

Chamberlain (1987)

85

9

Blickstein (1996)

92

14

Caravello (1997)

241

Studie

Gebruikte
methode

Sens

Spec

PVW

NVW

AC, FL
AC Δ >20 mm

37
43

98
91

75
53

93
77

AC, FL

23

96

50

88

8

AC, FL

33

94

33

94

55

97

82

91

52

88

–

–

Gernt (2001)

192

17

EFW
(hadlock)

Danon (2008)

278

19

EFW
(hadlock)

Tabel 1. Studies naar echografische voorspelling van geboortegewichtsverschillen van meer dan 25%.
Sens = sensitiviteit; spec = specificiteit; PVW = positief voorspellende waarde; NVW = negatief voorspellende
waarde; AC = abdominal circumference; FL = femurlengte; EFW = estimated fetal weight
het gewicht bij geboorte in deze serie 9,4%. Het interval tussen de laatste echometing en de geboorte was
maximaal acht dagen.
Het schatten van grote gewichtsverschillen en (selectieve) intra-uteriene groeivertraging, belangrijke
complicaties in tweelingzwangerschappen, is minder
nauwkeurig dan het voorspellen van individuele geboortegewichten (zie tabel 1).13-17 Afhankelijk van de
methode die gebruikt wordt om het gewichtsverschil
te berekenen (AC/FL versus EFW met behulp van
de hadlockformule) bestaan grote verschillen in de
nauwkeurigheid van deze gewichtsschatting. Gernt
et al.14 concludeerden echter dat kinderen met een
groot verschil in geboortegewicht (≥ 25%) adequaat
werden gedetecteerd met behulp van de geschatte
gewichten berekend met de hadlockformule, de methode die vandaag de dag standaard gebruikt wordt
bij het schatten van foetale gewichten.

Dopplermetingen van de arteria umbilicalis
Het meten van bloedstroomprofielen van de foetale
circulatie met behulp van doppler is nuttig gebleken
bij het vaststellen van intra-uteriene groeivertraging
en foetale anemie,18 bij het stadiëren van TTS19-21 en
bij het voorspellen van de uitkomst bij de aanwezigheid van TTS.20,22 De relatie tussen dopplermetingen
en uitkomst van de kinderen is slechts in enkele onderzoeken bestudeerd,23-25 waarbij in slechts twee studies onderscheid is gemaakt naar chorioniciteit.26,27
Gratacós en collega’s bestudeerden dopplermetingen in een cohort MC-tweelingzwangerschappen. Zij
vonden dat het wisselend aanwezig zijn van afwezige en/of reversed einddiastolische flow en normale
bloedstroomprofielen wordt veroorzaakt door grote
arterio-arteriële anastomosen in de placenta. Dit dopplerfenomeen kwam meer voor bij zwangerschappen met selectieve groeivertraging, een subgroep met
een verhoogd risico op sterfte van het kleine kind en
neurologische schade bij het grotere kind. Wij vonden in een vergelijkbare groep een verhoogd risico

op nadelige uitkomsten als minstens één keer een
afwijkende doppler van de arteria umbilicalis was
gemeten tijdens de zwangerschap.3 Wij konden onze
bevindingen niet relateren aan intermitterende flowpatronen, aangezien wij deze gegevens niet hadden
vastgelegd. In onze groep kwam sterfte in de normale
en abnormale dopplergroep even vaak voor, wat kan
duiden op tijdige interventie in de laatste groep. Na
een zwangerschapsduur van 32 weken was de neonatale morbiditeit in de abnormale dopplergroep verhoogd. Dit werd zeer waarschijnlijk veroorzaakt door
het (vroeg)tijdig ingrijpen in deze zwangerschappen,
waardoor een vroeggeboorte werd geïnduceerd en
de kinderen vaak een lager geboortegewicht hadden.
A terme (≥ 37 weken) werden geen problemen in de
abnormale dopplergroep gezien, terwijl vier kinderen
overleden in de groep met normale dopplers. Blijkbaar is een normale dopplerbevinding in de aterme
periode geen garantie voor een gunstige uitkomst van
de zwangerschap, zoals ook al eerder gerapporteerd
door de groep van Barigye et al.4 Een normale dopplerbevinding verschaft helaas slechts schijnzekerheid
over de foetale conditie.

Optimale tijdstip bevalling MC-tweeling
Naast de mogelijkheid van foutieve metingen met
mogelijke over- en onderschatting van het foetale
gewicht treedt soms een onverwachte en blijkbaar
slecht te voorspellen sterfte van één of beide kinderen op. Zwangerschappen met goede, concordante
groei, normale hoeveelheid vruchtwater en normale
dopperbevindingen worden soms toch gecompliceerd
door sterfte (zie ter illustratie de casus beschreven
in figuur 1). In een onderzoek van het UMC Utrecht
en St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg (1995-2004) onder een grote groep van 1407 tweelingzwangerschappen was het risico op intra-uteriene sterfte na 32
weken voor MC-tweelingen bijna 9x groter dan voor
BC-tweelingen (hazard ratio 8,8; 95%-BI 2,7-28,9).28
Geen van deze sterftegevallen werd voorafgegaan
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Figuur 1.
Casus: onverwachte intra-uteriene sterfte van beide kinderen in een ‘ongecompliceerde’ MC-tweelingzwangerschap.
Mevrouw J., een 32-jarige multipara, is zwanger van een MC biamniotische tweeling. De zwangerschap verloopt ongecompliceerd. Beide kinderen groeien goed; er is geen sprake van gewichtsdiscordantie; er is bij
iedere controle een normale hoeveelheid vruchtwater en de dopplerbevindingen van de arteria umbilicalis
zijn normaal tijdens de zwangerschap. Bij een zwangerschapsduur van 36+5 weken komt deze patiënte op
reguliere controle bij haar gynaecoloog. Zij klaagt over mechanische problemen en vraagt om een inleiding.
Aangezien moeder en beide kinderen klinisch in goede conditie zijn, besluit de behandelend gynaecoloog een
electieve inleiding te plannen bij een zwangerschapsduur van 38 weken. Op de dag dat de patiënte op de
verloskamer wordt opgenomen voor haar inleiding meldt zij dat zij de afgelopen dagen regelmatig contracties
heeft gehad en dat zij beduidend minder leven voelt. Helaas wordt bij echografische controle een IUVD van
beide kinderen vastgesteld. Tijdens autopsie en placentaonderzoek wordt geen duidelijke doodsoorzaak gevonden. Het tweede kind is verbloed in het als eerste overleden zusje.

door antenatale tekenen van verslechtering van de
foetale conditie.

De ongecompliceerde MC-tweeling
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In de literatuur bestaat controverse over het optimale tijdstip van bevalling van de ‘ongecompliceerde’
MC-tweeling. Blijkens een negental publicaties over
intra-uteriene sterfte bij zogenaamde ongecompliceerde MC-tweelingen na 32 weken, in totaal 1470
zwangerschappen, varieert de foetale sterfte van 0
tot 2,9%. De onderlinge verschillen resulteren in zeer
uiteenlopende aanbevelingen omtrent de optimale
zwangerschapsduur waarop MC-tweelingen geboren
dienen te worden.4-10,28 De verschillen kunnen verklaard worden door de relatieve kleine omvang van
de studies (< 166 doorgaande zwangerschapen na 32
weken), het includeren van foetale groeivertraging
of anderszins gecompliceerde zwangerschappen, en
het optreden van een zogenaamde publicatiebias:
het optreden van sterfte in een kliniek kan de reden
zijn om een serie te verzamelen en te publiceren. De
meerderheid van de sterfgevallen beschreven in deze
studies trad onverwacht op, zonder voorafgaande tekenen van een verslechterende foetale conditie. Dit
onderstreept nogmaals dat de antenatale bewaking

van MC-tweelingen af en toe tekortschiet, in tegenstelling tot de BC-tweelingen die zelden ante partum
overlijden. Het is logisch dat auteurs die een hoge
incidentie van IUVD’s bij MC-tweelingzwangerschappen beschrijven, een vroegtijdige, preterme bevalling
aanbevelen,4 terwijl andere auteurs met gunstiger
resultaten een expectatief beleid zullen nastreven –
hoewel in de regel deze zwangerschappen rond 37
weken beëindigd zullen worden.5,6,8-10
In onze eigen populatie, de grootste serie tot nu toe
(n = 466), bleek het prospectieve risico op intra-uteriene sterfte na 32 weken slechts 0,5%.29 Als we alle
beschikbare data in ogenschouw nemen, dan ligt het
prospectieve risico op intra-uteriene sterfte na 32
weken bij MC-tweelingzwangerschappen naar schatting tussen 0,8% tot 1,0%. Deze relatief lage incidentie van sterfte rechtvaardigt naar onze mening geen
electieve vroeggeboorte. Echter, sterfte van MC-tweelingen na 37 weken bedraagt nog steeds circa 1% en
dat is aanzienlijk hoger dan bij eenlingen of BC-tweelingen. Individual unit practice lijkt erop te wijzen dat
het aanbieden van een electieve bevalling rond 37
weken de beste balans biedt tussen het voorkómen
van aterme sterfte en het vermijden van neonatale
respiratoire problemen ten gevolge van een geïndu-

Conclusies

Percentage

Antenatale bewaking MC-tweeling
Helaas schiet de huidige antenatale bewaking bij MCtweelingen soms tekort in het voorspellen en voorkomen van een noodlottige perinatale uitkomst. De
betrouwbaarheid van echografische gewichtsschattingen van tweelingen is geringer dan bij eenlingen,
met name voor de tweede van een gemelli. De behandelend arts moet dit gegeven in het achterhoofd
houden bij het maken van beslissingen gebaseerd op
deze gewichtsschatting. Daarnaast kunnen ‘normale’
groei en ‘normale’ dopplerbevindingen de arts ten
onrechte geruststellen. Normale echografische bevindingen zijn geen garantie voor een ongecompliceerde
uitkomst van de MC-tweelingzwangerschap.

Gestational age (weeks)

Figuur 2. Samengestelde neonatale morbiditeit
(IRDS, intracraniële bloeding, necrotiserende ente
rocolitis en/of sepsis) van MC-tweelingen geboren na
een zwangerschapsduur ≥ 32 weken (uit: Hack KEA.
Monochoriale tweelingzwangerschappen29).
ceerde vroeggeboorte.30 Met dit beleid wordt wellicht
de ongeveer 1% intra-uteriene sterfte in doorgaande zwangerschappen na 37 weken voorkomen. Er
is echter (door gebrek aan gerandomiseerde trials)
geen duidelijk afkappunt bekend bij welke zwangerschapsduur de voordelen van een iatrogene vroeggeboorte (i.e. overleving van de kinderen) zwaarder
wegen dan de mogelijke schade die deze beslissing
teweeg kan brengen bij de kinderen (i.e. neonatale
morbiditeit). Figuur 2 laat zien dat deze neonatale
morbiditeit snel afneemt na 32 weken. Tussen 35 en
37 weken was de neonatale morbiditeit in het Nederlandse onderzoek29 nog slechts 1,7% en presenteert
zich wellicht hier een window waar electieve bevalling veilig genoemd zou mogen worden, eventueel na
bepaling van de longrijpheid en zo nodig toedienen
van corticosteroïden. Er is slechts één kleine gerandomiseerde studie beschikbaar waarin een electieve
inleiding van de baring bij 37 weken wordt vergeleken met een expectatief beleid bij ongecompliceerde tweelingzwangerschappen.31 In dit onderzoek
werden geen significante verschillen tussen de twee
groepen gevonden. De studie had echter te weinig
power en er werd geen subanalyse naar chorioniciteit gemaakt. Op dit moment wordt een grote RCT in
Australië gedaan naar het optimale tijdstip van bevallen voor aterme tweelingen. Een geplande voortijdige
bevalling van ongecompliceerde BC-tweelingzwangerschappen lijkt de uitkomst van de kinderen niet
te verbeteren.32

Optimale tijdstip bevalling MC-tweeling
De relatief lage incidentie van sterfte rechtvaardigt
geen electieve vroeggeboorte van MC-tweelingen.
Echter, de aterme sterfte (i.e. ≥ 37 weken) van MCtweelingen is nog steeds hoog. Individual unit practice lijkt erop te wijzen dat het aanbieden van een
electieve bevalling rond 37 weken de beste balans
biedt tussen het voorkómen van aterme sterfte en het
vermijden van neonatale respiratoire problemen ten
gevolge van een geïnduceerde vroeggeboorte. Aangezien het risico op aterme sterfte aanzienlijk groter
is voor MC-tweelingen dan voor BC-tweelingen adviseren wij bij MC-tweelingen, op grond van de eigen
gegevens en literatuur, een electieve geboorte rond
37 weken zwangerschapsduur. Gebaseerd op de lage
incidentie van neonatale morbiditeit tussen 35 en 37
weken is het wellicht veilig een electieve bevalling na
te streven in de laat-preterme periode. Een geplande
voortijdige bevalling van ongecompliceerde BC-tweelingzwangerschappen lijkt daarentegen de uitkomst
van de kinderen niet te verbeteren.
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Samenvatting
De huidige antenatale bewaking bij monochoriale
(MC) tweelingen komt soms tekort in het voorspellen en voorkómen van een noodlottige perinatale
uitkomst. De betrouwbaarheid van echografische
gewichtsschattingen van tweelingen is geringer
dan bij eenlingen. Daarnaast zijn normale echografische bevindingen geen garantie voor een
ongecompliceerde uitkomst van de MC-tweelingzwangerschap. De relatief lage incidentie van
sterfte rechtvaardigt geen electieve vroeggeboorte
van MC-tweelingen. Echter, aangezien het risico op
aterme sterfte aanzienlijk groter is voor MC-tweelingen dan voor bichoriale (BC) tweelingen adviseren wij bij MC-tweelingen, op grond van de eigen
gegevens en literatuur, een electieve geboorte rond
37 weken zwangerschapsduur.
Trefwoorden
monochoriale tweeling, antenatale bewaking, onvoorspelbare sterfte, optimale zwangerschapsduur
partus
Summary
Current antenatal surveillance sometimes fails to
predict and prevent adverse outcome in MC twin
gestations. Ultrasonographic estimation of fetal
weight is less accurate in twins compared to singletons. Normal findings do not guarantee an uncomplicated outcome in MC twin pregnancies. Based on

literature and our own findings, elective delivery of
‘apparently normal’ MC twins around 37 weeks of
gestation seems the most aligned consensus by preventing term mortality and avoiding neonatal respiratory disorders due to induced pre-term delivery.
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monochorionic twin pregnancy, antenatal surveillance, unpredictable mortality, timing of delivery
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Adenomyose in historisch
perspectief met focus op
moderne beeldvorming en
behandeling
V. Mijatovic, J.H.T.M. van Waesberghe, R. Schats en P.G.A. Hompes
Introductie
Adenomyose is een goedaardige aandoening die zich
manifesteert in het myometrium. Het kan zich presenteren met klachten van dysmenorroe, menorragie en chronische pelviene pijn waardoor het beeld
symptomatologisch moeilijk van myomen te onderscheiden is. Hetzelfde geldt voor de bevindingen bij
lichamelijk onderzoek waardoor differentiaaldiagnostisch een moeilijk dilemma ontstaat.
Ondanks dat beide ziektebeelden al bijna 150 jaar als
aparte pathologische entiteiten worden gezien, was
de diagnose adenomyose decennialang pas voorhanden na histologisch onderzoek van het hysterectomiepreparaat. De introductie van beeldvorming door
middel van transvaginale echoscopie (TVE) en magnetic resonance imaging (MRI) in de jaren negentig
van de vorige eeuw heeft het mogelijk gemaakt om
adenomyose nu ook preoperatief aan te tonen.
Het streven om beter onderscheid te maken tussen
beide ziektebeelden is niet alleen van academisch
belang. Het kan de indicatiestelling ten aanzien van
chirurgisch behandelen scherper maken en wellicht
het aantal onnodige hysterectomieën verlagen. Bovendien zou het effect van conservatieve behandeling beter kunnen worden vervolgd en beoordeeld.
Last but not least zou het bij kunnen dragen aan ons
inzicht in welke mate er sprake is van reproductieve
disfunctie.

Historie en definities
In 1860 benoemde Rokitansky als eerste de aanwezigheid van endometriumstroma en klieren in het
myometrium als ‘cystosarcoma adenoides uterinum’
en stond hiermee aan de basis van het onderzoek
naar adenomyose. Zesendertig jaar later (1896) beschreef Von Recklinghausen hetzelfde fenomeen
onder de naam ‘adenomyomata uteri’ in een werk
getiteld Adenomen und Cystadenomen der Uterusund Tubenwandung en meende te maken te hebben
met producten van de buizen van Wolff. Reeds voor
Von Recklinghausen had Chiari in 1887 een studie

gepubliceerd over adenomyomen van de tubahoek
waarbij hij tot de conclusie kwam dat deze gezwellen geen echte tumoren zijn, maar het gevolg van
een ontsteking van het tubaslijmvlies. Hierdoor zou
tubaslijmvlies loslaten en richting het myometrium
migreren met als gevolg een reactieve woekering van
het myometrium van de tubahoek. Uit die tijd stamt
ook de nog wel tegenwoordig gebruikte benaming
‘salpingitis isthmica nodosa’. Robert Meyer publiceerde in 1897 een studie over de adenomyosis uteri
interna en verdedigt de opvatting dat deze klierwoekeringen ontstaan ten gevolge van een ontsteking
van het endometrium. Dit ligt in lijn met de eerder
gepubliceerde opvattingen van Chiari over het ontstaan van adenomyomen van de tubahoek. In 1908
was Cullen de eerste die onderscheid maakte tussen
focale adenomyose (adenomyoom) en de diffuse variant hiervan. Hij is getroffen door de gelijkenis in
bouw van de klieren met die van het endometrium
en neemt aan dat deze zijn ontstaan uit afgesplitste
deeltjes van de buizen van Müller.
De term ‘adenomyosis uteri’ werd voor het eerst gebruikt door Frankl in 1925 en werd door Bird in 1972
opnieuw gedefinieerd als zijnde het vóórkomen van
endometriumstroma en klieren in het myometrium
die omgeven zijn met hyperplastisch glad spierweefsel.1 Om verwarring te voorkomen met invaginatie
van de basale laag van het endometrium in de superficiële laag van het myometrium (zonder hyperplasie van het omliggende myometrium), is in 1998
door Ferenczy voorgesteld om aan de definitie van
adenomyose een dieptecriterium toe te voegen.2
Aangezien de dikte van het myometrium variabel
is, lijkt een absoluut dieptecriterium niet zinnig. Een
proportionele benadering van de invasie van het
endometrium in het myometrium leek realistischer.
Het voorstel van Ferenczy was daarom om van adenomyose te spreken als er sprake is van de invasie
van het endometrium op minimaal 25% van de totale dikte van het myometrium. Siegler en Camilien
gaven uitbreiding hieraan door de ernst van de ade-
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nomyose te verbinden aan de mate van penetratie
in het myometrium: tot een derde van het myometrium: milde ziekte; tussen een derde en twee derde
van het myometrium: matige ziekte; meer dan twee
derde van het myometrium: ernstige ziekte.3 Het focaal voorkomen van adenomyose kan aangezien
worden voor een leiomyoom en in de klinische setting voor verwarring zorgen. Deze zogenaamde adenomyomen kenmerken zich histologisch door een
nodulaire groei binnen de bovengestelde definitie
van adenomyose en hebben een vaag grensvlak met
het omringende normale myometrium. Leiomyomen
daarentegen vertonen een duidelijk pseudokapsel,
bestaande uit circulair gecomprimeerd myometrium. Dit laatste maakt dat een enucleatie van leiomyomen doorgaans goed uitvoerbaar is terwijl bij
adenomyose door het ontbreken van dit kapsel de
begrenzing vaak niet meer is te overzien, wat tot
operatieve complicaties kan leiden.

Epidemiologie
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De prevalentie van adenomyose in de bevolking is
onbekend en is tot nu toe alleen bepaald op basis
van hysterectomieseries waarbij deze ligt tussen de
5 en 70% met een gemiddelde rond 20 tot 30%.4 De
aanzienlijke variatie kan worden verklaard op basis
van raciale en geografische factoren evenals gehanteerde histologische criteria. Daarbij staat de diagnose in direct verband met het aantal monsters die
onderzocht zijn door de patholoog met een variatie
in detectie van 31 tot 62% in hetzelfde hysterectomiepreparaat.1 De kanttekening die bij deze prevalentiedata gemaakt kan worden, is dat zij voortkomen uit
de populatie tussen 40 en 55 jaar en daarom moeilijk te extrapoleren zijn naar de jongere leeftijdscategorieën. Echter recente TVE- en MRI-data suggereren
de aanwezigheid van adenomyose wel degelijk bij
jongere vrouwen waarbij ook een associatie is gevonden met peritoneale endometriose bij subfertiele
patiënten.5 Het gelijktijdig vóórkomen van leiomyomen en adenomyose is in een aantal hysterectomiestudies onderzocht en wordt gevonden in 15 tot bijna
50% van de verwijderde uteri.4

Beeldvormend onderzoek
Transvaginale echoscopie (TVE)
In de afgelopen jaren is de technologische ontwikkeling van TVE-apparatuur zo voortgeschreden dat
adenomyose beter is te visualiseren en daarmee binnen het bereik van de gynaecoloog is gekomen. Het
is daarom niet verwonderlijk dat er in toenemende
mate belangstelling is ontstaan voor de diagnostische
betrouwbaarheid van TVE met betrekking tot adenomyose, de beeldkarakteristieken van adenomyose en
de mate waarin onderscheid gemaakt kan worden
met myomen.

Echoscopisch kan adenomyose zich kenmerken
door:8
• een asymmetrische verdikking van voor- of achterwand van de uterus zonder duidelijke herkenbaarheid van myomen;
• vaag begrensde heterogene (echodense gebieden
van hyperplastisch glad spierweefsel afgewisseld
door echogene gebieden van ectopisch endometriaal weefsel) afwijkingen in het myometrium;
• kleine hemorragische cysten (1-3 mm) in het adenomyotisch weefsel (in ongeveer 50% van de gevallen aanwezig);
• afwezigheid van verkalkingen zoals vaak te zien
bij myomen.
Bij het onderscheid maken tussen myomen en adenomyose zal adenomyose zich met name kenmerken
door de vage contour van de afwijking en het geringe
massa-effect op het endometrium (cavumdeformatie) dan wel op de serosa (contourdeformatie) in verhouding tot de grootte van de laesie (figuur 1 en 2).
Differentiaaldiagnostisch is het lastiger om myomen
te onderscheiden van adenomyomen dan van diffuse
adenomyose. Adenomyomen kunnen de impressie
van een pseudokapsel geven en enig massa-effect op
het omringende weefsel hebben, zoals ook het geval
is bij myomen. Daarentegen heeft een adenomyoom
vaak elliptische vormen terwijl myomen meestal in
ronde vormen gezien worden. Doppleronderzoek
kan bijdragen aan een verdere differentiatie tussen
adenomyomen en myomen.9,10 Bij myomen buigen de
vaten af rondom het pseudokapsel met enkele vaten
die het myoom ingaan. Bij adenomyomen wordt dit
meestal niet gezien en verlopen de vaten volgens het
normale loodrechte beloop door het aangedane myometrium waarbij juist een toegenomen vascularisatie
wordt waargenomen.
Vijf studies11-13,15,18 hebben de diagnostische nauwkeurigheid van TVE bepaald bij patiënten bij wie de verdenking op adenomyose hoog was met als gouden
standaard het hysterectomiepreparaat. De prevalentie van adenomyose varieerde in deze studies tussen
de 24% en 86%. De sensitiviteit om met TVE adenomyose te detecteren lag tussen 53% en 89% met een
specificiteit tussen 50% en 96%. Myomen daarentegen, worden door middel van TVE gedetecteerd met
een sensitiviteit van 82% tot 99% en een specificiteit
van 79% tot 96%.9,14
In drie studies16-18 werd het onderscheidende vermogen van TVE onderzocht ten aanzien van adenomyomen en myomen. Een opvallend hoge sensitiviteit
(80% tot 87%) en specificiteit (94% tot 98%) in het
onderscheid maken tussen beide entiteiten werd gerapporteerd. Hierbij droegen twee echoscopische
kenmerken, te weten begrenzing van de laesie en wel
of niet voorkomen van cysteuze partijen, significant
het meeste bij in de differentiaaldiagnose. Echter, de

Figuur 1. Focale adenomyose in de uterusachterwand met compressie op het cavum.

Figuur 2. Solitair myoom in de uterusvoorwand met cavumdeviatie. Het zogenaamd pseudokapsel is zichtbaar
als een witte rand rondom het myoom.
gelijktijdige aanwezigheid van myomen en adenomyomen in een uterus maakt echoscopisch onderscheid
nagenoeg onmogelijk.19,20
Magnetic resonance imaging (MRI)
Adenomyose presenteert zich op een MRI als een diffuse of focale verdikking van het subendometriaal gelegen myometrium – ook wel de junctional zone (JZ)
genoemd – die zich afbeeldt als een vaag begrensd
gebied met een lage signaalintensiteit op T2-gewogen
opnames (figuur 3 en 4).21 Histologisch corresponderen deze gebieden met de adenomyosegeassocieerde hyperplasie van het gladde spierweefsel.22 In 50
tot 88% van de gevallen worden hierin haarden van
hyperintensiteit gezien die correleren met (cysteuze)
hemorragie in het ectopische endometriumweefsel.8

Bij sommige patiënten met adenomyose wordt het
beeld van zogenaamde linear striations gezien. Hierbij worden strepen van verhoogde signaalintensiteit
op T2-gewogen opnames gezien die uitstralen vanuit
het endometrium naar het myometrium. Deze strepen worden geassocieerd met invasie van het basale
endometrium in het myometrium.8
In de differentiaaldiagnose is het onderscheid tussen
myomen en adenomyomen klinisch het belangrijkst.
Een adenomyoom zal zich bij MRI-onderzoek, net als
bij de TVE, met name kenmerken door de vage contour
van de afwijking, een elliptische vorm en een gering
massa-effect op het omringende weefsel.21,22 Echter, ondanks de fraaie beeldvorming bij MRI, blijkt in de praktijk dat een onderscheid tussen beide entiteiten, net als
bij TVE, een lastige aangelegenheid blijft.
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Figuur 3. MRI (T2 gewogen opname) van diffuse adenomyose met een junctional zone (JZ) dikte van 41 mm.
Ernaast het hysterectomiepreparaat.
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Figuur 4. MRI (T2 gewogen opname) van focale adenomyose in de uterusachterwand (een junctional zone (JZ)
dikte van 22 mm) met compressie op het cavum.
Bij de beoordeling van de MRI-beelden dient rekening gehouden te worden met fysiologische veranderingen in de JZ ten gevolge van de menstruele cyclus.

Aan het eind van de secretoire fase bereikt de JZ zijn
maximale dikte. Hierbij lijkt een maximale dikte van
de JZ > 12 mm geassocieerd te zijn met adenomyose,

Prevalentie
adenomyose
TVE
Sensitiviteit
Specificiteit
PVW
NVW
MRI
Sensitiviteit
Specificiteit
PVW

NVW

Reinhold et al.12
28/119 (24%)

Bazot et al.24
40/120 (33%)

Dueholm et al. 25
22/106 (21%)

Totaal8
90/345 (26%)

% (95%-BI)

% (95%-BI)

% (95%-BI)

% (95%-BI)

89 (71-97)
89 (80-94)
71 (54-85)
96 (89-99)

65 (48-79)
98 (90-100)
93 (75-99)
85 (75-91)

68 (44-86)
65 (50-77)
42 (25-61)
85 (69-94)

74 (63-82)
87 (81-91)
68 (58-77)
89 (84-92)

86 (66-95)
86 (76-92)
65 (47-79)

78 (61-89)
93 (84-97)
84 (67-93)

70 (46-87)
86 (76-93)

78 (68-86)
88 (83-92)

95 (87-98)

89 (80-95)

58 (37-77)
91 (81-96)

70 (60-79)
92 (87-95)

Tabel 1. Vergelijking van de diagnostische betrouwbaarheid van transvaginale echoscopie (TVE) en MRI voor
het stellen van de diagnose adenomyose.
PVW: positief voorspellende waarde
NVW: negatief voorspellende waarde
terwijl een JZ dikte < 8 mm adenomyose onwaarschijnlijk maakt.22 Aangezien tijdens de eerste twee
dagen van de menstruatie de maximale dikte van de
JZ kortdurend verder toeneemt en veelal > 12 mm
kan bedragen, kan een MRI in die periode leiden tot
vals-positieve bevindingen. Een fysiologische oorzaak
voor een focale verdikking van de JZ kan ook gelegen
zijn in contracties van het myometrium.23 Ten gevolge van een verminderde hoeveelheid veneus bloed in
het contractiele myometrium kan op de MRI een tijdelijk drogbeeld ontstaan waarbij focale adenomyose kan worden gesuggereerd. Met histopathologisch
onderzoek als gouden standaard wordt voor de diagnose adenomyose door middel van MRI een sensitiviteit van 78% tot 88% en een specificiteit van 67% tot
93% gevonden bij symptomatische patiënten.22
MRI versus TVE
Drie prospectieve studies hebben TVE en MRI met elkaar vergeleken met betrekking tot de diagnostische
nauwkeurigheid in het vaststellen van adenomyose
(tabel 1).12,24,25 Het histologisch onderzoek van het
hysterectomiepreparaat werd gebruikt als gouden
standaard. De hysterectomie werd in deze studies
uitgevoerd wegens een benigne indicatie.
Afzonderlijk en na analyse van de ‘gepoolde’ data,8
tonen de bovengenoemde studies geen klinisch relevant verschil tussen de twee beeldvormende technieken in het vaststellen van adenomyose (tabel 1). Het
gecombineerd gebruik van TVE en MRI is slechts in
één studie onderzocht en resulteerde in een betere
sensitiviteit (89%; 95%-BI 64-98).25 Echter, dit werd
bereikt ten koste van een lage specificiteit (60%;
95%-BI 44-73).
Last but not least moet worden aangetekend dat bij

het gelijktijdige voorkomen van meer dan drie myomen (en/of bij een uterusvolume van > 400 ml) de
diagnose adenomyose/adenomyoom zowel niet meer
betrouwbaar gesteld kon worden met TVE als met
MRI.25 Deze bevinding is in overeenstemming met de
resultaten van twee eerdergenoemde publicaties.19,20

Behandeling
In het assortiment van hormonale middelen is het
starten met orale anticonceptiva (OAC) wel een gemakkelijke en in de praktijk vaak beproefde methode. Net zoals bij de behandeling van endometriose
wordt doorgaans een redelijke mate van tevredenheid bereikt bij patiënten met adenomyose indien
OAC’s in een non-stopregime worden gebruikt. Hierbij moet wel worden aangetekend dat dit een ervaringsfeit is en geen basis vindt in gepubliceerd
wetenschappelijk onderzoek.
Behandeling met progestagenen behoort eveneens
tot de mogelijkheden en zal bij chronisch gebruik tot
glandulaire atrofie van eutopisch alsmede ectopisch
endometrium leiden. De laatste jaren heeft behandeling met een levonorgestrel afgevend IUD (Mirena®)
nogal veel belangstelling gehad. De beschikbare literatuur toont een goede effectiviteit ten aanzien van
dysmennorroe en menorragie.26,27 Echter, gerandomiseerde data ontbreken op dit moment.
Last but not least kan men zich wenden tot het gebruik van GnRH-agonisten.28 Deze middelen induceren een hypo-oestrogene status die gunstig inwerkt
op de pijnklachten en bloedingsproblemen van adenomyosepatiënten. Daar tegenover staan de bekende
bijwerkingen zoals opvliegers en nachtelijk zweten
en op lange termijn botontkalking.
Chirurgische excisie van adenomyose is technisch lastig aangezien er geen duidelijk grensvlak bestaat tus-

339

09

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

Figuur 5. MRgFUS-therapie bij focale adenomyose in de uterusachterwand.33 A. vóór MRgFUS, B. 1 jaar na
MRgFUS (35% reductie in uterien volume). Yoon, MRgFUS of adenomyosis. Fertil Steril 2008.
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sen gezond myometrium en adenomyotisch weefsel.
Dit in tegenstelling tot myomen die door de aanwezigheid van een pseudokapsel goed zijn te verwijderen. Bovendien is het adenomyotisch weefsel zeer
goed doorbloed waardoor een ingreep gepaard kan
gaan met ruim bloedverlies waarbij hemostase lastig
is te bewerkstelligen door de verweking van het myometrium ten gevolge van de adenomyose.
Recentelijk zijn twee nieuwe behandelmethodes voor
adenomyose geïntroduceerd. Naar analogie met de
ervaringen opgedaan bij myomen, werd embolisatie
van de arteria uterina in een drietal caseseries geëvalueerd op de effectiviteit ten aanzien van reductie
van adenomyoseklachten.29-31 In deze studies werd
adenomyose vastgesteld op MRI waarbij patiënten
bij wie gelijktijdig myomen voorkwamen werden
geëxcludeerd. In de grootste serie van 54 patienten
(gemiddelde leeftijd van 40,2 jaar) werd een minimale follow-up van 3,5 jaar gehaald.31 Hierbij werd
in 57% van de gevallen een significante vermindering
van pijn en bloedingsklachten waargenomen. Vijf patiënten ondergingen uiteindelijk toch een hysterectomie omdat hun klachten terugkeerden. De effecten
op fertiliteit en zwangerschap werden in deze studies
niet onderzocht.
MR-guided focused ultrasound (MRgFUS) therapie is
de nieuwste behandeling voor adenomyose en verkeert nog steeds in experimenteel stadium. Dit is
een hybride techniek die hitte producerende ultrageluidsgolven combineert met MRI-technologie om
een nauwkeurige beeldvorming van enerzijds de anatomie en anderzijds van de lokale hitteproductie in
het behandelde weefsel te verkrijgen. Hierdoor kan

op een veilige manier in het desbetreffende doelgebied een thermische ablatie worden verricht waarbij
de cellen worden verhit tot 85°C. Ten aanzien van
MRgFUS en behandeling van adenomyose zijn twee
casereports gepubliceerd (casus 1: symptomatische
respons op MRgFUS en na behandeling een spontane
zwangerschap resulterend in een aterme partus32 en
casus 2: een symptomatische respons op MRgFUS bij
een 47-jarige patiente met een follow-up van een jaar
[figuur 5]33) en een serie van twintig patiënten waar
bij een korte follow-up van zes maanden een significante reductie van klachten alsmede van uterusvolume is beschreven.34

Discussie
Het stellen van de diagnose adenomyose is anno
2010 niet meer exclusief voorbehouden aan de patholoog-anatoom. Beeldvormende diagnostiek door middel van TVE en MRI heeft het mogelijk gemaakt om
deze diagnose ook te stellen bij een uterus in situ.
De beeldkarakteristieken van adenomyose zijn voor
beide onderzoeksmethoden inmiddels goed in kaart
gebracht. De diagnostische betrouwbaarheid om adenomyose te detecteren is voor beide beeldvormende
technieken redelijk goed te noemen en is vergelijkbaar, mits er specifieke expertise voorhanden is bij
de echoscopist.8,11 Daarbij heeft TVE het voordeel ten
opzichte van MRI dat het relatief goedkoop is en in de
gynaecologische praktijk snel uitvoerbaar is. Bovendien is TVE een dynamisch onderzoek wat voordelen
heeft boven het statisch onderzoek dat een MRI nu
eenmaal is. Er kan bijvoorbeeld gewacht worden totdat een uteruscontractie voorbij is zodat drogbeelden

minder voorkomen. De transvaginale probe wordt
tijdens het echoscopisch onderzoek bewogen waardoor bijvoorbeeld de punten met de maximale pijn
kunnen worden opgezocht. De beeldvorming door
middel van TVE is wel onderzoekerafhankelijk (met
een leercurve van minimaal zes maanden bij ervaren
echoscopisten11) en vertoont een aanzienlijke interbeoordelaarsvariatie ten opzichte van MRI-onderzoek.35
Dit is overigens niet te ondervangen door post-hocbeoordeling van zogenaamde. hard-copy echobeelden aangezien real-time-onderzoek de hoeksteen is
van de echoscopische diagnostiek.
Bij het differentiëren tussen myomen en adenomyomen kan in de eerste plaats gebruik worden gemaakt
van TVE in combinatie met doppleronderzoek. Bij onduidelijke beeldvorming door middel van TVE of bij
niet voorhanden echoscopische expertise kan MRIonderzoek worden verricht. Het gelijktijdig voorkomen
van myomen en adenomyomen is een beperkende
factor bij zowel TVE als MRI-onderzoek en gaat ten
koste van het onderscheidend vermogen.19,20,25
Ten slotte lijkt het combineren van TVE met een
myometriumbiopt een logische vervolgstap om de
diagnostiek te verfijnen. Helaas gaat dit gepaard met
een zeer matige sensitiviteit (8-19%) waardoor hiermee geen toegevoegde waarde wordt verkregen op
de beeldvormende diagnostiek.36-38
Bij de symptomatische patiënte met adenomyose die
haar uterus wil behouden kan men kiezen uit een
groot assortiment aan hormonale middelen die oraal,
intramusculair, subcutaan of lokaal kunnen worden
toegediend. Hierbij kan men de gedachtegang volgen
die ook toepassing vindt bij endometriosebehandelingen. Bij falen van de conservatieve behandeling is
een hysterectomie te overwegen. Nieuwe behandelmethoden zoals de embolisatie van de arteria uterina
alsmede de MRgFUS-therapie zijn wel in opkomst,
maar zijn nog onvoldoende geëvalueerd om al ingebed te worden in de klinische praktijk. Met name
ontbreken er data ten aanzien van effecten op fertiliteit en zwangerschap.
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Samenvatting
Het stellen van de diagnose adenomyose is tegenwoordig niet meer voorbehouden aan de patholoog-anatoom door middel van histologisch
onderzoek van het hysterectomiepreparaat. Beeldvormende diagnostiek door middel van transvaginale echoscopie (TVE) en MRI heeft het mogelijk
gemaakt om deze diagnose ook te stellen bij een
uterus in situ. De diagnostische betrouwbaarheid
om adenomyose vast te stellen is voor beide imagingtechnieken redelijk vergelijkbaar, mits er specifieke expertise voorhanden is bij de echoscopist.
Daarbij heeft TVE het voordeel in vergelijking tot
MRI, dat het relatief goedkoop is en in de gynaecologische praktijk beschikbaar is.
Het gelijktijdig voorkomen van myomen en adenomyose is een beperkende factor bij zowel TVE- als
MRI-onderzoek en gaat ten koste van het onderscheidend vermogen. Patiënten met klachten van
adenomyose kunnen conservatief worden behandeld met diverse hormonale middelen die ook
toegepast worden bij onder andere endometriosebehandelingen. Bij falen hiervan of bij de wens
van patiënten om een definitieve behandeling voor
adenomyose te ondergaan, kan een hysterectomie
worden verricht. Alternatieven hiervoor dienen
zich thans aan in de vorm van embolisatie van de
arteria uterina alsmede door middel van MR-guided focused ultrasoundtherapie, maar zijn nog onvoldoende geëvalueerd om al ingebed te worden
in de klinische praktijk.
Trefwoorden
adenomyose, transvaginale echoscopie, MRgFUS,
leiomyomen, MRI
Summary
Until recently, the diagnosis of adenomyosis has
been established only after hysterectomy as a
“postfactum” pathological diagnosis. However, the
advancement of non-invasive diagnostic techniques
such as ultrasonography and MRI can allow accu-

rate diagnosis of adenomyosis in most instances
without performing an hysterectomy. In patients
with concomitant uterine lyomyomas it may be difficult to reliably diagnose adenomyosis. Hormonal
treatments for symptomatic relief include continuous administration of oral contraceptive pills, progestogens, progestogen-releasing IUD’s and GnRH
agonists and are mostly the same as those used
for endometriosis. Overall, medical treatment may
be effective in the transient control of symptoms although the only guaranteed treatment for adenomyosis is total hysterectomy. However, in women with
extensive adenomyosis, who decline hysterectomy,
exploration of new alternative treatments such as
uterine artery embolization and MR-guided focused
ultrasound therapy, may be warranted.
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adenomyosis, transvaginal ultrasound, MRgFUS,
f ibroids, MRI
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Aangeboren hartziekten bij
de zwangere vrouw
P.G. Pieper
Introductie
Ongeveer 1% van alle zwangerschappen wordt gecompliceerd door een hartafwijking bij de moeder.
In ontwikkelingslanden zijn reumatische hartziekten
de belangrijkste oorzaak, maar in westerse landen
hebben aanstaande moeders met een hartafwijking
in 80% van de gevallen een aangeboren hartziekte.1,2
De hemodynamische belasting van zwangerschap
(onder andere toegenomen plasmavolume en cardiac
output, daling systemische en pulmonale vaatweerstand) en de toegenomen stollingsneiging kunnen
tot problemen leiden bij zwangeren met een hartaandoening. Hartziekten zijn de meest voorkomende
oorzaak van maternale mortaliteit in Engeland, en in
Nederland de op één na meest frequente oorzaak.3,4
Overigens nemen aangeboren hartziekten bij de oorzaken van mortaliteit slechts een bescheiden plaats
in. Aangeboren hartziekten leiden echter wel tot aanzienlijke maternale morbiditeit, en tevens tot morbiditeit en mortaliteit bij de foetus.1,5,6

Cardiale, obstetrische en foetale/neonatale
complicaties
Cardiale complicaties bij de moeder werden in een
zestal recente series met 73 tot 1302 zwangerschap-

pen beschreven in 8 tot 20% (figuur 1).1,2,6-9 In een
review van de wereldliteratuur die 2491 zwangerschappen omvatte, kwamen hartritmestoornissen
(4,5%) en hartfalen (4,8%) het vaakst voor. Ook
trombo-embolische complicaties werden vaker beschreven dan bij gezonde zwangeren (2%).5 Hypertensieve aandoeningen, inclusief pre-eclampsie, zijn
vaker dan normaal beschreven bij bepaalde aandoeningen, onder andere atriaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten (Mustard- of Senningoperatie),
coarctatio aortae, pulmonalisklepstenose, pulmonalisklepatresie met ventrikelseptumdefect (VSD) en
atriumseptumdefect. De meest voorkomende complicaties bij het nageslacht zijn: premature geboorte,
small for gestational age, perinatale sterfte en aangeboren afwijkingen. In drie belangrijke series kwamen
deze complicaties voor in 20-28% (figuur 1).1,6-7

Risico-inschatting
Het inschatten van het risico voor een individuele
patiënt is niet eenvoudig, maar wel belangrijk: het
vormt de basis voor een adequate advisering van de
aanstaande moeder. Voor inschatting van het risico
op cardiale complicaties bij de moeder staan meerdere methoden ter beschikking.
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Figuur 1. Frequentie van maternale cardiale complicaties in 6 studies en van complicaties bij het nageslacht in
3 studies.1,2,6-9
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Eerder doorgemaakt cardiaal event of ritmestoornis
NYHA functionele klasse > II of cyanose (SO2 < 90%)
Linkszijdige cardiale obstructie:
Disfunctie van de systeemventrikel (ejectiefractie < 40%)
Ernstige pulmonalisinsufficiëntie of vermindere fucntie van de subpulmonale ventrikel
Roken in de voorgeschiedenis
Ritmestoornissen in de voorgeschiedenis
Cardiale medicatie tijdens de zwangerschap (met uitzondering van orale anticoagulatie)
NYHA functionele klasse > II
Aortastenose (piekgradiënt > 50 mmHg of aortaklepoppervlak < 1,0 cm2)
Matige/ernstige insufficiëntie van de systemische atrioventriculaire klep
Matige/ernstige insufficiëntie van de pulmonale atrioventriculaire klep
Mechanische klepprothese
Cyanotische afwijking (gecorrigeerd of ongecorrigeerd)

Tabel 1. Onafhankelijke voorspellers voor cardiale events tijdens de zwangerschap, geïdentificeerd in het
CARPREG-onderzoek, het onderzoek van Khairy en het ZAHARA onderzoek.
Voorspellers
Diverse onderzoekers hebben in populaties die zwangeren met allerlei afwijkingen omvatten, voorspellers
voor het optreden van cardiale complicaties geïdentificeerd. Het bekendst is de prospectieve Canadese
CARPREG-studie (599 zwangerschappen).1 Recent werden de resultaten van de retrospectieve Nederlandse
ZAHARA-studie gepubliceerd, die 1302 zwangerschappen omvat.6 De voorspellers die in deze beide series
en in een kleinere studie werden gevonden, zijn weergegeven in tabel 1. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de voorspellers uit deze onderzoeken. Het
is bijvoorbeeld opvallend dat de ZAHARA-studie disfunctie van de systeemventrikel niet als voorspeller

identificeert. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
ontbrekende gegevens betreffende de ejectiefractie
bij veel patiënten in dit retrospectieve onderzoek. Mitralisstenose wordt alleen in de CARPREG-studie als
voorspeller gevonden. Dit is begrijpelijk omdat CARPREG ook patiënten met reumatisch kleplijden includeerde, terwijl de beide andere onderzoeken alleen
vrouwen met een aangeboren hartafwijking omvatten.
Mitralisstenose kwam daardoor binnen CARPREG veel
vaker voor. Een sterk punt van het ZAHARA-onderzoek
is het grote aantal patiënten, wat ertoe leidde dat een
groter aantal voorspellers werd geïdentificeerd dan in
andere onderzoeken. Opvallend is dat voor het eerst
niet alleen klepstenoses, maar ook atrioventriculaire

Mechanische kunstklep en zwangerschap
Bij vrouwen met een mechanische kunstklep is er tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op kleptrombose, op bloedingen en op foetale complicaties. In de Nederlandse ZAHARA-studie was een mechanische kunstklep
de belangrijkste voorspeller voor maternale complicaties.6 In een bekende review was het risico op kleptrombose 3,9% als orale anticoagulantia werden gebruikt gedurende de gehele zwangerschap, 9,2% als in het eerste trimester ongefractioneerde heparine werd gebruikt en 33% als ongefractioneerde heparine werd gebruikt
gedurende de gehele zwangerschap. Overlijden van de moeder, meestal door kleptrombose, kwam bij deze
antistollingsregimes voor in respectievelijk 2%, 4% en 15%.15 Laagmoleculaire heparines waren in dit review nog
niet opgenomen, maar inmiddels is duidelijk dat ook bij laagmoleculaire heparines, zowel bij gebruik alleen in
het eerste trimester als bij gebruik gedurende de gehele zwangerschap, kleptrombose kan voorkomen. Voor alle
heparines geldt dat het risico waarschijnlijk lager is bij adequate monitoring van de dosis door controle van de
APTT of van anti-factor-Xa-spiegels.16-18 Uit de genoemde review blijkt dat orale anticoagulatie onder strikte controle van de INR voor de moeder het veiligst is, maar in het eerste trimester is er dan een risico van 5 tot 10% op
embryopathie. Dit risico is waarschijnlijk afhankelijk van de benodigde dosis orale anticoagulantia.19 Daarom kan
bij vrouwen die een lage dosis gebruiken worden overwogen gedurende de gehele zwangerschap de orale anticoagulantia te continueren. Het risico op foetale complicaties is minimaal bij gebruik van orale anticoagulantia
in het tweede en derde trimester.20,21 Daarom heeft het gebruik van orale anticoagulantia in het tweede en derde
trimester de voorkeur bij alle vrouwen met een mechanische kunstklep. Meestal wordt vanaf de 36e week weer
overgeschakeld op heparines, omdat een vaginale baring bij orale antistolling gecontraïndiceerd is in verband
met het risico op foetale intracraniale bloeding.22 Bij gebruik van heparines is in verband met de toenemende
benodigde dosis wekelijkse controle van APTT- of anti-factor-Xa-spiegels noodzakelijk, waarbij zowel dalspiegels
als piekspiegels moeten worden gecontroleerd: de hoge glomerulaire filtratieratio kan er namelijk toe leiden dat
bij adequate piekspiegels de dalspiegels veel te laag zijn, hetgeen alsnog kan leiden tot kleptrombose.23 Een samenvatting van het optimale anticoagulatiebeleid bij mechanische klepprotheses is weergegeven in tabel 2.
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Voor de zwangerschap:
• Bespreek het anticoagulatieschema (zie verder) met de patiënte.
• Continueer het coumarinederivaat totdat patiënte zwanger is.
• Instrueer de patiënte om de medicus die het anticoagulatiebeleid regelt, onmiddellijk van de zwangerschap op de hoogte te stellen.
• Geef zowel de medicus die de anticoagulatie regelt, als patiënte zelf schriftelijke instructies over het anticoagulatiebeleid bij zwangerschap.
6e tot en met 12e week van de zwangerschap:
• Overweeg, na zorgvuldig overleg met patiënte, indien de dagelijkse dosis warfarine < 5 mg is, of de dagelijkse acenocoumaroldosis < 2 mg, of de dagelijkse phenprocoumondosis < 3 mg, om het orale anticoagulantium de gehele zwangerschap te continueren.
• Bij INR < 3: fraxiparine bijspuiten tot INR adequaat is.
• Of substitueer het orale anticoagulantium door ongefractioneerde heparine op geleide van de APTT (> 2
maal controlewaarde); of door laagmoleculaire heparine tweemaal daags op geleide van anti-factor-Xaspiegels: piekspiegel 4 uur na de dosis 0,8-1,2 U/l en dalspiegel > 0,6 U/l.
• Indien piekspiegels adequaat bij te lage dalspiegels: doseer driemaal daags.
• Controleer APTT- c.q. anti-factor-Xa-spiegels wekelijks in verband met de toenemende dosisbehoefte gedurende de zwangerschap.
13e tot en met 35e week van de zwangerschap:
• Hervat het coumarinederivaat. Staak de (laagmoleculaire) heparine pas als de INR > 3 is.
36e week van de zwangerschap:
• Stop het coumarinederivaat en start weer met ongefractioneerde heparine of laagmoleculaire heparine op
de wijze zoals hierboven beschreven.
• Plan de bevalling (inleiding vaginale bevalling of sectio caesarea).
• Geef de laatste 24 uur voor de bevalling ongefractioneerde heparine iv en stop dit 4 uur voor de bevalling.
• Als de moeder in partu raakt terwijl zij nog is ingesteld op orale anticoagualantia, is een sectio caesarea
geïndiceerd in verband met het risico op cerebrale bloedingen bij de baby.
Tabel 2. Anticoagulatieschema voor zwangeren met een mechanische kunstklep.
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klepinsufficiënties cardiale complicaties voorspelden, weliswaar met een relatief laag relatief risico in
vergelijking met aortastenose. Omdat de daling van
de vaatweerstand in de zwangerschap gunstig is bij
klepinsufficiënties, werden deze afwijkingen tot nu
toe als relatief onschuldig beschouwd. In het ZAHARA-onderzoek waren bij rechtszijdige insufficiëntie de
belangrijkste complicaties supraventriculaire ritmestoornissen, hetgeen doorgaans goed behandeld kan
worden. Bij systemische atrioventriculaire klepinsufficiëntie bestond de helft van de complicaties uit hartfalen. Een deel van deze vrouwen had onderliggend
complex cardiaal lijden, maar er waren ook vrouwen
met een gecorrigeerd atrioventriculair septumdefect en
ernstige insufficiëntie van de linker atrioventriculaire
klep die hartfalen kregen ondanks een normale ventrikelfunctie voor de zwangerschap. Ernstige atrioventriculaire klepinsufficiëntie kan dus wel degelijk tot
cardiale problemen in de zwangerschap leiden.
Een andere belangrijke bevinding uit het ZAHARA-onderzoek is dat een mechanische klepprothese veruit
de sterkste voorspeller was voor cardiale complicaties. Niet alleen kleptrombose, maar ook hartfalen en
ritmestoornissen kwamen voor. Uit ziektespecifieke
series was het risico op kleptrombose natuurlijk al wel
bekend, maar het hoge relatieve risico in ZAHARA on-

derstreept nog eens het belang van een goede voorlichting aan deze vrouwen en nog meer het belang van
een adequate begeleiding, vooral wat betreft de antistolling (zie kader en tabel 2).
Risicoscore
CARPREG en ZAHARA hebben beide aan hun voorspellers een risicoscore verbonden. Voor iedere
voorspeller die wordt gevonden worden punten toegekend, die kunnen worden omgerekend tot een
risico op cardiale complicaties, weergegeven in procenten.
Het gebruik van deze voorspellers, en nog meer van
de bijbehorende risicoscores, heeft een belangrijk nadeel, zoals al blijkt uit bovenstaande bespreking: de
samenstelling van de populatie en de prevalentie van
voorspellers in deze populatie bepalen in belangrijke
mate welke voorspellers in een multivariaatmodel
als significant worden geïdentificeerd. Een sterk verwijde aorta en pulmonale hypertensie worden in verband met het zeer hoge risico op levensbedreigende
complicaties als contra-indicatie voor zwangerschap
beschouwd; beide zijn echter geen voorspeller in de
genoemde onderzoeken. Dat is makkelijk te verklaren: de prevalentie van deze voorspellers in CARPREG
en ZAHARA is zeer laag, want het gaat om zeldzame

aandoeningen en wegens het hoge risico krijgen deze
vrouwen het advies niet zwanger te worden.
Ziektespecifieke informatie
Het is dus duidelijk dat het niet voldoende is alleen
te letten op de predictoren en risicoscores uit de genoemde onderzoeken. Daarnaast moet altijd ziektespecifieke informatie worden meegenomen bij de
risico-inschatting. Het gaat vrijwel altijd om retrospectieve series, maar deze kunnen zeker belangrijke
informatie geven. Globaal kan worden gezegd dat
meer complexe hartaandoeningen ook gepaard gaan
met meer cardiale complicaties. Bij sommige ziektebeelden zijn er zeer specifieke complicaties (denk
aan aortadissectie bij het syndroom van Marfan). Een
enkele jaren geleden gepubliceerd review geeft een
snel overzicht van de frequentie van complicaties bij
diverse aandoeningen en is een handig hulpmiddel.5
Richtlijnen en overzichtsartikelen
Uit een combinatie van beide benaderingen is het
doorgaans mogelijk een onderbouwde inschatting te
maken van het risico voor de moeder. Ook bestaande richtlijnen en overzichtsartikelen geschreven door
experts kunnen snel inzicht geven.10,11 Experts zijn het
erover eens dat zwangerschap moet worden ontraden
bij vrouwen met belangrijke pulmonale hypertensie,
slechte functie van de systeemventrikel (ejectiefractie < 30%), ernstige linkszijdige obstructie en het
syndroom van Marfan met verwijde aorta. Geen absolute contra-indicatie, maar wel een fors verhoogd
risico is aanwezig bij vrouwen met een mechanische
klepprothese, belangrijke cyanose, en bij sommige
complexe afwijkingen zoals de Fontancirculatie.
Voor het inschatten van het risico op complicaties bij
het nageslacht geldt dat dit nauw is verweven met
het risico voor de moeder.6 Daarnaast kan dezelfde
methode worden gevolgd als bij risico-inschatting
op maternale cardiale complicaties: er zijn predictoren geïdentificeerd 1,6-7 en ziektespecifieke informatie
moet worden nagegaan.
Begeleiding van de vrouw met een congenitale hartafwijking
Goede voorlichting over de risico’s van zwangerschap is erg belangrijk. In feite moet de voorlichting
al beginnen bij jonge tienermeisjes voor zij seksueel

actief worden. Immers, met name bij een hoog risico
of contra-indicatie voor zwangerschap moet het belang van adequate anticonceptie de tiener duidelijk
worden gemaakt.12 Het is gebleken dat vrouwen in
de vruchtbare leeftijd, zelfs als zij worden gevolgd
in tertiaire centra met een goede zorg voor patiënten
met aangeboren hartafwijkingen, onvoldoende op de
hoogte zijn van de risico’s van zwangerschap en zich
in veel gevallen niet herinneren hierover ooit te zijn
voorgelicht.13 Dit onderstreept het belang van een
proactieve en herhaalde voorlichting. Preconceptionele counselling is in eerste instantie de taak van de
cardioloog, bij wie de vrouw onder controle is: deze
kent de patient en weet veel af van de hartafwijking.
Maar vooral bij complexe of hoogrisicoafwijkingen is
het nuttig al vóór de conceptie een multidisciplinaire
benadering na te streven.
Nadat een risico-inschatting is gemaakt, kan, als
zwangerschap verantwoord is, samen met de vrouw
een planning worden gemaakt. Soms is alvorens conceptie na te streven eerst een behandeling nodig,
bijvoorbeeld een klepoperatie of het sluiten van een
shunt. Ook kan er reden zijn medicatie te staken of
te wijzigen. Bij vrouwen die een coumarinederivaat
gebruiken moet het antistollingsbeleid zorgvuldig
worden gepland. Vooral als een mechanische klepprothese aanwezig is, is dit van levensbelang (zie kader).14 Tevens moet worden afgesproken wanneer bij
de zwangere de eerste cardiologische en obstetrische
controles moeten plaatsvinden, en waar deze controles het beste kunnen gebeuren. Bij hoogrisicoafwijkingen is begeleiding in een gespecialiseerd centrum
nodig; bij laagrisicoafwijkingen kan de volledige begeleiding plaatsvinden in een niet-universitair centrum en bij matig verhoogd risico is vaak een shared
care-model een goede optie. Uiteraard omvat de preconceptionele advisering ook het risico op herhaling
van de afwijking en in veel gevallen is het raadplegen
van een klinisch geneticus nuttig.

Conclusie
Voor de meeste vrouwen met een aangeboren hartafwijking is zwangerschap mogelijk. Een indivudele
risico-inschatting kan het best al vóór de conceptie
worden gedaan, zodat de begeleiding van de zwangere zorgvuldig kan worden gepland om het risico zo
laag mogelijk te houden.
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Samenvatting
Aangeboren hartziekten vormen een belangrijke
oorzaak van maternale morbiditeit. Het risico op
cardiale events tijdens de zwangerschap hangt af
van het onderliggend lijden en de aanwezigheid
van predictoren. Links obstructief kleplijden, een
belangrijk verminderde functie van de systeemventrikel, de aanwezigheid van een mechanische klepprothese, pulmonale hypertensie en een wijde aorta
zijn geassocieerd met een fors verhoogd risico op
maternale cardiale complicaties. Ook complicaties
bij het nageslacht komen vaker voor en zijn geassocieerd met maternale cardiale complicaties. Een
zorgvuldige risico-inschatting voor de zwangerschap
kan leiden tot een betere planning van de medische
begeleiding en daarmee kan het aantal complicaties worden beperkt. Een belangrijk voorbeeld is de
planning van het antistollingsbeleid bij een zwangere met een mechanische klepprothese.
Trefwoorden
zwangerschap, aangeboren hartziekte
Summary
Congenital heart diseases are the most prevalent
maternal heart diseases in western countries and
are associated with maternal morbidity. The risk of
cardiac events is dependent on the underlying heart
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Lichen planus, de witte raaf
onder de fluor vaginalis
A.W. Keegstra en M.P.H. Vleugels
Inleiding
Fluor vaginalis is een veel voorkomend gynaecologisch probleem. De incidentie in de huisartsenpraktijk ligt tussen 40 à 50 per duizend vrouwen.1
De meest voorkomende oorzaken van fluor vaginalis
bij premenopauzale vrouwen zijn: bacteriële vaginose, vulvovaginale candidiasis, en trichomonasvaginitis. Wanneer deze aandoeningen zijn uitgesloten,
blijft er een brede differentiaaldiagnose van mogelijke oorzaken over.2
De oorzaken voor fluorvaginalisklachten kunnen
worden onderverdeeld in twee groepen.
Bij de niet-infectieuze oorzaken moet worden gedacht aan: fysiologische leukorroe, atrofische vaginitis, reactie op irritantia en allergenen, desquamatieve
inflammatoire vaginitis, cytolytische vaginose, cervicale of vaginale laesies of fistels en daarnaast een
aantal andere, minder voorkomende aandoeningen
zoals erosieve lichen planus, pemphigus vulgaris, cicatricieel pemfigoïd en lineaire IgA-dermatose.
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich

de infectieuze oorzaken zoals hierboven genoemd en
de minder vaak voorkomende oorzaken zoals bacteriële vaginitis, corpus alienum, cervicitis en condyloma acuminata.3
Vooral bij vrouwen met chronische fluorklachten
is een diagnose vaak moeilijk te stellen. Daarom is
het van wezenlijk belang een goede anamnese af te
nemen, omdat deze vaak veel informatie kan geven
over de onderliggende oorzaken.
Wij werden geconfronteerd met een patiënte die
klachten had van dyspareunie en fluor vaginalis. Aan
de hand van deze casus willen wij het belang van
een goede algemene anamnese voor het stellen van
de diagnose lichen ruber planus illustreren.

Ziektegeschiedenis
Een 47-jarige patiënte werd naar de polikliniek verwezen wegens dyspareunie en fluorklachten. Bij
routineanamnese werden in eerste instantie geen aanknopingspunten gevonden voor een eventuele oorzaak.
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Bij gynaecologisch onderzoek werden vulvair en vaginaal rode, pijnlijke plekken gezien.
In speculo werd een ‘geschaafd aspect’ van de vagina,
zijnde rode geërodeerde laesies gezien. Op basis van
dit beeld werd gedacht aan een atrofische hemorragische colpitis, hoewel de vulvaire laesies niet geheel
pasten bij een beeld van atrofie. Na afname van een
vaginaal specimen voor banale kweek werd gestart
met topicale oestrogenen. Deze kweek liet een overmatige groei zien van een bètahemolytische streptokok. Aangezien patiënte een toename van haar fluor
klacht had, werd oraal behandeld met amoxy-clavulaanzuur (Augmentin®).
Bij controle na zes weken bleken de fluorklachten verdwenen. Echter, de dyspareunie was onverminderd
aanwezig. Het erosieve beeld in speculo was onveranderd. Nu er nog geen oorzaak was gevonden voor
haar klachten werd er nogmaals een uitgebreide algemene anamnese afgenomen. Hierbij vertelde patiënte
dat door de tandarts oraal lichen ruber planus was geconstateerd. Omdat dit ziektebeeld paste bij het beeld
dat bij speculumonderzoek was gezien werd verder
onderzoek ingezet. Biopten werden afgenomen van de
vaginale laesies. De dermatoloog werd geconsulteerd
voor medebeoordeling van deze laesies.
Het histologisch beeld was moeilijk te interpreteren,
maar paste bij lichen planus. Op grond van het klinische beeld en de histologische bevindingen kon nu de
diagnose gesteld worden.

Lichen ruber planus
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Lichen ruber planus is een inflammatoire dermatologische aandoening, waarbij de huid, nagels en muceuze membranen kunnen zijn aangedaan.4
De prevalentie van orale lichen planus is ongeveer
1%.5 Bij 25-57% van de patiënten met orale afwijkingen zijn ook de vulva en eventueel de vagina aangedaan.5-7 De prevalentie van vulvaire lichen planus ligt
op 0,25-0,5%.
Het is opvallend dat deze prevalentie veel hoger ligt
dan vaak gedacht wordt. Wellicht is dit te verklaren
door het aspecifieke klinische beeld waardoor vulvaire lichen planus vaak over het hoofd wordt gezien. Eisen et al. beschreven al in 1999 dat de diagnose lichen
planus bij vrouwen met vulvaire klachten gemakkelijk
gemist kan worden indien deze door een andere specialist dan de dermatoloog worden gezien, mede omdat de diagnose moeilijk te stellen is op grond van een
vaak aspecifiek histologisch beeld.8 De hier beschreven combinatie van orale en vaginale lichen planus is
voor het eerst beschreven door M. Pelisse in 1982.
Hoewel lichen ruber planus al anderhalve eeuw geleden voor het eerst beschreven werd, is de etiologie nog altijd onbekend. De heersende hypothese op
dit moment is dat de aandoening wordt veroorzaakt
door een T-celgereguleerd proces. T-cellen worden

geactiveerd door een nog onbekend antigeen en zetten vervolgens de basale keratinocyten in de huid, nagels en slijmvliezen aan tot apoptose. Mogelijk spelen
genetische factoren een rol.9,10 In recent onderzoek is
daarnaast aangetoond dat patiënten met (orale) lichen
planus een vijfmaal zo hoge kans hebben om besmet
te zijn met het hepatitis-C-virus. Dit pleit ervoor dat het
hepatitis-C-virus betrokken is bij ten minste een deel
van de gevallen van lichen planus.11
Het klinisch beeld van lichen planus is zeer wisselend.
De huidlaesies komen het meeste voor. De klassieke
huidlaesies zijn papulosquameus en worden gekarakteriseerd door jeukende, paarse papulae, vaak
bedekt door een witte hyperkeratotische laag, welke
wickhamstriae worden genoemd. Er zijn echter veel
cutane varianten van lichen planus, waardoor het
klassieke beeld lang niet altijd gezien wordt.12,13
Naast de huidafwijkingen worden vaak ook orale
laesies bij lichen planus gezien. Deze kunnen tegelijkertijd met de cutane laesies voorkomen, of daar
volkomen los van staan. Een groot deel van de patiënten met orale lichen planus is asymptomatisch.
Symptomen die kunnen optreden zijn: ruwheid van
de mond, een verhoogde sensitiviteit van de orale
mucosa voor warm en pittig voedsel, pijnklachten in
de mond of orale ulceratie.10
Patiënten met de vulvaire en/of vaginale vorm van lichen planus zijn tussen 30 en 60 jaar. Zij klagen over
genitale pijn of branderigheid, vulvaire jeuk, dyspareunie of apareunie en fluorklachten. Een minderheid
van de vrouwen heeft helemaal geen, of aspecifieke
klachten.
Vulvaire lichen planus is onder te verdelen in drie verschillende vormen: een klassieke, een hypertrofische
en een erosieve vorm, welke ieder een verschillende
symptomatologie en histologie kennen. Bij het klassieke type worden kleine papulae gezien op de vulva. De
hypertrofische laesies komen naast de vulva ook op
het perineum en perianaal voor.
De erosieve vorm van lichen planus is de meest ernstige. Hierbij zijn de labia majora en minora aangedaan
en kan ook de vagina betrokken zijn. In het meest ernstige geval treedt verandering van de vulvaire en vaginale architectuur op met het verstrijken van de labia
minora en het afvlakken van de clitoris.9

Diagnostiek
Omdat voor de diagnose lichen planus geen specifieke criteria zijn opgesteld, zal men bij de diagnostiek
voor een belangrijk deel moeten varen op het klinisch
beeld. Met name bij chronische en erosieve vulvaire of
vaginale laesies mag de aandoening lichen ruber planus in de differentiaaldiagnose niet ontbreken.
Daarnaast kan op basis van het histologisch beeld de
diagnose gesteld worden.

Microscopische kenmerken van deze aandoening
zijn: hyperkeratose met een verbreding van de granulaire laag, een onregelmatige hyperplasie met
zaagtandvormige verlenging van de retelijsten en hydropische degeneratie van cellen in de basale laag
van de epidermis. Met PAS-kleuring worden positief
aankleurende eosinofiele lichaampjes gezien in het
gebied van de epidermodermale overgang, zogenaamde civatte- of colloïdlichaampjes. Oppervlakkig
in de dermis wordt een bandvormig infiltraat (overwegend lymfocytair) gezien, waarbij de epidermodermale overgang vaak onscherp wordt. In de dermis
zijn soms melanofagen zichtbaar. Een probleem is
dat het histologisch beeld soms weinig van deze specifieke kenmerken toont. In de literatuur is beschreven dat bij vulvaire lichen planus de diagnose dan
ook maar in 70% van de gevallen op basis van het
histologische beeld kan worden gesteld.9,12,14

Beloop ziektegeschiedenis
Twee maanden nadat de diagnose werd gesteld zagen wij patiënte terug op het spreekuur. Vermindering van de klachten was spontaan opgetreden.
Vulvaire en vaginale laesies werden niet meer gezien.
Wel was er vaginaal verlittekening te zien met forse
intrekkingen van de vaginawand.
In overleg met dermatoloog werd besloten voorlopig
af te wachten. Op grond van de literatuur, die niet
consistent is ten aanzien van het te voeren beleid,
werd in overleg besloten dat in geval van een recidief
van de klachten direct met triamcinolon (Kenacort®)
injecties in de vaginale laesies gestart zal worden.
Het doel hiervan zal zijn om te proberen de klachten
te verminderen en verdere verlittekening van de vagina te voorkomen.

Beschouwing
Er is een aantal redenen waarom het belangrijk is dat
de diagnose lichen planus (tijdig) gesteld wordt.
In de eerste plaats is het belangrijk dat vulvaire en
vaginale lichen planus zo spoedig mogelijk behandeld wordt, omdat vooral bij de erosieve vorm anders ernstige verlittekening en verstoring van de
normale architectuur van de vulva en de vagina kan
optreden. Hoewel de huidlaesies van de klassieke lichen planus spontaan in regressie kunnen gaan, is
echter gebleken dat laesies bij de orale en vulvairevaginale vormen van lichen planus in een groot deel
van de gevallen niet spontaan verdwijnen.15 Het tijdig
stellen van de diagnose en starten met de behandeling is dan ook van groot belang.
Ondanks het feit dat er veel onderzoek gedaan wordt
naar de juiste behandeling van de vulvaire en vaginale lichen planus, is er op dit moment geen gouden
standaard. Topicale glucocorticoïden klasse 4, zoals
clobetasol- of halobetasolzalf 0,05%, is de meest ge-

bruikte medicatie om de vulvaire vorm te behandelen. Om de kans op een recidief vervolgens zo klein
mogelijk te maken is het hierbij van groot belang om
via klasse-3- en klasse-2-corticosteroïden de medicatie langzaam af te bouwen. Wanneer bij presentatie
de klachten dusdanig erg zijn dat het niet mogelijk
is om direct topicale corticosteroïden toe te dienen,
kan men starten met een dosis triamcinolon (1 mg/kg
i.m.) en vervolgens twee weken later met de lokale
therapie starten.
Indien de therapie met corticosteroïden faalt, kan
men behandelen met 0,1%-tacrolimuszalf ook al
heeft deze therapie meer lokale bijwerkingen. Zo
lang er verbetering optreedt, probeert men de zalf tot
twaalf weken te continueren.5,16,17
De therapie van vaginale lichen planus is beduidend
moeilijker dan die van vulvaire lichen planus, omdat
het gebied minder goed toegankelijk is voor topicale
therapie. Bij de behandeling van orale lichen planus
is beschreven dat intralaesionale injecties met triamcinolon therapeutisch werkten en de laesies deden
verdwijnen. Mogelijk geldt dit ook voor de vaginale
laesies; verder onderzoek zal noodzakelijk zijn.
Ten slotte is in zeldzame gevallen maligne ontaarding
van de lichen planus laesies beschreven. Het blijven
vervolgen van patiënten, ook op de momenten dat zij
klachtenvrij zijn, staat ter discussie.
In de literatuur stellen meerdere auteurs dat bij
vulvaire of vaginale lichen planus de dermatoloog
hoofdbehandelaar zou moeten zijn.8,18 De reden die
hiervoor wordt gegeven is dat de dermatoloog meer
ervaring heeft met het herkennen van deze aandoening, die door de gynaecoloog volgens sommige onderzoekers tot in zelfs 50% van de gevallen gemist
wordt.8
Onze ervaring is echter dat vrouwen het veel prettiger vinden om door een gynaecoloog onderzocht en
behandeld te worden bij vulvaire en vaginale klachten. Daarnaast is de realiteit nu eenmaal dat vrouwen met een symptomatologie van fluorklachten en
dyspareunie door de huisarts doorgestuurd worden
naar de gynaecoloog. Het is dus van het grootste belang dat lichen ruber planus ook door de gynaecoloog herkend wordt.
Door de grote verscheidenheid waarmee lichen planus zich kan presenteren is het vaak moeilijk om
het ziektebeeld te herkennen. Het belangrijkste aanknopingspunt voor de gynaecoloog in de anamnese
is dan het feit dat geïsoleerde genitale lichen planus
bijna nooit voorkomt en dat een groot deel van de
vrouwen met deze aandoening ook huidafwijkingen
of orale laesies zal hebben.9 Hieruit blijkt het grote
belang van een goede algemene anamnese bij onbegrepen fluor- of dyspareunieklachten.
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Samenvatting
De oorzaak van fluor vaginalis is vaak infectieus en
wordt als zodanig goed herkend en behandeld in de
dagelijkse gynaecologische praktijk. Niet-infectieuze oorzaken zijn vaak gerelateerd aan chronische of
recidiverende fluor. Lichen ruber planus wordt vaak
niet gediagnosticeerd als oorzaak van fluor vaginalis.
Deze publicatie benadrukt het belang van een gedetailleerde anamnese om achter de oorzaak te komen
van chronische fluor vaginalis, zoals lichen ruber planus. Het belang wordt benadrukt om tijdig de diagnose van vaginale lichen ruber planus te stellen om
nadelige gevolgen op den duur te voorkomen.
Trefwoorden
lichen ruber planus, fluor vaginalis, vulvaire vaginale
lichen planus, diagnosestelling
Summary
The cause of vaginal discharge is often an infectious
disease and as such well diagnosed and treated in the
daily gynaecological practice. Non-infectious causes
are often related to chronic or recurrent complaints
of discharge. Lichen ruber planus is an often underdiagnosed cause of vaginal discharge. This report
emphasise the importance of a detailed anamnesis to
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find the cause of chronic vaginal discharge like lichen
ruber planus. The importance of a quick diagnosis of
vaginal lichen ruber planus is stressed to prevent sequelae on the long term.
Keywords
vaginal discharge, lichen ruber planus, non infectious
diseases
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Management van de
patiënte met prematuur
ovarieel falen/primaire
ovariële insufficiëntie
E.A.H. Knauff
Nomenclatuur en definitie
Hypergonadotrope amenorroe voor het 40e levensjaar komt voor bij ongeveer 1% van de vrouwen en
werd tot voor kort aangeduid als prematuur ovarieel
falen.1 Recentelijk hebben de auteurs van reviews in
de New England Journal of Medicine 2 en The Lancet3
gepleit voor uniformiteit in de nomenclatuur aangezien vele synoniemen voor deze conditie bekend zijn
(onder andere menopauze praecox, vervroegde overgang, hypergonadotroop hypogonadisme).
Primaire ovariële insufficiëntie (POI) is wellicht de
meeste accurate term voor deze heterogene conditie.
De stoornis bevindt zich namelijk ‘primair’ in de ovaria, de term ‘insufficiëntie’ nuanceert de term ‘falen’,
omdat bekend is dat ondanks perioden van soms
langdurige amenorroe, ovariële functie kan terugkeren. Daarnaast heeft de term ‘falen’ voor velen een
sterk negatieve connotatie.
De duur van de amenorroe, alsmede de hoogte van
het serum-FSH om te spreken van POI, is wereldwijd
niet uniform gedefinieerd. Er is discussie of primaire
en secundaire hypergonadotrope amenorroe gescheiden gedefinieerd dienen te worden; er is gekozen om
dit beide onder POI te verstaan.
De NVOG-richtlijn uit 2001 hanteert de volgende definitie: amenorroe van 4 maanden met een serum-FSH
> 40 IU/l (tweemaal bepaald en ten minste eenmaal
verhoogd) voor het veertigste jaar.4 De meeste internationale literatuur hanteert deze definitie ook, met
dien verstande dat de FSH-waarde tweemaal boven
de 40 IU/l dient te zijn.
FSH is geen robuste marker voor POI. Inmiddels zijn
er meer directe markers voor de kwantiteit van de
follikelvoorraad voorhanden. Anti-mullerian hormoon
(AMH), een product van de pre-antrale follikels, lijkt
een veelbelovende marker. In een cross-sectionele
studie bij 112 strikt gedefinieerde POI-patiënten meldde 31% een spontane vaginale bloeding in de voorgaande vier maanden. Van deze patiënten had ruim
10% een FSH-waarde onder de 40 IU/l. De AMHwaarde bij deze patiënten was echter in 99% bene-

den de zogeheten menopauzegrens.5 Wellicht kan
AMH in de nabije toekomst een betere inschatting
geven van de ‘ovariële reserve’ bij jonge hypergonadotrope patiënten en daarmee POI nog beter definiëren.
Na chirurgie, radio- en/of chemotherapie voor het
40e levensjaar kan iatrogene POI optreden. Ter behoud van de overzichtelijkheid wordt management
van deze vorm, alsmede POI met primaire amenorroe niet specifiek behandeld in dit artikel.

Etiologie
Spontane POI is in het merendeel van de gevallen het
gevolg van premature depletie van de ovariële follikelvoorraad en is hypothetisch het gevolg van een
in aanleg te kleine voorraad primordiale follikels dan
wel een versnelde afbraak van deze follikelvoorraad,
of een combinatie van beide. Helaas is dit proces niet
te stoppen of te beïnvloeden. Er is een relatie tussen
POI en positieve auto-immuunantistofffen, met name
tegen de schildklier (anti-TPO) en bijnierschors.6 Ook
komen fragiele-X-premutatie- of cytogenetische afwijkingen voor bij ongeveer 10-15% van de POI-patiënten; echter bij de overgrote meerderheid is geen
oorzakelijke factor aantoonbaar.7

Probleemstelling
De postmenopauze kent een veelheid aan gezondheidsrisico’s (zie later). Gesteld kan worden dat een
lagere menopauzeleeftijd de incidentie en/of ernst
van deze aandoeningen nadelig zal beïnvloeden. POIpatiënten lijken dus een groot risico te lopen; langdurige follow-upstudies van POI-patiënten voor deze
ziektebeelden ontbreken echter. Epidemiologische
studies laten zien dat de gemiddelde levensverwachting van patiënten met menopauze voor het 40e jaar
1,5 of 2 jaar korter is ten opzichte van vrouwen met
‘normale’ menopauzeleeftijd.8
Ondanks dat de endocrinologische status van POI in
grote lijnen overeenkomt met de fysiologische menopauze aan het begin van de vijfde levensdecade,
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lijken POI-patiënten in een aantal opzichten ook te
verschillen van vrouwen met een normale menopauzeleeftijd. POI-patiënten zijn jonger waardoor
risicofactoren waarschijnlijk anders zijn. Ovariële
flare-up wordt waargenomen, met spontane bloedingen, normale FSH-waarden en zelfs het voorkomen
van spontane zwangerschappen. Daarnaast spelen
psychosociale en seksuele problemen en ongewenste kinderloosheid, zeker nu Nederlandse vrouwen
steeds later kinderen krijgen, een grote rol bij POIpatiënten.

Doel
Het management van de POI-patiënte valt onder te
verdelen in:
– management van de kinderwens;
– management van de emotionele en seksuele problematiek;
– management van de gezondheidsrisico’s.

Management van de kinderwens

354

Vruchtbaarheidsbehandelingen in de zin van ovulatie-inductie, ivf of corticosteroïden lijken geen nut te
hebben bij POI-patiënten.9 Eiceldonatie is de enige
reële mogelijkheid om zwangerschap te bewerkstelligen. In hoeverre dat ook geldt voor de vrouw met
een regulaire cyclus en een licht verhoogd FSH (incipient ovarian failure: IOF) en de vrouw met een
hypergonadotrope cyclusstoornis welke niet voldoet
aan de NVOG-definitie van POI, is onbekend. Het zou
dus kunnen dat deze laatstgenoemden bij verschillende fertiliteitsklinieken verschillende adviezen dan
wel behandelingen krijgen. Toekomstig onderzoek
zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen.
De lifetimeprevalentie van een spontane zwangerschap na de diagnose POI wordt geschat op 5-10%.
Hierbij is geen rekening gehouden met het al dan
niet hebben van kinderwens en de leeftijd op het
moment van diagnose (de kansen zullen waarschijnlijk verschillen tussen een 29-jarige en 39-jarige
POI-patiente). De meeste casereports over spontane
zwangerschappen bij POI-patiënten suggereren dat
deze zijn ontstaan tijdens gebruik van cyclische hormoontherapie (HT); publicatiebias lijkt echter waarschijnlijk.9 Om vrouwen adequaat te counselen met
betrekking tot de kans op spontane zwangerschap
zal een langetermijnfollow-upstudie van POI-patienten moeten worden uitgevoerd.
Indien auto-immuunaandoeningen worden aangetoond – deze worden bij alle POI-patiënten bepaald
conform de NVOG-richtlijn – dienen de implicaties
hiervan voor de algemene gezondheid en de situatie dat onverhoopt toch een spontane zwangerschap optreedt, besproken te worden. Tot slot dient
het belang van counseling van POI-patiënten met een
fragiele-X-premutatie (3-15% van de POI-patiënten10)
te worden benadrukt. Deze premutatie kan instabiel

overerven op toekomstige generaties (via dochters en
zoons); tevens heeft ongeveer 8% van de patiënten
met een secundaire amenorroe een afwijkend karyogram (meestal X-chromosoomdeleties, translocaties
of 46,XX/45,XO mozaïcisme).11 Counseling door een
klinisch geneticus lijkt dan aangewezen.

Management van de de emotionele en
seksuele problematiek
Met name op het gebied van emotionele en psychologische klachten gerelateerd aan POI is weinig evidence beschikbaar. In de beperkte studies geven
POI-patiënten hogere scores voor depressie en stress
en lagere scores met betrekking tot zelfbeeld en levensgeluk aan.12,13 De diagnose POI bij de patiënte
met kinderwens betekent ‘slecht nieuws’. Het toekomstbeeld valt uiteen; het lijf laat hen in de steek
en zij voelen zich plots vroeg oud. De diagnose
roept dan ook vaak negatieve emoties op richting
de boodschapper. Het is belangrijk dat hier ruimte
voor gegeven wordt. Een telefonische uitslag van het
bloedonderzoek bij de verdenking POI is niet te verkiezen. Een poliklinisch consult waarin de tijd kan
worden genomen is essentieel.14 Een tweede hormoononderzoek, een second opinion bij een collega,
het geven van uitgebreide voorlichting en het inzetten
van aanvullende diagnostiek (zie NVOG-richtlijn), kan
ook bijdragen aan de acceptatie en verwerking van
de diagnose. In het UMC Utrecht wordt bijvoorbeeld
aan vrijwel elke patiënt een consult aangeboden bij
een, op dit onderwerp ervaren, maatschappelijk
werkster.
Met betrekking tot de seksuele problematiek en de
relatie tussen androgeenniveaus en POI ontbreekt
eenduidig wetenschappelijk bewijs. Een recent Nederlands onderzoek liet verminderde seksuele tevredenheid zien bij POI-vrouwen ten opzichte van
controlevrouwen. Ondanks een trend naar lagere
androgenen en oestrogenen bij POI-vrouwen concludeerden de auteurs dat de rol van androgeenniveaus
in seksualiteitsbeleving beperkt is.15 Andere onderzoeken zien een veel belangrijkere rol voor androgenen weggelegd en adviseren androgeensuppletie
voor POI-patiënten met seksuele disfunctie. Vooralsnog lijkt terughoudendheid geboden.

Management van de gezondheidsrisico’s
Er lijkt bewijs te zijn voor relaties tussen een postmenopauzale hormonale status en osteoporose,16
hart- en vaatziekten,8 de ziekte van Alzheimer en
verminderde kwaliteit van leven.17 POI kan ernstige
gevolgen hebben voor de opbouw van de peak bone
mass (bij patiënten jonger dan 25 jaar) of versnelde
botafbraak (na het 30e levensjaar). In experimentele
en klinische studies is een gunstig effect beschreven
van kalk-, vitamine-D- en oestrogeensuppletie op de
botdichtheid. Daarnaast lijkt voldoende lichaams

beweging (mechanische stress) ook een belangrijke,
vaak onderschatte factor.18 Een DEXA-scan na de diagnose POI, ter verkrijging van een uitgangswaarde,
is ons advies. Bisfosfonaatgebruik bij vrouwen met
POI en kinderwens dient vermeden te worden vanwege mogelijke teratogeniteit.
Het risico op hart- en vaatziekten in relatie tot menopauze is een meer controversieel onderwerp. Algemeen wordt aangenomen dat de hypo-oestrogene
status een centrale rol speelt in de etiologie, alhoewel er ook epidemiologische studies zijn die dit betwijfelen.19 Roken lijkt bijvoorbeeld een veel grotere
risicofactor op hart- en vaatziekten dan menopauzeleeftijd. De rol van oestrogenen op cardiovasculaire
gezondheid lijkt duaal van karakter; op jongere leeftijd lijken oestrogenen juist cardioprotectief te zijn
terwijl op oudere leeftijd een duidelijke omgekeerde
relatie lijkt te bestaan. Veranderingen in het lipidenspectrum welke zich rond de fysiologische menopauze voordoen, worden bij jonge POI-patiënten niet
gezien.20 Experimentele studies laten een duidelijke
relatie tussen oestrogenen en verminderde vaatwandkwaliteit zien. In studies bij de fysiologische
menopauze lijkt hormoontherapie (HT) geen invloed
uit te oefenen op het alzheimerrisico.21 HT heeft een
duidelijk positief effect op opvliegers en andere vasovagale klachten.
Samenvattend, het positieve effect op de botdichtheid alsmede de onderdrukking van sociaal invaliderende vasovagale klachten rechtvaardigt ons inziens
het voorschrijven van HT bij POI-patiënten tot het
45-50e levensjaar. Het risico op borstkanker of cardiovasculaire morbiditeit wordt bij deze groep jonge
patiënten niet verhoogd ten opzichte van leeftijdsgenoten met regulaire menstruaties; dit dienen patiënte
en de apotheker te weten om therapietrouw te garanderen en onnodige angst te voorkomen. Er is geen
bewijs voor het nut van mammografische controles
bij jonge POI-patiënten met oestrogeensuppletie. Een
laaggedoseerd HT-product heeft onze voorkeur. Afhankelijk van de wens om wel of niet maandelijks
een bloeding te hebben, kan een continu dan wel
een cyclisch preparaat worden voorgeschreven, tenzij een jonge patiënte graag een OAC of hormoonring
wenst omdat dit meer in lijn is met de meeste van
haar leeftijdsgenoten en/of anticonceptiewens.

Wetenschappelijk onderzoek naar POI in
Nederland
Weinig omgevingsfactoren hebben invloed op het
ontstaan van POI; tevens lijkt er een sterke familiaire
predispositie voor POI en leeftijd van menopauzeleeftijd. Op dit moment is de menopauzeleeftijd van zus
en/of moeder nog steeds de beste voorspeller van de
eigen menopauzeleeftijd. Veel recent wetenschappelijk onderzoek richt zich dan ook op het identificeren
van genetische factoren. Het identificeren van deze

factoren zal uiteindelijk de eerste stap zijn in een
eventuele toekomstige behandeling van POI of het
identificeren van vrouwen met een verhoogd risico
op POI met behulp van een genetische markerset.
Grote aantallen patiënten zijn nodig om relevante genetische markers te vinden. Gezien de lage incidentie van POI is er sinds 2004 een landelijk consortium
opgezet om DNA en fenotypische gegevens te verzamelen van de Nederlandse patiënten. De eerste genetische resultaten zijn reeds gepubliceerd.22
Op de website www.umcutrecht.nl/pof kunnen medische professionals en patiënten meer informatie
vinden over het wetenschappelijk onderzoek en de
tien klinieken die, verdeeld over heel Nederland,
meedoen aan het consortium. Voor meer informatie
kan men contact opnemen met drs. Femi Janse, artsonderzoeker (f.janse@umcutrecht.nl).
In verkorte vorm en met medewerking van Angelique
J. Goverde, Yvonne M. Van Kasteren en Bart C.J.M.
Fauser verscheen dit artikel eerder als proceeding in
Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009 onder redactie van dr. E. Slager.
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Samenvatting
Primaire ovariele insufficiëntie (POI), de nieuwe internationale term voor prematuur ovarieel falen gaat
gepaard met onvruchtbaarheid en gezondheidsproblemen. In dit overzichtsartikel wordt de diagnostiek en het managment van kinderwens, emotionele
problematiek, seksualiteit en gezondheidsrisico’s bij
POI-patiënten besproken, alsmede de rol van hormoontherapie.

Summary
Primary Ovarian Insufficiency is accompanied with
infertility and multiple woman’s health issues. Here
we review diagnostic issues and the management of
this condition.

11.

12.

13.

14.

15.

Trefwoorden
primaire ovariele insufficiëntie, hormoontherapie,
vruchtbaarheidstoornissen
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Reactie op artikelen:
Maatregelen bij Jehova’s getuigen1
(NTOG, mei 2010, pagina 124-137)

en
Lijden aan zelfbeschikking: over het
recht op de verkeerde keuze
(NTOG, augustus 2010, pagina 214-219)

M.W. Glas en P.D. Stienstra

In het augustusnummer van dit tijdschrift formuleerden wij tien vragen rond de dilemma’s van
bloedweigering door Jehova’s getuigen tijdens levensbedreigende obstetrische bloedingen. De aanleiding
was een casus en hierop volgde een zoektocht door
ons naar de argumenten en een weging van hun geldigheid en gewicht. Tot onze verbazing bleken de juristen die wij om advies vroegen sterker te twijfelen
aan de juistheid van de betreffende richtlijnen (om
de dood te accepteren en geen bloed te geven) dan
de medici. De argumenten die werden aangevoerd
om de dood te accepteren vonden wij zelf geen van
allen overtuigend genoeg. Verheugd waren we dus
met de zeer uitvoerige reactie van de jurist en ethicus prof. mr. dr. D.P. Engberts in hetzelfde nummer.
Het heeft ons inzicht gegeven in de relevante juridische gronden en overwegingen.
Engberts plaatst het dilemma in een bredere context van patiënten, die wel vaker onze adviezen niet
opvolgen, en hun zelfbeschikking of liever ‘schildrecht’. Maar hij geeft ook inzicht in de logica van
de WGBO en de wijze waarop deze wet het medisch
handelen mogelijk maakt binnen de Grondwet. “Alleen de combinatie van indicatie en toestemming
legitimeert medisch handelen. De toestemming kan
expliciet zijn, stilzwijgend, verondersteld of by proxy,
maar ontbreken mag zij niet.”
Lezend en peinzend kunnen wij hiertegen niet veel
inbrengen maar toch wringt er iets.
Ook Engberts stelt na een opsomming van wat mensen zichzelf zoal aandoen: “Bezien tegen deze achtergrond van massaal zelfveroorzaakt lijden, is het
opmerkelijk dat het onderwerp bloedtransfusie en
Jehova’s getuigen telkens opnieuw gerichte aandacht
vraagt”.
Wij denken dat het misschien de combinatie is van
de directe en harde zekerheid van de (vermijdbare)

dood, de medische setting waarin het plaatsvindt en
de ongebruikelijke onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wet die het vereist om een jonge moeder
te laten sterven. En dan is er nog het ongemak van
andermans religieuze argumentatie.
De kernvraag is niet alleen de logica, wijsheid of juistheid van de betreffende wetgeving (zoals de Grondwet de WGBO) maar de vraag of deze of enig andere
wet tot in de dood moet worden gehoorzaamd.
En stelt u zich daarbij ook de praktische setting voor
ogen waarin de dilemma’s zich presenteren. De jonge vrouw is misschien sinds twee uur moeder van
een baby. Zij zal zich inmiddels meestal op een operatiekamer bevinden en onder narcose omdat zojuist
de uterus is nagetast, geleegd, met ballon is gevuld
of anderszins geopereerd. De gynaecoloog en anesthesist komen tot de conclusie dat haar conditie
zo ernstig is dat sterven aannemelijk wordt zonder
bloedproducten en zij bevinden zich in de inderdaad
frustrerende situatie dat leven en dood nu hangen
aan hún woord: “geef maar wel” of “geef maar niet”.
(Dat is toch anders dan het leren omgaan met het gegeven dat patiënten onze adviezen niet altijd opvolgen). Met welk argument zal de ene dokter de andere
gaan overtuigen? “Je moet haar wel laten sterven nu
want anders breek je de wet” “Je moet haar wel laten sterven nu want anders schend je haar vertrouwen in jou” Je moet haar wel laten sterven nu want
anders wordt zij verstoten”, “Je moet haar wel laten
sterven nu want dat had je beloofd”. “Je moet haar
wel laten sterven nu want zij heeft het recht op verkeerde keuzes”. “Je moet haar wel laten sterven nu
want anders verspeelt ze het eeuwige leven”.
Maar ook theologisch ligt nu de vraag voor, niet of
de door Jehova’s getuigen ervaren goddelijke wetten
wáár zijn of rechtvaardig, dat is inderdaad een kansloze discussie, maar of ze volgens hen tot in de dood

357

09

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

gehoorzaamd moeten worden. Het gaat dan net als
de juridische vraag niet over de wijsheid of waarheid
van de wet maar om de hardheid.
Ten slotte kan het zijn dat de grens tussen religieuze
waarheden en wanen niet scherp is. We zijn als samenleving om verschillende goede redenen gegroeid
naar respect voor andermans religie en we zijn huiverig om die inhoudelijk te beoordelen. In lijn met
het betoog van Engberts leidt dit algemene respect
voor een religieuze opvatting zo dus tot de dood van
een jonge vrouw in onze handen. Zouden we ook respectvol gehoorzamen aan haar wens en haar recht
op verkeerde keuzes als we haar zienswijze zouden
interpreteren als een waan? Kan het zijn dat, zodra
het woord religie valt, we kiezen voor een respectvol
meebuigen waar we dat bij een waan niet zouden
moeten doen?
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Reactie op artikel:
Concentratie van obstetrische zorg om
babysterfte in Nederland te voorkomen?
Enige nuancering is nodig!
(NTOG, oktober 2010, pagina 275-278)

S.V. Koenen
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In het NTOG nr. 8 van oktober 2010 proberen Dillen
et al. om enige nuancering aan te brengen in de roep
om concentratie van obstetrische zorg ter verlaging
van de perinatale sterfte.1 In het artikel betogen de auteurs min of meer dat het onderwerp gegijzeld is door
gebrek aan bewijs, emotionele reacties, reeds langer
bestaande agenda’s en onnodige stemmingmakerij.
Helaas bedienen zij zich in hun artikel van dezelfde
instrumenten.
Op de eerste plaats stellen de auteurs dat “concentratie in sommige regio’s de reistijd voor de barende
naar het ziekenhuis zal doen toenemen, waardoor het
aantal ongeplande bevallingen thuis of onderweg zal
stijgen” en dat dit niet alleen “de thuisbevalling bedreigt” maar ook een probleem vormt voor “vrouwen
met een verhoogd risico”. Voor alle drie de stellingen

hebben de auteurs geen enkel bewijs. Sterker nog, het
is onnodige bangmakerij om de lezer aan hun kant te
krijgen. Nederland is een klein en dichtbevolkt land
(493 personen/km2 ) waarbij 82% van de bevolking
in stedelijke gebieden leeft. De gemiddelde afstand
van een individu tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis is
5,3 km. In sommige provincies, bijvoorbeeld in ZuidHolland, is deze afstand zelfs kleiner dan 4 km (CBS
2007; figuur 1). Met andere woorden voor wat betreft
geografische bereikbaarheid van ziekenhuizen verkeren wij in ons land in een ongekende positie van luxe.
Zelfs als door fusies en concentratie van obstetrische
zorg deze afstand zou vergroten, verkeren we nog
steeds in een riante positie en woont nagenoeg iedere
zwangere op een veilige afstand van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Verder is het zo dat Pilkington et al. in
Frankrijk juist hebben aangetoond dat vermindering
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Figuur 1. Gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Bron: Centraal Bureau voor Statistiek 2007.
van het aantal verloskundige centra tussen 1998 en
2003 van 759 naar 621 (+ 20% reductie) helemaal niet
hoeft te leiden tot verminderde toegankelijkheid tot de
zorg.2 Hoewel de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis iets opliep van 6,6 km naar 7,2
km was er uiteindelijk in reistijd geen verschil omdat
de mensen in stedelijke gebieden er iets korter over
deden door de reorganisatie van zorg binnen die grote steden. Daarnaast is het natuurlijk niet realistisch
om in Nederland alle kleinere regionale klinieken in
dunbevolkte gebieden te sluiten. Omwille van bereikbaarheid zul je die altijd open moeten houden en wellicht zelfs met overheidssteun moeten verbeteren om
adequate 24/7 obstetrische zorg te kunnen bieden.
Dit neemt echter niet weg dat er in stedelijke gebieden wel degelijk gefuseerd kan en moet worden om
adequate 24 uurszorg te kunnen garanderen. In een
stad als Apeldoorn komt men prima uit met 1 klinisch
verloscentrum, waarom in vergelijkbaar grote steden
als Tilburg of Eindhoven niet? En moeten er in Amsterdam echt in nog 6 ziekenhuizen bevallingen plaatsvinden? In Utrecht/Nieuwegein waren tot voor kort 5
ziekenhuizen actief op het gebied van de verloskunde.
Inmiddels zijn het er 3, maar waarom niet terug naar
twee grote centra die het financieel rendabel maken
om 24 uur per dag gynaecoloog, kinderarts, anesthesioloog en OK-team in huis te hebben. Het Sint Antoniusziekenhuis en Mesos Medisch Centrum hebben
het goede voorbeeld al gegeven. Door in grote steden
verloskundige centra te fuseren komt voor geen enkele
zwangere de bereikbaarheid in het gedrang en wordt

de thuisbevalling zeker niet bedreigd. Mocht in sommige regio’s de thuisbevalling wel in het gedrang komen
dan zij het zo. De thuisbevalling is een middel, geen
doel. Het behoud van de thuisbevalling in dunbevolkte
regio’s mag daarom dan ook geen dragend argument
zijn om verbeteringen in de gehele tweedelijnszorg tegen te houden.
Daarnaast beweren de auteurs dat “voor laagrisicobevallingen het nut van concentratie van zorg nog
omstreden is” en dat er een gevaar bestaat dat concentratie zal leiden tot “grotere onpersoonlijke klinieken
met mogelijk gebrek aan continuïteit in de zorg voor
de patiënte”. Ook hier ontbreekt voldoende bewijs
en zijn de auteurs zeer selectief in de literatuur die zij
aanhalen. Er zijn echter ook voldoende voorbeelden
in de literatuur die duidelijk maken dat volumevergroting wel degelijk een gunstig effect heeft op perinatale
mortaliteit. Moster et al. toonden in een Noorse populatiestudie (1, miljoen bevallingen) aan dat er een statistisch significante vermindering van neonatale sterfte
optrad als vrouwen met een laag risico bevielen in een
ziekenhuis met meer dan 3.000 bevallingen per jaar
vergeleken met vrouwen die in kleinere units bevielen. Heller et al. toonden een soortgelijk effect aan in
een Duitse laagrisicopopulatie (+ 500.000 bevallingen)
waarbij er zelfs een soort dose-response-effect leek te
bestaan als men de grootte van de obstetrische units
nog in 4 subgroepen verdeelden.4
Bovendien gaat het er niet alleen om of dit voor laag-
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Figuur 2. Perinatale sterfte ten gevolge van uterusruptuur in relatie tot de grootte van het verloscentrum. Uit
Smith GC et al. (ref. 5). Reprint with permission.
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risicobevallingen (eerste lijn) van belang is maar juist
ook voor vrouwen met een verhoogd risico (tweede/
derde lijn). Het meest illustratieve voorbeeld komt
misschien nog wel van Gordon Smith uit Cambridge.5
In zijn artikel uit de BMJ van 2004 laat hij zien in een
Schotse populatie van bijna 36.000 vrouwen met 1
sectio in de voorgeschiedenis die een VBAC ondergingen dat de kans op een perinatale sterfte ten gevolge
van uterusruptuur ongeveer 3 keer zo hoog is in een
ziekenhuis met < 3.000 bevallingen per jaar vergeleken met ziekenhuizen met meer dan 3.000 bevallingen per jaar (figuur 2). In ziekenhuizen met minder
dan 3.000 bevallingen waar vrouwen een VBAC ondergingen stierf 1 op de 1.300 kinderen ten gevolge
van uterusruptuur terwijl dit getal in de grotere ziekenhuizen 1 op de 4.700 is. Het eerste getal komt overigens aardig overeen met de Nederlandse getallen van
Kwee et al. (1.2 op de 1.000).6 Verder lieten Wright et
al. recent in een Amerikaanse setting zien dat bij vrouwen met een fluxus postpartum die een peripartum
hysterectomie ondergingen (n=2209) minder vaak
sprake was van perioperatieve chirurgische complicaties, IC-opnames en bovenal maternale sterfte (Odds
ratio 0.29; 95%CI 0.10-0.88) indien ze in een ’High Volume Hospital’ werden behandeld in vergelijking met
een ’Low Volume Hospital’.7 Al met al zijn er naar mijn
mening dan ook voldoende aanwijzingen dat toename
van volume van obstetrische zorg kan leiden tot een
verbeterde uitkomst.
Vervolgens waarschuwen van Dillen et al. ons nog voor
de “grotere onpersoonlijke klinieken met mogelijk gebrek aan continuïteit in de zorg voor de patiënte”. Bui-

ten het feit dat de auteurs hier nauwelijks bewijs voor
leveren kan ik dit ook niet rijmen met mijn persoonlijke ervaring. Ik heb zelf het voorrecht gehad om gedurende 2 jaar in zo’n ‘bevalfabriek’ te mogen werken
in Toronto, Canada. In Mount Sinai Hospital vinden
7.000 bevallingen per jaar plaats en ik heb nog nooit
zo’n goed voorbeeld gezien van 1 op 1 begeleiding door
de verpleegkundige (en eventueel. verloskundige) aan
de barende. Bovendien was diezelfde verpleegkundige
ook de OK-assistente indien de bevalling in een sectio
caesarea uitmondde omdat alle obstetrische verpleegkundigen ook een verkorte opleiding tot OK-assistente
hadden gevolgd. Daarnaast hadden de gynaecologen
24 uur verloskamerdienst (verplichte aanwezigheid)
zodat de continuïteit van gynaecologische begeleiding
ook gewaarborgd was. Hoe continu kun je het krijgen?
Daar kan geen ziekenhuis in Nederland aan tippen.
Kortom, groot is niet automatisch synoniem met onpersoonlijk. Het is een kwestie van organisatie.
Tot slot maken de auteurs zich druk over “emotionele
reacties”, “reeds langer bestaande agenda’s” en “onnodige stemmingmakerij” ten aanzien van ons verloskundig systeem. Ik denk dat de auteurs er verstandig
aan doen om wat dit betreft hun toon wat te matigen
en de hand in eigen boezem te steken.8
De verschijning van het rapport Een goed begin: veilige zorg rond zwangerschap en geboorte door de
stuurgroep zwangerschap en geboorte markeert een
belangrijk moment in onze obstetrische geschiedenis
en toekomst.9 Voor het eerst werd door alle beroepsgroepen gezamenlijk erkend dat ons verloskundig sys-

teem niet adequaat functioneert en dat wij er met zijn
allen aan moeten werken om dit te verbeteren. Helaas
blijft het natuurlijk wel een polderproduct en biedt het
weinig oplossingen aan. Bovendien verzuimt de stuurgroep om een hard standpunt in te nemen ten aanzien
van bijvoorbeeld 24 uursaanwezigheid van de gehele
zorgketen. Wat het rapport echter wel doet is een momentum creëren om nu eindelijk eens verbeteringen
door te voeren. Sommige collega’s bepleiten dat we
eerst maar eens even rustig moeten wachten en meer
onderzoek moeten doen alvorens veranderingen in te
voeren. Dit is een te gemakkelijke houding omdat deze
stelling nooit te ontkrachten is (natuurlijk moet er altijd meer onderzoek plaatsvinden) maar tegelijkertijd
ook volledig nietszeggend is. Collega’s die achterover
willen leunen en deze gang van zaken bepleiten, bedienen zich hiermee van een oude politieke truc die
al door menige ’Spin Doctor’ is gebruikt: als er momentum voor verandering is, probeer deze dan te vertragen door zand in de raderen te strooien zodat de
vooruitgang uiteindelijk zichzelf om zeep helpt. Deze
collega’s willen het systeem eigenlijk niet veranderen
omdat ze diep in hun hart geloven dat het een goed
systeem is. Zoals u inmiddels zult begrijpen, behoor
ik niet tot deze categorie. Mijns inziens is het noodzakelijk om het verloskundige systeem in Nederland
ingrijpend te veranderen en zijn er ten minste 3 maatregelen nodig om de zorg voor zwangeren in Nederland te verbeteren:
Verregaande integratie van eerste- en tweedelijnszorg
binnen verloskundige samenwerkingsverbanden waarbij gezamenlijke protocollen, gezamenlijke patiënten/
cliëntenbesprekingen en laagdrempelig overleg zal leiden tot verbeterde risicoselectie en adequate patiëntenzorg op de plek waar die moet plaatsvinden eerste
of tweede lijn).
Optimalisering van de 24 uursbeschikbaarheid van klinische obstetrische zorg door in steden verloscentra te
fuseren tot grote bevalcentra waarbij 24 uur per dag
gynaecoloog, kinderarts, anesthesioloog en OK-team
aanwezig zijn.
Perinatal Audit. We kunnen alleen leren en verbeteren
door kritisch en objectief naar ons eigen handelen te
kijken
Het Nederlandse verloskundige systeem heeft zijn
beste tijd gehad en is hard aan verandering toe. Dat
het systeem niet meer voldoet werd recent weer pijnlijk duidelijk in de Signalementstudie Zwangerschap
en Geboorte 2010 en de ATNICID studie.10,11 Nu is de
tijd om daar wat aan te doen en ervoor te zorgen dat
vrouwen in Nederland de verloskundige zorg krijgen
waar ze recht op hebben. Concentratie van zorg en volumevergroting speelt daar wel degelijk een essentiële
rol in.
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Wat ons opvalt in de LVR2

Geboortegewicht
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van G.H.A. Visser
Inleiding

54%

De ongehoorde schat aan informatie die de LVR2 bevat, is te danken aan de jarenlange trouwe invoer van
gegevens door alle praktijken in de twee lijn. Daardoor zijn we in Nederland in staat betrouwbare analyses te maken omtrent het obstetrisch handelen. De
NVOG koestert de registratie en de ervan afgeleide
praktijkspiegeling (VOKS) omdat het een essentieel
onderdeel is van het kwaliteitsdenken. Dat we deze
instrumenten hebben, is grotendeels te danken aan
de visie en inspanningen van Oscar van Hemel. Hij is
mede daarvoor, op 25 juni jongstleden, benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tot onze droevenis is hij 25 september overleden.
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Figuur 1. Verdeling van jongens en meisjes naar
zwangerschapsduur.

Wij richten onze aandacht ditmaal op het gewicht
van kinderen bij de geboorte. Hoewel dat niet tot wereldschokkende inzichten leidt, zijn er toch aspecten
die rapportage in deze rubriek waard maken.
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Het is welbekend dat er meer jongens worden geboren dan meisjes. Als we ons beperken tot voldragen
zwangerschappen (37 volle weken en meer) waarbij
geen onzekerheid heerste over de zwangerschapsduur, dan kan LVRinsight putten uit ruim een miljoen casus uit de LVR2 van 1999 tot en met 2009. Die
groep bevat 52% jongens en 48% meisjes.
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De verdeling naar geslacht is afhankelijk van de
zwangerschapsduur maar jongens zijn altijd in de
meerderheid (zie figuur 1; merk op dat de verticale
as niet vanaf 0 telt).
Evenzo is bekend dat jongens gemiddeld wat zwaarder zijn dan meisjes. Figuur 2 laat zien dat dit nauwelijks afhankelijk is van de zwangerschapsduur. Het
verschil in gewicht is ruim 4%.

Figuur 2. Gemiddeld gewicht bij geboorte, naar
zwangerschapsduur en geslacht.
casus
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Alle casus samen (ruim een half miljoen per sekse)
tonen een normale verdeling, zoals figuur 3 laat zien.
Voor jongens is het gemiddeld geboortegewicht 3544
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Circa 1:1000 zwangerschappen eindigt pas na 43 volle weken. Daardoor neemt de onzekerheidmarge aan
het boveneind van de curves toe. Maar het vloeiend
verloop van de curven bevestigt een trend.
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Figuur 3. Verdeling van geboortegewicht rond het
gemiddelde (meting en formule).
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Wij vroegen Gerard Visser om
commentaar:
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Figuur 4. Verdeling van jongens en meisjes naar
geboortegewicht.
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Figuur 5. Voorkomen van schouderdystokie als functie van geboortegewicht.
gram, met een standaarddeviatie van 710 gram. Voor
meisjes is het gemiddeld geboortegewicht 3403 gram
met een standaarddeviatie van 690 gram.
Gewapend met deze kennis waren we toch verbaasd
over figuur 4, die de verdeling toont over jongens
en meisjes als functie van het gewicht bij geboorte.
Zware kinderen zijn vooral jongens en lichte kinderen vooral meisjes. De regelmaat in de verdeling is
frappant.
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Het risico op schouderdystokie neemt toe met toenemend geboortegewicht. Dit wordt duidelijk bevestigd
in figuur 5 waar het voorkomen van de afwijking is
weergegeven als functie van het geboortegewicht bij
ruim 980.000 kinderen die meer dan 3000 gram wogen bij geboorte. (De verticale lijntjes geven 95%-betrouwbaarheidsintervallen weer.)
Het verband dat figuur 5 weergeeft, blijkt niet afhankelijk van het geslacht van het kind. Weliswaar is
60% van de zware kinderen met schouderdystokie
een jongen en 40% een meisje, maar dat is geheel en
al het gevolg van de verdeling van de geslachten naar
gewicht (figuur 4).

Er worden meer jongens dan meisjes geboren, inderdaad. Maar niet in alle situaties. Bij monochoriale
tweelingen domineren de meisjes (55%-89%),1 evenals bij stuitligging (57%).2 Die laatste positie is voor
de meeste jongens blijkbaar te gevoelig. Jongens kunnen ook minder goed klokkijken dan meisjes, want
ze domineren in aantal vooral bij 37-38 weken en na
41 weken. Dit gaat gepaard met een hogere incidentie asfyxie durante partu en sectio’s (los van hun hogere gewicht).3 Sowieso zijn ze kwetsbaarder, zowel
pre- als postnataal en gedurende de rest van hun leven en daarom worden er ook meer van aangelegd.
Ze hebben ook vaker aangeboren afwijkingen2 en
blijkens een Nederlands landelijk onderzoek naar de
uitkomst van zwangerschappen van vrouwen met type-1-diabetes bleek de incidentie hiervan bij jongens
ruim 12% te bedragen, tegenover ’slechts’ 3% bij de
meisjes.4 Jongens houden daarom ook niet van chocola. Jongens bezorgen hun moeder ook vaker zwangerschapsdiabetes.3,5
En dan het geboortegewicht. A terme bedraagt dat
momenteel ongeveer 75 gram meer dan ten tijde
van de kloostermancurves en bij 42 weken is dat 150
gram.6 Dat is niet zo veel, in aanmerking nemende
dat de gemiddelde lengte van vrouwen momenteel 8
cm meer bedraagt dan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Oudere geboortegewichtscurves vonden
bij serotien geboren kinderen een min of meer gelijk
geboortegewicht als bij aterme geboren kinderen. De
nieuwe Nederlandse gewichtscurves en de in figuur 2
getoonde gegevens laten echter zien dat kinderen die
serotien geboren worden in het algemeen zwaarder
zijn. Geboortegewichtscurves zeggen echter weinig
over intra-uteriene groei, slechts iets over de ‘rest’groep die zo laat geboren wordt. Dat zo veel van de
zware kinderen jongens waren (figuur 4), terwijl hun
gemiddelde gewicht slechts weinig hoger is dat van
de meisjes, komt misschien door de geringe aantallen bij de erg zware categorie en door de oververtegenwoordiging van jongens die na 41 weken geboren
worden.
Tot slot de schouderdystokie. Inderdaad, hoe zwaarder hoe vaker, maar zonder duidelijk afkappunt.
Mede in aanmerking genomen het feit dat geboortegewicht moeilijk in te schatten is, blijft het optreden
van schouderdystokie onvoorspelbaar.
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Uit de Koepel Kwaliteit

Patiëntveiligheid,
onze zorg?
R.L.M. Bekkers

Patiëntveiligheid is onze zorg, maar niet meer van ons
alleen. Het staat hoog op de agenda, niet alleen bij
artsen en patiënten, maar ook bij ziekenhuisdirecties,
zorgverzekeraars en overheid. Sommigen vragen zich
af hoe het zo ver heeft kunnen komen, terwijl anderen
juist enthousiast worden van het feit dat er nu (eindelijk) ondersteuning komt om patiëntveiligheid goed te
regelen.
De tijd dat patiëntveiligheid alleen een zaak van arts
en patiënt was, is allang voorbij en komt ook niet
meer terug. De zorg, met name de ziekenhuiszorg, is
daarvoor veel te complex geworden, met (te) veel betrokkenen. Het is berekend dat bij een opname voor
een middelgrote operatie uiteindelijk zo’n 125 ziekenhuismedewerkers op één of andere manier bij die patiënt betrokken zijn. Dat vraagt bijna om problemen.
Dit is precies de reden dat alleen arts en patiënt die
veiligheid niet (meer) kunnen regelen. Dit blijkt onder
andere ook uit uitspraken van het tuchtcollege. Het is

vaak moeilijk één verantwoordelijke voor een complicatie of fout aan te wijzen, aangezien er veel schakels
in het proces zijn, die ieder op zich een bijdrage leveren aan de onveilige situatie, of deze situatie laten
voortbestaan. Het betreft dus niet meer de fout-schade als één-op-éénrelatie, maar vaak maakt de (infra)
structuur de situatie onveilig.
Een voorbeeld: een patiënt krijgt na een abdominale
hysterectomie een topabces. Tijdens de complicatiebespreking blijken er een aantal suboptimale factoren
aanwezig. De profylactische antibiotica zijn niet toegediend tijdens de operatie en de patiënt koelde af tot
35°C. Wie is verantwoordelijk voor het voorschrijven
van de antibiotica? Hoe worden deze afspraken vastgelegd en gecontroleerd. Wie is er verantwoordelijk
voor de tijdige toediening? En wie draagt zorg voor
normothermie tijdens de operatie?
Bij dit voorbeeld is het te gemakkelijk om te zeggen
dat de operateur volledig verantwoordelijk is. Hier ont-
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breken de juiste structuur en cultuur voor een veilige
situatie. Dit is de reden dat er op structureel niveau
maatregelen nodig zijn. Dat soort maatregelen komt
nu van alle kanten op ons af, en nee zeggen daartegen
is geen optie. Wat voor maatregelen zijn dit?
Ten eerste het Veiligheids Management Systeem met
tien thema’s (www.vmszorg.nl). Een aantal thema’s
is ook voor ons, gynaecologen, zeer relevant. Ten
tweede de richtlijnen pre-, per- en postoperatief proces, gebaseerd op de TOP-rapporten van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). Ten derde de
kwaliteitsindicatoren ontwikkeld door Zichtbare Zorg
in opdracht van het ministerie van VWS (www.zichtbarezorg.nl). En ten vierde de kwaliteitsnormen die de
IGZ samen met de Orde van Medisch Specialisten en
de wetenschappelijke verenigingen vast wil stellen. Is
dit allemaal wel nodig?
Ja! Juist in de complexe zorg die wij elke dag leveren,
zijn een structuur en cultuur gericht op veiligheid onontbeerlijk. En ja, dit kunnen wij niet alleen. Het is
dus tijd voor ons allemaal om ons te verdiepen in de
veiligheidsprogramma’s die op ons af komen, om samen met alle andere betrokkenen nu werkelijk tot een
veilige zorgomgeving te komen. Alleen goede wil is
niet meer genoeg. Zorgprocessen moeten ingebouwde
veiligheidschecks hebben. De richtlijn preoperatieve
veiligheid is daar een mooi voorbeeld van en toont
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gelijkenis met de luchtvaart waar dit al heel lang gemeengoed is. Niet alleen in de operatiekamer maar
ook op de verloskamer en in het IVF-laboratorium is
veiligheid een zaak van alle betrokkenen. Vandaar alle
MOET- en teamtrainingen, NIAZ-accreditatie, enzovoort.
Wat kunt u zelf op dit moment doen om het veiliger
te maken voor uw patiënten? Hoe implementeer je al
die veiligheidsprogramma’s in de dagelijkse praktijk?
De Oranjedag van dit najaars Gynaecongres was hieraan gewijd. Collega’s, en hopelijk ook u, hebben daar
geleerd wat u zelf al direct in praktijk kunt brengen,
welke obstakels u tegen kunt komen en welke oplossingen een ander daarvoor al heeft gevonden. Consulteer uw directe collega’s en zet ook in uw vakgroep of
maatschap patiëntveiligheid op de kaart. Op deze manier wordt patiëntveiligheid ook werkelijk weer ONZE
(gezamenlijke) ZORG.
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Antibiotica niet nodig bij
diagnostische hysteroscopie
Kasius JC, Broekmans FM,
Fauser BC, Devroey P, Fatemi HM
Fertil Steril 2010 [Epub ahead of
print]

Er zijn weinig data gerapporteerd over de prevalentie van infecties na een diagnostische hysteroscopie. Eveneens is het onduidelijk of er een noodzaak is tot toediening
van profylactische antibiotica. De huidige analyse werd verricht op data van een gerandomiseerde trial naar de significantie van screeningshysteroscopie voorafgaand
aan IVF. Vrouwen jonger dan 43 jaar met een indicatie voor een eerste IVF/ICSI-cyclus zonder aanwijzingen voor intra-uteriene pathologie ondergingen een diagnostische hysteroscopie volgens Bettocchi. Bij 266 vrouwen werd dit zonder antibiotica
verricht; 365 vrouwen kregen 825 mg Augmentin en 200 mg doxycycline per os twee
uur voorafgaand aan de ingreep. In het geval van intracavitaire pathologie werd in
dezelfde sessie een therapeutische ingreep uitgevoerd. Deze vrouwen werden uit de
analyse geëxcludeerd. Vrouwen werden geïnstrueerd bij koorts of algehele malaise
contact op te nemen met het ziekenhuis.
In de groep zonder antibioticaprofylaxe werden geen infecties gezien (0%), tegen één
infectie (0,4%) in de groep met profylaxe. Deze patiënte herstelde restloos na behandeling met orale antibiotica. De auteurs concluderen dat het infectierisico na diagnostische hysteroscopie nihil is en dat de potentiële voordelen van profylaxe niet
opwegen tegen de risico’s als anafylaxie en resistentievorming.

Wie te screenen op chromosomale
afwijkingen voorafgaand aan ICSIbehandeling?
Dul EC, Ravenswaaij-Arts CM
van, Groen H, Echten-Arends
J van, Land JA.
Hum Reprod 2010;25(11):2673-77.
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De internationale literatuur is niet eenduidig in haar aanbeveling welke subfertiele mannen gescreend dienen te worden op chromosomale afwijkingen. De huidige
studie onderzocht retrospectief een cohort mannen met een azoöspermie, evenals
mannen die verwezen waren voor ICSI, ongeacht hun spermakwaliteit. Een chromosomale afwijking werd gedefinieerd als een numerieke afwijking, dan wel een translocatie of inversie. Voor de spermaconcentratie werden als afkappunten genomen:
azoöspermie, 1, 5, 10 en 20 milj/ml.
In totaal werden 1222 mannen geincludeerd, van wie 38 (3,1%) een chromosomale
afwijking hadden. In het geval van een azoöspermie werd in 15,2% (95%-BI 7,1-23,3)
van de gevallen een chromosoomafwijking gevonden, hetgeen statistisch significant
verschillend was van de overige categorieën (totaal 2,5% afwijkingen). Bij een spermaconcentratie tussen 0-1 miljoen/ml werd een chromosoomafwijking gevonden in
3,1% (95%-BI 1,2-5,0) van de geteste mannen; tussen 5 en 10 miljoen/ml bij 1,4%
(95%-BI 0-3,0), en boven 20 miljoen/ml werden afwijkingen bij 2,3% van de mannen
gezien (95%-BI 0,1-4,5). Een onderscheid tussen de mannen met een non-obstructieve en obstructieve azoöspermie kon in deze studie niet gemaakt worden, maar data
uit de literatuur suggereren een achtmaal vaker voorkomen in het geval van een nonobstructieve oorzaak. Gegeven het feit dat het a-prioririsico op het krijgen van een
kind met een ongebalanceerd karyotype voor mannen met een oligozoöspermie als
gevolg van een gebalanceerd paternaal karyogram kleiner dan 1 op 10.000 is, stellen
de auteurs voor alleen infertiele mannen met een non-obstructieve azoöspermie te
karyotyperen.

