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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

Twee grote Zwollenaren:
mei 2011
S.A. Scherjon
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Vlak voordat ik - na afloop van het Gynaecongres het in Rijkswaterstaat-stijl gebouwde station van
Zwolle inging, passeerde ik het beeld van Thorbecke, de meest bekende Zwollenaar van geboorte. Het
door Hans Bayens in 1992 vervaardigde beeld heeft
dezelfde sfeer en hetzelfde temperament als het te
veel uitvergrote beeld van zijn hand van Multatuli
(van 1987) dat op de Torensluis in Amsterdam zo imponeert.
Thorbecke is met de door hem herziene grondwet
(1848) verantwoordelijk voor een voor Nederland
essentiële staatkundige vernieuwing; daarmee de
grondlegger van onze parlementaire democratie en
van de ministeriële verantwoordelijkheid.
Het Zwolse beeld staat niet in het historische centrum, zoals Thorbeckes beeld dat al sinds 1876 – binnen vier jaar na zijn dood - in Amsterdam wel aan
het eigen Thorbeckeplein staat. Het Amsterdam,
waarmee Thorbecke een bijzondere, niet eenduidige
verhouding had, vanwege het aldaar sterke conser-

vatisme van destijds waarvan hij opmerkte dat men
daar “wel eens de ondergaande zon voor de dageraad houdt”.1 Het is bijzonder waarom Amsterdam
zo snel en een zo eervolle plek koos, terwijl Thorbecke zo lang heeft moeten wachten op zijn eigen
beeld in Zwolle. Het latere geplaatste staat in de
meer modernere bedrijvigheid van het negentiende
eeuwse station. Een goed gekozen plaatst omdat zijn
tweede kabinet (1862-1866) gekenmerkt werd door
bedrijvigheid; dit kabinet nam het initiatief tot de
spoorwegwet. Een kabinet waarvan ook andere initiatieven – ondanks een sterke oppositie - nu nog als
kenmerkend Nederlands worden ervaren: de aanleg
van het Noordzeekanaal en van de Rotterdamse Waterweg, en daarnaast ontstond de wet op het middelbaar onderwijs die de basis vormde voor de HBS.2
Een bij uitstek liberaal-politiek tijdvak dat duurde
tot ongeveer 1910, waarna de toenemende verzuiling
en de vorming van de verzorgingsstaat de sterke invloed kregen, die nu soms pijnlijk voelbaar recentere
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kabinetten doet kraken. Vijf dagen voor zijn dood
in 1872 regelde hij nog dat Aletta Jacobs als eerste
vrouw kon worden toegelaten als geneeskundestudent. Uiteindelijk hebben we daarmee indirect ook
aan Thorbecke te danken dat zij in 1882 het in de
wereld eerste anticonceptiespreekuur instelde – in
de Tichelstraat in Amsterdam - en ook dat de hele
wereld de ’Dutch cap’ kent; een van rubber gemaakt
cervixkapje ter voorkoming van spermapassage naar
de uterus.3
In de trein las ik de biografie over het indrukwekkende leven van die andere Zwollenaar, in 1901 geboren, bekend geworden onder zijn pseudoniem A.
den Doolaard. Ik kan het niet nalaten deze ook even
te noemen, juist voornamelijk niet omdat hij nu zo’n
groot schrijver is geweest. Zijn biografie4 laat zien
hoe hij zijn ’pseudoniem’ zo heeft waargemaakt: op
zijn zestiende al de Elfstedentocht geschaatst, een
goed hardloper en in zijn twintiger jaren de Mont
Blanc beklommen. De vele verhoudingen met bijzondere vrouwen, inclusief een crime passionele,
hebben hem vooral gekenmerkt. Prachtige foto’s
onder andere van Erie, die hij in 1936 ontmoette –
ruim vijftien jaar jonger - met wie hij na iets meer
dan een jaar trouwde – zij volledig overdonderd en
het huwelijk werd iets uitgesteld omdat hij nog met
de Franse danseres Daisy getrouwd was. Hij zou zijn
hele verdere leven bij haar blijven en een boek over
haar schrijven, verschenen onder haar troetelnaam
Wampie. Als journalist deed hij vanuit Polen, TjechoSlowakije, de Karpaten en de Balkan verslag van het
gevaar van het opkomend fascisme aldaar en in de
rest van Europa (Zwitserland en Oostenrijk) waar hij
al snel ‘persona non grata’ werd, en juist in het verzuilde Nederland leidde het zich zo verzetten tegen
het fascisme zelfs tot een breuk met vrienden en met
de SDAP van Koos Vorrink. Samen met Lou de Jong

verzorgde hij tijdens de oorlog de radio-uitzendingen
van radio Oranje vanuit Londen. Zijn onafhankelijke
stellingname resulteert na de oorlog in wat je niet
anders dan een Berufsverbot kunt noemen en doet
hem uiteindelijk belanden bij een regionale krant: De
Gelderlander.
Ik was onder de indruk van de eigenheid, onafhankelijkheid en gerichtheid van beide personen, zoals
in de beschrijvingen naar voren kwamen. Dat rechtvaardigt de beide biografieën. Maar ik realiseerde
me tegelijkertijd – het klinkt wat groots - dat het ook
iets is wat het Gynaecongres lijkt te missen. Vooropgesteld, ik geniet enorm van alle mensen die ik
spreek, en van alles er omheen. We zijn een echte
vereniging, maar er is het gevaar de we afschuiven
naar een club, waar je aanhoort dat je eigenlijk iedereen aspirine moet geven, nicardipine het antihypertensivum van voorkeur is, er de indruk ontstaat
dat trombofilieonderzoek bij iedereen zinvol is en
dat chromosomenonderzoek bij miskramen geen zin
meer heeft, zonder dat we er inhoudelijk goed over
spreken en argumenteren, wat nu juist zo kenmerkend is voor een wetenschappelijke vereniging.
Aan het eind van de treinreis bedacht ik me: Zwolle
mei 2011, we behouden het Den Doolaard-gehalte,
maar met wat meer Thorbecke in de sessies…
1. Hooykaas G. Thorbecke. Een leven in brieven.
ING, Den Haag/Boom, Amsterdam, 2005.
2. Swart E. Thorbecke. De scheppende kracht van
de natie. Van Gennep, Amsterdam, 2007.
3. Hoonakker E.W. Geschiedenis van de contraceptie. BZZTÔH, ’s Gravenhage, 1992.
4. Olink H. Dronken van het leven. A. Den Doolaard. Zwerver, schrijver, journalist. Atlas,
Amsterdam/Antwerpen, 2011.
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Tevredenheid over het seksleven na het maken van
een neovagina bij vrouwen
met het mayer-rokitanskyküster-hausersyndroom
N. Leunis en E.G.C. van Seumeren
Introductie
Het mayer-rokitansky-küster-hausersyndroom (MRKHsyndroom) wordt gekenmerkt door een totale of partiële agenesie van uterus en vagina. De ovaria en het
caudale deel van de vagina zijn wel normaal aangelegd. De afkorting MRKH staat voor de namen van
Mayer, Rokitansky, Küster en Hauser die het syndroom in de loop van de tijd hebben beschreven.1-4
Het MRKH-syndroom is een zeldzame aandoening
met een incidentie van 1 op 4000 - 5000 vrouwelijke
pasgeborenen.5,6 Aanlegstoornissen van de nier (agenesie, malrotatie, ectopie) of het skelet komen voor bij
respectievelijk 15-40% en 10-15% van de patiënten.7-10

Ook aandoeningen van het gehoor worden bij deze
patiënten vaker vastgesteld.11 De verbindende schakel
tussen deze afwijkingen is niet bekend.
Het MRKH-syndroom wordt meestal gevonden bij
onderzoek vanwege het uitblijven van de menarche. Vroeger was een operatieve ingreep (laparotomie, later laparoscopie) nodig voor het stellen
van de diagnose. Momenteel volstaat meestal een
MRI.12 Voor de diagnostiek van uterusanomalieën is
transabdominale echografie onvoldoende betrouwbaar.13 Na het stellen van de diagnose moet de behandelend gynaecoloog aandacht geven aan het
verwerken van de diagnose met de daaraan verbon-
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Figuur 1. Gebruik van pelotte (met dank aan prof. F.
Lammes).

Figuur 2. Gebruik van pelotte, cave urethra ( met
dank aan prof. F. Lammes).
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Figuur 3. Pelottes, oplopend in lengte en in diameter.
den consequenties voor identiteit, seksualiteit en
voortplanting. Ook zal begeleiding moeten worden
geboden bij het creëren van een neovagina wanneer deze gewenst is.
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Bij patiënten met het MRKH-syndroom ziet men na
het spreiden van de labia een kuiltje. De diepte van
het vaginale kuiltje, zoals gemeten bij 14 patiënten op
het moment van de diagnose, varieert van 0,8 tot 4
cm.14 De normale diepte van de vagina is 10-12 cm. Er
wordt aangenomen dat voor penetratie minstens een
vaginalengte nodig is van 6 cm.15
Voor het maken van een vagina die geschikt is voor
coïtus wordt in principe altijd gestart met de methode Frank.16,17 Hierbij wordt tweemaal per dag gedurende 30 minuten geoefend met het inbrengen van
steeds grotere pelottes tot een voor de vrouw acceptabele diepte en wijdte van de vagina is ontstaan.
Na de behandeling moet de neovagina worden onderhouden. Hiertoe kan een pelotte of dildo worden
gebruikt, maar regelmatige coïtus met penetratie
volstaat ook. Het succespercentage van de methode
Frank ligt tussen 43% en 89%.18,19
Als het resultaat met de methode Frank onvoldoende
is, is een andere mogelijkheid het creëren van een
neovagina volgens Vecchietti. Deze ingreep is een variatie op de methode Frank. Met een operatie worden trekdraden gelegd tussen het vaginale kuiltje en
de voorste buikwand boven de symfyse. Op de voorste buikwand worden de draden verbonden met een
katrol. In het vaginale kuiltje worden de draden verbonden met een olijfvormige bal. Vervolgens worden
de draden op spanning gebracht en gehouden met de
katrol. Over een periode van 7-10 dagen, en onder
regionale anesthesie, wordt de bal geleidelijk dieper
het bekken ingetrokken waarmee zich een neovagina
vormt.20 Na de operatie moeten diepte en wijdte van
de neovagina worden onderhouden.
In de literatuur wordt slechts spaarzaam gerapporteerd over de seksuele tevredenheid bij een neovagina.21-25 In dit artikel wordt een onderzoek beschreven
naar de tevredenheid van negen patiënten over hun
seksleven na het creëren van een neovagina.

Patiënten en methoden
Wij onderzochten de dossiers van alle patiënten met
het MRKH-syndroom die in de periode 1990-2006
de afdeling Gynaecologie van het UMCU bezochten.
Ook patiënten die aan het einde van die periode nog
onder behandeling waren, werden geïncludeerd.
Wij registreerden gegevens over de leeftijd ten tijde
van de diagnose, het eerste symptoom, de techniek
waarmee de diagnose werd gesteld, de aanwezigheid
van bijkomende afwijkingen aan nieren of skelet en
de karakteristieken van de behandeling. Vervolgens
vroegen wij aan alle patiënten die pelottes hadden
gebruikt om een lijst met vragen te beantwoorden.
In deze lijst kwamen aan de orde: klachten tijdens
de behandeling volgens de methode Frank, het verwachte en behaalde eindresultaat van de behandeling, gegevens over het seksleven en de tevredenheid
daarover.

Resultaten
In de periode 1990-2006 kwamen 33 patiënten met
de diagnose MRKH-syndroom naar het UMCU. De
patiënten waren gemiddeld 15,9 (spreiding 8-21) jaar
oud toen de diagnose werd gesteld. Bij 26 patiënten
was primaire amenorroe het eerste symptoom; bij
de overige was dat buikpijn of werd de aanlegstoornis bij toeval gevonden. De diagnose werd gesteld
met MRI (n = 18), laparoscopie (n = 10) of laparotomie (n = 3); bij 2 patiënten was dit onbekend. Vijftien patiënten hadden ook afwijkingen aan de nieren
(n = 10) of het skelet (n = 5).
Achttien patiënten hebben pelottes gebruikt. Omdat
vijf patiënten nog in behandeling waren, werd een
vragenlijst opgestuurd naar dertien van de achttien
patiënten. Van de dertien aangeschreven patiënten
zijn elf patiënten in eerste instantie met de methode Frank behandeld en bij vier werd de operatie
van Vecchietti uitgevoerd. Twee patiënten hebben
de pelottes gebruikt om het resultaat van de operatie te onderhouden. Negen (69%) van de dertien
aangeschreven patiënten hebben de vragenlijst ingevuld.

Zeven van de negen patiënten hadden tijdens de
behandeling met de pelottes lichamelijke klachten
zoals pijn, afscheiding, bloedverlies, jeuk en ongevoeligheid. Eén patiënte staakte de behandeling
vanwege de klachten. Vijf patiënten hadden tijdens
de behandeling met de pelottes emotionele klachten zoals gêne, hyperventilatie, moedeloosheid
en spanningen. Alle vrouwen hadden als doel het
creëren van een normale vagina om hiermee intravaginale coïtus te kunnen hebben. Vijf patiënten bereikten dit doel door de behandeling met pelottes
alleen.
Acht vrouwen gaven aan seksueel actief te zijn
of te zijn geweest. Het aantal keren dat patiënten
seks hadden, varieerde van nul tot twaalf (gemiddeld 5,2) maal per maand. Gemiddeld vond in drie
van de vier keren penetratie plaats. Vier patiënten
gaven aan bij penetratie een orgasme te kunnen
krijgen. Zeven patiënten schreven (ook) zonder penetratie een orgasme te kunnen krijgen. Voor zeven
patiënten kon seks ook bevredigend zijn zonder penetratie. Gevraagd werd om een cijfer te geven aan
de tevredenheid van het seksleven vóór behandeling, kort na behandeling en op het moment van de
enquête. Dit was vóór de behandeling tussen 1 en 6
(gemiddeld 4,2), kort na behandeling tussen 5 en 10
(gemiddeld 7,2) en op het moment van de enquête
tussen 6,5 en 10 (gemiddeld 8,1).

Discussie
Dit onderzoek had als doel een beeld te geven van
de mate van tevredenheid over het seksleven van
patiënten met het MRKH-syndroom na het creëren
van een neovagina met de toepassing van pelottes.
De cijfers die aan de tevredenheid van het seksleven
worden gegeven kort na de behandeling zijn in alle
gevallen hoger dan vóór de behandeling (gemiddeld
respectievelijk 7,2 en 4,2). Tijdens het gebruik van de
pelottes werden wel klachten gemeld. Bij één patiënte waren deze zelfs zo heftig dat de behandeling
gestaakt werd. Deze klachten waren zowel lichamelijk als emotioneel van aard. Het is belangrijk tijdens
de behandeling naar deze klachten te vragen en wanneer ze optreden de intensiteit van de behandeling
hierop aan te passen.
Bij het versturen van de vragenlijsten is geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die de pelottes in
eerste instantie of pas na operatie hebben gebruikt.
De vragenlijsten zijn anoniem en daarom is dit achteraf ook niet te achterhalen. De antwoorden geven
dus een beeld over het pelottegebruik in het algemeen, onafhankelijk van het moment in de behandeling.
Voor alle vrouwen is de belangrijkste reden voor be-

handeling het hebben van een vagina om hiermee
met de partner seks te kunnen beleven. Tevredenheid over het seksleven wordt door veel factoren
bepaald. Wij vonden geen direct verband tussen penetratie enerzijds en orgasme of bevredigende seks
anderzijds. Omdat wij veronderstellen dat voor de
patiënte niet de diepte van de vagina, maar de tevredenheid over het seksleven de belangrijkste uitkomst
van de behandeling is, hebben wij geen gegevens
verzameld over de diepte van de vagina.
Ons advies is om bij patiënten met MRKH en een
wens tot het creëren van een neovagina in eerste
instantie de methode Frank te gebruiken. Bij onvoldoende effect kan in tweede instantie gekozen worden voor het operatief creëren van een neovagina.
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vragenlijst en voor zijn kritische commentaar.
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Samenvatting
Wij beschrijven een onderzoek naar de tevredenheid met het seksleven bij patiënten met syndroom
van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH-syn
droom) bij wie een neovagina is gemaakt met
toepassing van pelottes. In de periode 1990-2006
werden 33 patiënten behandeld in het Universitair
Medisch Centrum van Utrecht. Bij dertien patiënten
die pelottes gebruikten werd de behandeling afgesloten. Voor allen was het doel van de behandeling
het verkrijgen van een normale vagina waarmee
intravaginale coïtus mogelijk is. Elf van de dertien
patiënten hadden in eerste instantie de methode
Frank toegepast waarbij de neovagina wordt gemaakt door uitwendige druk met pelottes. Vier
patiënten ondergingen de operatie van Vecchietti
waarbij de neovagina wordt gemaakt door tractie.
Negen (69%) van de dertien patiënten vulden de
vragenlijst in. Zeven vrouwen hadden tijdens de
behandeling lichamelijke klachten en vijf vrouwen
hadden emotionele klachten. De behandeling was
succesvol bij vijf patiënten, hetgeen betekent dat zij
intravaginale coïtus konden hebben. Vier patiënten
bereikten dit doel niet. Wij vonden geen verband
tussen vaginale penetratie enerzijds en orgasme of
bevredigende seks anderszijds. Op een schaal van
0-10 was de tevredenheid met het seksleven vóór
de behandeling, kort na de behandeling en op het
moment van beantwoording van de vragenlijst respectievelijk 4,2, 7,2 en 8,1. Wij concluderen dat de
seksuele tevredenheid substantieel toeneemt door
behandeling met pelottes.

pelottes the treatment was completed. The goal of
treatment for all was having a normal vagina and
sexual intercourse. Eleven out of 13 patients had
initially used the Frank’s method in which the neovagina is made by pressure with pelottes. Four patients underwent Vecchietti’s procedure in which
the neovagina is made by traction.
Nine (69%) out of the 13 patients completed the
questionnaire. Seven had physical complaints during treatment by Franks’s method and 5 patients
had mental problems. Treatment was successful
in five patients, which means that they could have
intra-vaginal intercourse. Four patients did not
reach this goal. We found no relationship between
vaginal penetration on the one hand and orgasm
of satisfactory sex on the other. Mean ranking of
sexual satisfaction on a scale of 0-10 before, shortly
after completion of treatment and at the moment of
answering the questionnaire was 4.2, 7.2 and 8.1,
respectively. We conclude that sexual satisfaction
substantially improves with pelotte treatment.
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Summary
We describe a study on satisfaction with sexual
life in patients with the Mayer-Rokitansky-KüsterHauser (MRKH)-syndrome after creating a neovagina with the use of pelottes. During 1990-2006 a
total of 33 patients were treated in the University
Medical Center of Utrecht. In 13 patients who used
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Myoomextirpatie bij patiënte
met het mayer-rokitanskyküster-hausersyndroom
A.G. Huppelschoten, D. Sykora en J.P. de Bruin
Inleiding
Het mayer-rokitansky-küster-hausersyndroom (MRKHsyndroom) is een weinig voorkomende aandoening
gekenmerkt door aplasie van uterus en vagina wat
tot primaire amenorroe leidt. In dit artikel beschrijven wij een casus waarbij een patiënte met het
MRKH-syndroom zich met buikpijnklachten presenteert. Bij deze patiënte werd vervolgens een groot
leiomyoom gediagnosticeerd, ontstaan uit een rudimentaire uterushoorn.
Het MRKH-syndroom is na gonadale dysgenesie de
meest voorkomende oorzaak van primaire amenorroe.1 Dit syndroom, in 1829 voor het eerst beschreven
door Mayer, gevolgd door Rokitansky, Küster en Hauser, wordt gekarakteriseerd door congenitale aplasie
van de uterus en het bovenste tweederde deel van
de vagina.1,2 Patiënten met het MRKH-syndroom hebben een normaal vrouwelijk karyogram (46, XX), een
normale secundaire geslachtsontwikkeling en normaal
ontwikkelde en functionerende tubae en ovaria.1-3
Er worden verschillende verschijningsvormen van het
MRKH-syndroom beschreven. Bij de typische vorm
bestaat een complete aplasie van de uterus, waarbij
twee rudimentaire hoorns verbonden worden door
een peritoneaal dubbelblad.2,4,5 Wanneer ook afwijkingen aan de ovaria of de urinewegen worden gevonden, spreekt men van de atypische vorm.5,6 Tot
slot kan er sprake zijn van een incomplete aplasie
van de uterus in combinatie met meerdere geassocieerde symptomen. Deze meest voorkomende verschijningsvorm wordt ook wel de MURCS-associatie
genoemd (müllerian duct aplasia, renal dysplasia
and cervical somite anomalies).2,5,6 Bij 40% van deze
patiënten worden afwijkingen aan de urinewegen
beschreven (renale agenesie, hoefijzernier, hydronefrose of het volledig ontbreken van een nier).1-3,5,6 Afwijkingen aan het skelet (30-40% van de patiënten)
betreffen onder andere scoliose, spina bifida en het
klippel-feilsyndroom.2,5-8 Dit laatste betreft een aangeboren aandoening waarbij ten minste twee van de
zeven cervicale wervels met elkaar vergroeid zijn.
Bovendien hebben deze patiënten onder andere een

korte nek en een lage haarimplant.2 Tot slot heeft 10
tot 25% van de patiënten met het MRKH-syndroom
gehoorbeperkingen door afwijkingen aan het middenoor.2,9
De precieze etiologie van het MRKH-syndroom is tot
op heden onbekend, maar een afwijkende ontwikkeling van de buizen van Müller in de vroege embryologie zou een rol spelen.2,3,5 Naast een enkele familiaire
reeks worden voornamelijk geïsoleerde casussen beschreven,2,8 waarbij de incidentie één op vier- tot vijfduizend vrouwelijke pasgeborenen is.1,11
Het MRKH-syndroom wordt over het algemeen gediagnosticeerd in de puberteit, wanneer een patiënte
zich meldt met primaire amenorroe.4 Met behulp van
echografie en vooral MRI kan de diagnose veelal gesteld worden; bij twijfel wordt gebruikgemaakt van
laparoscopie.2,4
De behandeling van het MRKH-syndroom bestaat uit
het creëren van een neovagina.1 Zowel chirurgische
technieken (abbe-mcindoe-operatie12 en vecchiettioperatie13), als non-operatieve behandelingen zijn
beschreven. Bij laatstgenoemde wordt volgens de
methode van Frank een kunstmatige vagina gecreëerd met behulp van een pelotte. Dit behandelingstraject dat minimaal zes weken duurt, heeft een
succespercentage van 78 tot 92% en wordt daarom
aangeraden als therapie van eerste keus.3,14,15
Bij de behandeling moet ook het psychologisch aspect niet over het hoofd worden gezien. Goede begeleiding van deze jonge infertiele vrouwen is nodig
wanneer zij te horen krijgen geen vagina en uterus te
bezitten.1,13
Aangezien er bij patiënten met het MRKH-syndroom
sprake is van een normale ovariële steroïdogenese
hebben zij de mogelijkheid genitale neoplasmata te
ontwikkelen.16 Andere gynaecologische pathologie,
zoals het voorkomen van myomen, wordt in combinatie met dit syndroom echter weinig beschreven.
Wereldwijd zijn slechts enkele casussen bekend4,17-20,
de eerste beschreven in 1977.21
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Figuur 1. MRI toont een ruimte innemend proces in
het kleine bekken.

In dit artikel beschrijven wij een casus van een patiënt
met het MRKH-syndroom bij wie door middel van laparotomie een groot leiomyoom werd verwijderd.

Casus
Het betreft een 40-jarige vrouw bij wie in haar puberteit de diagnose MRKH-syndroom werd gesteld.
Jaren geleden werd vanwege deze aandoening reeds
een neovagina aangelegd. Patiënte heeft twee geadopteerde kinderen.
In september 2010 kreeg patiënte op haar vakantie in
het buitenland hevige onderbuikspijn die zij duidde
als darmkrampen. Zij collabeerde daarbij en werd
opgenomen op de interne afdeling van het lokale
ziekenhuis. Er bleek sprake van ernstige obstipatie,
waarvoor zij klysma’s ontving. Hierna had zij geen
klachten meer.
Ter aanvullende diagnostiek werd tijdens haar opname een abdominale echo en MRI vervaardigd, waarop
een tumor van 8 bij 12 cm in het kleine bekken werd
gezien (figuur 1). Voor verdere evaluatie werd zij naar
haar eigen ziekenhuis in Nederland verwezen.

189

Op de polikliniek zagen wij een niet-zieke, slanke
vrouw met normale secundaire geslachtskenmerken.
In het abdomen was een duidelijke zwelling palpabel. Bij vaginaal toucher was er sprake van een normale lengte van de vagina. Er werd een mobiele,
vast-elastische zwelling in het kleine bekken gepalpeerd.
Bij vaginaal echoscopisch onderzoek werd een matig
dense tumor van 8 bij 12 cm gezien. Het rechter ovarium was van normaal aspect en grootte, het linker
ovarium kwam niet à vue.
Door de radioloog in ons ziekenhuis werd de eerder
vervaardigde MRI nogmaals beoordeeld. De tumor
werd daarbij beschreven als solide, zonder tekenen
van ingroei in de omgeving. Mogelijk ging de tumor
uit van het linker ovarium, het rechter ovarium werd
separaat gezien zonder afwijkingen.

Figuur 2. Het verwijderde myoom bij MRKH-syndroom.
Tumormarkers toonden geen afwijkingen met een Ca125 van 20 U/ml en Ca-15,3 van 12 U/ml.
Na overleg met de oncologisch gynaecoloog in ons ziekenhuis werd besloten tot een proeflaparotomie door
middel van een pfannenstielincisie. Daarbij werd een
onregelmatig proces in het kleine bekken aangetroffen
met een diameter van 8 x 11 x 12 cm, uitgaande van
een rudimentaire uterushoorn. Beiderzijds werd een
ovarium van normaal aspect en grootte gezien. Een
vriescoupe van het ruimte-innemend proces toonde
een leiomateuze tumor, best passend bij een leiomyoom. Een succesvolle en ongecompliceerde extirpatie
van het proces volgde (figuur 2). Ook de definitieve
PA-uitslag toonde een leiomyoom aan. Postoperatief
knapte patiënte vlot op en zij kon na vier dagen in
goede conditie het ziekenhuis verlaten.

Bespreking
Wanneer een patiënte met het MRKH-syndroom zich
meldt met buikpijnklachten zal in eerste instantie
niet gedacht worden aan een myomateus proces. Zo
heeft 6 tot 10% van deze patiënten chronische buikpijnklachten, welke in meerderheid van de gevallen
worden veroorzaakt door nog functionerend endometrium in de rudimentaire uterushoorn. Hierdoor
ontwikkelt zich een hematometrum of ontstaat endometriose. Bovendien staat de eerdergenoemde ovariumtumor differentiaaldiagnostisch vaak hoger bij
genoemde klachten.4,22
Ook in deze casus werd in eerste instantie niet aan
een myoom gedacht. Allereerst werd onze patiënte
behandeld voor obstipatieklachten. De ontstaanswijze hiervan kon later verklaard worden door de
ruimte die het myoom in het kleine bekken innam.
Na de vervaardigde MRI werd gedacht aan een tumor
van het ovarium, mede omdat het linker ovarium bij
de diagnostiek niet in beeld kon worden gebracht.
Er werd vervolgens direct besloten tot laparotomie,
waarbij de diagnose gesteld werd en het myoom in
dezelfde sessie geëxtirpeerd kon worden.

In de meeste casussen waarbij een myoom wordt gediagnosticeerd bij het MRKH-syndroom wordt deze
laparoscopisch verwijderd.17,19,20 Ook laparotomische
myoomextirpaties worden echter beschreven.4,18 Ook
in deze casus is door de grootte van het myoom een
laparotomische benadering verdedigbaar.
Bij deze casus had men kunnen besluiten in dezelfde
operatiesessie ook de andere rudimentaire uterushoorn te verwijderen, zodat ditzelfde probleem zich
in de toekomst niet opnieuw voor zou kunnen doen.
Hier had patiënte echter van tevoren toestemming
voor moeten geven. Aangezien preoperatief een myoom niet verwacht werd, was dit met patiënte niet
besproken.
Concluderend: in deze casus wordt aangetoond dat
de ontwikkeling van myomen bij patiënten met het
MRKH-syndroom mogelijk is en bij de differentiaaldiagnostiek van onderbuikstumoren betrokken moet
worden.
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Samenvatting
Het mayer-rokitansky-küster-hausersyndroom wordt
gekenmerkt door congenitale aplasie van uterus en
vagina. In zeldzame gevallen kunnen er bij deze patiënten leiomyomen ontstaan uit een rudimentaire
uterushoorn. Dit artikel beschrijft een dergelijke casus waarbij de diagnose leiomyoom pas tijdens laparotomie kon worden gesteld. In dezelfde sessie werd
het myoom succesvol geëxtirpeerd.
Trefwoorden
mayer-rokitansky-küster-hausersyndroom, leiomyoom, rudimentaire uterushoorn, laparotomie
Summary
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome is characterized by congenital vaginal aplasia and absent
or rudimentary uterus. In rare cases, leiomyomas
can originate from the uterine remnants of patients
with this syndrome. We present such a case of a
woman with MRKH-syndrome and a leiomyoma.
Laparotomic approach was necessary for definitive
diagnosis and successful removal of the leiomyoma
was performed during this operation.
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Appendicitis acuta in de
zwangerschap ten gevolge
van ectopische decidua:
beschrijving van een casus
191

S.M.T.A. Goossens, M.M.L.H. Wassen, N.M.A. Vandevijver en
P.X.J.M. Bouckaert
Introductie
Appendicitis is een van de meest voorkomende oorzaken van een acute buik in de zwangerschap. De
incidentie van appendicitis tijdens de zwangerschap
is 0,05-0,07% met een maternale mortaliteit van
0-2%.1,2 Het diagnosticeren van appendicitis acuta in
de zwangerschap is vaak moeilijk en hierdoor laattijdig. Fysiologische en anatomische veranderingen die

in de zwangerschap optreden, maken de diagnose
een stuk lastiger dan bij de niet-zwangere. Door de
veranderde anatomische positie van de appendix als
gevolg van de groeiende uterus kunnen de pijnklachten zich hoger in de buik dan bij een niet-zwangere
presenteren. Leukocytose is vaak in geringe mate
aanwezig in elke zwangerschap. Koorts is vaak afwezig bij een zwangere met appendicitis.3
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Deze bemoeilijkte en verlate diagnose gaat vaak gepaard met een groter risico op complicaties, zoals
perforatie, partus prematurus en zelfs intra-uteriene
vruchtdood.3
Minder bekend is dat de zwangerschap, los van het
feit dat het de typische symptomen van een appendicitis kan maskeren, ook kan bijdragen aan het ontstaan van een appendicitis acuta.4
In dit artikel bespreken wij een casus van een patiënt in het derde trimester van de zwangerschap met
het klinische beeld van een appendicitis acuta. Het
pathologieverslag bevestigde het bestaan van appendicitis, maar daarnaast was er nog een verrassende
diagnose: deciduosis van de appendix. Ofschoon
ectopische decidua vaker beschreven is, leidt het
zelden tot symptomen. In slechts enkele gevallen is
beschreven dat het ook kan bijdragen aan het ontstaan van een appendicitis acuta.4

Casus
Patiënt A, een 37-jarige gravida 2, para 0, abortus 1,
presenteerde zich bij een amenorroeduur van 37 weken en vijf dagen op de verloskamer in verband met
sinds een dag bestaande buikpijnklachten, misselijkheid en braken.
Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke patiënte met een bloeddruk van 172-178/ 90-96 mmHg
en een temperatuur van 37,7 °C gezien. Er was sprake van evidente drukpijn rechts midden en in de
onderbuik. Bij inwendig onderzoek was er sprake
van een staande, sacrale portio zonder ontsluiting.
Het cardiotocogram (CTG) werd als normaal beoordeeld. Laboratoriumonderzoek toonde een hemoglobineconcentratie van 8,6 mmol/ l (normale
waarde 6,1-8,67 mmol/l) en leukocytenaantal van
18,5 × 109/l (normale waarde 4,0-13,0 × 109/l ). Het
C-reactief proteïne (CRP) was 56 mg/l (normale
waarde < 10 mg/l). Lever- en nierfuncties waren ongestoord. Urine toonde een ketonurie met meer dan
7,8 ketonen en een eiwitgehalte van 0,4 g/l (normaal < 0,3 g/l)
Onder de differentiaaldiagnose pre-eclampsie
dan wel appendicitis acuta werd patiënte opgenomen. Er werd gestart met viermaal daags paracetamolsuppositoria van 1000 mg. Gedurende deze
dag verergerden de pijnklachten en nam de temperatuur toe tot 38,8 ° C. Het CRP steeg van 50 mg/l
naar 228 mg/l. In verband met de sterke verdenking
op een appendicitis bij een aterme zwangerschap,
werd besloten direct een exploratieve laparotomie
en sectio caesarea te verrichten en niet allereerst
aanvullende diagnostiek te doen. Ondanks dat de
meningen hierover verschilden, werd besloten tot
een pfannenstielincisie. Er werd een dochter gebo-

Figuur 1. De foto is genomen tijdens laparotomie bij
bovenbeschreven patiënte. Het kind was op dat moment reeds geboren en de uterus gesloten. Ter hoogte
van het pincet is de appendix te zien met een typische
opbolling op de top, berustend op deciduosis.
ren met een apgarscore van 9/10 en een geboortegewicht van 2810 gram (p20-50). Er was sprake van
een ruime hoeveelheid pus in de buikholte. Hiervan
werd een kweek ingezet. De appendix had klinisch
een evident ontstoken aspect, met een bolvormige
atypische structuur aan de top (figuur 1). De chirurg
verrichtte een appendectomie welke ongecompliceerd verliep.
Postoperatief werd gestart met amoxicilline/clavulaanzuur 1,2 g viermaal daags intraveneus en
gentamicine eenmaal daags 5 mg/kg intraveneus
gedurende vijf dagen.
Tijdens het kraambed ontwikkelde patiënte de eerste dag postoperatief een paralytische ileus die conservatief werd behandeld met een maagsonde en
intakerestrictie. Het CRP daalde de hieropvolgende
dagen progressief.
De kweek van de pus intra-abdominaal vertoonde
een alfahemolytische streptokok.
Moeder en dochter werden de vijfde dag postoperatief samen in goede klinische conditie ontslagen.

Pathologie
Macroscopisch werd een appendix gezien met een
lengte van 4 cm en een breedte van 1,7 cm. Aan het
oppervlak was een fibrinopurolent beslag aanwezig.
De wand was duidelijk verdikt. Microscopisch werden transmuraal in de wand velden van cellen aangetroffen met wat mild lymfocytair infiltraat tussen
de cellen. Tevens werden ook zeer myxoïde gebieden
waargenomen met hier vaak een helder vacuolair
cytoplasma van de cellen, soms gelijkend op zegelringcellen. Ter hoogte van de mucosa puilden deze
velden uit in het lumen. Daarnaast was er met name
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Figuur 2. Transversale doorsnede door de appendix
toont
deafgeronde
verdikte
waarin
multipele
min of
min
of meer
haardenwand
van ectopische
decidua
liggen ( zie pijltjes).
meer afgeronde haarden van ectopische decidua
liggen (zie pijltjes).

Figuur 1. Transversale doorsnede door de appendix toont de verdikte wand waarin multipele

ter hoogte van de top uitgesproken periappendicitis
aanwezig en ook appendicitis (figuur 2 en 3).
In eerste instantie werd gedacht aan deciduosis.
Zegelringcellen kunnen echter ook voorkomen bij
11
weinig gedifferentieerde carcinomen van de gastrointestinale tractus. Op basis van deze histologische
kenmerken werden differentiaaldiagnostisch een
metastatisch carcinoom, een deciduoïd maligne mesothelioom en een metastase van een maligne melanoom overwogen (tabel 1).
Bij aanvullend immunohistochemisch onderzoek
waren de cellen vimentine- en progesteronpositief, terwijl de oestrogeenkleuring negatief was. De
calretinine- en de CK5-kleuring, kleuringen die podifferentiaaldiagnose ectopische decidua10,11
(metastatisch) carcinoom, o.a.
metastatisch mucineproducerend adenocarcinoom
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maligne deciduoïd mesothelioom
metastase van maligne melanoom
maligne lymfoom
placental site trophoblastic tumour
extra-uteriene laesies van niet-villeus trofoblast
Tabel 1. Beelden die histologisch overeenkomsten
vertonen met ectopische decidua.

Figuur 2. Vergroting toont cellen met een helder vacuolair cytoplasma van de cellen, met een

Figuur 3. Vergroting toont cellen met een helder
vacuolair cytoplasma, met een wat excentrisch gelezijn onder andere aanwezig bij weinig gedifferentieerde adenocarcinomen in de gastrogen kern.
intestinale
tractus. De cellen zijn gelijkend op zegelringcellen.
Zegelringcellen zijn onder andere aanwezig bij weinig gedifferentieerde adenocarcinomen in de gastrointestinale tractus.

wat excentrisch gelegen kern. De cellen zijn gelijkend op zegelringcellen. Zegelringcellen

sitief zijn bij mesothelioom, waren negatief. De S100-kleuring, positief bij maligne melanoom, was
tevens negatief. Ook de PAS-diastase en de keratinekleuring, kleuringen om slijmvormend adenocarcinoom aan te tonen, kleurden niet aan. De
12
combinatie van deze kleuringen bevestigde de diagnose deciduosis en sloot de andere diagnosen uit.

Bespreking
Deciduacellen zijn grote cellen met een ruim, soms gevacuoliseerd cytoplasma dat glycogeen en lipiden bevat. Er is een hypochromatische kern met een grote
nucleolus. Ze ontstaan uit spoelvormige stromaal gelegen fibroblasten. Decidua ontwikkelt zich normaal
gesproken vanuit het endometrium in de uterus. Het
wordt gevormd onder invloed van de lokaal zeer hoge
progesteronconcentratie. Deciduacellen hebben een
voedende, hormoonproducerende en immunologische
functie met betrekking tot het in stand houden van de
zwangerschap.5,6
De aanwezigheid van extra-uteriene of ectopische
decidua is beschreven in het ovarium, de cervix, de
serosa-oppervlakte van de uterus, de tubae, de ligamenten van de uterus, het peritoneum, het omentum,
het diafragma, de lever, de milt, para-aortale en pelviene lymfeklieren, het blaasdak, de dunne en dikke
darm en zelfs in de longen.8-10 Ectopische decidua is
vaak een histologische toevalsbevinding. Het is echter
niet zeldzaam. Tussen de 90 en 100 % van de ovaria
bij aterme zwangeren bevatten ectopische decidua.8

Etiologie
De pathofysiologie van ectopische decidua is nog niet
helemaal opgehelderd. Eén beschreven hypothese veronderstelt een metaplasie van de pluripotente stro-

macellen gelegen in het submesotheliale stroma als
gevolg van progesteronstimulatie tijdens de zwangerschap.2,4 Uit deze pluripotente stromacellen ontwikkelen zich vervolgens deciduacellen. Oorspronkelijk
ontstaan zowel het endometriale stroma als ook het
subsereuze stroma in de buikholte uit hetzelfde intraembryonale coeloom.4
Een tweede hypothese is dat zwangerschapshormonen een decidualisatiereactie van pre-existente endometriose indiceren. Endometriose wordt gedefinieerd
als de aanwezigheid van endometriumklieren en
stroma buiten het cavum uteri.13 Passend bij deze hypothese is de lokalisatie van de ectopische decidua,
welke in sommige gevallen niet gerelateerd is aan de
aanwezigheid van submesotheliaal stromacelweefsel, maar soms aan pre-existente endometriosespots.4
Naast de lokalisatie in het bekken, kunnen endometriose en deciduosis ook voorkomen in het gastro-intestinale stelsel en de appendix. Endometriose van de
appendix is zeer zeldzaam. De prevalentie varieert van
0,045% tot 4%, afhankelijk van de populatie die bestudeerd wordt.16,17 Het blijft echter onduidelijk waarom endometriose bij de meeste patiënten in regressie
gaat tijdens de zwangerschap en bij anderen juist een
decidualisatiereactie ondergaat.
Een derde hypothese is dat deciduacellen vanuit de
uterus versleept worden naar extra-uteriene lokalisaties. De aanwezigheid van deciduacellen in lymfeklieren bevestigt deze theorie. 11

Klinische presentatie
Ectopische decidua is meestal een toevalsbevinding;
er zijn echter ook gevallen beschreven van patiënten
bij wie ectopische decidua symptomatisch was. Een
casus van een intraperitoneale (postpartum)bloeding,
veroorzaakt door ectopische decidualisatie met vasculaire ingroei, is beschreven.12
Deciduosis van de appendix kan tevens buikpijnklachten veroorzaken, vaak met een vergelijkbare klinische
presentatie zoals bij een acute appendicitis.4,13 Dit was
bij onze patiënte ook het geval.
Zwangerschap gecompliceerd door acute appendicitis met gelijktijdige endometriose van de appendix
komt voor bij drie tot acht vrouwen per tienduizend
bevallingen.16 In ruim 90% van de gevallen waarbij
endometriose in de appendix wordt gevonden bij een
zwangere is er tevens sprake van deciduosis in de appendix.16
Wij zijn van mening dat pre-existente endometriose
in de appendix door invloed van zwangerschapsgerelateerde hormonen kan veranderen in ectopische decidua in de appendix. Deze ectopische decidua kan
vervolgens een mechanische obstructie van het lumen
veroorzaken en zo uiteindelijk het beeld van een klinische appendicitis veroorzaken. Bij de appendix van

de gepresenteerde patiënt werden inderdaad deciduahaarden gezien, welke uitpuilden in het lumen. Het is
niet helemaal uit te sluiten dat de deciduosis toch een
toevalsbevinding is. Het lijkt echter heel waarschijnlijk
dat de obstructie van het lumen door deciduosis de
primaire oorzaak was van de appendicitis.

Differentiaaldiagnose deciduosis
Macroscopisch kan ectopische decidua onder andere lijken op metastatische plaques en histologisch
moet ectopische decidua dan ook onderscheiden
worden van maligne processen.10,11 Er zijn patiënten
beschreven bij wie na een primaire sectio caesarea
een hysterectomie met bilaterale salpingo-oöforectomie werd verricht in verband met een cervixcarcinoom. Op basis van een foutieve interpretatie van
een vriescoupe, genomen van een vergrote lymfeklier, werd een zeer uitgebreide lymfeadenectomie
verricht. De uiteindelijke diagnose bleek ectopische
decidua.10 Bij een andere patiënte werden na een
primaire sectio caesarea verschillende harde nodula gevonden in het cavum Douglasi, het terminale
ileum en de appendix. Besloten werd een resectie
van het terminale ileum en het caecum te verrichten. De afwijkingen bleken op deciduosis te berusten.11
Ook echoscopisch kan ectopische decidua een
maligne aspect hebben. Er zijn enkele casus beschreven waarbij bij echoscopisch onderzoek een
vergroot adnex met papillaire formaties gevonden
werd in het tweede trimester van de zwangerschap.
Om die reden werd vervolgens een laparotomie in
de zwangerschap verricht, met in twee gevallen
een salpingo-oöforectomie. Histologisch onderzoek
toonde gedecidualiseerde ovariële endometriose.
Overigens had geen van de beschreven patiënten
vooraf een anamnese verdacht voor endometriose.14
Om bovenstaande reden moet bij een zwangere met
een maligne aspect van intra-abdominale structuren of lymfeklieren, steeds de diagnose deciduosis
overwogen worden en het definitieve pathologieverslag afgewacht worden. De uitslag van de vriescoupe
noch het macroscopisch aspect dient leidend te zijn
voor het klinisch handelen
Bij bovenbeschreven patiënte was het macroscopische aspect weinig suspect voor maligniteit. Het
microscopische aspect toonde echter wel overeenkomsten met dat van verschillende maligniteiten.
Een maligniteit van de appendix is zeer zeldzaam. Bij
ongeveer 0,08% van alle patiënten bij wie een appendectomie gedaan wordt, wordt een carcinoom
van de appendix gevonden.15 Omdat het een zwangere patiënte betrof, stond deciduosis bij onze casus
veel hoger in de differentiaaldiagnose dan een maligniteit. Een adenocarcinoom van de appendix in de
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zwangerschap is uitermate zeldzaam. In de literatuur
zijn ongeveer tien casus beschreven waar een primaire tumor van de appendix gevonden werd tijdens
de zwangerschap.18
Bovenstaande bevestigt het belang van een nauwkeurige communicatie met de patholoog en optimale
uitwisseling van klinische informatie, zeker in het geval van een zwangere patiënt, wanneer materiaal ter
beoordeling voorgelegd wordt.

Conclusie
Appendicitis is een moeilijke diagnose tijdens de
zwangerschap en leidt daarom tot een verhoogde
kans op complicaties. Deciduosis van de appendix
is een zwangerschapsgeassocieerde oorzaak van een
acute appendicitis. Wanneer een zwangere vrouw
zich presenteert met klachten van appendicitis acuta
moet, ongeacht de etiologie, tijdig ingegrepen worden.
Ectopische decidua is een bevinding die vaker beschreven is bij zwangeren. De pathofysiologie hiervan is nog niet achterhaald, maar het zou kunnen
berusten op een decidualisatiereactie van reeds
aanwezige endometriose tijdens de zwangerschap.
Vooralsnog is het onduidelijk waarom bij sommige
endometriosepatiënten het ziektebeeld tijdens de
zwangerschap in regressie gaat en bij anderen aanleiding geeft tot een decidualisatiereactie.
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Wanneer in de zwangerschap macroscopische, microscopische of echoscopische afwijkingen met een
maligne aspect gevonden worden, moet men tevens
de diagnose ectopische decidua overwegen.
Het is belangrijk om de uitslag van de vriescoupe of
het macroscopisch aspect niet het klinisch handelen te laten bepalen. Macroscopisch maligne ogende
afwijkingen aangetroffen tijdens de zwangerschap
moeten altijd immunohistochemisch onderzocht
worden omdat zowel het macroscopische als het
microscopische aspect van ectopische decidua overeenkomsten kan vertonen met dat van verschillende
maligniteiten. Overbehandeling ten gevolge van een
foutieve diagnose moet dan ook te allen tijde voor
komen worden.
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Samenvatting
De casus betreft een patiënte in het derde trimester van haar zwangerschap die zich presenteerde
met het klinische beeld van een appendicitis acuta.
Na een sectio caesarea met appendectomie werd
in het pathologieverslag een verrassende diagnose
beschreven. Naast ontsteking van de appendix was
er ook sprake van deciduosis (ectopische decidua).
Het voorkomen van decidua buiten de uterus tijdens de zwangerschap is een vaker beschreven
fenomeen. Meestal betreft het een toevalsbevinding. Echoscopische als ook macroscopische en
microscopische aspecten kunnen grote gelijkenis
vertonen met die van verschillende maligniteiten.
Overbehandeling ten gevolge van een foutieve diagnose moet derhalve voorkomen worden. Wij gaan
dieper in op de etiologie en differentiaaldiagnose
en het grote belang van het overwegen van deze
aandoening bij het aantreffen van maligne ogende
afwijkingen in de zwangerschap.
Trefwoorden
appendicitis, ectopische decidua
Summary
A patient in the third trimester of her pregnancy
who presented with clinical symptoms of acute appendicitis will be discussed. A caesarean section
with appendectomy was performed and the pathological examination revealed deciduosis of the appendix, besides signs of inflammation. Deciduosis
is frequently reported in pregnancy, mostly this is
asymptomatic. The ultrasonic, macroscopic and
microscopic appearance of deciduosis can be very
similar to the appearances of several malignancies.

It is very important to prevent radical surgery or
treatment based on a incorrect diagnosis. We evaluate the etiology and importance of consideration
of this diagnosis when encountering malignant imposing abnormalities during pregnancy.
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deciduosis, appendicitis, pregnancy
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Overtijdbehandeling:
kruispunt van recht, politiek
en hulpverlening
S.E. Vas Nunes en D.P. Engberts
Opmaat
In het liedje ‘Over Tijd’ beschrijft Annie M.G. Schmidt
in nuchtere bewoordingen het dilemma van een jonge vrouw uit de jaren dertig van de vorige eeuw die
op zeker moment overtijd blijkt te zijn. Ze is zwanger
geraakt van ‘een jongen met een blauwe pet’. Enkele
fragmenten uit het gesprek tussen de vrouw en de
arts:1
Ik zei dokter, luister even,
‘t komt niet zo goed gelegen.
Zijn er dan geen middelen tegen?
Een of ander medicijn?
Nee, dat zou misdadig zijn.
U moet trouwen, zei de dokter,
heel gauw trouwen, zei de dokter,
da’s ‘t middel tegen ‘t kwaad.
Maar dat kán niet, zei ik, dokter.
Tja, dan ben ik uitgepraat.
Die opvatting werd in de loop van de jaren zestig van
de vorige eeuw minder gangbaar. De beschikbaarheid van orale anticonceptie deed niet alleen het
aantal ongewenste zwangerschappen afnemen, maar
ook de bereidheid een ongeplande zwangerschap te
aanvaarden. Bovendien was zwangerschapsafbreking
voor de vrouw medisch een veilige en psychologisch
een minder traumatische procedure geworden. Deze
ontwikkeling maakte deel uit van een bredere culturele verandering, die nadruk legde op zelfbeschikking en individuele ontplooiing, terwijl traditionele
leefpatronen en waardenoriëntaties aan dominantie
verloren.2

Abortus en strafrecht
Abortus was volgens het eerste ‘echte’ Nederlandse
Wetboek van Strafrecht (WvSr) van 1881 een misdrijf.
De praktijk werd bepaald door het principe van de
medische exceptie, dat wil zeggen dat artsen niet
werden vervolgd zolang zij handelden volgens de
– goeddeels door henzelf te bepalen – ‘regelen der
kunst’. Minister van Justitie Modderman had tijdens
de parlementaire behandeling dit principe krach-

tig verdedigd. Kort gezegd hield het in dat het wetboek geen aparte bepalingen hoefde te bevatten die
artsen zouden vrijwaren van straf voor handelingen
waarvoor gewone burgers zouden worden vervolgd.
Een voorbeeld: iemand die een ander opensnijdt met
een mes, maakt zich (minimaal) schuldig aan zware
mishandeling, maar een arts die dat op de ok doet
‘volgens de regelen der kunst’ maakt zich niet schuldig aan mishandeling. Deze vrijwaring van strafrechtelijke vervolging (de medische exceptie) is volgens
Modderman zo vanzelfsprekend, dat het verkeerd
zou zijn dat met zo veel woorden in de wet op te nemen. 3 Overigens: de toenmaals heersende opvatting
over de ‘regelen der kunst’ liet artsen eigenlijk alleen
ruimte om een zwangerschap af te breken als het leven van de zwangere vrouw werd bedreigd.4
In lijn met het leerstuk van de medische exceptie zouden aborteurs die geen arts waren, wel moeten worden vervolgd en gestraft wegens ‘criminele abortus’.
Onbedoeld was de strafbepaling uit het wetboek echter zo geformuleerd dat criminele abortus in de praktijk niet tot strafrechtelijke veroordeling kon leiden.
Abortus viel namelijk onder de rubriek ‘misdrijven
tegen het leven gericht’, waaruit de Hoge Raad concludeerde dat abortus alleen strafbaar was als een
levende vrucht werd geaborteerd. Daarom zou de officier van justitie moeten bewijzen dat de vrucht voorafgaand aan de abortus had geleefd. Het resultaat was
dat abortus formeel strafbaar was, maar nooit kon
worden bewezen; veroordelingen waren daarmee feitelijk onmogelijk geworden.
In 1911 kwam hier verandering in. De rooms-katholieke
minister van Justitie Regout voegde in het kader van
een heel complex van ‘zedelijkheidswetten’ een nieuw
abortusartikel aan het WvSr toe (art. 251bis) waardoor het strafbaar werd een vrouw een behandeling te
doen ondergaan waardoor zwangerschap kon worden
afgebroken. Of de foetus al dan niet in leven was ten
tijde van de afbreking, hoefde niet meer te worden bewezen om tot veroordeling te kunnen komen.5
Na de inwerkingtreding van art. 251bis WvSr ontwikkelde zich een nieuwe status quo: de medische exceptie bleef gelden voor abortussen die door artsen
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werden uitgevoerd omwille van de fysieke gezondheid
van de vrouw en alle andere zwangerschapsafbrekingen vielen onder het bereik van art. 251bis WvSr.
Pas in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw
kwam hierin verandering toen vrouwen het recht gingen opeisen een zwangerschap te kunnen laten afbreken om sociale en psychologische redenen. Zij werden
hierin gesteund door artsen en politici: tijd voor nieuwe abortuswetgeving.4
Na zeven gesneuvelde wetsontwerpen bereikte uiteindelijk het achtste ontwerp in 1981 het Staatsblad; in
1984 trad deze wet, de Wet afbreking zwangerschap
(Waz), in werking. Sommige bepalingen van de Waz
zijn nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van
Bestuur: het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Tegelijkertijd werd in het WvSr een nieuw artikel 296
opgenomen dat het uitvoeren van een abortusbehandeling strafbaar stelt, tenzij die behandeling wordt uitgevoerd door een arts in een ziekenhuis of kliniek met
een Waz-vergunning (art. 296 lid 5 WvSr).3
De Waz, het Baz en art. 296 WvSr vormen gedrieën
het wettelijke kader voor zowel abortus provocatus als
de overtijdbehandeling.3,4,6-8

Wet afbreking Zwangerschap
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Uitgangspunt van de Waz6 is dat het afbreken van
een zwangerschap – hetzij om een medische reden,
hetzij om een psychosociale reden – alleen mag worden uitgevoerd ‘indien de noodsituatie van de vrouw
deze onontkoombaar maakt’. Of het een noodsituatie betreft, wordt aan de beoordeling door de vrouw
overgelaten.9,10
Afgezien van een voor de vrouw levensbedreigende
situatie, mag afbreking niet eerder plaatsvinden dan
op de zesde dag nadat de vrouw zich voor het eerst
tot een arts heeft gewend en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. Tevens geldt voor
de arts de verplichting de afbreking uit te voeren in
een ziekenhuis of kliniek met een Waz-vergunning
en is er de verplichting de verrichte afbrekingen elke
drie maanden anoniem aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te melden. Tot slot wordt ‘het
toepassen van een middel ter voorkoming van de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoeder’
niet onder het afbreken van zwangerschap verstaan;
het begrip ‘zwangerschap’ wordt overigens in de
wet niet gedefinieerd. De term ‘overtijdbehandeling’
komt in de Waz niet voor.

Besluit afbreking zwangerschap
In het ook in 1984 in werking getreden Baz7 worden onderdelen van de Waz nader uitgewerkt. In
het Baz worden aanvullende regels geformuleerd
met betrekking tot de aard en organisatie van de
zorgverlening en het verstrekken van gegevens aan
de IGZ.

Wetboek van Strafrecht
In 1984 zijn de ‘oude’ abortusartikelen uit het WvSr
komen te vervallen; sindsdien geldt alleen art.
296 WvSr.8 Dit artikel lijkt erg op het vroegere art.
251bis WvSr dat in 1911 werd toegevoegd.4 Art. 296
WvSr bepaalt dat een behandelaar strafbaar is indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat
zijn behandeling als gevolg heeft dat een zwangerschap kan worden afgebroken.8 Het vijfde (en laatste) lid van het artikel luidt:
‘Bovengenoemd feit is niet strafbaar als de behandeling is verricht door een arts in een ziekenhuis
of kliniek waarin zodanige behandeling volgens
de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht.’8
Deze bepaling biedt niet alleen de wettelijke ruimte
voor de sindsdien legaal opererende abortushulpverlening, zij betekent tevens het einde van de geldigheid van de medische exceptie op dit gebied.
Afbreking van een zwangerschap door een arts
kan alleen rechtmatig geschieden op basis van art.
296 lid 5 WvSr (in samenhang met Waz en Baz);
een ongeschreven eigen recht van artsen om zwangerschappen af te breken ‘volgens de regelen der
kunst’ is sindsdien niet meer aan de orde.
Van tijd tot tijd laait in de Tweede Kamer de discussie op over de reikwijdte en toepassing van het
complex WvSr-Waz-Baz. De discussies over de overtijdbehandeling zijn daarvan een voorbeeld.

De overtijdbehandeling
Zoals vermeld, wordt het begrip ‘zwangerschap’ in
de Waz niet gedefinieerd, evenmin als ‘overtijdbehandeling’.6 Er is echter consensus over dat onder
overtijdbehandeling (OTB) wordt verstaan het afbreken van een zwangerschap tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie overeenkomend met 44
dagen amenorroeduur. Het is een praktijkdefinitie,
geen juridisch begrip. 11 Of het begrip zwangerschap
uit de praktijkdefinitie samenvalt met dat uit de Waz,
is een thema apart.
Er is geen twijfel over dat een OTB alleen wordt uitgevoerd wanneer biologisch sprake is van een zwangerschap. Dat zou tot de slotsom kunnen leiden dat
art. 296 WvSr van toepassing is, dat straffeloosheid
alleen via art. 296 lid 5 WvSr te bereiken is en dat
daarom de Waz van toepassing is op de OTB. Die redenering klinkt logisch, maar is – paradoxaal genoeg
– tegelijkertijd onjuist. Bij het ontstaan van de Waz
en art. 296 WvSr is de OTB namelijk uitdrukkelijk
buiten het bereik van deze regelingen geplaatst. Dat
blijkt uit de kamerstukken en is later in rechterlijke
uitspraken bevestigd.12-17
Zowel in 1995 in een uitspraak van de Hoge Raad als
in een uitspraak in 2006 van de Raad van State werd

bevestigd dat voor een OTB geen Waz-vergunning nodig is.18,19
Anders gezegd: het begrip ‘zwangerschap’ in art. 296
WvSr en in de Waz (en in het verlengde daarvan in
het Baz) is een juridisch begrip dat geen betrekking
heeft op de status van de bevruchte eicel gedurende
de periode dat OTB mogelijk is.20 Dat is verwarrend,
te meer omdat OTB feitelijk alleen in klinieken met
een Waz-vergunning wordt verricht en – uitgezonderd
de verplichte beraadtermijn – wordt uitgevoerd conform de eisen van de Waz.20

Vraag 1. Kan de OTB onder de werking van
de Waz worden gebracht?
Ja, dat kan. Daartoe zou in de Waz een definitie van
‘zwangerschap’ moeten worden opgenomen die
mede omvat de periode voorafgaand aan innesteling
van de bevruchte eicel in de baarmoederwand, overeenkomend met 44 dagen amenorroeduur.

Vraag 2. Kan het begrip ‘zwangerschap’ in
het WvSr een ruimere betekenis hebben
dan in de Waz?
Ja, dat zou theoretisch kunnen en dat zou dan kunnen betekenen dat OTB weliswaar niet onder de Waz
valt, maar dat op grond van art. 296 lid 5 WvSr OTB
alleen zou mogen worden verricht door een arts die
werkt in een instelling met een Waz-vergunning. Tegen deze redenering is maar één doorslaggevend
bezwaar en dat is dat zij paradoxaal is en in historisch perspectief onaannemelijk. De wetgever heeft
art. 296 lid 5 WvSr juist willen laten aansluiten op
de Waz en beslist niet twee verschillende begrippen
‘zwangerschap’ willen introduceren, het ene meer
juridisch, het andere meer biologisch.20 De situatie
is dus deze: in beide wetten heeft het begrip zwangerschap dezelfde betekenis; OTB valt niet onder de
Waz en dus valt OTB niet onder het bereik van art.
296 WvSr.

Vraag 3. Kan verandering van het Baz de
status quo veranderen?
Nee, dat kan niet. Een Algemene Maatregel van Bestuur kan de betekenis van het begrip ‘zwangerschap’
in het WvSr en de Waz niet veranderen en de Nota
van Toelichting bij de Baz kan dat al helemaal niet.
De richtlijn op de NVOG-site vermeldt bovenstaande regeling correct.21 Sinds deze richtlijn als zodanig
in 2005 op de site is gepubliceerd, is de strekking
van de Waz met betrekking tot de OTB niet veranderd, maar in de tussentijd heeft de Tweede Kamer
hierover regelmatig gedebatteerd. Met name onder
invloed van de ChristenUnie is door het kabinet-Balkenende IV tot juni 2010 getracht door wijziging van
het Besluit afbreking zwangerschap de status van de
OTB politiek te beïnvloeden.22,23

1984 tot heden
Het wettelijk stelsel rond de afbreking van zwangerschap heeft een aantal bijzonderheden, die al in 1985
door hoogleraar gezondheidsrecht Leenen zijn gesignaleerd in een artikel in het Nederlands Juristenblad:
‘De Wet afbreking zwangerschap en de toepassing
van die wet’.9
Wat bijvoorbeeld niet in de Waz is opgenomen en
ook nu nog van toepassing is op de praktijk van de
abortushulpverlening, is het ontbreken van een inhoudelijke toets door de arts van de ernst van de
noodsituatie van de vrouw. De registratie kent geen
objectiveerbare elementen om de ernst van de noodsituatie van de vrouw vast te leggen, zodat de arts
hier niet eens verslag van zou kunnen doen.9
Dat hangt samen met de omstandigheid dat het oordeel van de vrouw haar eigen oordeel is, waarbij het
in het geval van een verzoek tot abortus op basis van
een sociale indicatie, gaat om subjectieve ervaringen
die niet volgens een professionele standaard kunnen
worden getoetst. Bij de totstandkoming van de Waz
werd hierover gesteld dat het onwenselijk is om in
een op hulpverlening gericht overleg toe te staan het
eigen inzicht van de hulpverlener op te leggen aan
de vrouw. Dit zou niet alleen de vertrouwensrelatie
schaden, maar misschien ook een oplossing tot gevolg hebben waarmee de vrouw uiteindelijk niet tevreden is en daarmee zou dan haar noodsituatie niet
zijn beëindigd.
Een ander voorbeeld, dat in de praktijk geen problemen lijkt te geven maar niet afdoende wordt geregeld
in de Waz, heeft betrekking op de meldingsplicht van
de arts c.q. de instelling. Een aantal objectiveerbare
gegevens moeten worden vastgelegd, zoals het aantal eerdere abortussen, land of provincie van woonplaats en de burgerlijke staat. Opmerkelijk is dat de
vrouw niet verplicht is de arts deze gegevens te verstrekken, maar de arts wel de verplichting heeft de
gegevens te registreren.9

Recente rookgordijnen
Hoewel het in 1981 nog onduidelijk was hoe deze
‘bijzonderheden’ zich na de inwerkingtreding van de
Waz zouden manifesteren, hebben zich geen grote
problemen voorgedaan. Zoals Singer-Dekker in 1985
al voorspelde zou men ‘op den duur wel leren met
deze wet om te gaan zonder al te veel brokken te
maken’.24 In politiek Den Haag bleef het vrij rustig,
met uitzondering van discussies rond Women on
Waves en activiteiten op de abortusboot.12,16,25
In 2006 liet VWS-staatssecretaris Ross-van Dorp
een onderzoek verrichten of een wetswijziging nodig was om de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord na te komen, inhoudende dat de OTB
onder de Waz zou worden gebracht. Geconcludeerd
werd dat wetswijziging nodig zou zijn als niet met
zekerheid vastgesteld kan worden of een vrouw
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die overtijd is, inderdaad zwanger is. 26 Omdat een
aantal maanden eerder uit de evaluatie van de Waz
was gebleken dat de zwangerschapsdiagnostiek
dermate verbeterd was ten opzichte van 1984 dat
ook in een zeer vroeg stadium betrouwbaar zwangerschap kan worden aangetoond, was de conclusie
dat, anders dan in 1981, onbetrouwbare zwangerschapsdiagnostiek niet langer reden kon zijn om de
OTB buiten de Waz te laten vallen. De staatssecretaris besloot dan ook dat de OTB onder de Waz zou
komen te vallen – alsof de reikwijdte van de wet bij
besluit van een staatssecretaris kan worden veranderd.26
D66, GroenLinks en de VVD dienden hierop een
motie in ter heroverweging van dit besluit.27 Het
volgende kabinet nam in 2007 de opvatting van
Ross-van Dorp over en de motie werd in april 2008
verworpen.28 Echter pas begin 2009 verschijnt een
wijziging van het Baz in het Staatsblad, ‘in werking
te treden op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip’. 22 Een nieuw lid zal aan artikel 3 van het
Baz worden toegevoegd waarin het ziekenhuis of de
kliniek wordt opgedragen de duur van de zwangerschap vast te stellen alvorens over te gaan tot zwangerschapsafbreking.
Staatssecretaris Bussemaker legt uit dat de status
van de OTB hiermee gehandhaafd blijft. Nog steeds,
ook met de wijziging van het Baz, zal de OTB ‘formeel-juridisch niet onder de Waz, maar door de
werking van het Wetboek van Strafrecht materieel
wel onder de zorgvuldigheidseisen van de Waz vallen’.17,23 Dit ‘wazig taalgebruik’, zoals de VVD dit
noemt, oogstte veel kritiek en vragen in de Tweede Kamer.15 De staatssecretaris vervolgt haar uitleg ermee dat met deze wijziging slechts een extra
zorgvuldigheidseis wordt ingebouwd.14 Aldus wordt
benadrukt dat voor de OTB dezelfde zorgvuldigheidseisen gelden als voor een abortus, in de vorm
van de eisen die de Waz stelt. Met uitzondering van
de beraadtermijn wordt de OTB dan niet anders behandeld dan een zwangerschapsafbreking in de zin
van de Waz. Aldus de staatssecretaris.14
Overigens merkt de regering correct op dat hiermee
in de praktijk werkelijk niets verandert.14
Zowel de voorgenomen wijziging van het Baz als
een artikel van Kleiverda, Swaab en Gomperts veroorzaakten eind 2009 ophef in de Tweede Kamer. 20
Kern van het artikel is dat in de recente discussie
over OTB het Waz-begrip zwangerschap ten onrechte een biologische herinterpretatie ondergaat.
Vanwege het ontbreken van consensus wordt de inwerkingtreding van de wijziging van het Baz tweemaal opgeschort en uiteindelijk aan de minister van
Justitie overgedragen.15,17
De minister van Justitie bevestigt de uitleg van de
staatssecretaris dat de wijziging van het Baz geen

gevolgen heeft voor het juridische regime en primair een accentuering is van de zorgvuldigheidseisen waaraan een arts moet voldoen om straffeloos
een OTB te mogen uitvoeren.17
Vlak voor het kabinet-Balkenende IV viel, is de
voorgenomen inwerkingtreding wederom tot nader
order opgeschort. Nadat het kabinet demissionair
was geworden, is het onderwerp controversieel verklaard. 29
Afgezien van de publicatie van 58 vragen van Tweede-Kamerleden aan de minister van VWS naar
aanleiding van het in december 2010 verschenen
IGZ-rapport over 2009 is het stil geworden rond dit
onderwerp en is het door het kabinet-Rutte nog niet
geagendeerd. Het is niet te voorzien hoe het verdere
verloop zal zijn. Over de inwerkingtreding van het
gewijzigde Baz lijken nog maar weinigen zich druk
te maken. Begrijpelijk, want het is een exercitie met
een hoog symboliekgehalte die de normering en de
praktijk van de abortushulpverlening niet zal raken.
Maar dat neemt niet weg dat het onderwerp ‘abortus’ brisant genoeg is om van tijd tot tijd weer op de
politieke agenda te verschijnen.
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Extreem prematuur –
beslismomenten op de grens
van levensvatbaarheid
R.C. Painter, E. Pajkrt, D. Bekedam en M. Offringa
Inleiding
In september 2010 werd de nieuwe Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte opgesteld door
de NVK in samenwerking met de NVOG.1 De richtlijn
bespreekt risicofactoren, overwegingen en beleid bij
dreigende partus prematurus tussen 22 0/7 en 26 0/7
weken en centreert zich rond de vraag onder welke
voorwaarden intensivecarebehandeling van extreem
vroeggeboren pasgeborenen is aangewezen. Aan de
hand van vijf items, waarvan de aanbevelingen worden samengevat in tabel 1, wordt een evidence-based
advies gegeven over de te volgen werkwijze bij extreme vroeggeboorte.
In de periode 2006-2007 was de prevalentie in Nederland van extreem premature partus bij een zwangerschapsduur van 22 0/7 tot 26 0/7 weken laag,
circa vier per duizend geboorten, waarvan circa twee
levendgeboren.2 De consequenties van een extreem
vroege geboorte zijn zeer groot, zowel voor het kind
als de ouders. De kans op overleving voor deze kinderen is de laatste twee decennia toegenomen, en

stijgt met elke week toegenomen zwangerschapsduur. Toch blijft de incidentie van matige tot ernstige
handicaps bij overlevende kinderen substantieel: tussen 30 en 90%.1,3-7
Aan de hand van het volgende voorbeeld uit de praktijk demonstreren wij hoe het beleid rondom de
extreme partus prematurus tot stand komt: de beslismomenten, de rol van counseling en de wens van de
ouders.

Casus
Een 31-jarige gravida 2 para 1, met een ongecompliceerde aterme vaginale partus in de voorgeschiedenis, werd naar de derde lijn overgeplaatst bij een
dreigende partus prematurus bij een amenorroeduur
van 25 2/7 weken. De huidige zwangerschap werd
gecompliceerd door recidiverend vaginaal bloedverlies e causa ignota vanaf dertien weken amenorroeduur, waarvoor patiënte vanaf 20 3/7 tot 25 0/7
weken in een tweedelijnscentrum was opgenomen.
Cervicale oorzaken voor het bloedverlies werden uit-

Actieve neonatologische Individuele
opvang
prognostische
factoren
(geslacht,
gewicht,
huidskleur)

Intra-uteriene Antenale
Sectio caesarea
verwijzing naar corticosteroïden
perinatologisch
centrum

Aanbieden vanaf 24 0/7
weken na zorgvuldig
overleg met ouders,
tenzij er zwaarwegende
factoren zijn die een
terughoudend beleid
rechtvaardigen.

Geadviseerd
vanaf 23 4/7
weken bij
dreigende
spontane
vroeggeboorte.

Factoren (geslacht, gewicht,
huidskleur,
meerling,
corticosteroïd
toediening)
meewegen in de
counseling.

Aanbieden vanaf
23 5/7 weken na
zorgvuldig overleg met ouders.

Vanaf 24 0/7 weken
overwegen
indien de foetale
conditie hier
durante partu aanleiding toe geeft, na
zorgvuldig overleg
met ouders. Moeders
hebben het recht een
sectio te weigeren.
Vóór 24 0/7 weken
alleen op
maternale indicatie.

Tabel 1. Samenvatting aanbevelingen Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte.1

202

05

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 124, juni 2011

gesloten door middel van cervixcytologie en PCR. Bij
23 3/7 weken was er sprake van een afname van de
echoscopisch gemeten hoeveelheid vruchtwater. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan prematuur
gebroken vliezen, maar vruchtwaterverlies kon niet
worden aangetoond.Tijdens de opname in het tweedelijnscentrum werd met patiënte en haar partner bij
24 weken een verwijzing naar de derde lijn voor een
second opinion en prenatale counseling besproken.
In verband met de extreme prematuriteit weigerde
patiënte dit aanbod. Zij werd bij 25 weken ontslagen
nadat het bloedverlies was gestopt. De cervixlengte
was normaal. Bij 25 1/7 weken werd patiënte heropgenomen in verband met contractiliteit, vaginaal
bloedverlies en een cervixlengteverkorting naar 2
cm. Corticosteroïden ter bevordering van de foetale
longrijping en tocolyse door middel van Atosiban
werden gestart en patiënte werd overgeplaatst naar
een derdelijnscentrum. Bovendien werd gestart met
intraveneus amoxicilline met clavulaanzuur in verband met een urineweginfectie.
De algemene anamnese vermeldde een ischemisch
cerebrovasculair accident (CVA) drie jaar geleden. Na
hematologische en cardiologische evaluatie waren de
enige risicofactoren ten tijde van het CVA gebruik van
orale anticonceptiva en roken. Daarnaast was er een
belaste familieanamnese voor cerebrovasculaire accidenten. Patiënte gebruikte sindsdien Ascal 100 mg
per dag. Het gebruik van Ascal was in verband met
het recidiverend bloedverlies gestaakt, en tijdelijk
omgezet op laagmoleculairgewichtheparine (LMWH),
die ten tijde van de overplaatsing ook al enige tijd
was gestaakt.
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Patiënte arriveerde rond middernacht in het derdelijnscentrum met regelmatige contracties om de twee
à drie minuten en verdere afname van de cervixlengte naar 1 cm. Echoscopisch werd een structureel normaal jongetje in onvolkomen stuitligging gezien, met
een geschat gewicht van 818 gram (p51) met normale
flow in de a. umbilicalis. Er was verminderd vruchtwater (amniotic fluid index 7,5 cm < p5). De placenta, in fundo gelegen, vertoonde een 2 × 0,8 cm grote
transsoniteit, maar er waren geen aanwijzingen voor
retroplacentaire of -choriale hematomen. Het cardiotocogram had een basisfrequentie van 145/min met
goede variabiliteit en acceleraties. Noch bij moeder,
noch bij de foetus waren er tekenen van infectie. In
speculo werden bloed en bloedstolsels gezien, maar
geen ontsluiting of vochtverlies uit de portio. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan prematuur
gebroken vliezen of een partiële abruptio placentae.
Beide opties werden met patiënte besproken – haar
partner was nog onderweg – waarbij zij direct aangaf
geen interventie te wensen. Op basis van de obstetrische anamnese met langdurig vaginaal bloedverlies

en het feit dat zowel bij opname als bij 23 3/7 weken een oligohydramnion was gezien werd de werkdiagnose dreigende partus prematurus bij langdurig
prematuur gebroken vliezen gesteld en werd de weeënremming gecontinueerd.
Vervolgens werd het dienstdoend staflid neonatologie geïnformeerd en werden de ouders een uur na
binnenkomst door het dienstdoende staflid neonatologie en perinatologie gecounseld. Hierbij werd gebruikgemaakt van de bestaande informatie over de
kans op overleving (50-60%) en overleving met ernstige handicap (> 30%) zoals vermeld in de nieuwe
richtlijn, waarbij een nuance werd aangebracht omdat
de corticosteroïden pas kort tevoren waren gegeven,
en het een mannelijke foetus betrof. De nadelen van
de sectio caesarea wat betreft maternale morbiditeit
en toekomstige zwangerschappen kwamen aan bod.
Bovendien werd benoemd dat de moeder het recht
heeft de sectio caesarea te weigeren. De ouders zetten
vraagtekens bij de zin van het verrichten van een sectio caesarea bij verslechtering van de foetale conditie,
gezien het feit dat de kans op gezonde overleving onder optimale omstandigheden in hun beleving al erg
beperkt was. Zij hadden tijdens de langdurige opname
in het tweedelijnscentrum de gelegenheid gehad zich
uitgebreid te informeren over de uitkomsten na extreme vroeggeboorte. Er werd overeengekomen geen
interventie in de vorm van een sectio caesarea uit te
voeren en het beleid na 24 uur in samenspraak met
de ouders opnieuw te evalueren.

Epicrise
Binnen enkele uren kwam patiënte heftig in partu.
De tocolyse werd gestaakt in verband met een suboptimaal CTG (variabele deceleraties met een laat
aspect). Op dat moment was er sprake van 4 cm ontsluiting. In de daaropvolgende uren vertoonde het
CTG verdere verslechtering: de variabiliteit nam af,
met diepere deceleraties en een oplopende basishartfrequentie. De verslechterende foetale conditie, geduid als passend bij een intra-uteriene infectie, en het
feit dat er een grote kans was dat het kind de vaginale
partus niet zou overleven, werd met de ouders besproken. Zij bleven bij hun oorspronkelijke beslissing.
Zodra er volledige ontsluiting was bereikt, werd na
één keer persen door middel van partiële stuitextractie een mannelijke neonaat geboren van 775 gram
met apgarscores 0/0/0 die werd opgevangen door
de neonatologen. De navelstreng-pH was 7,18 (arterieel) en 7,24 (veneus). Na een serie insufflaties werd
er kortdurend trage hartactie tot stand gebracht; er
ontstond echter geen sufficiënte circulatie. De reanimatie werd na vijftien minuten gestaakt bij een apgarscore van 1. Er is niet geïntubeerd.

De bloed-, urine-, introitus- en oppervlaktekweken
bleven alle negatief. Er is geen hemoglobinegehalte
afgenomen bij de neonaat. Bij obductie van de neonaat noch bij pathologisch onderzoek van de placenta werden er tekenen van infectie gevonden, noch
werden er congenitale afwijkingen bij de neonaat
gevonden. Het pathologieverslag van de placenta
vermeldde een retroplacentair hematoom met uitbreiding naar de foetale zijde, passend bij een abruptio placentae.

Bespreking
In deze casus die eindigde in perinatale sterfte durante partu bij AD 25 2/7 wordt een aantal aspecten
van de besluitvorming en het beleid rondom extreem
prematuren belicht.
Ten eerste speelde de antenatale counseling een bepalende rol in het beleid. In deze casus werd, ondanks het nachtelijke uur van opname, vrijwel direct
na opname een gesprek met een staflid neonatologie
en een staflid perinatologie gehouden. In het counselinggesprek werden zo veel mogelijk op de casus toegespitste verwachtingen ten aanzien van overleving
en kans op ernstige handicap besproken. De ouders
gaven in het gesprek hun mening over de prognose,
inclusief de waarde van eventuele interventies in het
kader van de prognose. De overwegingen van de
ouders waren voor de betrokken zorgverleners invoelbaar en reëel. Het bleek dat ouders tijdens de
langdurige opname in het tweedelijnscentrum dezelfde informatie hadden gekregen en gevonden over
de uitkomsten na extreme vroeggeboorte zoals die in
de – naar aanleiding van de richtlijn ontwikkelde –
ouderfolder is beschreven.9 Deze folder wordt door
de vereniging Ouders van Couveuzekinderen VOC
aangeraden. Het beleid werd in belangrijke mate bepaald door de inbreng van de ouders: er werd geen
sectio uitgevoerd; de foetus overleed durante partu.
Omdat de uitkomst van deze casus de sterfte van het
kind was, kan men zich afvragen of de hulpverleners
hadden moeten aandringen op een interveniërend
beleid. Immers de kans dat dit kind, mits het tot de
survivors van de direct postnatale periode zou behoren, zonder ernstige handicaps zou overleven, was
allerminst verwaarloosbaar en ligt op basis van de
schattingen in de richtlijn op 71-94%.1-7 In deze percentages worden uiteraard de emotionele last en onzekerheid die een langdurige NICU-opname met zich
meebrengt, en het daarmee geassocieerde lijden van
het kind – ook als het overleeft – niet meegenomen.
De literatuur geeft geen eenduidig antwoord op de
vraag of de uitkomsten voor het kind door een sectio caesarea in verband met foetale nood bij extreme
vroeggeboorte verbeteren.1 Over de maternale uitkomsten is meer duidelijkheid. Een Cochrane-review
van beperkte grootte laat aanzienlijk (OR 6,44) meer

ernstige maternale morbiditeit bij sectio caesarea in
vergelijking met een vaginale baring in de preterme
periode zien.10 Daarnaast wordt 20 tot 50% van de
sectio’s in de vroeg preterme periode klassiek uitgevoerd,11,12 alhoewel de obstetrische consequenties van
een sectio in de vroeg preterme periode, mits uitgevoerd door middel van een dwarscorporele incisie,
voor volgende zwangerschappen vergelijkbaar lijken
met die na een à terme uitgevoerde sectio caesarea.1
Een ander aspect dat deze casus duidelijk maakt, is
het belang van de organisatie van zorg. Gezien de
centrale rol van het counselingsgesprek is het essentieel dat er op ieder gewenst moment gekwalificeerd
personeel beschikbaar is om dergelijke beslismomenten op de grens van levensvatbaarheid te begeleiden. Bij het implementeren van de nieuwe richtlijn
zullen deze taken dan ook moeten worden meegenomen om optimale zorg rond de klok zeven dagen per
week te kunnen garanderen.

Conclusie
Wij hebben aan de hand van deze casus, waarbij
perinatale sterfte optrad bij een extreem prematuur
kind, willen demonstreren welke afwegingen een rol
spelen bij het beleid rondom de extreme prematuur.
Hierbij spelen counseling – op welk moment van de
dag ook – door daartoe goed toegeruste specialisten
en de mening van de ouders, een cruciale rol. Deze
casus illustreert dat een ‘slechte’ uitkomst gelijk kan
staan aan goede zorg.
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Summary
The new guideline for management of extremely
premature labour between gestational ages 22
and 26 weeks is currently being implemented in
the Netherlands. The use of the guideline in clinical practice is illustrated by a case history of a patient with premature labour at gestational age 25+2
weeks. This case ended in foetal death during delivery. The management of extremely premature
labour is discussed, including diagnostic and therapeutic considerations, the role of counselling and
the importance of parent’s wishes and autonomy.
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De mannelijke gynaecoloog:
een uitstervend ras?
W.J.K. Hehenkamp, F.W. van der Made, W.J. Kist en P.C.M. de Groot
Introductie
“Bij de selectie van gynaecologen in opleiding dient
bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit te gaan naar
een man”. Deze stelling was onderdeel van de stellingen behorende bij het proefschrift van een van
de auteurs van dit artikel (WH). De stelling was niet
op de inhoud van het proefschrift gebaseerd, maar
op de constatering dat de sekseverhoudingen binnen onze beroepsgroep aan het veranderen zijn, ten
voordele van het vrouwelijke aandeel. De stelling
impliceert dat dit een onwenselijke situatie is, maar
is dit ook rationeel te onderbouwen? Is het onwenselijk een beroepsgroep te hebben waarbij de
professionals voor 100% uit vrouwen (of mannen)
bestaat? Wat zijn de voordelen van een evenwichtige verdeling tussen de seksen? Daarnaast speelt
de vraag of er maatregelen getroffen dienen te worden om de populariteit van het specialisme bij mannen te vergroten, aangezien een snel veranderende
verhouding ten gunste van vrouwen mannen af zou
kunnen doen zien om voor dit specialisme te kiezen. Ten slotte, wat vindt de patiënt? Dit artikel zal

een antwoord trachten te formuleren op deze vragen.

De feiten
Momenteel zijn er 899 gynaecologen ingeschreven
bij de NVOG (peildatum 8-4-2011), hiervan zijn er
422 (47%) van het mannelijke geslacht. In 1992 waren dit er nog 596 van de 610 (98%). In de komende
jaren zullen er op basis van leeftijd meer mannen
uittreden dan vrouwen, waardoor het aantal vrouwelijke gynaecologen verhoudingsgewijs sterker zal
stijgen (figuur 1).1 Van de landelijk werkzame aios
zijn er op dit moment 61 van de 337 van het mannelijke geslacht (18%), in 1992 waren dit er 71 van
de 114 (62%).2 Deze verhouding wordt mogelijk in de
toekomst nog schever aangezien in sommige clusters
(onder andere AMC) de laatste twee jaar geen enkele
man meer is aangenomen voor de opleiding.
Deze trend is niet in vergelijkbare mate zichtbaar
bij andere specialismen. Het capaciteitsorgaan laat
zien dat in het begin van deze eeuw van alle geregistreerde medische specialisten 80% man was, dit is in
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Figuur 1. Aantal in 2009 werkzame gynaecologen naar leeftijd en geslacht. Bron: NIVEL/NVOG-enquête 2009.
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Figuur 2. Percentage mannen per opleidingsfase in de loop van de tijd.
tien jaar afgenomen tot 66% in 2010. Ook als naar de
aios van alle specialisaties samen wordt gekeken is
er niet een waar een dergelijk sterke daling als binnen de gynaecologie wordt waargenomen: 55% mannen in 2000 en 43% in 2010.3
Dat de daling van het aantal mannelijke aios gynaecologie niet zuiver en alleen te verklaren is door het
dalende aantal geneeskundestudenten blijkt uit de
gegevens van het centraal bureau voor de statistiek
(CBS).4 In 1995-96 haalden 1613 studenten een medisch beroepsdiploma voor deze opleidingen. Dit betrof 675 (42%) mannen en 948 (58%) vrouwen. De
verdeling in 2009-10 was veranderd in 2583 gediplomeerden waarvan er nog slechts 832 (32%) van het
mannelijke geslacht waren. Hoewel ook hier een daling waar te nemen is, is deze niet zo uitgesproken
als binnen de beroepsgroep gynaecologie.

Het buitenland
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Ook in de Verenigde Staten is er sprake van een omslag: het aantal mannelijke graduates obstetriciangynecologists daalt van 1100 mannen per jaar in de
jaren ‘90 tot minder dan 750 per jaar in 2003. Het
aantal vrouwen is in hetzelfde interval gestegen van
600 naar 900 per jaar.5 Het percentage mannelijke
gynaecologen in de Verenigde Staten lijkt vergelijkbaar met de situatie in Nederland: 41% in 2006 en
is daarmee het tweede specialisme met het hoogste
percentage vrouwelijke specialisten.6 Ook het percentage mannen dat geneeskunde gaat studeren in
de Verenigde Staten en Canada daalt met de jaren:
in Canada is het percentage mannen dat geneeskunde ging studeren gedaald van 94% in 1956 naar 42%
in 2007.7 In het algemeen wordt waargenomen dat
er steeds meer vrouwelijke hulpverleners werken in
women’s health care.8

Hersenontwikkeling
De uitstroom van de leerlingen op de middelbare
school lijkt niet in dezelfde verhouding te zijn als binnen de gynaecologie. Het aandeel jongens daalde
van 49% in 1998 naar 46% in 2008. Meisjes scoren
beter in de vaardigheden die met de invoering van de
tweede fase belangrijker zijn geworden: zelfstandig
werken, initiatief nemen, communicatieve vaardigheden, samenwerken, studieplanning en informatie
verzamelen en verwerken. Niet alleen zijn meisjes
beter in deze vaardigheden, door het grotere belang
dat aan deze vaardigheden wordt toegekend in het
onderwijs wordt het verschil tussen jongens en meisjes in het niveau van sommige van deze vaardigheden ook nog groter.9
De veranderende man-vrouwverhouding bij specialisten in opleiding is te herleiden op de instroom
bij eerstejaars geneeskundestudenten: in 2006 was
30% van de eerstejaars geneeskundestudenten man.
Hoogleraar onderwijskunde aan de universiteit van
Utrecht Gerda Croiset (tegenwoordig aan de Vrije
Universiteit) beschreef deze verhouding in haar oratie. Zij constateerde dat de ongelijkheid ontstond
door de gewogen loting die geneeskunde kent: bij
hogere cijfers heb je meer kans om in de opleiding
in te stromen. Vanaf 1997 heeft dat geresulteerd in
meer meisjes dan jongens. De onderliggende verklaring is het verschil in hersenontwikkeling in de
adolescentiefase: jongens ontwikkelen zich langzamer dan meisjes en zullen – gemiddeld genomen –
minder hoge cijfers halen dan meisjes. De positieve
discriminatie heeft dus een biologische grondslag.
Daarnaast speelt het feit dat jongens een meer visueel ruimtelijke manier van informatieverwerking
hebben, waardoor de exacte vakken bij jongens
makkelijker verwerkt worden. Het huidige onderwijs-

systeem maakt echter dat ook exacte vakken meer
aanschouwelijk worden gemaakt en minder abstract.
Hier hebben meisjes voordeel bij, en lopen jongens
nog extra achter.
In het algemeen neemt het aantal gepromoveerden
in Nederland toe, vooral doordat de laatste jaren
steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven. In
2006-2007 voltooiden ruim 3000 personen een promotieonderzoek, waarvan ruim 40% vrouwen. Dat
is meer dan in 1990-1991; toen promoveerden er nog
geen 2000 personen, waarvan bovendien slechts
18% vrouw. Bij gezondheidszorg en welzijn (faculteit
geneeskunde) promoveerden de laatste 6 jaar zelfs
meer vrouwen dan mannen: 614 vrouwen haalden
een doctorstitel in 2009/2010, tegenover 547 mannen.10 Ook dit werkt een toenemend aantal vrouwelijke gynaecologen in opleiding mogelijk in de hand.
Het afnemend percentage mannen in de verschillende opleidingsfasen is samengevat in figuur 2.

Gevolgen voor de beroepsgroep
Bij een hoger aandeel van vrouwen in een beroepsgroep gaat in het algemeen het aantal parttimers omhoog, waardoor meer artsen opgeleid zullen moeten
gaan worden. De inventarisatie van gegevens over de
huidige en toekomstige ‘vraag en aanbod’ op de arbeidsmarkt door het NIVEL laat zien dat gynaecologen gemiddeld 0,9 fte werken. Dit is voor vrouwen
0,84 fte, en voor mannen 0,95 fte.1 Dit zal de immer
onder druk staande kosten van de gezondheidszorg
nog extra doen stijgen. Daarnaast blijkt dat vrouwen
eerder genoegen nemen met een lager salaris, wat
het aanzien van de beroepsgroep en daarmee uiteindelijk mogelijk de kwaliteit van de gezondheidszorg
zou kunnen gaan ondermijnen, aldus Croiset. Een
Amerikaanse survey heeft laten zien dat vrouwelijke gynaecologen ongeveer 85% zo productief zijn
als hun mannelijke collega’s en tevens 15% minder
verdienden.11 Hoewel deze publicatie hier geen verklaring voor geeft, lijkt dat verklaard te worden door
parttime werk en niet door minder productie per uur.
In Nederland laat de NIVEL-enquête zien dat vrouwelijke aios gemiddeld 0,79 fte wensen te werken in
vergelijking met 0,87 fte bij de mannelijke aios. Het
percentage vrouwelijk gynaecologen dat denkt voor
het 60ste levensjaar te stoppen is 31,8% in tegenstelling tot 7,7% onder de mannelijke gynaecologen.1

Evenwichtige verdeling
Onder eerstejaars tandheelkundestudenten is onderzocht wat de motieven waren om te kiezen voor
tandheelkunde.12 Er werd significant verschillend gescoord op de volgende onderdelen: mannen scoorden hoger voor ‘businessfactors’, vrouwen scoorden
hoger voor ‘caringfactors’. In het huidige geneeskundig bestel met marktwerking en patiëntgerichtheid,
lijken beide onderdelen belangrijk te zijn en zou een

evenwichtige man-vrouwverdeling het doel kunnen
vergemakkelijken en evenwichtiger doen zijn. Het
feit dat er een meerderheid vrouwen in een beroepsgroep aanwezig is, kan de keuze van jonge mannen
voor dat beroep negatief beïnvloeden, wat de scheve
verhouding nog meer in de hand zou kunnen werken.

Patiëntenperspectief
Een Amerikaanse studie onderzocht patiëntvoorkeuren om voor een mannelijke of vrouwelijke gynaecoloog te kiezen.13 Hiertoe werden twee foto’s van
mannen en twee foto’s van vrouwen voorgehouden.
Zonder aanvullende informatie koos 83% van de
ondervraagden (n=901) een vrouw. Wanneer echter
de aanvulling gegeven werd dat de mannen humanistische kwaliteiten en technische competenties bezaten koos 62% van de ondervraagden alsnog voor
een man. Dezelfde onderzoeksgroep onderzocht factoren die patiënten voor een arts (m/v) deden kiezen.14 Hierbij bleek dat geslacht als onafhankelijke
factor maar voor een minderheid de doorslag gaf;
andere factoren zoals kwaliteit van zorg waren hierin
belangrijker. Ook tevredenheid werd niet beïnvloed
door het geslacht van de hulpverlener. Kennelijk zijn
sociale vaardigheden en vakkennis het belangrijkste
voor patiënten om te kiezen voor een mannelijke of
vrouwelijke arts.

NVMG
De mannelijke gynaecoloog lijkt in Nederland dus inderdaad een uitstervend ras. Omdat de auteurs van
dit artikel van mening zijn dat verandering van deze
situatie alleen van binnenuit gerealiseerd kan worden, hebben zij het initiatief genomen om een aiosdag te organiseren voor alle mannelijke aios. Tijdens
deze dag is onder andere de aftrap gedaan voor de
Nederlandse Vereniging voor Mannelijke Gynaecologen (NVMG). De drijfveer is om ons eigen enthousiasme voor het vak over te dragen aan de potentiële
nieuwe mannelijke collega’s. Bij het ter perse gaan
van dit artikel heeft de NVMG-dag inmiddels plaatsgevonden. Een verslag van deze dag zal worden ingezonden voor het volgende NTOG nummer.

Conclusie
Onderzoek naar het effect van geslacht op een beroepsgroep is lastig en leidt tot bias. Een randomized controlled trial is op dit vlak echter onmogelijk
en observationele of sociale studies leveren slechts
indirect bewijs dat een evenwichtige verdeling der
seksen tot een betere en gezondere beroepsgroep
zou leiden. ‘Wandelgang-evidence’ levert echter op
dat zowel mannen als vrouwen die op dit moment in
de beroepsgroep werken, het een nadeel vinden als
er alleen maar vrouwen als gynaecoloog werkzaam
zouden zijn. In dat licht zou dit artikel misschien ge-
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zien moeten worden als een sympathieke oproep
aan opleiders om aandacht te hebben voor de scheve verdeling en de wenselijkheid van een terugtrekkende beweging in deze. Om de trend te doen keren
richting evenwicht zou het adagium niet ‘bij gelijke
geschiktheid kies een man’ moeten zijn, maar: ‘denk
driemaal na voor je een man laat gaan die solliciteert naar aios gynaecologie’. Tegelijkertijd is het een
plicht van alle werkzame gynaecologen en aios bekwame mannelijke coassistenten te blijven enthousiasmeren voor het vak en dient het initiatief hiertoe
uit de eigen groep te komen.

Reacties?
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen over de oprichting van de NVMG, of
heeft u ideeën en input? Laat het ons weten via
nvmg2010@gmail.com
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Samenvatting
In de laatste jaren is het aantal mannelijke gynaecologen in opleiding afgenomen tot 18,1%. De
daling kan niet alleen verklaard worden door het
dalende aantal mannen dat aan de opleiding geneeskunde begint. Ook factoren als hersenontwikkeling, de gewogen loting voor de studie geneeskunde en het percentage promoverende aios/anios
kunnen hier aan ten grondslag liggen. Het gevolg
treft echter de gehele beroepsgroep: de gewenste
uittredingsleeftijd daalt, naast een wens tot ftereductie. Door de al bestaande ongelijke verdeling
kan het ook lastiger zijn voor de enthousiaste mannelijke coassistent om voor het vak gynaecologie te
kiezen. Mannelijke gynaecologen en aios kunnen
deze drempel voor aanstaande collega’s mogelijk
verlagen. Onderling contact met mannelijk collega’s kan dit enthousiasme versterken. De tijd is rijp
voor het oprichten van een Nederlandse Vereniging
voor Mannelijke Gynaecologen (NVMG). De eerste
aanzet hiertoe is gezet op 21 mei 2011: een dag voor
alle mannelijke aios.
Trefwoorden
mannelijk, vrouwelijk, sekseverschil, gynaecologie,
NVMG, aios
Summary
The number of male residents obstetrician-gynaecologists is declining steadily in the Netherlands
and abroad. The new composition of registered
gynaecologists will effect the specialty as a whole:
more will be working part-time, a higher number
of residents is needed, which adds more costs to
an already budget cut healthcare. Research shows
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differences between female and male consultants
in working part-time or full time, wage demands
and planned age of retirement. As for patients, sex
of the treating physician was decisive only in a minority, whereas overall competency and adequate
social skills were paramount. By giving birth to the
NVMG the authors acknowledge the problem and
think the initiatives to change it must come from
within. May 21st 2011 the NVMG will hold a conference for all male resident obstetrician-gynaecologists. Our main goal is to ensure that our enthusiasm for the speciality is conveyed to potential new
male colleagues.
Keywords
gynaecology, male, female, gender, residents
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Misschien was je vandaag
wel geboren…
C. Geerinck-Vercammen
Toen ik het boek Misschien was je vandaag wel geboren… van Yvonne Gebbe en David Rozemeyer in
handen kreeg met het verzoek een recensie te schrijven, dacht ik: alvast even kijken. Ik heb het echter
meteen in één adem uitgelezen. Ik kon niet stoppen
en was diep onder de indruk.
Zowel vanuit mijn ervaring als maatschappelijk werker in het LUMC als vanuit wetenschappelijk onderzoek weet ik hoe belangrijk lezen (en voor velen ook
zélf schrijven) is de bij verwerking van het verlies
van een kind na zwangerschapsafbreking op medische indicatie. Lezen, vooral als herkenning van eigen emoties bij andere ouders, bij ‘lotgenoten’, en
daardoor ook de legitimatie van die eigen emoties.
Dit boek beantwoordt ten volle aan deze behoefte.
Het geeft een indrukwekkend beeld van het rouwproces van de auteurs en is tegelijk een eerbetoon
aan hun overleden kind. Zij namen bij 23 weken de
moeilijke beslissing om hun eerste zwangerschap af
te laten breken nadat ernstige afwijkingen bij de ongeboren baby waren vastgesteld.
Alle elementen van het verwerkingsproces dat ouders in een dergelijke situatie doormaken, komen
in het boek aan bod: de emotioneel moeilijke maar
verstandelijk gefundeerde beslissing om een gewenste zwangerschap te moeten afbreken; opluchting afgewisseld met immens verdriet; diepe dalen
naast mooie momenten; het belang van emotionele
opvang in eigen kring naast de behoefte aan adequate professionele begeleiding. Het is daarnaast
een uiting van de behoefte van ouders om hun overleden kind een eigen identiteit en een plek in hun
leven te geven. Een eigen plek die blijft ook nadat
een volgend kind geboren is.
Deze aspecten worden in het boek benaderd en
weergegeven vanuit eigen emoties en ervaringen
van de auteurs, (vooral) van de moeder maar ook
van de vader.
Daarenboven is deze aangrijpende getuigenis in een
prachtige vorm gegoten. Foto’s, poëtische beschouwingen en lay-out van het boek maken het nóg
waardevoller. Poëzie spreekt veel rouwende mensen
aan. Dit boek is één stuk poëzie. Tegelijk artistiek
en aangrijpend.

Er heerst in vele kringen nog steeds een taboe rond
het afbreken van een zwangerschap vanwege geconstateerde afwijkingen bij de ongeboren baby. Dit
taboe wordt doorbroken door het boek. Deze keer
niet door hulpverleners vanuit hun praktijk en theoretici vanuit wetenschappelijk onderzoek. In Misschien was je vandaag wel geboren… komen de
ouders zélf naar buiten om hun aangrijpende ervaringen te delen met anderen. Zonder expliciet adviezen te geven, laten ze anderen delen in wat het
betekent om een gewenste zwangerschap te moeten
afbreken en afscheid te moeten nemen.
Een vlot leesbaar boek, een troost en steun voor ouders die door hetzelfde verdriet gaan. Daarin zijn de
auteurs perfect geslaagd. Maar ook een boek dat
thuishoort in de boekenkast van elke hulpverlener
die met deze problematiek te maken heeft.
Ik citeer graag de eerste regels van Misschien was je
vandaag wel geboren…:
Dit boek gaat over een aangrijpende gebeurtenis in
mijn leven.
Ik kijk terug op een periode die mij heeft verrijkt.
Hoe gek dit ook mag klinken.
Nee hoor, dit klinkt niet gek… Deze regels deden mij
meteen denken aan de titel die ik in 1998 voor mijn
proefschrift (over hetzelfde onderwerp) koos: Met
een goed gevoel.
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Ook in mijn professionele praktijk en onderzoeken
vond ik dat ouders na een periode van intens verdriet en mits met goede begeleiding en opvang, zowel professioneel als door eigen sociale omgeving,
‘rijker’ uit dit proces kunnen komen.
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Gynaecologie in den vreemde

Spoedeisende verloskundige
zorg in Mota, Ethiopië
K. Kluivers, H. Doornbos, R. Ament, M. Stelwagen, F. Blacquière, D. Leeffers, A. Roukema, Ph. Ribbink, H. Wolf, M. Getie en A. Browning
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De exacte incidentie van moedersterfte en obstetrische fistels in Ethiopië is onbekend. De schattingen
stemmen echter somber: één op zestien vrouwen
overlijdt bij een van haar zwangerschappen of bevallingen. In de fistelklinieken in Addis Abeba en Bahar
Dar komt een continue stroom van vrouwen binnen
met de gevolgen van dramatische bevallingen. Sinds
een eeuw komen obstetrische fistels in ontwikkelde
landen nauwelijks nog voor. In Ethiopië komen er
jaarlijks nog steeds circa negenduizend nieuwe gevallen bij. Andrew Browning, Australisch gynaecoloog en voorheen verantwoordelijk voor het Hamlin
Fistula Hospital in Bahar Dar, wijdt al tien jaar zijn
energie en expertise aan de chirurgische behandeling
van deze invaliderende fistels. In de afgelopen jaren
richt hij zich ook op de preventie van moedersterfte
en fistels, waarvoor hij de Barbara May Foundation
heeft opgericht. Nederlandse gynaecologen en verloskundigen steunen deze stichting en werken sinds
juli 2010 in Mota, Amhara district, aan het verbeteren
van de spoedeisende verloskundige zorg.

Het ziekenhuis werd geopend in het jaar 2000 (gregoriaanse kalender) en heeft verloskamers in gebruik. De operatiekamers stonden echter leeg omdat
niemand kon opereren. Voor een keizersnede moest
men naar Bahar Dar, 120 kilometer via een onverharde weg. Het ziekenhuis regelde geen transport bij
een verwijzing, zodat de vrouwen met een ernstige
obstructie bij de bevalling weer uit het ziekenhuis
ontslagen werden. In nauwe samenwerking met de
regionale gezondheidsautoriteiten, het ziekenhuis en
de gemeenschap, werd besloten verloskundige expertise te ‘importeren’ uit het buitenland. Het project
werd in juli 2010 gelanceerd en Hans Doornbos, gynaecoloog, en Roos Ament, verloskundige, maakten
een inventarisatie ter plaatse en begonnen met de
organisatie van spoedeisende verloskunde. Sindsdien
hebben de Nederlandse gynaecologen Frits Blacquière, Arend Roukema en Hans Wolf en verloskundigen
Marianne Stelwagen en Daphne Leeffers er gewerkt
en een stukje van hun hart verloren. Dit is een verslag met een aantal overwegingen over het project.

Situatie in Mota General Hospital

De vermindering van de moedersterfte is opgenomen in het United Nations Millennium Development
Goal nummer 5. Tot nu toe hebben de programma’s
Mota echter nog niet bereikt. Verbetering van mater-

Mota General Hospital bedient meer dan een miljoen
mensen in een landelijk gebied van 80.000 vierkante
kilometer (ruim tweemaal zo groot als Nederland).

nal health in arme landen is complex en behoeft een
omvattende strategie met (overheids)maatregelen ten
aanzien van beter onderwijs, communicatie en vervoer. Klinische interventies ten behoeve van het individu, zoals het uitvoeren van een keizersnede of het
geven van een bloedtransfusie, zijn niet afdoende. In
het Mota-project trachten we om de stap van klinische interventies naar algehele strategie ten behoeve
van de zwangeren en de gemeenschap te maken.
In Mota stad wonen ongeveer 25.000 mensen: vooral
orthodox-christelijke boeren en islamitische handelaren. Het zijn hartelijke en innemende mensen. De
hoofdweg door het gebied is onverhard en is aan
het einde van het regenseizoen in slechte conditie.
Busverbindingen zijn onbetrouwbaar en soms wordt
ernstig zieke patiënten het busvervoer geweigerd.
Mensen wonen vaak in dorpen ver van de hoofdweg
vandaan. Patiënten die naar het ziekenhuis willen,
moeten vaak dagenlang lopen, vervoerd worden met
een muilezelkar of op een zelfgemaakte brancard.
Mota Hospital is ruim en grotendeels goed gebouwd.
Het is een staatsziekenhuis en was bij oprichting
goed uitgerust. Gebrek aan onderhoud, het ontbreken van stromend water en niet functionerende medische apparatuur kenmerken de huidige situatie. In
het ziekenhuis werken vijf artsen en negen verloskundigen. In totaal werken er 150 mensen van wie
50% (para)medicus is. Er zijn vele stagiaires van de
medische faculteit aan de universiteit in Gonder. De
manager schat dat er 120 bedden zijn, maar er is een
extreem lage beddenbezetting als gevolg van gebrek
aan vertrouwen door de slechte ervaringen die de bevolking met de geleverde zorg heeft. Het ziekenhuis

is voor het inkomen deels afhankelijk van de bijdragen van de patiënten. De vergoeding voor spontane
vaginale bevalling bedraagt 50 birr (€ 2,20), 250 birr
(€ 11,-) voor een keizersnede en 5 birr (€ 0,22) per
opnamedag (inclusief voeding). Sommige patiënten kunnen deze bedragen niet opbrengen. Het ziekenhuis heeft een klein fonds voor deze mensen. Er
zijn vijf gezondheidscentra in het verzorgingsgebied,
maar deze functioneren praktisch niet. Deze centra zijn niet geaffilieerd met het ziekenhuis in Mota,
maar dienen direct onder het Ministerie van Volksgezondheid. Er is wel opgeleid personeel in de centra,
maar er is geen samenwerking met het ziekenhuis
met betrekking tot protocollen of feedback.
In het verzorgingsgebied van Mota bevallen naar
schatting jaarlijks 40.000 vrouwen (uitgaande van
een geboortecijfer van 35 per duizend). Bij het gebruikelijk door WHO gehanteerde percentage van
8% zijn er jaarlijks ongeveer drieduizend bevallingen waarbij professionele hulp nodig is. Aangezien
er in 2009 slechts zevenhonderd bevallingen in het
ziekenhuis plaatsvonden, met een verwaarloosbaar
aantal bevallingen in de gezondheidscentra, is de
meerderheid van deze vrouwen met complicaties
(meer dan tweeduizend vrouwen), zonder begeleiding thuis bevallen. Hoge mortaliteit en ernstige morbiditeit moeten het gevolg geweest zijn. Het aantal
vaginale kunstverlossingen in Mota Hospital in 2009
is niet bekend. Bij indicatie tot een keizersnede was
een (moeizame) kunstverlossing de enige optie, afgezien van een ‘verwijzing’ naar het ziekenhuis in
Bahar Dar, waarbij het merendeel van deze vrouwen
waarschijnlijk weer mee naar huis werd genomen. Er
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werden 56 vrouwen ‘verwezen’ in 2009. Er zal uiteindelijk een gemacereerde baby geboren zijn met
omvangrijke schade aan het geboortekanaal, dan
wel een uterusruptuur zijn opgetreden; beide (vaak)
gepaard gaand met maternale sterfte. In 2009 werd
bij elf vrouwen direct na de bevalling een vaginale
fistel gediagnosticeerd. Het is echter niet bekend of
deze elf vrouwen werden verwezen en geopereerd in
het Fistula Hospital in Bahar Dar (alwaar gratis zorg
wordt geboden). Op basis van de 70 geregistreerde
gevallen van perinatale sterfte in Mota Hospital en
de 56 ‘verwijzingen’, schatten we dat de perinatale
sterfte in Mota Hospital 180/1000 bevallingen bedroeg in 2009. Op basis van de zeventien geregistreerde casussen van moedersterfte en geschat,
tweederde van de 56 ‘verwijzingen’, schatten we dat
de maternale sterfte in Mota Hospital 8000/100.000
bevallingen bedroeg in 2009.

214

Ter vergelijking presenteren we de cijfers uit 2009
van het Sint-Lucas ziekenhuis, Wolisso, Oromia regio, Ethiopië. Wolisso is een klein stadje met 60.000
inwoners. Het is omgeven door een vrij dichtbevolkt
gebied met vruchtbare landbouwgrond en onverharde wegen, eveneens ontoegankelijk tijdens het regenseizoen. Identiek aan het ziekenhuis in Mota, werd
het ziekenhuis tien jaar geleden opgericht, voor een
verzorgingsgebeid van ongeveer een miljoen mensen. Dit ziekenhuis wordt deels gefinancierd vanuit
het buitenland. Het ziekenhuis is zeer succesvol in
het verbeteren van de gezondheid van de gemeenschap door onderwijs en allerlei projecten. Gezondheidscentra zijn goed begeleid en hebben een hoog
niveau. Prenatale zorg en vaccinatiediensten zijn upto-date. Er is een zogeheten maternal waiting area
voor hoogzwangeren en het ziekenhuis levert adequate zorg bij spoedeisende verloskundige situaties.
De tabel toont de verloskundige jaarcijfers van Wolisso in 2009, Mota in 2009, en van Mota sinds 1 juli
2010 na starten van het buitenlandse team. (NB: ten
behoeve van de vergelijking met de jaren 2009 zijn
de cijfers van de eerste acht maanden in Mota (1 juli
2010 tot 1 maart 2011) met 1,5 vermenigvuldigd.)

Mota-project
Sinds 1 juli 2010 is er een continue aanwezigheid van
Nederlandse en Australische gynaecologen en verloskundigen in Mota Hospital om spoedeisende verloskunde mogelijk te maken. Het doel is om de lokale
professionals op te leiden voor deze zorg. Er werd een
simpel echoscopieapparaat met abdominale probe
aangeschaft. Er is een duidelijke toename van het aantal bevallingen en met name de maternale sterfte is
fors afgenomen. De hoge perinatale mortaliteit kan alleen verminderd worden door verbetering van de algemene volksgezondheid, prenatale zorg, inrichten van
functionerende gezondheidscentra met maternal wai-

Bevallingen
Sectio caesarea
Hysterectomie bij
uterus ruptuur of
fluxus
Kunstverlossingen
Perinatale sterfte
Maternale sterfte
Verwijzingen
Verse vaginale fistels
PMR /1000
MMR /100.000

Wolisso
2009

Mota
2009

Mota
2010*

2400
364
36

700
0
0

989
89
15

258
168
10
0
?
70
400

?
70
17
56
11
180
8.000
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141
8
0
3
143
809

Tabel. Verloskundige jaarcijfers van ziekenhuizen in
Mota en Wolisso.
PMR en MMR: perinatale en maternale mortaliteitsratio. Voor Mota in 2009 zijn dat de geschatte waarden.
*Aantallen van 1 juli 2010 tot 1 maart 2011 zijn met 1,5
vermenigvuldigd voor betere vergelijkbaarheid
ting areas en betere foetale bewaking tijdens de bevalling. Er hebben zich sinds juli 2010 geen vrouwen
vanuit Mota-regio met verse obstetrische fistels meer
gepresenteerd in het Fistula Hospital in Bahar Dar.
De impact van de buitenlandse professionals op de
structuur, de inhoud en de kwaliteit van zorg tijdens
de zwangerschap en op de verloskamers is groot.
Het verantwoordelijkheidsgevoel van het Ethiopische
personeel is gestegen, terwijl de houding ten opzichte van patiënten is verbeterd. Tweemaal daagse
gestructureerde overdrachten zijn ingevoerd en elke
bevallende vrouw wordt nu toegewezen aan de zorg
en verantwoordelijkheid van een verloskundig professional. Monitoren van vitale functies, partogrammen en gebruik van protocollen werden ingevoerd.
De kraamafdeling werd de benchmark voor andere
afdelingen. Steriliteit, preventie van sepsis en het
geregeld schoonmaken van de afdeling werden geïmplementeerd. Reguliere onderwijssessies verlopen volgens een schema, met protocolbesprekingen
en trainingen op een pelvitrainer die door een Nederlandse maatschap ter beschikking is gesteld. Er
wordt ook onderwijs gegeven in de omliggende gezondheidscentra.

Toekomst Mota-project
Hoe ziet de toekomst van het Mota-project eruit? Er
is echter nog een weg te gaan. Het uiteindelijke doel
van het project is de modernisering van het ziekenhuis en de algemene gezondheidszorg in de regio,
zonder buitenlandse inbreng. De volgende stappen
zijn ons inziens noodzakelijk.
1. Health centers, bij voorkeur gepositioneerd langs

de hoofdweg door de regio van Mota, moeten beter toegerust worden voor basale verloskundige
zorg en nauw gaan samenwerken met het ziekenhuis. Maternal waiting areas bij deze centra zouden ingericht moeten worden, zodat zwangere
vrouwen tegen het einde van hun zwangerschap
daar de bevalling kunnen afwachten. Bij complicaties die ter plekke niet verholpen kunnen worden, kan de barende met ziekenhuistransport
naar Mota Hospital voor specialistische verloskundige zorg.
2. Er is geen feitelijk tekort aan personeel, maar de
kwaliteit van de verloskundigen is wisselend. Het
team is jong en heeft over het algemeen niet meer
dan een halfjaar ervaring. Na afstuderen worden
verloskundigen en artsen voor twee tot vier jaar
verplicht tewerkgesteld in een landelijk gebied. In
Mota Hospital is dit slechts voor twee jaar, in beter geoutilleerde ziekenhuizen vier jaar. De inzet
is navenant laag en er is een probleem in de bejegening van de zwangeren. Alleen de verloskundigen uit de regio van het ziekenhuis zijn geneigd
om langer te blijven dan de minimale termijn. Anderen zullen verhuizen naar meer aantrekkelijke
steden of hun regio van herkomst. Op dit moment
komen slechts twee verloskundigen uit de regio.
Wij stellen voor om drie kandidaten uit Mota op
te leiden aan de vroedvrouwenschool van het Sint
Lucas Ziekenhuis in Wolisso. In goede en prettige samenwerking met de Stichting ‘Adopteer een
vroedvrouw’ van de Nederlandse verloskundige

Roos Ament kunnen deze studenten geplaatst en
gesponsord worden voor hun opleiding. De verloskundigen zullen dan onder anderen door Hans
Doornbos opgeleid worden, die per augustus 2011
in Wolisso gaat werken. Wij verwachten een positieve impact op alle aspecten van zorg, opleiding
en de contacten met onder andere de geboortecentra. In 2014 kan dit gerealiseerd zijn.
3. Upgraden van Mota Hospital en omgeving: er is
nog steeds geen stromend water in de verlos- en
operatiekamers. Indien de weg naar Bahar Dar
verhard zou worden en de kwaliteit van het ziekenhuis verbetert, kan de terugverdienperiode
van de artsen in Mota verlengd worden naar vier
jaar. De huidige vijf artsen werken voor een periode van twee jaar in Mota Hospital. Die periode wordt enorm bekort door vele cursussen en
workshops elders, en dit staat betrokkenheid bij
de organisatie en kwaliteit van zorg in de weg.
De directeur van het ziekenhuis kan een verzoek
tot upgraden voorleggen aan het regionale health
bureau en het Ministerie van Volksgezondheid.
Een langere periode in een goede en uitdagende
leeromgeving zal tot meer inzet leiden en de leercurven van de artsen steiler laten verlopen. Hun
periode in Mota zou dan ook mee kunnen tellen
bij sollicitaties voor specialistische opleidingen
chirurgie of gynaecologie.
Indien aan deze scenario’s kan worden voldaan, kan
de buitenlandse betrokkenheid geleidelijk worden afgebouwd en beëindigd. We verwachten dat het pro-
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ject ten minste tot medio 2014 zal lopen. Tot die tijd
is de continue aanwezigheid en uniformiteit in het
medisch beleid van groot belang. Indien Nederlandse gynaecologen en verloskundigen om de twee tot
drie maanden afwisselen, betekent dit dat er tien tot
veertien paar professionals nodig zijn voor het Motaproject. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Op
onze website: http://sites.google.com/site/ethiopiebevalt is nog meer informatie te vinden.
Met dit project bieden wij spoedeisende verloskundige hulp in een regio waar deze zorg voorheen
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nauwelijks voorhanden was. De veelbelovende verloskundige cijfers laten zien dat de impact op de verloskundige zorg groot is. De verlichting van immens
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Veneuze trombo-embolie
en Mirena®...een risicovolle
combinatie?
F.G.J. Kallenberg
Inleiding
Voor vrouwen met een veneuze trombo-embolie
(VTE) in de voorgeschiedenis is de combinatiepil gecontraïndiceerd1. Zowel de oestrogene als de
progestagene component van de pil dragen bij aan

het verhoogde risico op trombose.2 Maar kan het
levonorgestrelafgevende Mirena® eigenlijk wél veilig worden gebruikt door vrouwen met VTE in de
voorgeschiedenis? Wat weten we eigenlijk over het
risico op trombose bij Mirena-gebruik?

PICO
Wat is het risico op een recidief VTE bij Mirena-gebruik bij vrouwen met VTE in de voorgeschiedenis ?
P: Vrouwen met een veneuze trombo-embolie in de
voorgeschiedenis
I: Mirena
C: Geen Mirena noch andere vorm van hormonale
anticonceptie
O: Recidief veneuze trombo-embolie

Zoekstrategie
Zoektermen in PubMed: contraception, intrauterine
device(s), intrauterine contraception, intrauterine
contraceptive device(s), IUD, IUS, Mirena, Mirena
coil, Mirena IUS, levonorgestrel, progestins, progestogens, thrombosis, thromboembolism, deep
venous thrombosis, intrauterine devices medicated
(MeSH), intrauterine devices (MeSH).
Deze zoekstrategie, waarbij de zoektermen op verschillende manieren werden gecombineerd, leverde
behalve drie richtlijnen geen geschikte resultaten
op die de PICO-vraag konden beantwoorden. Daarom werd de PICO aangepast.
Wat is de kans op een veneuze trombo-embolie onder Mirena-gebruik?
P: Vrouwen met een anticonceptiewens, zonder VTE
in de voorgeschiedenis
I: Mirena
C: Niet-hormonale anticonceptiva
O: Veneuze trombo-embolie

Zoeken in PubMed onder de eerdergenoemde zoektermen leverde zes bruikbare publicaties op.
Op basis van de criteria ‘grootte van de onderzoekspopulatie’ en ‘vergelijkbaarheid met deze PICO’, is
gekozen om een cohortstudie (Lidegaard et al), een
case-control studie (Hylckama Vlieg et al) en ten slotte de richtlijnen te bespreken.3-6

Bespreking
De studie van Lidegaard et al. is een Deense nationale cohortstudie, waarin het risico op een eerste
veneuze trombose bij verschillende vormen van anticonceptie werd onderzocht.3 Alle Deense vrouwen
die tussen 15 en 49 jaar oud waren in de periode
1995-2005 werden geïncludeerd, ongeacht het al dan
niet gebruiken van (een vorm van) anticonceptie.
Vrouwen met in de voorgeschiedenis een maligniteit of cardiovasculair incident werden geëxcludeerd,
evenals vrouwen die zwanger waren. Als uitkomst
werd gekeken naar veneuze trombose. Als mogelijke confounders werden de volgende factoren onderzocht: gebruik van bepaalde medicatie (diuretica,
antihypertensiva, β-blokkers, calciumantagonisten,
diabetesmedicatie, RAAS-medicatie, statines, medicatie bij hartziekten), opleidingsniveau en leeftijd.
Gegevens werden verkregen uit een nationaal register.
Voor de berekening van de kans op trombose werd
gebruik gemaakt van de geaccumuleerde followupperiode van alle geïncludeerde vrouwen, gedefinieerd als ‘vrouwenjaren’. Zodoende waren er
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Tabel 1. Incidentierates en ‘adjusted rate ratios’ van veneuze trombose bij vrouwen met verschillende vormen
van anticonceptie.
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10.447.373 vrouwenjaren waarin 4.213 vrouwen een
veneuze trombose ontwikkelden. Gedurende slechts
101.351 vrouwenjaren (1.0% van alle vrouwenjaren)
werd gebruik gemaakt van een levonorgestrelafgevend spiraal. Onder deze vrouwen ontwikkelden er
34 veneuze trombose. De adjusted rate ratio bedroeg
0.89 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.64-1.26) ten
opzichte van vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruikten (7.194.242 vrouwenjaren met 2.168
gevallen van veneuze trombose).
De auteurs concludeerden dat er geen verhoogd
risico was op een VTE bij het gebruik van Mirena.
Leeftijd en opleidingsniveau bleken confounders
te zijn, waarbij een hogere leeftijd de kans op een
VTE verhoogde, evenals een lager opleidingsniveau.
Als discussiepunt werd gemeld dat, door de opzet
van het onderzoek, BMI, levensstijl en belaste familieanamnese voor VTE niet konden worden geanalyseerd als mogelijke confounders, omdat hierover
geen gegevens voorhanden waren.
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De studie van Hylckama Vlieg et al. betreft een grote
Nederlandse case-controlstudie, waarin werd gekeken naar verschillende risicofactoren voor trombose,
waaronder het gebruik van het hormoonspiraal.4 Alle
premenopauzale vrouwen tussen 18 en 50 jaar met
een eerste VTE werden geïncludeerd in de periode
1999-2004. Als controlegroep werden vrouwen geïncludeerd tussen de 18-50 jaar zonder een VTE. Als
exclusiecriteria werden genoemd: gebruik van orale
anticonceptie, minder dan vier weken postpartum
zijn, zwangerschap, psychiatrische ziekten, en het
niet beheersen van de Nederlandse taal. Als mogelijke confounders werd gekeken naar BMI, positieve
familieanamnese voor VTE en roken. Als uitkomst
werd de oddsratio (OR) gebruikt, waarin werd gecorrigeerd voor leeftijd.
In totaal werden 446 vrouwen met een eerste VTE
geïncludeerd en 1.146 controlevrouwen (zie tabel 2).
Drie van de 446 vrouwen gebruikten ten tijde van de
VTE Mirena. In de controlegroep betrof dit 26 vrouwen. Zo werd een OR verkregen van 0.3 (95% CI 0.11.1). Na aanpassing voor de genoemde confounders
werd de OR 0.3 (95% CI 0.1-1.3).
Hylckema Vlieg et al. concludeerden op basis van
hun bevindingen dat er geen verhoogd risico was
op het ontstaan van een VTE bij het gebruik van
Mirena. Wel zou er sprake kunnen zijn van bias en
confounding ten gevolge van de kleine groep spiraalgebruikers, ook al was er voor de genoemde confounders (leeftijd, roken, BMI, familie anamnese)
gecorrigeerd. Een niet vermeld discussiepunt is dat
de duur van het gebruik van het spiraal niet wordt
genoemd.
De WHO-richtlijn uit 2009 en de RCOG-richtlijn uit
2010 vermelden beide dat de voordelen van het ge-

Tabel 2. Kenmerken van de studiepopulatie en het
risico op veneuze trombose tijdens gebruik van nietorale anticonceptiva.
bruik van het spiraal opwegen tegen de nadelen indien een vrouw een voorgeschiedenis heeft met
VTE.5,6 De WHO-richtlijn noemt hierbij echter niet
specifiek de gebruikte referenties. Daarnaast geeft de
RCOG-richtlijn deze stelling een evidence level 2++. Bij
nader onderzoek blijkt deze bewijskracht echter gebaseerd op de United Kingdom Medical Eligibilty Criteria (UKMEC) for Contraceptive Use, die in hun richtlijn
eveneens geen specifieke referenties noemen voor
deze stelling.7 Wel vermelden zij dat de kans op VTE
zeer klein is, in verband met de lage systemische absorptie van levonorgestrel.
In de NHG-standaard uit 2009 wordt genoemd dat
het risico op een DVT waarschijnlijk niet of nauwelijks
verhoogd is.8 Deze informatie is echter gebaseerd op
onderzoeken die het risico op een VTE ten gevolge van
orale progestagenen bestudeerden. Daarnaast noemt
de richtlijn dat een actieve DVT of longembolie een
contra-indicatie is voor het gebruik van Mirena.
Ten slotte vermeldt geen van de richtlijnen hoe groot
de kans in het algemeen is op een VTE bij het gebruik van een hormoonspiraal.

Conclusie en discussie
Het risico op een VTE bij gebruik van Mirena bij

vrouwen met een voorgeschiedenis met een VTE is
onbekend. Aanbevelingen in verschillende richtlijnen
zijn niet gebaseerd op onderzoeken naar het hormoonspiraal; Veelal zijn gegevens gebruikt, verkregen uit onderzoek naar de kans op een eerste VTE
bij gebruik van orale progestagenen. De resultaten
uit de richtlijnen zijn vervolgens geëxtrapoleerd naar
de situatie van een voorgeschiedenis met een VTE,
terwijl er in deze situaties mogelijk sprake is van een
pre-existent verhoogd risico. Wel is de plasmaspiegel
van levonorgestrel bij het spiraal lager dan bij orale
progestagenen, hetgeen de kans op een VTE mogelijk kleiner maakt.9,10
Toch lijkt er op basis van de besproken studies geen
verhoogd risico te zijn op een VTE bij het gebruik van
Mirena bij vrouwen zonder een VTE in de voorgeschiedenis. In de weinige studies die naar deze kans
hebben gekeken, is mogelijk wel sprake van (onbekende) confounding en bias. De studie van Hylckama
Vlieg et al. corrigeert echter wel voor de belangrijkste
confounders en reduceert de kans op prescriptie-, informatie- en selectiebias tot een minimum. In de studie van Lidegaard et al. wordt genoemd dat de kans
op bias, ten gevolge van het niet controleren voor
BMI en familieanamnese voor een VTE, als klein kan
worden beschouwd op basis van eigen empirische
gegevens.
De vraag rijst of de gevonden resultaten ook toepasbaar zijn op vrouwen met in de voorgeschiedenis een
VTE. Dat is op basis van deze gegevens niet te zeggen.
Wat betreft het biologische werkingsmechanisme
van hormonale anticonceptiva, is gebleken dat de
activated protein C (APC) resistentie verhoogd is bij
gebruik van de combinatiepil. Deze APC-resistentie
is een maat voor het protrombotische effect. In recent onderzoek van Van Vliet et al. naar het effect
van het hormoonspiraal op de APC-resistentie, werd
geobserveerd dat deze resistentie juist werd verlaagd
bij dit spiraal.11 Deze informatie versterkt verder ons
vermoeden dat Mirena geen verhoogd risico op een
VTE oplevert.

Aanbevelingen
Indien een vrouw met een VTE in de voorgeschiedenis in aanmerking zou komen voor of vraagt om Mirena, kunnen geen evidence-based adviezen worden
gegeven over een mogelijk risico op een recidief VTE.
Wel kan worden gezegd dat de kans op een eerste
VTE bij gebruik van het spiraal niet verhoogd lijkt te
zijn.
Wij zouden gezien het gebrek aan evidence adviseren toch te kiezen voor een andere vorm van anticonceptie, indien er een voorgeschiedenis is met een
VTE. Zo verschillen bijvoorbeeld de effectiviteit en de
discontinuation rates van het koperhoudend spiraal

en het hormoonspiraal niet.12 Indien er echter bijkomende redenen zijn voor het gebruik van Mirena, zoals menstruatiestoornissen, valt een hormoonspiraal
te overwegen. Hierbij dient wel voorlichting te worden gegeven over het ontbreken van literatuur met
betrekking tot het risico op trombose bij vrouwen
met een VTE in de voorgeschiedenis.
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Wat ons opvalt in de LVR2

Diabetes en het einde
van de zwangerschap
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van I.M. Evers
Inleiding

Trend

Diabetes tijdens de zwangerschap gaat gepaard
met een verhoogde kans op maternale en perinatale mortaliteit en morbiditeit, zoals prematuriteit,
structurele afwijkingen, perinatale sterfte, foetale
macrosomie en neonatale hypoglykemieën. In de
richtlijn Diabetes en zwangerschap van de NVOG
wordt geadviseerd om zowel bij zwangeren met diabetes mellitus type 1 of 2 als zwangeren met diabetes gravidarum de baring na te streven bij een
zwangerschapsduur van 38-39 weken, hoewel er
ruimte is om in individuele gevallen een spontane
baring af te wachten tot een zwangerschapsduur
van 40 weken1. In deze aflevering onderzoeken
we de zwangerschapsduur en interventies aan het
begin van de baring bij zwangerschappen gecompliceerd door diabetes. Diabetes wordt in de LVR2
onder twee rubrieken geregistreerd: het kan een reden zijn voor overname uit de eerste lijn en het kan
worden vermeld als algemene bijzonderheid. Beide
velden zijn overigens facultatief. Bij het tellen corrigeren we voor de gevallen waarbij de aandoening is
vermeld bij beide rubrieken.

Diabetes mellitus komt voor bij 2 op de duizend
zwangerschappen die in de 2e lijn eindigen. Dit promillage is stabiel sinds 2002. Diabetes gravidarum
komt voor bij bijna 1% van alle zwangerschappen.
De laatste 5 jaar is er mogelijk een geringe toename
maar het beeld is niet overtuigend. Diabetes wordt
vaak als indicatie gezien om de zwangerschap te bekorten. Het effect daarvan blijkt uit figuur 1.
De curven hebben het karakter van een survivalkans. Ze drukken uit hoeveel procent van alle zwangeren die worden besproken in vergelijkbare casus
nog niet bevallen is bij een gegeven zwangerschapsduur. Deze gegevens betreffen de periode 1999-2009.
Er is geen noemenswaardige verandering opgetreden gedurende die jaren. Bij 39 complete weken is
slechts 20% van de vrouwen met diabetes mellitus
nog niet bevallen. De gemiddelde zwangerschapsduur voor vrouwen met diabetes mellitus is 38
complete weken. Dat is acht dagen korter dan het
gemiddelde van alle tweedelijnszwangerschappen.
Overigens wordt 98% van de patiënten met diabetes
mellitus ruim voor de bevalling overgedragen.

Interventies
De kortere zwangerschapsduur bij vrouwen met diabetes mellitus is het gevolg van interventies aan
het begin van de baring: inleidingen en sectio’s. Figuur 2 laat zien dat het aandeel van de primaire sectio’s kleiner wordt naarmate de zwangerschap langer
duurt en dat inleidingen – ook ruim voor de aterme
periode – een belangrijke rol spelen. 70% van alle
zwangerschappen bij vrouwen met diabetes wordt
beëindigd door een inleiding of een geplande sectio
caesarea.
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We vroegen Inge Evers om commentaar:

Figuur 1. Percentage ’nog niet bevallen’ vrouwen naar
zwangerschapsduur, voor zwangerschappen bij vrouwen met diabetes mellitus, vrouwen met diabetes
gravidarum en vrouwen zonder diabetes.

Als eerste valt op dat er in de LVR2 zeker sprake moet
zijn van een onderregistratie van zwangerschappen
gecompliceerd door pre-existente diabetes (DM type
1 en type 2), maar zeker ook van diabetes gravidarum (GDM). In Nederland worden jaarlijks alleen al
circa vierhonderd zwangeren met DM type 1 behandeld (0,2%). Het aantal zwangeren met DM type 2
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schapsduur resulteerde niet in minder sectio’s, maar
wel in een hoger risico van macrosomie (23% versus
10%) en schouderdystokie (3% vs 0%).
Macrosomie is een onafhankelijke risicofactor voor
onder andere intra-uteriene sterfte en complicaties
bij de partus, zoals schouderdystokie. Het eerder inleiden van de baring heeft als doel deze complicaties
te doen verminderen. Ondanks de verbeterde diabeteszorg is het percentage macrosome kinderen bij
deze zwangerschappen erg hoog. Inmiddels is meer
dan 50% van de pasgeborenen van diabetische moeders macrosoom en dit percentage lijkt alleen maar
te stijgen. Dit verklaart met name het hoge sectiopercentage.

Figuur 2. Interventies aan het begin van de baring
bij vrouwen met diabetes melltitus of gravidarum.
is het afgelopen decennium enorm toegenomen (met
name als gevolg van een toename van overgewicht/
obesitas bij vrouwen op jonge leeftijd) en is inmiddels vergelijkbaar of zelfs hoger dan dat met DM type
1. In de eerdere richtlijnen betreffende diabetes en
zwangerschap werd het routinematig screenen naar
GDM in het tweede trimester nog niet aanbevolen2,3 .
Echter, uit de resultaten van recente studies blijkt dat
de detectie en behandeling van GDM perinatale en
maternale complicaties doet verminderen4. Dit is de
reden waarom screening naar en behandeling van
GDM (met dieet/insuline) in de recente richtlijn wel
wordt geadviseerd. Naar schatting wordt in Nederland 5% van alle zwangerschappen gecompliceerd
door GDM. Een betere registratie in de LVR van diabetes tijdens de zwangerschap, uitgesplitst naar DM
type 1, DM type 2, GDM met insuline en GDM met
dieet, is een must en zal reëlere incidenties opleveren en maakt het ook mogelijk het recent ingestelde
beleid met betrekking tot GDM te evalueren.
Zowel de vorige als de huidige richtlijn adviseert te
streven naar de bevalling bij een zwangerschapsduur van 38 tot 39 weken. Uit bovenstaande data
blijkt dat men erg trouw is aan dit beleid. Er is weinig evidence over de risico’s van eventueel langer
afwachten. Tot nu toe is hiernaar opvallend weinig
onderzoek verricht, namelijk slechts één gerandomiseerde studie. 5 Dit onderzoek betrof 200 met insuline behandelde vrouwen, waarvan het merendeel
(187) GDM had. Afwachten na 38 weken zwanger-

Concluderend zou ik willen pleiten voor betere registratie in de LVR2 van de diverse typen diabetische
zwangerschappen waardoor evaluatie van al langer
bestaand en recent beleid, met name met betrekking
tot GDM, mogelijk zal worden.
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Volumenormen
Piet Scholten
namens het bestuur
Op initiatief van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)
wordt de bekwaamheid van de medisch specialist en
de geschiktheid van een ziekenhuis sinds een aantal
jaren mede beoordeeld op het aantal ingrepen of behandelingen dat per jaar wordt uitgevoerd. Als er fouten of complicaties bij een ingreep optreden, wordt in
toenemende mate naar deze volumenormen gekeken.
In principe is hoog volume te prefereren boven laag volume, vanwege het lagere risico en de doelmatigheid.
Hoog volume is niet per definitie beter dan laag volume,
maar prevaleert dan toch. Niet alleen door IGZ wordt
zo gedacht maar ook door zorgverzekeraars. Nog recent
is de discussie op gang gekomen over het aantal mammacarcinoomoperaties dat een kliniek minimaal moet
verrichten om voor deze zorg gecontracteerd te worden
door een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars kunnen
hun eigen afwegingen maken bij het contracteren van
zorg. Zij zijn dus niet verplicht iedere instelling, die aan
de regels voldoet, te contracteren voor deze zorg. Voorbeeld: bij instelling A met 80 ingrepen en in dezelfde
regio een instelling B met 25 ingrepen wordt toch misschien alleen instelling A gecontracteerd.
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IGZ wil dat voor de electieve high-risk en laagvolume
veelal oncologische operaties in 2012 volumenormen
vastliggen. De uitgangspunten zijn door IGZ aangegeven. De wetenschappelijke verenigingen wordt gevraagd
deze normen aan te geven en na te streven. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen dienen die normen te faciliteren en na te streven. Ieder zal in dat proces op zijn
verplichte betrokkenheid en inzet worden beoordeeld.
Voor hoogcomplexe laagvolumezorg geldt globaal een
minimum van 20 ingrepen/behandelingen per kliniek.
Dit volume kan door meerdere specialisten worden gedaan, maar niet vrijblijvend. Voorbeeld: 7 specialisten in
een instelling doen 75 behandelingen is niet acceptabel;
dan moet intern gekozen worden het aantal behandelaars te reduceren tot 2 of 3. De zorg moet compleet en
op niveau worden verricht in een instelling, dus inclusief voor- en nabehandeling en multidisciplinaire begeleiding. Delen van de zorg kunnen daar waar nodig en
doelmatig over verschillende instellingen worden verdeeld. Bijvoorbeeld voor- en nazorg en nacontrole. Regionale afspraken en protocollen moeten daarin passen.
Instellingen worden beoordeeld op hun totaalpakket,
relevant voor die zorg. De zorg heeft het jaar 2011 ter
beschikking om definitieve stappen te maken ter verbe-

tering. Al in 2012 zal hierop gehandhaafd worden. IGZ
meldt heel goed te kunnen zien waar compromisoplossingen of dictaten van klinieken vooral worden gekozen uit kliniekbelang of beroepsbelang en niet primair
uit patiëntenbelang. Dit zal niet worden getolereerd. De
NMA zal in dit verband niet toezien op het handhaven
van concurrentiemogelijkheid ten behoeve van betere
zorg (volgens IGZ).
De pijler Oncologie is gevraagd een voorstel voor de
oncologische volumenormen te doen. Bij operaties
voor cervixcarcinoom en vulvacarcinoom zijn reeds
goede stappen gemaakt. Het behandelen/opereren
van het endometriumcarcinoom wordt vooralsnog niet
als hoog complex en laag volume gezien. Voor de diagnose ovariumcarcinoom moeten stappen worden gemaakt aan de hand van eigen normen van de NVOG,
die nu worden opgesteld.
Wat betreft het hoofdbehandelaarschap (bij opereren
door meerdere operateurs) meent IGZ dat de behandelaar die het grootste deel van de totale begeleiding
van de patiënt doet de hoofdbehandelaar moet zijn.
Telling van het aantal ingrepen: bij het samen opereren kunnen beide gynaecologen of gynaecoloog en
chirurg beiden de ingreep tellen bij hun jaaraantal ingrepen van hun verschillende ziekenhuizen. IGZ kan
zich voorstellen dat ingrepen met niet exact dezelfde
diagnose, maar wel technisch vergelijkbaar complexe
ingrepen in hetzelfde gebied (de buik), samen kunnen
meetellen. Dit heeft niet de voorkeur maar kan onder
omstandigheden acceptabel zijn.
Hoogrisico-/laagvolumeoperaties zijn er ook in de
perinatologie, voortplantingsgeneeskunde en gynaecologie en ook die pijlers zullen met volumenormen
moeten komen. Ook voor electieve hoogcomplexe,
hoogvolumeingrepen moeten normeringen komen.
Ook hier geldt het principe dat hoger volume doelmatiger is en minder risico voor de patiënt geeft.
Er is kortom werk aan de winkel! We zullen met volumenormen moeten komen en er naar moeten handelen. Het is goed om ons op deze richtlijnen te bezinnen
bij de ontwikkeling van de vernieuwing van de opleiding (BOEG). Het zal de invulling van het beroep gynaecoloog, de samenstelling van maatschappen en
vakgroepen, en de behoefteraming voor nieuwe gynaecologen ingrijpend beïnvloeden.
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Ook een smartphone kan uit1
M.A.C. Versluis en J.J.H. Eijsink
In de tram, in de bus, in de winkel, tijdens een vergadering of overdracht, u ziet ze overal: de smartphone.
In hoog tempo duiken deze kleine apparaatjes op die
de geneugten van een mobiele telefoon en een personal digital assistant (PDA) integreren. Generation next
beweegt zich voort in een wereld van apps (applicaties), tweets (korte opmerkingen op het internet) en
feeds (nieuwsberichten) waarin de mogelijkheden onbeperkt lijken. In een ogenblik weet de gebruiker waar
files en flitspalen staan, hoe laat de trein vertrekt, of
hooikoorts vandaag zal opspelen en hoe dit liedje op
de radio ook al weer heet. Het nieuws in de krant is
oud, gisteren was u al op de hoogte via uw smartphone.
Ook in de medische wereld doet de smartphone zijn
intrede en de verwachtingen zijn hoog. Medicatie
voorschrijven en dossiervoering gaat waarschijnlijk
sneller en beter. En in spoedsituaties kan een smartphone een arts snel door een protocol heen helpen.
De uitgerekende datum berekenen, of even snel
iets opzoeken, is zo gepiept met de smartphone. En
bedenkt u zich de mogelijkheden voor onderzoek
wanneer de smartphone gegevens van uw patiënt verzamelt en doorstuurt. Het klinkt allemaal heel mooi,
maar zijn deze verwachtingen wel reëel? Is deze ontwikkeling gewoon handig of komt het de patiënten
ook ten goede?
’Computers, handheld’ is de MeSH-term voor dit soort
kleine apparaatjes en levert ruim 1500 zoekresultaten op Pubmed op. Het merendeel daarvan zijn lovende stukken over de eindeloze mogelijkheden van
de vooruitgang en werden gepubliceerd in een pallet aan tijdschriften waaronder de Lancet en Nature.
Slechts een handvol probeert de vraag te beantwoorden of de patiënt hier beter van wordt2. Een elektrocardiogram, dat wordt verstuurd vanuit de ambulance
naar de PDA van de dienstdoende cardioloog, verkort
de tijd tot reperfusie bij een hartinfarct. De introductie van een PDA op een intensive care leidde tot minder antibioticagebruik en kortere opnames. Een derde
studie toonde minder fouten aan in het voorschrijven
van medicatie bij gebruik van een PDA. En een randomised controlled trial tussen verslaglegging op papier en verslaglegging middels een PDA liet zien dat
de verslaglegging met PDA beter en sneller is. Saillant
detail daarbij is wel dat deze onderzoeken niet kijken
naar het kenmerk dat de PDA onderscheidt van een
gewone computer: de mobiliteit. Wellicht is het verstu-

ren van een ECG vanuit een ambulance naar een vaste
computer wel net zo effectief.
Een belangrijk argument tegen het gebruik van een
smartphone in de klinische praktijk is dat er tevens
informatie binnenkomt die niet patiëntgebonden is
en dit geeft afleiding. Iedereen kent tegenwoordig het
beeld bij de overdracht, waarbij her en der de laatste
e-mails, nieuwsberichten en sociale netwerken worden gecheckt. Ook in de spreekkamer leidt dit af van
het klinisch werk en zelfs tijdens de verdediging van
een proefschrift kan de drift tot het op de hoogte zijn
van de laatste ontwikkelingen soms niet worden onderdrukt. Dit zou deels kunnen worden ondervangen
door bijvoorbeeld het invoeren van een smartphone
of tabletcomputer die niet persoonsgebonden is. Voor
een smartphone is dit bijna ondenkbaar en het nadeel
van een tabletcomputer is dat deze niet weg te stoppen is in een witte jas. Daarbij is een tweede argument belangrijk en dat zijn de kosten. De aanschaf en
het gebruik van een persoonlijke smartphone moet iedereen zelf bekostigen. Het gebruik van bijvoorbeeld
een algemene tabletcomputer zal extra kosten tot gevolg hebben en de vraag is of deze kosten opwegen
tegen de mogelijke voordelen.
Moeten we dus concluderen dat de introductie van de
smarthpone geen voordeel oplevert en dat het wellicht
iets is om ons actief tegen te verzetten? Dat is misschien een wat prematuur oordeel. De wetenschappelijke onderbouwing voor de introductie is dan wel
flinterdun, maar het tegendeel wordt ook niet aangetoond. En dat is voorstelbaar. Een methodologisch
correct onderzoek zal moeilijk op te zetten zijn en tegen de tijd dat het is afgerond, zal de volgende versie van de smartphone alweer uitgebracht zijn. Het
zou interessant zijn een dergelijk onderzoek te lezen
maar vooralsnog is elke uitspraak op basis van expert
opinion. U moet dan ook zelf beslissen of een dergelijke aanschaf uit kan. Ook omtrent het gebruik van
een smartphone in een publieke ruimte kunt u zelf uw
standpunt innemen. Wellicht dat het nuttig is om voor
de klinische setting afspraken te maken over het plenair gebruik. Mocht u zich desondanks storen aan te
pas en te onpas bliepen van andermans smartphone
of gebruik daarvan, laat hen dan weten dat het apparaat ook uit kan!
Beide auteurs maken gebruik van een smartphone.
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Het onvolledig kunnen ledigen van de blaas is een van de meest voorkomende complicaties van vaginale prolapschirurgie. Doel van de huidige studie was te achterhalen
of in het geval van een residu > 150 cc, gemeten met een bladderscan, een driedaagse
verblijfskatheter (CAD) dan wel intermitterende katheterisatie de voorkeur heeft. Exclusiecriteria waren een neurologische of angststoornis, dan wel prolapschirurgie gecombineerd met een incontinentie-ingreep. Profylactische antibiotica werden gegeven, en
alle patiënten kregen een vaginaaltampon en CAD, welke de ochtend na de ingreep
verwijderd werden. Direct na de eerste mictiepoging werd een bladderscan verricht en
de retentie gemeten in milliliters. Primaire uitkomstmaat was bacteriurie (>105 kolonie
vormende eenheden bij kweek). De kweek werd genomen van de eerste straal nadat
retenties < 150 ml bedroegen, na voltooien van de manier van katheteriseren. Secondaire
uitkomstmaten waren: urineweginfecties, katheterisatieduur, aantal introducties van de
katheter, opnameduur, pijnscores en patiënttevredenheid. In totaal werden 87 patiënten
gerandomiseerd. Vergeleken met de CAD-groep (n=42), traden minder vaak bacteriurie
(14% versus 38%, p=0.02) en urineweginfecties (12% versus 33%, p=0.03) op bij intermitterend katheteriseren (n=45). In totaal was de katheterisatieduur ook korter in de
laatste groep (18 uur versus 72 uur, p<0.001). Patiënttevredenheid en pijnscores waren
niet verschillend tussen beide groepen. De auteurs concluderen derhalve dat een beleid
van intermitterende katheterisatie te prefereren is boven een verblijfskatheter in het geval van postoperatieve urineretentie na prolapschirurgie.

