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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

Veranderend
S.A. Scherjon
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Met fietsen had ik niet veel op. Of eigenlijk: ik heb
altijd bedacht er niet nog een sport zoals fietsen bij
te gaan doen, omdat ik aan de andere sporten al te
weinig aandacht besteedde. Totdat ik vorig jaar met
vrienden de Mont Ventoux op fietste. Een geweldige ervaring, vooral ook door de combinatie van het
sportieve met hoogstaande gezelligheid. Het veranderde mijn stellingname verbazingwekkend gemakkelijk. Fantastische etappes door het prachtige
Provençaalse landschap, door de bergen, dwingende
uitzichten, uitstekende hotelletjes onderweg. Kortom, ik schrijf dit nadat we net van de fiets zijn gestapt na de Alp d’ Huez te hebben beklommen; dit
jaar dus opnieuw een week fietsen door de bergen,
bijna twee weken voordat de tourrenners, twee keer
zo snel als wij, de toppen beklimmen.
Het verbaast me enorm dat het fietsen in de bergen
zo populair is bij Nederlanders. Het merendeel van
de Mont Ventoux-beklimmers is Nederlands. En hoewel we natuurlijk een fietsende natie zijn - er zijn in
Nederland meer fietsen dan inwoners, want velen

van ons hebben meerdere fietsen - heeft al dat fietsen juist in die bergen iets vreemds. Voor de wintersport geldt bijna hetzelfde: we zijn dol op schaatsen,
als er ijs is trekt iedereen de schaatsen aan, maar er
gaan ook zes miljoen mensen per jaar skiën in dit
niet-Nederlandse berglandschap. Het landschap is zo
on-Nederlands dat we ons zelfs wat opgesloten voelen tussen de hoge bergen. En ik neem aan dat maar
weinig Nederlanders het volhouden om voor langere
tijd in de bergen te wonen. Je bent zo gewend aan
het vlakke landschap waarin je opgroeide.
Dat laatste geldt ook voor de aan werk gerelateerde
zaken, vele aangeleerd tijdens de opleiding, en de
inherente neiging om niet te snel te veranderen. We
konden ons bijvoorbeeld niet voorstellen dat onze
perinatale sterftestatistieken niet de beste van Europa waren, mogelijk ook omdat in het ‘Leerboek’,
verschenen onder redactie van prof. Holmer eind
vijftiger jaren, reeds vermeld werd dat onze getallen
de beste van Europa waren. Dat was waarschijnlijk
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helemaal niet zo, omdat zeker toen in de huissituatie een aantal sterftes niet geregistreerd werd; iets
wat in landen met een volledige hospitalisatie van
de peripartale zorg niet gebeurde. En daarom ook
mede verklaard waarom Hoogendoorn in de jaren
tachtig, in bepaalde aspecten wel gelijk had, aangezien de registratie - toen zeker - langzamerhand beter
werd. Dat leidde tot een minder snelle daling dan in
de andere landen. Nu weten we, door de Peristat-IIgegevens, dat deze specifieke registratiefactor waarschijnlijk van veel minder grote betekenis is. Deze
inzichten hebben mijn gedachten en ‘stellingname’
ook snel doen veranderen.
Als we in Nederland de perinatale sterfte willen verbeteren en ons getal van ongeveer 1% sterfte in de
buurt van het Belgische getal van 0,6% willen krijgen, moeten we allereerst snappen waarom een
goed gezondheidszorgsysteem, waar 85 miljard op
jaarbasis in omgaat, het relatief wat de verloskunde
betreft, niet goed doet. We moeten weten welke factoren belangrijk zijn. En daarbij is het wat mij betreft
veel te eenvoudig dat voor de organisatie belangrijke zaken, zoals continu hoogstaande zorg - voor
alle specialismen - voor een ziekenhuis relatief eenvoudiger te financieren is als er aan de basis van
dat ziekenhuis een verloskundige praktijk staat van
ongeveer 3500 bevallingen. Dit is een belangrijk bedrijfsmatig argument voor concentratie van zorg en
het maakt ook in de toekomst, met alle te verwachten veranderingen, onze beroepsuitoefening nog mogelijk. Maar de discussie is niet zuiver. Het perinatale
sterftedebat, waarbij we hebben ingezet op het voorkomen van tenminste 300 verondersteld vermijdbare
perinatale sterftes, wordt nu gebruikt om het organisatorische landschap van het ziekenhuis en de infrastructuur die daarbij past, te veranderen, mogelijk
zonder effect op de perinatale uitkomsten. Er zijn
zelfs mogelijke nadelen te bedenken.

En hoewel ik verbazingwekkend snel mijn mening
veranderde omtrent fietsen en ik geweldig geniet van
de landschappen anders dan die waar ik opgroeide,
heb ik mijn twijfel of we ook hier niet dezelfde fout
maken die bijvoorbeeld steeds duidelijker naar voren
komt in het onderwijs, dat door ver doorgevoerde
hervormingen werd geplaagd. Veel te grote - niet op
het individu gerichte - scholen, waar niet langer de
ontwikkeling van de leerling het belangrijkste lijkt,
maar allerlei secundaire bedrijfsmatige variabelen
centraal zijn geworden.
Of we ons verloskundig landschap zo ingrijpend
moeten veranderen en of we met deze veranderingen
ook daadwerkelijk iets verbeteren aan de kwaliteit
van de perinatale zorg, is voor mij onduidelijk en ook
zorgelijk, omdat we onvoldoende weten waardoor er
bijvoorbeeld een verschil met de Belgen is. Het debat
over de wenselijke veranderingen wordt niet gekenmerkt door een sterke inhoudelijke discussie en als
je daardoor onvoldoende gedragenheid krijgt voor
de grote veranderingen, vooral in de wijze waarop
nu de gynaecoloog werkt, betwijfel ik of je je in dit
‘landschap’ werkelijk makkelijk gaat vestigen.
Uiteindelijk moeten we ons als beroepsgroep de
vraag stellen hoe we niet alleen kwalitatief hoogstaande zorg kunnen blijven leveren, maar ook hoe
we op een prettige wijze kunnen blijven werken in
ziekenhuizen die mogelijk gaan aanvoelen als de grote bergen, waar tussen dit geschreven is.
Sicco Scherjon

Correspondentieadres
sicco.scherjon@gmail.com
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Toegenomen mogelijkheden
voor genetisch onderzoek
binnen de prenatale
diagnostiek
E.G. van Laar
Klinisch geneticus Klaske Lichtenbelt, werkzaam in
het UMC Utrecht, heeft als aandachtsgebied prenatale diagnostiek, pre-implantatie genetische diagnostiek en syndroomdiagnostiek. Ze vertelt over
haar werk en de ontwikkelingen in de genetica.
Hoe bent u in de klinische genetica terecht gekomen?
Na het afronden van mijn studie geneeskunde ben ik
als agnio klinische genetica in Rotterdam gaan werken.
Ik ben dat gaan doen omdat genetica een zich snel ontwikkelend en interessant gebied is en ik dacht dat de
kennis die ik als agnio zou hebben opgedaan altijd van
pas zou komen in verband met het toenemende belang
van de genetica binnen alle vakgebieden. Maar na dat
jaar dacht ik; dit is wat ik wil! In het Erasmus MC was
er op dat moment geen opleidingsplaats klinische genetica, maar gelukkig in Utrecht wel. Het leuke aan dit
specialisme is dat je patiënten van alle leeftijden ziet
met hele diverse aandoeningen, omdat veel van deze
aandoeningen op zich zeldzaam zijn. Deze diversiteit is leuk, en maakt het werk afwisselend. Professor
Niermeijer - toen professor klinisch genetica bij het
Erasmus MC - zei tegen me dat je van puzzelen moet
houden als je klinisch geneticus wilt worden en ik snap
inmiddels wat hij daarmee bedoelde. We zien veel patiënten die al bij andere specialisten zijn geweest en
waarbij de diagnose niet voor de hand ligt. Vaak is er
sprake van meerdere symptomen en aandoeningen en
is het aantonen van een gemeenschappelijke, vaak genetische, oorzaak een hele puzzel.
Nu houdt u zich veel bezig met prenatale genetica.
Wat betekent dat voor uw werkzaamheden?
Op de afdeling Medische Genetica in Utrecht, onder
leiding van professor Nine Slobbe-Knoers, geven we
patiënten erfelijkheidsadvies en wordt syndroomdiagnostiek verricht. Daarbij hebben we een cytogeneticalab en een groot DNA-laboratorium, waar
chromosoomonderzoek en DNA-onderzoek wordt verricht. Daarnaast is er een onderzoeksafdeling complexe
genetica, waar onder leiding van professor Edwin Cuppen genoomonderzoek en onderzoek naar genetische
variatie wordt verricht. Binnen de divisie wordt daardoor nauw samengewerkt aan het identificeren van de

Wie is Klaske Lichtenbelt
• Geboren in Utrecht, volgde de lagere school in
Boekelo (Overijssel) en het Gymnasium in Haren
(Groningen)
• Ging na de middelbare school een jaar naar de
Wittenberg University in Springfield, Ohio (USA)
• Studeerde een jaar Farmacie en daarna Genees
kunde in Utrecht (1992-1998)
• Werkte een jaar als agnio klinische genetica in het
Erasmus MC
• Volgde haar opleiding tot klinisch geneticus in het
UMC Utrecht
• Is sinds 2001 werkzaam bij de afdeling Medische
Genetica in het UMC Utrecht – locatie Wilhelmina
Kinderziekenhuis
• Is gesubspecialiseerd in prenatale diagnostiek, syndroomdiagnostiek en pre-implantatie genetische
diagnostiek (PGD)
• Is klinisch geneticus in de werkgroep PGD in het
UMC Utrecht
erfelijke factoren bij aangeboren afwijkingen, epilepsie
en andere aandoeningen, waardoor patiëntenzorg en
onderzoek met elkaar verbonden zijn. Elk staflid heeft
zijn of haar eigen subspecialisme en ik doe, samen
met een collega, vooral prenatale syndroomdiagnostiek en prenataal genetisch onderzoek. Daarbij werk ik
natuurlijk veel samen met de gynaecologen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de artsen van de afdeling
voortplantingsgeneeskunde. Het grootste deel van mijn
werk bestaat uit het counselen van ouders die zwanger zijn van een kind met een chromosoomafwijking
of een kind met een combinatie van aangeboren afwij-
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kingen. Ik probeer een diagnose te stellen door aanvullend onderzoek tijdens de zwangerschap en counsel
ouders over de betekenis van de bevindingen voor hun
kind. Daarnaast zie ik steeds vaker ouders die zelf een
aandoening hebben en een kinderwens. Ze vragen zich
af of het een erfelijke aandoening betreft en of er een
verhoogde kans is voor hun toekomstige kinderen. Met
ouders worden de verschillende mogelijkheden voor
onderzoek tijdens de zwangerschap besproken, maar
allereerst natuurlijk de vraag of ze wel onderzoek willen. Wanneer er moeilijke keuzes moeten worden
gemaakt, zie ik ouders samen met een van onze maatschappelijk werkers. Hun betrokkenheid is belangrijk,
omdat zij kunnen helpen om een genetische diagnose
bij een kind, of bij een van de ouders, te verwerken
en te wegen bij keuzes. Daarnaast zorgen zij voor de
verdere begeleiding, om mensen te helpen na slecht
nieuws de draad weer op te pakken.
Kunt u wat meer vertellen over pre-implantatie genetische diagnostiek?
Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) is een
techniek op het grensvlak van de genetische diagnostiek en de voortplantingstechnologie. Als een of beide ouders een erfelijke aandoening meedragen kan
er voor PGD gekozen worden. De bevruchting vindt
plaats buiten het lichaam, middels ivf of ICSI, waardoor het embryo via een biopsie op genetische afwijkingen kan worden onderzocht. Alleen gezonde
embryo’s komen in aanmerking om teruggeplaatst
te worden. Dit gebeurt in Maastricht al sinds 1995.
Er wordt nu veel gewerkt aan verbetering van de behandeling en de genetische diagnostiek. Op Europees
niveau (ESHRE) wordt onderzocht hoe het slagingspercentage verbeterd kan worden. Deze is op dit moment
vijftien tot twintig procent per behandeling, ondanks
het feit dat de meeste paren die een PGD-behandeling
ondergaan normaal vruchtbaar zijn.
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Wordt deze nieuwe behandeling al veel toegepast?
PGD is behoorlijk ingrijpend door de hormoonbehandeling, de wacht- en voorbereidingstijd en het beperkte slagingspercentage. Deze behandeling is dan
ook een van de opties die we patiënten aanbieden.
Op dit moment kiest een minderheid voor PGD. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld zelf zwanger
worden en prenatale diagnostiek verrichten of ei- of
zaadceldonatie. De afweging is persoonlijk en onder
andere afhankelijk van het risico op een aangedaan
kind, hoe makkelijk een paar zelf zwanger wordt en
de leeftijd van de vrouw. Paren die in aanmerking
willen komen voor PGD moeten ook aan de voorwaarden voor ivf voldoen. Een probleem is dat veel
mensen pas op relatief late leeftijd weten dat ze een
verhoogd risico hebben op een kind met een erfelijke
aandoening. Maar vergeleken met een aantal jaar geleden zijn meer specialisten op de hoogte van de mo-

gelijkheid van PGD en wordt er in een eerder stadium
verwezen. Ook heeft de aandacht van de media voor
PGD de laatste jaren en onze website (www.pgdnederland.nl) ertoe geleid dat mensen zelf de mogelijkheid
bij hun arts opperen. Door de samenwerking met de
transportcentra is het de afgelopen jaren gelukt om de
capaciteit te vergroten, waardoor het aantal PGD-behandelingen is toegenomen en de wachttijd is verkort.
U bent betrokken bij het pre-implantatie genetische
diagnostiekteam van het UMC Utrecht. Wat is uw rol
binnen dit PGD-team?
Wij zijn als Utrecht een PGD-transportcentrum. Het
Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) is het enige
ziekenhuis met een PGD-licentie. Dit wil zeggen dat alleen het azM onderzoek op genetische afwijkingen uitvoert op de afgenomen cellen uit embryo’s. Het UMC
Utrecht en het UMC Groningen zijn transportcentra en
werken samen met het MUMC (azM en UM werken samen onder de naam Maastricht UMC). Paren die voor
PGD in aanmerking komen kunnen behalve in Maastricht nu ook in Utrecht of Groningen terecht voor informatie en het voorbereidend gynaecologisch onderzoek.
De ivf- of ICSI-behandeling en de biopsie van het embryo vinden plaats in het transportcentrum. Na de biopsie worden alleen de afgenomen cellen per koerier
naar Maastricht gebracht voor genetisch onderzoek, de
embryo’s blijven in het centrum zelf. Vervolgens wordt
er bericht welke embryo’s genetisch geschikt zijn en
kunnen er daarvan een of twee worden teruggeplaatst.
De multidisciplinaire samenwerking in het PGD-team
is inspirerend, met onder andere gynaecologen, klinisch embryologen, fertiliteitsartsen, een ethicus, een
maatschappelijk werker en een klinisch geneticus. Samen beslissen we welke paren een PGD-behandeling
kunnen krijgen: is de genetische diagnose zeker en bewezen met chromosoom- of DNA-onderzoek, zijn de
fertiliteitsparameters voldoende om een redelijke kans
op een zwangerschap te veronderstellen. Daarnaast is
het heel belangrijk dat we ons er van verzekeren dat
voor het paar voor invulling van hun kinderwens de
keuze voor PGD de juiste is en dat het paar de behandeling en alle onzekerheid eromheen aan zal kunnen.
Is er de laatste jaren nog meer veranderd op het gebied van (prenatale) diagnostiek?
Het is een grote stap voorwaarts dat we nu steeds
meer aandoeningen al kunnen testen tijdens de zwangerschap. Een deel van de genetische en syndroomdiagnostiek verschuift daarmee van postnataal naar
tijdens de zwangerschap. Sinds 2007 wordt het SEO
(Structureel Echoscopisch Onderzoek) aan alle zwangeren aangeboden en vergoed. 95 procent van de
zwangere vrouwen maakt hier gebruik van. Mocht
hierbij een afwijking worden aangetoond, dan moeten
ouders zo goed mogelijk worden geïnformeerd over
de betekenis van deze afwijking voor het kind en voor

henzelf. Als het alleen een open rug betreft, vindt deze
voorlichting plaats door de kinderneuroloog, maar als
er sprake is van een combinatie van afwijkingen, dan
is syndroomdiagnostiek en eventueel genetisch onderzoek in vlokken of vruchtwater nodig om de oorzaak te
proberen aan te tonen. Een uitkomst van genetisch onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat er niet alleen sprake
is van een lipspleet en een hartafwijking, maar dat het
ongeboren kind later zeker een ernstige verstandelijke
beperking zal hebben. Op basis van een genetische diagnose of waarschijnlijkheidsdiagnose kunnen er afspraken worden gemaakt over het beleid rondom de
geboorte en praat ik met de ouders over beslissingen
ten aanzien van de verdere zwangerschap. In een later
stadium komt ook de kans dat een volgend kind aangedaan zal zijn en de mogelijkheden voor onderzoek
tijdens een volgende zwangerschap aan de orde. Een
goede samenwerking tussen de genetica, gynaecologie
en obstetrie is daarom hierbij essentieel. De belangstelling voor genetica vanuit de gynaecologie/obstetrie
neemt toe, dat merk ik onder andere aan het aantal
vragen aan mij om onderwijs te geven aan assistenten
in opleiding, verloskundigen en echoscopisten.
Wat zijn uitdagingen binnen de medische genetica?
De prenatale screening is al veel beter dan een aantal jaren geleden. Zo wordt bijvoorbeeld zestig procent van de hartafwijkingen ontdekt voor de geboorte.
Daarnaast worden open ruggetjes en lipspleten opgespoord door goed echo-onderzoek. Als er afwijkingen
worden geconstateerd komt de genetica in beeld. Door
nieuwe ontwikkelingen en technologieën kunnen we
steeds meer en steeds eerder diagnosticeren. Met beter onderzoek hebben we bovendien meer gegevens
om wat te kunnen zeggen over de eventueel volgende
zwangerschap. Het is belangrijk dat de technieken die
de verschuiving naar diagnostiek tijdens de zwangerschap bewerkstelligen, worden geoptimaliseerd en
uitgebreid. Er is technisch gezien veel mogelijk, maar
het moet toepasbaar, beschikbaar en begrijpelijk zijn
voor zwangeren die onderzoek wensen. Zo wordt er
bijvoorbeeld gewerkt aan de implementatie van genetisch onderzoek in bloed van de zwangere om vroeg
in de zwangerschap te onderzoeken of er sprake is van
een kind met een chromosoomafwijking. Een dergelijke onderzoek zou in de toekomst de vlokkentest en de
vruchtwaterpunctie kunnen vervangen.
Maar de eerste uitdaging is om te bepalen welke zwangere een verhoogde kans heeft op een kind met een afwijking, want voor 96 procent van de zwangeren geldt
natuurlijk dat zij een gezond kind zullen krijgen.
Wat zijn de mogelijkheden in de toekomst?
Theoretisch gezien zou je tijdens de zwangerschap het
grootste deel van het coderende DNA van het ongeboren kind in kaart kunnen brengen. Een belangrijke
overweging is dan wat je wel en wat je niet wilt weten.

Heb je er iets aan om te weten dat je een verhoogde
kans heb op een aandoening die niet behandelbaar is,
of een kleine kans op een contactstoornis? Ieder land
maakt zijn eigen keuzes over hoe ze de mogelijkheden
willen benutten. In Nederland vinden we het belangrijk dat elke zwangere haar eigen keuze kan maken. Er
zal naar verwachting een periode komen waarin een
gat ontstaat tussen wat er technische mogelijk is en
hoe we hier mee om moeten gaan, of wat wenselijk
wordt geacht. Dit is een uitdaging, waar we dagelijks
over nadenken, over discussiëren en waar richtlijnen
deels voor gemaakt zijn en deels nog voor in ontwikkeling zijn.
Wat zijn de vraagstukken waar jullie nu al voor staan?
Met het steeds gedetailleerder worden van het genetisch onderzoek de afgelopen jaren, kan er vaker een
genetische oorzaak worden aangetoond. De keerzijde
is dat we nu ook variaties tegenkomen in het DNA,
waarvan we de gevolgen nog niet kennen. Vooral wanneer het onderzoek bij een ongeboren kind betreft,
kan dit een belastende bevinding zijn. Daarnaast is
het genetisch onderzoek steeds breder geworden en
betreft het vaak het hele genoom. Daarbij kunnen
ook afwijkingen worden gevonden waar je niet naar
op zoek was, maar die wel gevolgen hebben voor de
betreffende persoon. Een bekend voorbeeld is het
vinden van een deletie (ontbreken) van een gen voor
erfelijke borst- en eierstokkanker. Hoewel de kans
hierop kleiner dan een procent is, moet je dit soort
mogelijke uitkomsten wel vooraf goed bespreken met
de ouders. Gelukkig hebben we inmiddels veel ervaring met het bespreken van alle mogelijke uitkomsten,
waardoor de winst van de toegenomen mogelijkheden
op de voorgrond blijft staan.
U bent sinds kort redactielid van het NTOG, waarom?
Ik werd door Jim van Eyck benaderd of ik in de deelredactie wilde plaatsnemen. Dit leek mij meteen leuk
en leerzaam. Als er bijvoorbeeld een artikel wordt ingezonden dat genetisch onderzoek beschrijft, kan het
waardevol zijn als een klinisch geneticus suggesties
voor aanvullingen of verbetering formuleert. Het is de
bedoeling om met het toevoegen van specialisten uit
specialismen waar de gynaecologen veel mee samenwerken, zoals de epidemiologie, neonatologie en genetica, het blad op een hoger niveau te brengen en de
gynaecologen te informeren over ontwikkelingen binnen deze deels overlappende vakgebieden.
Auteur
Emma van Laar, MSc, wetenschapsjournaliste,
DCHG, Haarlem
Correspondentieadres
Emma van Laar
E-mail: emma.vanlaar@dchg.nl

230

De maandkalender, een hulpmiddel voor een efficiënte
menstruatieanamnese
M. Maarse, A.J.M. Bij de Vaate, J.A.F. Huirne en H.A.M. Brölmann
Introductie
Abnormaal uterien bloedverlies (AUB) is een van de
belangrijkste redenen voor een gynaecologisch consult.1 De poliklinische zorg voor AUB wordt in toenemende mate door themapoliklinieken geleverd, waar
in een zo gering mogelijk aantal polikliniekbezoeken
geprobeerd wordt een definitief behandeladvies te
geven.2 De triage die noodzakelijk is om te beoordelen of een patiënt thuishoort op het themaspreekuur,
geeft in de toekomst de gelegenheid om informatie
van de patiënt voorafgaand aan het consult te verkrijgen. Ingevulde vragenlijsten ten behoeve van
klachtverheldering kunnen delen van de (menstruatie)anamnese vervangen en daarmee het consult
doelmatiger maken.

Inleiding
De menstruatiecyclus kan gedefinieerd worden naar
cyclusduur, regulariteit, duur van de menstruatie
en het geschatte menstruatievolume.3 Bij een afwijkende én symptomatische menstruatiecyclus worden menorragie/hypermenorroe (te lang en/of te
veel), metrorragie (niet-cyclisch) en intermenstrueel
bloedverlies onderscheiden. Daarnaast bestaan er
contactbloedingen en spotting bij hormonale of intrauteriene therapie (oac, HRT, Mirena). Een minder bekend patroon is het uteriene bloedverlies zoals soms
wordt gezien in geval van de niche, waarbij echografisch ter plaatse van het sectiolitteken een uitsparing
in de uterus wordt gezien.4 Hierbij is er meer dan
twee dagen bruine afscheiding aan het einde van
de menstruatie met een totale menstruatieduur van
meer dan acht dagen, of intermenstrueel bloedverlies dat binnen vijf dagen na het einde van de menstruatie begint.
De kleur van het menstruatiebloed hangt samen met
de hoeveelheid. Overmatig bloedverlies passeert de
cervix en vagina snel en is daarom helderrood van
kleur, terwijl gering bloedverlies het traject langzamer aflegt. Hierdoor heeft het ijzer in de hemoglobine de gelegenheid te oxideren waarmee het van

kleur (naar bruin en zwart) verandert. Soms is gering
bloedverlies roze van kleur en dit is dan veelal van
de portio afkomstig.
Een goede menstruatieanamnese is van belang om de
klachten van de patiënt juist te duiden ten behoeve
van differentiaaldiagnostiek. Zo kan metrorragie duiden op een hormonale stoornis, op een EUG of een al
dan niet maligne neoplasma in het cavum uteri. Menorragie kan bijvoorbeeld duiden op een uterus myomatosus of op een stollingsstoornis en intermenstrueel
bloedverlies op bijvoorbeeld een poliep.5
Het lukt in de spreekkamer en vanuit het medisch
dossier niet altijd een goed beeld van de menstruatiecyclus te krijgen. De gebruikte terminologie is
vaak niet eenduidig,3,6-9 maar ook worden termen als
cyclus en menstruatie door de patiënt niet altijd begrepen. Daarbij is de presentatie door de patiënt in
de regel subjectief. Dit alles kan ten koste gaan van
een adequaat beleid van de gynaecoloog.
In een poging de menorragie als menstruatiepatroon
te objectiveren, werd de pictorial blood loss assessment chart (PBAC) ontwikkeld, waarop de patiënt het
aantal tampons en/of maandverbanden noteert. De
PBAC werd aan de hand van het werkelijk gemeten
bloedverlies gevalideerd.10,11 Verder is de conventionele menstruatiekalender beschikbaar waarop het
bloedverlies als kruisje (veel) of stipje (weinig) kan
worden aangegeven. Ofschoon hier geen onderzoek
naar is gedaan, bestaat de indruk dat deze alleen
wordt ingezet als de menstruatieanamnese onduidelijk is. Met de huidige registratiemiddelen van de
menstruatie kunnen dus óf de dagen van bloedverlies worden ingevuld (conventionele menstruatiekalender) óf de hevigheid van het bloedverlies (PBAC).
Daarom werd een kalender gemaakt waarop over
een aaneengesloten periode van meerdere cycli de
hevigheid van het bloedverlies door de patiënt kan
worden genoteerd aan de hand van de kleur van het
bloed. Deze wordt de ‘maandkalender’ genoemd (figuur 1). Ook kan op de maandkalender het hebben
van contactbloedingen, buikpijn en het gebruik van

231

06

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

Figuur 1. Maandkalender.
anticonceptie/hormoontherapie aangegeven worden.
Wij veronderstellen dat de menstruatieanamnese
met behulp van de maandkalender accurater is en,
indien de ingevulde maandkalender beschikbaar is,
de duur van het consult kan bekorten. Het doel van
ons onderzoek is te onderzoeken of gebruik van de
maandkalender een afname geeft van de (menstruatie)anamnesetijd en daardoor bijdraagt aan de doelmatigheid van het consult.

Deze studie is uitgevoerd op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het VUmc en het SLAZ
tussen november 2009 en april 2010. De METC oordeelde dat de studie geen toestemming behoefde in
de zin van mensgebonden onderzoek en keurde de
patiënteninformatie over de inspanningen die patiënten moeten leveren goed. De patiënten die in aanmerking kwamen voor het onderzoek hadden een
afspraak op de polikliniek in verband met een abnormaal menstruatiepatroon. Hieronder vallen: menorragie, metrorragie, intermenstrueel bloedverlies,
contactbloedingen, spotting en het patroon passend
bij een sectiolitteken. Deze patronen zijn in de medische literatuur globaal gedefinieerd en worden in
de praktijk ook zo toegepast.7-9 De door ons gehanteerde definities staan in tabel 1 weergegeven.

Patiënten vulden na informed consent de maandkalender, PBAC en een evaluatieformulier in gedurende
drie maanden. Twee tot drie maanden na het eerste
consult werd op de poli de menstruatieanamnese
tweemaal afgenomen. Eenmaal gebeurde dit door
de gynaecoloog of arts-assistent zonder maandkalender en eenmaal door de student-onderzoeker met
maandkalender. Beide onderzoekers waren niet op
de hoogte van de bevindingen van de ander. Er werd
een cross-overdesign toegepast ten aanzien van de
volgorde van afnemen van de anamnese, welke afwisselend eerst door de gynaecoloog of eerst door
de onderzoeker werd afgenomen. Aan de hand van
de anamnese vulden zowel de gynaecoloog als de
onderzoeker een formulier in, waarop het menstruatiepatroon werd gespecificeerd en de tijd die nodig
was om het menstruatiepatroon te achterhalen werd
genoteerd. De duur van de anamnese met gebruik
van de maandkalender werd vergeleken met de duur
van de anamnese zonder gebruik van de maandkalender.

Inclusie vond plaats tijdens het menstruatie (MENS)
spreekuur, maar ook op de spreekuren van ver-

Daarnaast werden de ingevulde maandkalender en
PBAC beoordeeld door een derde gynaecoloog die de

Methode en patiënten
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schillende gynaecologen. Nieuwe patiënten in de
vruchtbare levensfase die zich presenteerden met abnormaal uterien bloedverlies kwamen in aanmerking
voor inclusie. Een exclusiecriterium was het niet beheersen van de Nederlandse taal.

Definitie
Normaal

Cyclus 24-38 dagen, menstruatieduur 4, 5-8 dagen

Menorragie

Regelmatige cyclus, hevig en/of langdurig bloedverlies
(≥ 2 dagen stolsels en/of menstruatieduur > 8 dagen)

Metrorragie

Onherkenbare cyclus, wisselende hoeveelheden
en intervallen (tijd tussen twee bloedingen < 20 dagen)

Intermenstrueel bloedverlies (IMB) Normale menstruaties met tussentijds bloedverlies
Contactbloedingen

Bloedverlies na én als gevolg van de coïtus

Spotting bij hormonale therapie

Gering bloedverlies tussen (of zonder) de
onttrekkingsbloedingen

Patroon passend bij SC-niche

> 2 dagen bruine afscheiding aan het eind van de
menstruatie (duur > 8 dagen) of IMB dat binnen
5 dagen na de menstruatie begint

Tabel 1. Gehanteerde definities.
meest waarschijnlijke diagnose stelde (alleen aan de
hand van de ingevulde gegevens). Ook werd gekeken
hoe vaak de diagnose menorragie kon worden gesteld op basis van de maandkalender indien bij deze
patiënt volgens de PBAC sprake is van menorragie
(score ≥ 200).
Voor alle afwijkende bloedingspatronen werd de
diagnose op basis van enkel de maandkalender
vergeleken met de anamnese afgenomen door de
gynaecoloog/arts-assistent zonder maandkalender.
Intermenstrueel bloedverlies, hormonale spotting,
patroon passend bij een sectiolitteken en contactbloedingen werden bij de analyse samengevoegd tot
de categorie ‘anders’.
Ook hebben de patiënten een score (0-10) ingevuld
over de bruikbaarheid van de maandkalender (evaluatieformulier). Een tevredenheidscore ≥ 7 of een belastingsscore van ≤ 3 werd als voldoende resultaat
beschouwd.
Powerberekening en statistische analyse
De primaire uitkomstmaat is het verschil in tijdsduur
voor afname van de menstruatieanamnese. Een verschil van twee minuten werd als klinisch relevant

beschouwd, met een standaarddeviatie van twee
minuten. Uitgaande van een gepaarde t-toets en een
alpha van 0,05, zijn tien vrouwen nodig om een power te bereiken van 80%.
Het verschil in tijdsduur werd geanalyseerd met behulp van de Wilcoxon signed rank-test (non-parametrische toets voor gepaarde metingen). De statistische
analyses werden tweezijdig uitgevoerd met het programma Statistical Packages for the Social Sciences
software (SPSS, Inc., Chichago, IL). Een p-waarde
< 0,05 werd als statistisch significant beschouwd.

Resultaten
Elf van de 22 benaderde vrouwen participeerden uiteindelijk in het onderzoek. De redenen voor uitval
waren tijdgebrek, het uitblijven van de menstruatie
of het ontbreken van een vervolgconsult.
Er werd een afname van de tijdsduur van de menstruatieanamnese gevonden van gemiddeld 122 seconden (SD = 87) bij de anamnese met gebruik van
de maandkalender in vergelijking met de anamnese
zonder gebruik van de maandkalender (p = 0,006).
In tabel 2 worden de resultaten weergegeven van de

Maandkalender

Anamnese
Normaal

Menorragie

Metrorragie

Anders

Totaal

Normaal

4

1

1

1

7

Menorragie

0

2

0

0

2

Metrorragie

0

0

0

0

0

Anders

0

0

1

1

2

Totaal

4

3

2

2

11

Tabel 2. Overeenstemming/discrepantie in diagnostiek tussen anamnese en maandkalender.
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Maandkalender

PBAC
+

-

Totaal

+

1

1

2

-

0

8

8

Totaal

1

9

10

Tabel 3. Vergelijking tussen de PBAC en maandkalender voor de diagnose menorragie.
overeenstemming dan wel de discrepantie in diagnostiek tussen anamnese en maandkalender. Bij
zeven van de elf patronen was de diagnose bij de
anamnese en de maandkalender hetzelfde. Drie keer
werd een afwijkend patroon gediagnosticeerd door
de anamnese terwijl de maandkalender een normaal
patroon diagnosticeerde en één keer gaf de maandkalender intermenstrueel bloedverlies aan en werd
bij de anamnese metrorragie genoteerd.
In tabel 3 worden de resultaten weergegeven van de
vergelijking tussen de PBAC en maandkalender voor
de diagnose menorragie. Het totaal is tien, omdat
één vrouw geen PBAC had ingevuld. De maandkalender was één keer fout-positief (PBAC-score = 103).
Bij deze vrouw werd een zeer langdurige menstruatie
gevonden (12-13 dagen) met 2-3 dagen hevig bloedverlies met stolsels. Mogelijk had zij de overige dagen zo weinig bloedverlies dat er geen sprake was
van een menorragie volgens de PBAC.
In tabel 4 worden de resultaten weergegeven van
het evaluatieformulier. De bruikbaarheid van de kalender wordt door de vrouwen voldoende tot goed
beoordeeld. De uitkomsten voor gebruiksgemak varieerden van 4 tot 10 met een gemiddelde van 8. Acht
van de elf vrouwen vonden dat het weinig tijd kostte
om de maandkalender in te vullen (score ≤ 3). En zeven van de elf vrouwen gaven aan dat ze hun klachten beter konden uitleggen aan de hand van een
maandkalender (score ≥ 7).
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Conclusie en discussie
Het gebruik van de maandkalender levert een tijdwinst van gemiddeld twee minuten per anamnese
op. Op jaarbasis is dit bijna een halve werkweek in
het VUmc, waar jaarlijks ongeveer vijfhonderd nieu-

we patiënten met abnormaal uterien bloedverlies
worden gezien. Het afnemen van de twee anamneses
achter elkaar kan invloed gehad hebben op de gevonden resultaten. Bij het tweede gesprek is de patiënt immers al ‘geoefend’ en gaat de anamnese naar
verwachting sneller. Om deze bias uit te sluiten werden de anamnese van de arts en de anamnese van
de onderzoeker wisselend als eerste uitgevoerd.
De validiteit van de maandkalender in termen van
trefzekerheid van het juiste bloedingspatroon is met
dit onderzoek nog niet voldoende onderzocht. Ten
eerste was de onderzoeksgroep te klein. Ten tweede waren er te weinig abnormale patronen aanwezig
in de onderzoeksgroep. Dit komt doordat veel patiënten na het eerste polibezoek zijn begonnen met
een behandeling waardoor het menstruatiepatroon
weer genormaliseerd was tijdens het afnemen van
de anamnese bij het tweede polibezoek. Ten slotte
ontbreekt een ‘gouden standaard’ om een bloedingspatroon met zekerheid vast te kunnen stellen. Dit
maakt het lastig de registratie objectief te beoordelen. Een bloedingsregistratie in combinatie met de
anamnese lijkt het meest betrouwbaar. Echter dit is
nu juist de te onderzoeken systematiek.
Bij de vergelijking van de maandkalender met de
PBAC werd er één fout-positief geval van menorragie in de maandkalender gevonden. Daaruit zou
opgemaakt kunnen worden dat de definitie van menorragie die gebruikt wordt voor de maandkalender
wellicht niet voldoet, ervan uitgaande dat de PBAC
correct is ingevuld. Bij de aanwezigheid van stolsels
op minimaal twee dagen van de menstruatie en een
menstruatieduur van langer dan acht dagen is er niet
altijd sprake van menorragie. De maandkalender
zou wat betreft de diagnose menorragie net als de
PBAC gevalideerd moeten worden aan de hand van
werkelijk gemeten bloedverlies; pas daarna kan een
goede definitie opgesteld worden. Hierbij moet nog
opgemerkt worden dat een langdurige, niet hevige
menstruatie, hoewel als normaal afgegeven door de
PBAC, zeer hinderlijk voor de patiënt kan zijn.
De bruikbaarheid van de maandkalender werd door
patiënten voldoende tot goed beoordeeld.
Het gebruik van de maandkalender geeft een significante reductie van de anamneseduur. Alvorens de
maandkalender op grote schaal te implementeren is
aanvullende validatie noodzakelijk. Dit kan enerzijds
door de onderzoeksgroep uit te breiden, anderzijds
Gemiddelde
score (0-10)

Range

‘Ik vond de maandkalender makkelijk in gebruik.’

8

4-10

‘Het kostte veel tijd om de maandkalender in te vullen.’

3

1-8

‘Ik kan mijn klachten beter uitleggen aan de hand van de maandkalender.’

7

3-10

Tabel 4. Resultaten evaluatieformulier.

door de maandkalender af te zetten tegen werkelijk
gemeten bloedverlies, zoals ook eerder bij de PBAC
is gedaan. Het huidige onderzoek toont al wel aan
dat de maandkalender een handig hulpmiddel is bij
de anamnese zonder al te grote belasting van de patiënt.
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Samenvatting
Doel: Onderzoeken of gebruik van de maandkalender een afname geeft van de (menstruatie)anamnesetijd en het valideren van de resultaten van de
maandkalender.
Methode: Deze instrumentele studie is uitgevoerd
op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van
het VUmc en het SLAZ tussen november 2009
en april 2010. Er werden elf vrouwen met abnormaal uterien bloedverlies geïncludeerd. Alle vrouwen vulden gedurende drie maanden een PBAC en
maandkalender in. De duur van de anamnese met
gebruik van de maandkalender werd vergeleken
met de duur van de anamnese zonder gebruik van
de maandkalender. Daarnaast werden de diagnosen gesteld op basis van de anamnese, PBAC en
maandkalender met elkaar vergeleken en werd de
bruikbaarheid van de maandkalender beoordeeld
aan de hand van een evaluatieformulier.
Resultaten: De duur van de menstruatieanamnese
liet een significante afname zien (p = 0,006) bij gebruik van de ingevulde maandkalender. Bij zeven
van de elf bloedingspatronen was de diagnose bij
de anamnese en de maandkalender hetzelfde. Wat
betreft menorragie was de maandkalender in één
geval fout-positief. De bruikbaarheid van de kalender wordt voldoende tot goed beoordeeld.
Conclusie: Het gebruik van de maandkalender
geeft een significante reductie van de anamneseduur. Op basis van deze studie is het niet mogelijk conclusies te trekken over de validiteit van de
maandkalender. Desalniettemin toont deze studie
wel aan dat de maandkalender een handig hulpmiddel is bij de anamnese. Alvorens de maandkalender op grote schaal te implementeren is aanvullende validatie noodzakelijk.
Trefwoorden
abnormaal uterien bloedverlies, diagnostiek,
maandkalender, PBAC, menstruatieanamnese
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Summary
Objective: To demonstrate that time can be saved
by using the monthly calendar while taking the
medical history and to validate its results.
Methods: An instrumental study was performed at
the Department of Obstetrics and Gynaecology of
the VU University Medical Centre Amsterdam and
the Sint Lucas Andreas Ziekenhuis between November 2009 and May 2010. Eleven women with abnormal uterine bleeding were included. All women

filled in a PBAC and a monthly calendar for a period of three months. The duration of medical history with and without use of the completed monthly
calendar was compared. Adjacent diagnoses based
on the medical history, PBAC and monthly calendar were compared. In addition all women gave a
subjective score for the usefulness of the monthly
calendar.
Results: The duration of medical history showed
a significant decrease (p=0,006) with use of the
completed monthly calendar. For seven out of eleven bleeding patterns, the diagnosis based on the
monthly calendar was the same as the diagnosis
based on the medical history. Concerning menorrhagia, the monthly calendar was false positive
for one case. The score for the usefulness of the
monthly calendar was sufficient or good.
Conclusions: The use of a monthly calendar while
taking the medical history leads to a significant decrease of the duration of the latter. It is not possible
to draw any conclusions about the validity of the
monthly calendar based on this study. However,
the current study does demonstrate that the monthly calendar may be a helpful diagnostic instrument
in taking the medical history. More extensive research will be needed in order to implement the
monthly calendar on a large scale.
Keywords
abnormal uterine bloodloss, diagnostics, monthly
calendar, PBAC, menstrual medical history
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Monoamniotische
g emellizwangerschap
Voldoende evidence voor een 
eenduidig beleidsadvies?
E. Hink, I.H. Linskens en M.C. Haak
Inleiding

Resultaten

De prevalentie van monoamniotische (MA) gemelligraviditeiten is met 1 op 90.000 levendgeborenen
heel erg laag. Eén procent van alle monozygote
tweelingen is monoamniotisch. MA-gemelligraviditeiten zijn geassocieerd met een hoge antenatale
en perinatale morbiditeit en mortaliteit.1-9 Hoewel
dit voor een deel wordt veroorzaakt door veel voorkomende complicaties bij gemelligraviditeiten zoals
vroeggeboorte en laag geboortegewicht, is de belangrijkste oorzaak navelstrengverstrengeling, een
specifieke complicatie van MA-gemelligraviditeiten.
Tijdens een ledenvergadering van de werkgroep
foetale echoscopie bleek in april 2010 dat aangeboden zorg voor monoamniotische gemelligraviditeiten in ons land grote variatie vertoont. Om die
reden werd het initiatief genomen de literatuur over
dit onderwerp te verzamelen en de wetenschappelijke onderbouwing voor antenatale zorg en beleid
van deze zwangerschappen hier te presenteren.
Voorts geven wij ter illustratie een kort overzicht
van het verloop van alle monoamniotische gemelligraviditeiten van een derdelijnsziekenhuis in een
periode van drie jaar, welke prospectief vervolgd
werden vanaf 1 april 2007. De aanleiding hiervoor is
mede ingegeven door de recent verschenen Richtlijn
Meerlingzwangerschap, die in onze ogen relatief
vrijblijvend is ten aanzien van de zorg voor monoamniotische gemellizwangerschappen.

Pathogenese en prevalentie
Bij een monoamniotische (MA) gemelligraviditeit bevinden beide foetussen zich in één amnionholte en
hebben één gemeenschappelijke placenta. Een MAgemelli ontstaat wanneer de splitsing van de zygote
relatief laat plaatsvindt, namelijk tussen acht en dertien dagen na de fertilisatie.1-6 Wanneer deze splitsing
eerder dan dag 4-8 plaatsheeft, kan een bichoriale
gemelli ontstaan (25% van de monozygote gemelligraviditeiten) of een monochoriale-biamniotosche gemellizwangerschap (75%).5 Een latere deling van de
zygote (na dag 13) leidt tot een niet volledige splitsing
van de embryonen (conjoined twin of Siamese tweeling).5 Monoamnioticiteit is zeer zeldzaam en komt
slechts bij 1% van alle monozygote gemelligraviditeiten voor. Een prevalentie van 1 per 90.000 levendgeborenen wordt beschreven.1-6

Methode
Review van de bestaande literatuur. Er werd gezocht
met het trefwoord ‘mono-amniotic’ in PubMed. Van
alle artikelen gepubliceerd ná 1990 werd het volledige artikel opgevraagd en betrokken in de literatuurstudie. Door middel van cross-referencing werden
een aantal oudere artikelen geselecteerd (een aantal
grote case-series), waarvan ook het volledige artikel
betrokken werd in de analyse.

Diagnose
Centraal in de diagnostiek staat het ontbreken van
een tussenschot in meer dan één echoscopisch onderzoek, liefst in het eerste of vroeg in het tweede
trimester. Pathognomonisch voor MA-tweelingen is
een enkele dooierzak bij twee embryo’s vroeg in het
eerste trimester of navelstrengverstrengeling later
in de zwangerschap. De navelstrenginserties liggen
doorgaans dicht bij elkaar en de lokalisatie daarvan
is de enige manier van identificatie van de individuele foetus. Navelstrengverstrengeling kan echter
zelfs in het eerste trimester optreden waardoor het
niet meer duidelijk is welke insertie bij welke foetus
hoort.1-6
Wanneer bij echoscopisch onderzoek in het tweede
trimester geen tussenschot gevisualiseerd kan worden, en gegevens over het tussenschot in het eerste
trimester ontbreken, dient differentiaaldiagnostisch
ook gedacht te worden aan transfuseur-transfuséesyndroom (TTS), waarbij de donor tegen de wand
gedrukt ligt en het tussenschot daardoor slecht zichtbaar is (stuck twin). Bij de initiële diagnose is het
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belangrijk om de foetale posities en bewegingen te
beschrijven (en de variaties daarin), vooral om een
conjoined twin uit te sluiten.2-4
Complicaties – navelstrengverstrengeling
Het belangrijkste probleem bij MA-gemelligraviditeiten is de hoge perinatale mortaliteit, in het verleden beschreven als 50-60%.3 In recentere caseseries
wordt echter 10-30% mortaliteit beschreven voor foetussen zónder structurele afwijkingen.1-6
De hoge perinatale mortaliteit wordt, naast de gebruikelijke algemene complicaties van tweelingzwangerschappen als vroeggeboorte en een laag
geboortegewicht, vooral veroorzaakt door navelstrengverstrengeling (cord entanglement).1-9 Deze
specifieke complicatie van de monoamniotische gemelli wordt in 63-100% van de gevallen beschreven
(figuur 1).1-6 Dit kan met behulp van echografie al
vanaf het eerste trimester worden vastgesteld. Meer
dan 50% van de perinatale mortaliteit wordt toegeschreven aan deze complicatie.1,3,6-9
Complicaties – verhoogd risico op congenitale afwijkingen
Congenitale afwijkingen komen bij MA-gemelligraviditeiten in 10 tot 30% van de gevallen voor.2 Ze zijn
doorgaans discordant. Van deze foetussen met een
congenitale afwijking overlijdt ongeveer 45% perinataal.2 De meest frequente en belangrijkste afwijkingen zijn de acardiacus, neuralebuisdefecten en
cardiale afwijkingen.1,2,6,7,9 Het is voor te stellen dat
de relatief late splitsing van het embryo bij MA-gemelligraviditeiten gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling van de embryo’s en dat dit bijdraagt aan
het hoge percentage congenitale afwijkingen. In het
geval van ernstige foetale afwijkingen bestaat de mogelijkheid van selectieve reductie van de aangedane
foetus in de vorm van foetoscopische navelstrengcoagulatie. Dit wordt in Nederland uitgevoerd door het
Leids Universitair Medisch Centrum, nationaal verwijscentrum voor foetale therapie.
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Complicaties – problemen specifiek gerelateerd aan
monochoriaal: transfuseur-transfuséesyndroom
Het transfuseur-transfuséesyndroom (TTS) komt bij
monoamniotische tweelingzwangerschappen in vergelijking met diamniotische tweelingzwangerschappen minder vaak voor (~ 2-5% bij MA- versus 10%
bij DA-gemelli).10 Dit wordt toegeschreven aan het
frequenter voorkomen van (beschermende) arteriële-arteriële connecties in de placenta, omdat de navelstrenginserties doorgaans dichtbij elkaar gelegen
zijn.1,2 Het detecteren van TTS is echter moeizamer
bij MA-gemelligraviditeiten omdat de belangrijkste
raadgever, het verschil in vruchtwatercompartiment,
afwezig is. Verlate of geen identificatie van klinische
manifestaties van TTS kan ook bijdragen aan de la-

ger gerapporteerde incidentie van TTS bij MA-gemelligraviditeiten.9 TTS wordt bij MA-gemelligraviditeiten
gediagnosticeerd aan de hand van discordante blaasvulling, abnormale dopplerflow in één van beide
foetussen, polyhydramnion, discordante groei of tekenen van hydrops foetalis.1,9
Complicaties – andere: foetale groei en premature
partus
Groeirestrictie van beide foetus (11%)7 en discordante groei (11-20%)1,7 zijn andere complicaties van MAgemelligraviditeiten. Placentaire vaatanastomoses,
maar met name ook de discordante placentaverdeling, zogeheten unequal sharing, zouden bij kunnen dragen aan de discordante groei. Intra-uteriene
groeivertraging met eventuele hemodynamische
instabiliteit bij beide foetussen (als gevolg van vasculaire anastomosen) samen met intermitterende navelstrengocclusie is geassocieerd met neurologische
morbiditeit.1 Daarnaast bestaat er voor MA-gemelligraviditeiten evenals voor DA-gemelligraviditeiten
een verhoogde kans op premature partus: 50% bevalt vóór 34 weken.1-7
Management van mono-amniotische gemelligraviditeit
Tot voor kort werd aangenomen dat het optreden
van intra-uteriene sterfte bij MA-gemelligraviditeiten door navelstrengverstrengeling een acuut fenomeen was en dat daarom foetale bewaking geen
plaats had in de zorg voor MA-gemelligraviditeiten.
In cohorten waar in een gehospitaliseerde setting
vanaf een levensvatbare zwangerschapsduur frequente foetale bewaking een tot drie maal per dag
gedurende één uur door middel van het cardiotocogram (CTG) werd toegepast, traden echter geen
gevallen van intra-uteriene vruchtdood (IUVD) op.4,6
De auteurs van deze publicaties redeneren dat het
niet optreden van IUVD toegeschreven kon worden aan de (premature) sectio’s die verricht werden vanwege foetale nood, waarbij de neonaten
dit allen zonder schade overleefden.4,6 In de gehospitaliseerde groepen was er tevens een hoger geboortegewicht, een latere zwangerschapsduur bij
geboorte en een afname in samengestelde neonatale morbiditeit.4,6 De auteurs stellen dat een navelstrengafsluiting door verstrengeling met name
laat in het tweede en derde trimester een minder
acuut fenomeen is dan vroeger werd aangenomen.
De toegenomen kracht die bij de bewegingen van
een grotere foetus vrijkomt, zou een ‘lossere’ knoop
langzaam doen vastsnoeren, zich uitend in CTGafwijkingen. 2,4,6,11 Op basis van deze studies lijkt er
een plaats te zijn voor foetale bewaking bij MA-gemelligraviditeiten, hoewel bewijs door prospectieve
randomisatie helaas ontbreekt.

Caseserie
1 Diagnose MA 1e trimester, navelstrengverstrengeling gevisualiseerd vanaf AD 15+0.
Bij AD 27+5 meldt patiënte zich met verminderde kindsbewegingen: IUVD kind I, verstrengeling met
knoopvorming. Gekozen voor expectatief beleid (acute moment reeds gepasseerd, CTG kind 2 zonder
afwijkingen). Echoscopisch tekenen van anemie bij kind II waarvoor intra-uteriene transfusie in LUMC.
AD 30+3 opname dreigende partus prematurus waarvoor corticosteroïden en weeënremming. Sectio caesarea bij AD 31+0 in verband met toenemende ontsluiting. Levenloze dochter 756 en dochter 1380 gram,
apgarscore 5/8, situs inversus postnataal gediagnosticeerd, op leeftijd van 3,5 jaar neurologische ontwikkeling zonder afwijkingen.
2 Diagnose MA 1e trimester, navelstrengverstrengeling gevisualiseerd vanaf AD 25+6, start foetale bewaking AD 28 weken, zonder afwijkingen.
Primaire sectio caesarea AD 34+0, dochter 1930 gram, apgarscore 9/10 en dochter 1950 gram, apgarscore
9/10.
3 Diagnose MA 1e trimester, navelstrengverstrengeling gevisualiseerd vanaf AD 11+5,
AD 13+5 aanhoudende bradycardie kind II, verwijzing LUMC ter overweging navelstrengligatie; geen aanwijzing navelstrengpathologie. AD 15+1 IUVD beide foetussen. Inleiding misoprostol.
4 Diagnose MA 1e trimester, navelstrengverstrengeling gevisualiseerd vanaf AD 18+4, opname AD 22+4 in
verband met asymptomatische cervixlengteverkorting.
AD 23+3 PPROM, partus immaturus AD 23+4, zoon 660 gram, apgarscore 1/0/0, post partum overleden
en zoon 751 gram, levenloos geboren.
5 Diagnose MA 1e trimester, navelstrengverstrengeling gevisualiseerd vanaf AD 21+5, start foetale bewaking
AD 28 weken.
Primaire sectio caesarea AD 34+0, dochter 2180 gram, apgarscore 9/10 en dochter 2210 gram, apgrascore
9/10.
6 Diagnose MA 1e trimester, eerste vaststelling navelstrengverstrengeling AD 12+2.
Na meerdere counselinggesprekken over risico’s MA-gemelligraviditeit verzoek echtpaar om zwangerschapsbeëindiging TOP AD 13+5.
Tabel 1. Caseserie MA-gemellizwangerschappen, afdeling Prenatale diagnostiek, Vrije Universiteit medisch
centrum, 2007-heden.
Timing van de bevalling
Intra-uteriene sterfte bij MA-gemelligraviditeiten komt
gedurende de gehele zwangerschap voor en is lastig te
voorspellen. Roque et al. beschrijven een toename in
de mortaliteit na 32 weken.1 In deze case-serie van 133
MA-gemelligraviditeiten is er een mortaliteit van 2-4%
voor elke 2 weken tot en met 32 weken, daarna 11% in
de periode 33-35 weken, en 21,9% tussen 35-37 weken
zwangerschapsduur.1 Een grote Nederlandse case-serie van 98 monoamniotische gemelligraviditeiten van
Hack et al. vond 4 casus van perinatale sterfte na een
zwangerschapsduur van 32 weken.11 Dit komt overeen

met de resultaten van andere studies.2,5,6 Deze bevinding past in de daling in perinatale mortaliteit (van 5060% naar 15-23%) in de laatste 20 jaar, vermoedelijk
op basis van het wereldwijd agressievere beleid ten
aanzien van iatrogene premature partus per sectio
caesarea.1-9,11
Het aanbevolen moment van de bevalling per primaire
sectio caesarea varieert tussen een zwangerschapsduur van 32 en 35 weken.1,2,4-9,11 Deze aanbeveling
komt echter tot stand door indirect bewijs, en een randomised controlled trial die dit onderzoekt, ontbreekt.
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Figuur 1. Navelstrengverstrengeling echoscopisch en na sectio caesarea.
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Caseserie
In het Vrije Universiteit medisch centrum te Amsterdam werden vanaf april 2007 in een periode van
drie jaar alle MA-gemelligraviditeiten prospectief
vervolgd. Er werden zes MA-gemelligraviditeiten gediagnosticeerd. Tabel 1 laat het beloop van deze MAgemelligraviditeiten zien.

Discussie
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Zorg voor MA-gemelligraviditeiten in Nederland
De aangeboden zorg voor MA-gemelligraviditeiten
kan op dit moment louter worden gebaseerd op verschillende retrospectieve caseseries en is gevoelig
voor zowel positieve als negatieve publicatiebias.
Er bestaat een gebrek aan gerandomiseerde studies
over het antepartummanagement van deze zwangerschappen en de timing van de bevalling.
In Nederland bestaan er ruime verschillen in zorg
voor deze zwangerschappen. In de nieuwe Richtlijn
Meerlingenzwangerschap van de NVOG wordt ten
aanzien van foetale bewaking geen helder advies
gegeven om dit toe te passen dan wel na te laten.12
Het gebrek aan standaardisatie van antepartummanagement en timing en modus van bevalling bij deze
hoogrisicozwangerschappen komt ook naar voren in
de studie van Hack et al. die hierin een grote mate
van heterogeniciteit vonden.11
Het merendeel van de caseseries in de literatuur
adviseert foetale bewaking vanaf een levensvatbare
zwangerschapsduur, variërend van 25 tot 28 weken,
en één tot drie maal per dag gedurende één uur door
middel van het cardiotocogram (CTG), al dan niet in
gehospitaliseerde setting.2,4-7, 9 Hoewel in deze caseseries geen gevallen van IUVD optraden bij de gehospitaliseerde patiënten, dient men dit af te wegen
tegen de toegenomen kosten verbonden aan deze
intensieve gehospitaliseerde foetale bewaking. Daarnaast bestaat er binnen deze setting mogelijk meer
risico op maternale complicaties zoals trombose of
wellicht een onnodige iatrogene vroeggeboorte door
een vals-positieve CTG-bevinding.
In de caseserie van Hack et al. werd 42% (41/98)
van de foetussen vaginaal geboren.11 Hieruit kan afgeleid worden dat in Nederland de modus partus bij
deze hoogrisicozwangerschappen niet routinematig
bestaat uit een sectio caesarea. De nieuwe Richtlijn
Meerlingzwangerschap van de NVOG is wel eenduidig in de advisering om een sectio caesarea toe te
passen. De zwangerschapsduur waarop deze sectio
caesarea moet worden verricht is volgens de nieuwe
richtlijn nog steeds relatief ruim (32-34 weken).12 Het
tijdstip van de beëindiging van een MA-gemelligraviditeit is een afweging tussen de kans op intra-uteriene sterfte bij deze hoogrisicozwangerschappen en
het risico op neonatale complicaties ten gevolge van
iatrogene vroeggeboorte. Dat de nieuwe richtlijn nog
een relatief ruime spreiding toelaat van drie weken

maakt dat bijvoorbeeld in situaties van intra-uteriene
overplaatsing door gebrek aan NICU-capaciteit, een
zwangere geconfronteerd kan worden met heterogeniciteit in timing van de bevalling bij deze hoogrisicozwangerschappen in Nederland.
Voorts kan de toegenomen mogelijkheid van communicatie tussen patiënten ook leiden tot discussies in
de spreekkamer over de vraag waarom bijvoorbeeld
foetale bewaking in een nabijgelegen ziekenhuis wel
toegepast wordt in exact dezelfde situatie. Nog lastiger zal de opmerking zijn van een fictieve patiënte
bij wie een IUVD is opgetreden bij bijvoorbeeld 33
weken die stelt dat haar zwangerschap in een ander
centrum een week eerder beëindigd zou zijn. Juist
deze situaties waarin de argumentatie om zorginterventies wel of niet toe te passen nooit verkregen zal
worden door prospectief gerandomiseerde onderzoeken gezien de zeer lage prevalentie van de aandoening, nopen in onze ogen tot een richtlijn die meer
sturend is dan de huidige richtlijn. In onze vereniging
is het een goede gewoonte om experts op een bepaald gebied een richtlijn op te laten stellen. Bij gebrek aan bewijs van niveau A geeft een richtlijn die
wat minder sturend is ruimte voor eigen interpretatie
van de beschikbare literatuur. In onze ogen doet dit
echter onvoldoende recht aan de expertise van de samenstellers. Een meer sturende keuze, bijvoorbeeld
ten aanzien van de zwangerschapsduur van sectio
caesarea, zou naar onze mening wenselijk zijn.
Eindconclusie
De prognose van MA-gemelligraviditeiten is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Desondanks is de morbiditeit en vooral mortaliteit van MA-gemelligraviditeiten
nog altijd aanzienlijk. Op basis van de bestaande literatuur moet geconcludeerd worden dat er geen bewijs
van kwalitatief goed niveau is hoe deze zwangerschappen te begeleiden. Er zijn aanwijzingen dat foetale
bewaking vanaf een levensvatbare zwangerschapstermijn in gehospitaliseerde setting zinvol is. Juist in een
situatie met een substantiële kans op sterfte noopt
dit tot standaardisatie in antepartummanagement en
timing van bevalling in een poging de morbiditeit en
mortaliteit verder terug te dringen en dringt onzekerheden bij patiënte en hulpverlener terug.
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Samenvatting
De prognose van monoamniotische (MA) gemelligraviditeiten is de afgelopen jaren sterk verbeterd.
Desondanks is de morbiditeit en vooral de mortaliteit van MA-gemelligraviditeiten nog altijd aanzienlijk. Er zijn aanwijzingen dat foetale bewaking
vanaf een levensvatbare zwangerschapstermijn in
gehospitaliseerde setting zinvol is. De aangeboden
zorg voor MA-gemellizwangerschappen vertoont in
ons land grote variatie. Standaardisatie in antepartummanagement en timing van bevalling kan de
morbiditeit en mortaliteit verder verlagen en dringt
onzekerheden bij patiënte en hulpverlener terug.

ery can further reduce the perinatal morbidity and
mortality and decrease uncertainties for the patient
and the caretaker.

Trefwoorden
monoamniotische gemellizwangerschap, complicaties, antepartummanagement, timing van bevalling
Summary
The prognosis of mono-amniotic twins has improved over the last 20 years, but the perinatal
morbidity and especially mortality still remain
high. There is some evidence that intensive monitoring in an inpatient setting from the time of viability reduces perinatal mortality. The provided
care for mono-amniotic twins in the Netherlands
shows, however a wide variation. Standardization
of ante-partum management and timing of deliv-
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Bouwdijkspeculum,
bouwdijkrek, de operatie
volgens Van Bouwdijk
Bastiaanse
Eponiemen, deel 1
A.T.M. Verhoeven
Inleiding
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Marius van Bouwdijk Bastiaanse werd 125 jaar geleden geboren.
Bovengemelde eponiemen hebben alle drie betrekking op de behandeling van het cervixcarcinoom. Bij
Bouwdijks aantreden als hoogleraar in 1938 bedroeg
de sterfte per 100.000 vrouwen in Nederland daaraan 12,3; thans bedraagt die jaarlijkse sterfte 3 op
100.000 vrouwen (244 vrouwen in 2008).
In 1821 verrichtte Sauter (Konstanz) de eerste vaginale totale uterusextirpatie wegens cervixcarcinoom.
Na invoering van de antisepsis werd deze ingreep
verder ontwikkeld door Czerny (Heidelberg, 1878),
Schuchardt (Stettin, 1893)1 en Schauta (Wenen, 1901),
en vervolmaakt door Amreich (Wenen, 1924).2-4
Voor de stadia I en II bleef de schautaoperatie lang
superieur boven de abdominale benadering waarbij
ook de lymfeklieren verwijderd konden worden en
de uitbreiding in buik en kleine bekken beter kon
worden geëvalueerd. Dit vooral vanwege een bij de
schautaoperatie ruimere vaginamanchet, parametriumverwijdering en lagere operatiemortaliteit, vooral
ook bij patiënten met verhoogd operatierisico als
adipositas. De tumor werd in de jaren 1939 tot 1957
in Amsterdam meestal voorbehandeld met radium
(de zogenaamde Parijse methode) en afgesloten met
röntgentherapie op het kleine bekken.
Van Bouwdijk Bastiaanse betwijfelde of de voordelen van een lymfadenectomie wel opwogen tegen
de nadelen van het verhoogde operatierisico, met
name de mortaliteit en fistels. In 1954 behoorden
zijn resultaten tot de beste der wereld. Later werd
de schautaoperatie wel uitgebreid met een pelviene
transperitoneale lymfadenectomie volgens Taussig
(AVRUEL,5 Sindram,1957,6) of extraperitoneale lymf
adenectomie (Mitra-Schauta, 1951).
De redenen daarvan waren de vondst van positieve
klieren ondanks voorafgaande radiotherapie en aanwijzingen dat vijfjaarsoverleving mogelijk was na

verwijdering van positieve lymfeklieren. Men veronderstelde een toename van de overlevingskans van
5 à 7% en mogelijk zelfs nog meer door een pelviene
lymfadenectomie. Zodoende werden de voordelen
van de schauta-wertheimoperatie gebundeld en de
nadelen van beide vermeden.6
Bouwdijks vermoeden van de grotere risico’s van de
AVRUEL bleek juist: fistelvorming trad op bij 8,3%
van de patiënten na de AVRUEL tegenover 4,3 % na
de schautaoperatie, dat gold ook voor trombo-embo
liën.7 De operatiemortaliteit van de AVRUEL daalde van
2,25% naar 0,7% in later jaren, terwijl die in de jaren
1950-1969 bij de schautaoperatie slechts 0,1% bedroeg.
De vijfjaarsoverleving van de stadia IB en IIA nam na
invoering van de AVRUEL toe van 68 maar 80%.8
Van Bouwdijk Bastiaanse verbleef kort na het einde
van de Eerste Wereldoorlog (1918) gedurende een
klein jaar in het toenmalige Mekka van de gynaecologische chirurgie Wenen, dat door de verloren oorlog straatarm was geworden, en waar men aan de
eerste Universitäts Frauenklinik bij Schauta tegen betaling mee kon opereren en op kadavers oefenen.
Terug in Nederland introduceerde hij hier de vaginale operatietechnieken van de Weense school met
het bijbehorend instrumentarium: onder meer het
korte speculum van Breisky- Navratil en het schautarek. Zoals zo vaak kende later niemand meer de oorspronkelijke namen en ontstond er een eponiem bij
gebrek aan beter. Men noemde het naar Bouwdijk,
maar Van Bouwdijk Bastiaanse zelf heeft die benaming, voor zover wij konden nagaan, daar nooit voor
gebruikt. In de klinieken van zijn leerlingen raakte
die naamgeving nadien echter wijd verspreid. Zelf
opgeleid door ’Bouwdijkianen’ als professor Plate,
Van Sante, professor Mastboom en mevrouw Luyken-Ozolins was het vanzelfsprekend als je om de
’korte’ of ’lange Bouwdijk’ vroeg.
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Figuur 2. Het uiteenwijken van de vaginawand door het op spanning
vaginawand, en het zichtbaar maken van de onderkant van de blaas e
supravaginale.3

Van Bouwdijk Bastiaanse en zijn volgelingen gebruikten het korte s
schuiven en na openen van de plica vesicouterina de fossa vesicoute
blaas naar ventraal te heffen.

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

Bouwdijkspeculum
Navratil
en het schauta-rek. Zoals zo vaak kende later niemand meer de oorspronkelijke
Sommige gynaecologische operateurs beschouwen
namen
en
ontstond er een eponiem bij gebrek aan beter. Men noemde het naar Bouwdijk,
de breiskyspecula als onvervangbaar.3
maar Van Bouwdijk Bastiaanse zelf heeft die benaming, voor zover wij konden nagaan, daar
nooit
voor gebruikt.
In de
de beste
klinieken
van zijn
Zij verschaffen
volgens hen
aanpassing
aan leerlingen raakte die naamgeving nadien echter
wijd
Zelfbijopgeleid
door
als professor Plate, Van Sante, professor
iedereverspreid.
situatie, zowel
de vaginale
als ’Bouwdijkianen’
bij de abMastboom
en mevrouw
Luyken-Ozolins
was het vanzelfsprekend als je om de ’korte’ of
dominale operaties.
Zij zijn zeer
geschikt om actief
’lange
Bouwdijk’
te assisteren.
Speciaalvroeg.
ook bij vaginale ingrepen om
daar bij ieder stapje de vaginawand op spanning te
houden, zodat de lagen bij het splijten goed zichtBouwdijkspeculum
baar worden.

Figuur 3. Fossa obturatoria vrijgeprepareerd: het ligamentum
laterale wordt
door een brei- het ligamentum umbili
Figuur 3. umbilicale
Fossa obturatoria
vrijgeprepareerd:
3
skyspeculum
naar
mediaal
gedrukt.
een breiskyspeculum naar mediaal gedrukt.3

De
breiskyspecula
worden
ook gebruikt
bij de
Delange
lange
breiskyspecula
worden
ook gebruikt
bij de wertheim-okaba
wertheim-okabayashioperatie om de fossa paravesifossa paravesicalis en pararectalis vrij te prepareren.
calis en pararectalis vrij te prepareren.

Het130
130
oude
familiebedrijf
van medische
instrumenten Odelga
Het
jaarjaar
oude
familiebedrijf
van medische
instruinstrumenten
steedsmaakt
in een
van lengten en breedten.
menten
Odelga nog
in Wenen
de scala
instrumenten
nog steeds in een scala van lengten en breedten.
August Breisky, geboren in Klatten (Bohemen), was
hoogleraar in Salzburg, Bern, Praag en Wenen. Hij
Figuur 1. Drie verschillende breiskyspecula. Links 3 x
3
was een
vriendelijk
en leverde
18
cm;
midden
2
x
10
cm;
rechts
2,5
x
8
cm.
Figuur 1. Drie verschillende breiskyspecula. Links
3 x geniaal
18 cm;enmidden
2 xman,
10 cm;
rechts bij2,5 x
3
dragen
aan
de
ontwikkeling
van
de
operatieve
gy8 cm.
naecologie. Hij is vooral ook bekend vanwege zijn
Van Bouwdijk Bastiaanse en zijn volgelingen gebruikklassieke beschrijving van de kraurosis vulvae
ten het korte speculum om de blaas af te schuiven en
Sommige gynaecologische operateurs beschouwen de breiskyspecula als9 onvervangbaar.3
(lichen sclerosus et atroficus). Ernst Navratil (1902na openen van de plica vesicouterina de fossa vesiZij
verschaffen volgens hen de beste aanpassing1979)
aanwas
iedere
situatie, zowel bij de vaginale als
couterina te ontplooien door de blaas naar ventraal
hoogleraar in Graz en expert op het terrein
bij
de abdominale operaties. Zij zijn zeer geschikt
actief volgens
te assisteren.
Speciaal ook bij
te heffen.
van om
de operatie
Schauta-Amreich.

vaginale ingrepen om daar bij ieder stapje de vaginawand op spanning te houden, zodat de
lagen bij het splijten goed zichtbaar worden.
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Bouwdijkrek
Van Bouwdijk Bastiaanse benadrukte dat bij moeilijke vaginale operaties het zicht optimaal moet zijn;
vooral de hoog in het kleine bekken gelegen structuren (ovaria en dergelijke) worden dan gemakkelijker toegankelijk. Natuurlijk is een maximale buiging
in de heup wel te bewerkstelligen met de normale
beenhouders, bij voorbeeld door de steunen verticaal te plaatsen en hiertegen de kuiten te laten
rusten. Van Bouwdijk Bastiaanse gaf echter de voorkeur aan de sterke flexie in de knie, waardoor zijns
inziens het gevaar voor overstrekking van de nervus
ischiadicus minder is. Om diezelfde redenen maakte
hij er bezwaar tegen dat de assistenten het onderbeen van de patiënte op hun rug namen.10 De ligging
volgens Van Bouwdijk Bastiaanse kan men realiseren
door bekkenkanteling waarbij de symfyse zoveel mogelijk craniaalwaarts wordt gebracht.10 De patiënt ligt
in steensnedeligging met maximale flexie van heupen kniegewricht en abductie en exorotatie van het
heupgewricht. Dit geeft de assistenten die de specula hanteren een beter bereik van het operatieterrein
dan de beensteunen.
Ten einde een zo ideaal mogelijke ligging te bereiken construeerde Van Bouwdijk Bastiaanse speciale
kousen voor het onderbeen van de patiënte, die te-

Figuur 6. Schautarek, anno 2010, Atrium Medisch
Centrum Parkstad.
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zenuwen tegen het ligamentum inguinale (Poupart),
met als gevolg ischaemie en quadricepsparese.11 Postoperatief bestaat er dan pijn in de lies, een doof gevoel of paresthesie aan de binnenkant van het been,
flexiezwakte in de heup, extensiezwakte in het kniegewricht en een afwezige kniepeesreflex. Als regel
vindt volledig functieherstel plaats, mits het neurale letsel tijdig onderkend wordt en prompt wordt
gestart met fysiotherapie om spieratrofie te voorkomen. Zelf heb ik dit slechts eenmaal meegemaakt–
na een 2,5 uur durende operatie – op meer dan 1200
operaties met gebruik van het bouwdijkrek.
Het schautarek werd in het AMC omstreeks 1996 afgeschaft omdat niet meer kon worden voldaan aan
de OK-voorschriften van goede desinfectie van de
lange sokken en de leren riemen. Men leerde zich
daarna toch wel behelpen, maar voor de assistentie
was het geen verbetering.
Schauta
was achtereenvolgens hoogleFiguur
5.
Ligging
volgens
Van
Bouwdijk
Bastiaanse
Figuur 5. Ligging volgens Van Bouwdijk Bastiaanse in het Friedrich
bouwdijkrek,
1954, Wilhelmina
10
Gasthuis
Universiteit van
raar Obstetrie en Gynaecologie in Innsbruck, Praag
in het bouwdijkrek,
1954,Amsterdam.
Wilhelmina
Gasthuis Unien Wenen, waar hij hoofd werd van de eerste Universiteit van Amsterdam.10
Van Bouwdijk Bastiaanse benadrukte dat bij moeilijke vaginale operaties het zicht optimaal
moet zijn; vooral de hoog in het kleine bekken gelegen structuren (ovaria en dergelijke)
worden dan gemakkelijker toegankelijk. Natuurlijk is een maximale buiging in de heup wel te

gebruik van het bouwdijkrek.
Het schautarek werd in het AMC omstreeks 1996 afgeschaft omdat niet meer kon worden
voldaan aan de OK-voorschriften van goede desinfectie van de lange sokken en de leren
riemen. Men leerde zich daarna toch wel behelpen, maar voor de assistentie was het geen
verbetering.

sectie Verloskunde en Gynaecologie van de Royal Society of Medicine in Londen.12,13
Zelf gaf hij daaraan de titel: Bastiaanse’s method for
surgical closure of very large irradiation fistulae of
the bladder and rectum.14
Deze grote gecombineerde vesicorectale vaginale
fistels ontstonden – soms pas vele jaren later – na
de gecombineerde radiumvoorbehandeling, gevolgd
door de schautaoperatie wegens cervixcarcinoom,
zoals die vanaf 1950 als standaardbehandeling door
Van Bouwdijk Bastiaanse was ingevoerd, behoudens
voor de gevallen van Stadium I zonder exofytische of
ulcererende tumorgroei.12,14
Figuur 8. Friedrich Schauta 1849-1919.

Met behulp van een abdominovaginale operatietechniek, waarbij een grote omentumlap tussen de in
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Door zijn opvolger als hoogleraar aan de Universiteit Amsterdam G. Kloosterman (1915-2004) werd in
De operatie volgens Van Bouwdijk
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fistulae of the bladder and rectum.

Deze grote gecombineerde vesicorectale vaginale fistels ontstonden – soms pas vele jaren
later – na de gecombineerde radiumvoorbehandeling, gevolgd door de schautaoperatie wegens
cervixcarcinoom, zoals die vanaf 1950 als standaardbehandeling door Van Bouwdijk
Bastiaanse was ingevoerd, behoudens voor de gevallen van Stadium I zonder exofytische of
ulcererende tumorgroei.12,14
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Figuur
De beide
omentumlap
gesteelde bulbocavernosus-vetlapplastiek volgens Martius,
gelukte10.
het hem
defecten te is

tussen blaas en rectum gehecht.14

06

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

In een volgend nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie zal deel 2 van
dit artikel worden geplaatst. Dit zal gewijd zijn aan
de biografie van Van Bouwdijk Bastiaanse.
Literatuur en noten
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Samenvatting
De eponiemen van het bouwdijkspeculum, bouwdijkrek en operatie van Van Bouwdijk Bastiaanse worden toegelicht aan de hand van historische bronnen.
In een volgende editie van het tijdschrift volgt een
levensbeschrijving vanwege zijn 125e geboortedag.
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Summary
The eponyms of Bouwdijk- speculum, Bouwdijk horizontal bar (“rek”), and operation of Bastiaanse are
illustrated on the basis of historical sources. In the
next edition a biography because of his 125 birthday
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Nieuwe behandelopties
osteoporose
H.R. Franke, R. Groote Veldman en C.A.H. Klazen
Inleiding
Op 27 september 2010 werd de derde herziene multidisciplinaire CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie gepresenteerd.1 Op de volgende negen
vragen werd op basis van evidence-based medicine
conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
1. Diagnostiek bij patiënten met een fractuur.
2. Diagnostiek bij patiënten zonder fractuur.
3. Integratie valrisico in de diagnostiek en
behandeling.
4. Vitamine D en calcium.
5. Behandeling van osteoporose.
6. Osteoporosebevorderende medicamenten.
7. Secundaire osteoporose.
8. Diagnostiek en behandeling osteoporose bij
mannen.
9. Osteoporose en arbeidsparticipatie.

Vraag 1. Diagnostiek bij patiënten met een
fractuur
In de 93 ziekenhuizen in Nederland ontbreekt nog
bij 43% een fractuur- en osteoporosepolikliniek
(uitgezocht door De Vos&Jansen Marketinggroep
in opdracht van AMGEM). Na een licht energetisch
trauma bij vrouwen ouder dan vijftig jaar dient onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van
osteoporose. Reeds vanaf 2004 is een fractuur- en
osteoporosepolikliniek gesitueerd op de polikliniek
gynaecologie van het Medisch Spectrum Twente te
Enschede.2 Indien een T-score < -2 wordt aangehouden, waarover geen consensus bestaat, bleek 57%
van de patiënten osteoporose te hebben, 30% osteopenie en 13% normaal.3 Aanbeveling: Na een frac-

tuur bij een patiënt van vijftig jaar en ouder dient
een botmineraaldichtheidsonderzoek (BMD) plaats
te vinden. Daarnaast kiest de CBO er voor om bij
deze patiënten een wervelhoogtemeting te doen, indien mogelijk, een evaluatie van het valrisico, en een
screening naar eventuele osteoporose. Eigen aanvulling: Het is aan te bevelen te allen tijde het tienjaarsfractuurrisico te berekenen. Indien dit risico > 10%
bedraagt, is het aan te bevelen te starten met therapie, immers de enige reden om therapie te starten is
het voorkomen van een volgende fractuur (tabel 1).4
Dit wordt niet aangegeven in de CBO-richtlijn.

Vraag 2. Diagnostiek bij patiënten zonder
fractuur
Deze vraag slaat op casefinding. Tabel 2 toont de
scorelijst van de verschillende risicofactoren. Aanbeveling: Bij een totaal van vier punten of meer wordt
een botdichtheidonderzoek (DXA) en tevens een vertebral fracture assessment (VFA) geadviseerd. Dit
onderzoek kan ook met de huidige DXA-apparatuur
worden uitgevoerd. Met de VFA-methode kunnen
door een laterale foto van de wervelkolom wervelinzakkingen worden gediagnosticeerd.

Vraag 3. Integratie valrisico in de diagnostiek en behandeling
Bij meer dan 90% van de mensen met een fractuur is
deze veroorzaakt door een val. Van de thuiswonende
ouderen boven de 65 jaar valt 30% minimaal één
keer per jaar en 15% valt twee of meerdere keren per
jaar.5 In totaal vinden per jaar meer dan een miljoen
valincidenten plaats en daarvan worden 89.000 frac-

Leeftijd

+1

+ 0.5

0

- 0.5

- 1.0

- 1.5

- 2.0

- 2.5

- 3.0

- 4.0

45
50
55
60
65
70
75
80
85

1.8
2.4
2.6
3.2
4.0
4.3
4.2
4.6
4.5

2.3
3.0
3.3
4.1
5.0
5.5
5.4
6.0
5.8

2.8
3.8
4.1
5.1
6.3
7.1
7.0
7.7
7.4

3.5
4.7
5.3
6.5
8.0
9.0
9.1
9.9
9.4

4.3
5.9
6.7
8.2
10.0
11.5
11.8
12.7
12.0

5.4
7.4
8.5
10.4
12.6
14.6
15.2
16.2
15.3

6.6
9.2
10.7
13.0
15.6
18.3
19.4
20.5
19.1

8.1
11.3
13.4
16.2
19.3
22.8
24.5
25.6
23.8

10.0
14.1
16.8
20.2
23.9
28.4
30.8
31.8
29.4

15.0
21.3
26.0
30.6
35.5
42.3
46.2
46.4
42.7

Tabel 1. Vrouwen, tienjaarsrisico op een osteoporotische fractuur in procenten, leeftijd en T-score femur.

247

06

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

Risicofactor
Risicoscore
1
Gewicht < 60 kg en/of
BMI < 20 kg/m2
Leeftijd > 60 jaar
1
Leeftijd > 70 jaar
2
Eerdere fractuur na het 50e
1
levensjaar
Heupfractuur bij een ouder
1
Verminderde mobiliteit
1
Reumatoïde artritis
1
Aandoening of situatie geassocieerd 1
met secundaire osteoporose
Gebruik van corticosteroïden
4
(> 3 maanden; > 7,5 mg/dag)
Tabel 2. Scorelijst voor risico-inschatting osteoporose
en uitvoeren DXA-onderzoek.
turen behandeld op de Spoedeisende Hulp.6 Aanbeveling: Evaluatie van valrisico bij patiënten > 50 jaar
met een fractuur met name maatregelen op balansen spierkrachttraining, visusverbetering, medicatieaanpassingen en vitamine D-suppletie.

Vraag 4. Vitamine D en calcium
De aanbeveling luidt dat inname van 800 IU vitamine
D per dag door patiënten met osteoporose, in combinatie met 500-1000 mg calcium per dag aan te raden
is. Dit geeft een relatieve reductie in het optreden
van niet-wervelfracturen van 10-20%. Eigen aanvulling: voorbij wordt gegaan aan de uitgangswaarde
van de 25(OH)D3concentratie in het serum. De Gezondheidsraad stelt dat de streefwaarde van het
25(OH)D3 in het serum bij vrouwen vanaf vijftig jaar
en mannen vanaf zeventig jaar minimaal 50 nmol/l
dient te bedragen en adviseren per dag 400 IE vitamine D3 extra in te nemen.7 Echter Muskiet et al. stelt
dat minimaal een 25(OH)D3-spiegel van 80 nmol/l
noodzakelijk is om voldoende calcium uit de darmen
op te nemen en ook dat dan geen invloed meer op
de PTH-concentratie in het serum te verwachten is.8
Bij meer dan duizend patiënten werd op de fractuuren osteoporosepolikliniek in Enschede 25(OH)D3 in
het serum bepaald, bij slechts 7% van hen werd een
waarde > 80 nmol/l gemeten. Hathcock et al. adviseren een wekelijkse inname van 50.000 IE vitamine D3 (per dag 7140 IE) bij een serum 25(OH)D3 <25

MedicaPe	
  
Uitleg:	
  toedieningswijze,	
  frequenPe,	
  duur,	
  voorzorgsmaatregelen,	
  toleranPe,	
  compliance	
  
Voldoende	
  calcium	
  en	
  vitamine	
  D	
  
1ste	
  keuze:	
  alendronaat	
  PO	
  /	
  risedronaat	
  PO	
  
Contra-‐indicaPe	
  orale	
  bisfosfonaten.	
  IntoleranPe,	
  non-‐compliance,	
  nieuwe	
  fractuur	
  of	
  bij	
  vragen	
  
over	
  eﬀect	
  en	
  veiligheid	
  Pjdens	
  gestructureerde	
  monitoring	
  
2e	
  keuze:	
  op	
  basis	
  van	
  spectrum	
  van	
  fractuurpreven3e,	
  gemak,	
  frequen3e,	
  toedieningswijze	
  (PO,	
  SC,	
  IV),	
  
duur,	
  voorzorgsmaatregelen,	
  pa3ëntkarakteris3eken	
  en	
  voorkeur,	
  toleran3e	
  en	
  compliance	
  	
  

Denosumab	
  SC	
  

Stron3umranelaat	
  PO	
  

Zoledronaat	
  IV	
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Na	
  3e	
  fractuur	
  waaronder	
  2	
  wervelfracturen	
  
IntoleranPe/contra-‐indicaPes	
  overige	
  medicaPes	
  

Ibandronaat	
  PO/IV	
  
Raloxifeen	
  PO	
  

Teripara3de	
  SC	
  
PTH	
  (1-‐84)	
  SC	
  

Fractuurpreven3e	
  in	
  fractuurstudies	
  volgens	
  GRADE:	
  
wervel,	
  niet-‐wervel	
  en	
  heup	
  

wervel,	
  niet-‐wervel	
  	
  

wervel	
  

Alendronaat en risedronaat: 1x per week po 1 tablet
Ibandronaat: 1x per maand per os 1 tablet of 1x per 3 maanden 1 ampul iv
Zoledronaat: 1x per jaar 1 ampul iv
Raloxifen en strontiumranelaat: 1x dd 1 tablet po
Lasofoxifen
Denosumab: 2 x per jaar 1 ampul sc
Figuur 1. Stroomdiagram voor de medicamenteuze behandeling van osteoporose.1

Figuur 2. Proces van stimulatie van de osteoclasten door osteoblasten via het RANK, RANKL en OPG-systeem.
nmol/l gedurende acht weken en daarna eenmaal
per twee weken (per dag 3570 IE). De frequentie
moet niet lager worden omdat de plasmahalfwaardetijd 7-10 dagen bedraagt. De optimale 25(OH)D3-concentratie in het serum bevindt zich tussen de 75 en
220 nmol/l en wordt verkregen door een inname van
10.000-20.000 IE vitamine D3 per dag. 9-11 Dit wordt
niet aangegeven in de CBO-richtlijn.

Vraag 5. Behandeling van osteoporose
Op de fractuur- en osteoporosepolikliniek worden
patiënten gezien die reeds een fractuur hebben doorgemaakt en de medicamenteuze therapie is met
name gericht op het voorkomen van nieuwe fracturen. In figuur 1 wordt het stroomdiagram getoond
met het stappenplan van de verscheidene medicamenten die in Nederland op de markt zijn.1 De bisfosfonaten: alendronaat, risedronaat, ibandronaat
en zoledronaat onderdrukken de botafbraak evenals
de selectieve oestrogeenreceptormodulator (SERM)
raloxifen. Overigens zowel oestrogenen als tibolon
hebben zowel een stimulerend effect op de botaanmaak als een remming van de botafbraak. Echter
gezien de recente gerandomiseerde studies worden
deze medicamenten niet meer voorgeschreven voor
de preventie van fracturen.12 Bij het optreden van een
fractuur na > 1 jaar therapie is evaluatie aangewezen
met specifieke aandacht voor juiste inname, com-

pliance en persistentie van medicatie, bijwerkingen,
voldoende inname van calcium en vitamine D, botverlies, secundaire osteoporose en wervelinzakkingen.
Het is sterk aanbevolen om na vijf jaar therapie met
botresorptieremmers na te gaan of de behandeling
kan worden gestaakt dan wel voortgezet en geadviseerd wordt om evaluatie van het fractuurrisico met
DXA, VFA en klinische risicofactoren uit te voeren.
Teriparatide en PTH, parathormoon, geven stimulatie van de botaanmaak, terwijl het strontiumranelaat
zowel botaanmaak stimuleert als botafbraak remt.
De nieuwe preparaten lasofoxifen, bazedoxifen en
denosumab verdienen nadere aandacht. Lasofoxifen
is de eerste SERM waarbij in de fractuurstudie preventie kon worden aangetoond van wervel- en nietwervelfracturen. Lasofoxifen vermindert tevens de
kans op ER-positieve borstkanker, coronair hartlijden
en CVA, maar verhoogt de kans op diepe veneuze
trombose.13 Bazedoxifen, ook een SERM, vermindert
de kans op zowel wervel als niet-wervelfracturen.14
Zowel lasofoxifen als bazedoxifen zijn op dit moment
niet geregistreerd en worden niet vergoed voor de
behandeling van patiënten met een verhoogd fractuurrisico.
Denosumab (merknaam Prolia) is een humaan monoklonaal antilichaam en bindt aan het eiwit RANK-ligand
(RANKL), geproduceerd door de osteoblast. De botaanmaak en -afbraak is bij premenopauzale vrouwen in
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evenwicht door de aanwezigheid van een adequate
concentratie van oestrogenen. In de postmenopauzale
levensfase neemt de oestrogeenproductie af waardoor de expressie van RANKL toeneemt. Activatie van
de osteoclast treedt op doordat het RANKL zich bindt
aan de receptor-RANK aanwezig op de osteoclast. Een
derde eiwit van belang is het osteoprotegerine (OPG).
Het wordt geproduceerd door de osteoblast en bindt
zich aan RANKL waardoor botafbraak wordt geremd.
Ten gevolge van het wegvallen van een adequate productie van oestrogenen neemt de productie van RANKL
toe en is het OPG niet meer in staat om het proces van
activatie van osteoclasten te onderdrukken (figuur 2).15
Denosumab onderdrukt dus de activatie van osteoclasten door zich selectief te binden aan RANKL.
Het wordt geleverd in een voorgevulde spuit van 60 mg
en wordt iedere zes maanden subcutaan toegediend.
In een grote multicentrische RCT bleek het in staat zowel wervel- (-68%), niet-wervel- (-20%) als heupfracturen (-40%) te reduceren.16 Inmiddels is bekend dat
denosumab zal worden vergoed door de zorgverzekeraars en is in maart 2011 op de markt gekomen. Aanbeveling: Denosumab wordt aanbevolen als tweede
keuze bij contra-indicaties, intolerantie, non-compliantie of inefficiëntie van orale bisfosfonaten.
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Vertebroplastiek
De auteurs zijn van mening dat men spreekt van een
wervelinzakking indien een hoogteverlies van 15%
wordt waargenomen (proefschrift Klazen)17 in plaats
van de 25% die beschreven wordt in de richtlijn. Het
gaat namelijk om behandeling van pijn. Daarbij kun
je al in een vroeg stadium (weinig inzakking) de wervel cementeren, dit voorkomt verder hoogteverlies/
houdingsafwijking.18 Vertebroplastiek is een minimaal invasieve, pijnbestrijdende behandeling onder
lokale verdoving. Onder röntgendoorlichting worden
twee naalden via de pedikels in het gefractureerde
wervellichaam gebracht. Vervolgens wordt er cement
(tandpasta-achtige consistentie) door de naalden in
het wervellichaam gespoten. Het cement hardt binnen een half uur uit, waardoor de breuk aan elkaar
gelijmd wordt en er direct pijnvermindering optreed
(figuur 3). Gezien de uitgebreide differentiële diagnose van rugpijn, is het belangrijk om vast te stellen
dat de pijn werkelijk door de gefractureerde wervel
veroorzaakt wordt. Anamnese, lichamelijk onderzoek en MRI-wervelkolom zijn hiervoor noodzakelijk. Botoedeem in de ingezakte wervel op MRI toont
aan dat de fractuur niet geconsolideerd is en pijn
veroorzaakt. In 2009 zijn er twee gerandomiseerde studies gepubliceerd waarbij botoedeem op MRI
geen inclusiecriterium was en geen lichamelijk onderzoek werd verricht. In deze groep bleek de pijnafname in de vertebroplastiekgroep dan ook gering
en niet verschillend van placebogroep. Dit geeft aan
dat patiëntenselectie erg belangrijk is.19,20 In 2010 is

Figuur 3. Vertebroplastiek van Th9.
de gerandomiseerde VERTOS II-studie gepubliceerd.16
Deze resultaten laten zien dat patiënten met ernstige persisterende pijn door een acute wervelfractuur
(gemiddeld 5 à 6 weken na start pijn) een snellere
en betere pijnafname hebben na vertebroplastiek
dan na conservatieve therapie. Zelfs een jaar nadien
hadden patiënten met vertebroplastiek nog minder pijn dan met conservatieve therapie. Bijna een
kwart van de patiënten met conservatieve therapie
ontwikkelde zelfs chronische rugpijn. Vertebroplastiek bleek ook veilig, kosteneffectief en beschermde
de gefractureerde wervel tegen verdere inzakking.
Omdat verschillende resultaten worden gevonden bij
bovenbeschreven studies is het verstandig om nader
onderzoek te verrichten.

Vraag 6. Osteoporosebevorderende
medicamenten
Bij borstkankerpatiënten die antihormonale therapie gebruiken, zoals een aromataseremmer is extra
controle van de botdichtheid gewenst. Aanbeveling:
jaarlijkse DXA-controle en bij deze patiënten is het
aan te bevelen medicatie te starten indien een T-score van -2.0 wordt gevonden. Zowel bisfosfonaten als
denosumab kunnen worden voorgeschreven bij de
gelijktijdige behandeling met een aromataseremmer.
Vermeldenswaard is dat bisfosfonaten een toegenomen ziektevrije overleving lieten zien.21

Vraag 7. Secundaire osteoporose
Van secundaire osteoporose wordt gesproken indien
de osteoporose veroorzaakt wordt door een onderliggende aandoening. Hiertoe worden diverse genetische en endocrien-metabole ziekten gerekend; ook
reumatische, gastro-intestinale en hematologische
aandoeningen vallen hieronder. In het algemeen
bestaat de behandeling van bovenbedoelde patiëntengroepen uit therapie voor de onderliggende
aandoening; indien tevens osteoporose wordt vastgesteld, wordt aanbevolen behandeling volgens de
richtlijn hiervoor te starten. Bijzondere aandacht
verdient de groep glucocorticoïd geïnduceerde osteoporose (GIOP). GIOP ontstaat indien aan een patiënt
prednison (of een ander steroïd in een equivalente
dosering) wordt voorgeschreven van 7,5 mg per dag
of meer gedurende driemaanden of langer. Het effect van glucocorticoïden op de botmineraaldichtheid (BMD) is snel; de BMD daalt binnen drie tot zes
maanden na aanvang van de therapie met steroïden
en bedraagt 3-6% binnen een jaar.22 Het fractuurrisico wordt verder verhoogd doordat de steroïden ook
een negatief effect hebben op de botkwaliteit alsook
het valrisico verhogen door spierzwakte te induceren (steroïd myopathie). In een retrospectieve studie
werd een verdubbeling van het fractuurrisico gevonden.23 De richtlijn beveelt aan osteoporoseprofylaxe
te starten indien naar verwachting langer dan drie
maanden meer dan 7,5 mg prednison (of dosisequivalent steroïd) wordt voorgeschreven. Van alendronaat, risedronaat en ibandronaat is een toename
van de BMD en een afname van wervelfracturen
aangetoond. Van zoledronaat wordt een vergelijkbaar effect op de BMD beschreven als risedronaat,
echter nader klinische effectiviteit van dit middel is
vooralsnog niet aangetoond. Daarnaast kan bij deze
groep ook gekozen worden voor behandeling met teriparatide (rhPTH 1-34) gedurende achttien maanden,
omdat de effecten daarvan beter waren dan die van
een actieve comparator, alendronaat: grotere stijging BMD, lagere incidentie van wervelfracturen.24,25
Strontiumranelaat, denosumab en rhPTH (1-84) zijn
binnen deze groep nog niet onderzocht.

Vraag 8. Diagnostiek en behandeling
osteoporose bij mannen
Het life-timerisico voor mannen op een fractuur
bedraagt 20%.26,27 De fractuurincidentie is bimodaal, waarbij vanaf het 65e jaar de stijging analoog
verloopt aan die bij vrouwen voor wat betreft de
niet-wervelfracturen.28 De prevalentie van wervelfracturen is bij mannen en vrouwen gelijk van af het
60e jaar.29 De risicofactoren voor osteoporose zijn
voor mannen dezelfde als voor vrouwen. De kans
op secundaire osteoporose is bij mannen zeer waarschijnlijk hoger dan bij vrouwen, omdat bij mannen
osteoporotische fracturen in absolute zin minder

vaak voorkomen. Onderzoek naar onderliggende
aandoeningen dient derhalve plaats te vinden. Over
de definitie van osteoporose op basis van densitometrisch bepaalde waarden bestaat geen consensus.
Daarnaast hebben mannen grotere botten, hetgeen
tot verhoging van de BMD-waarde leidt.30 Als dan
ook de geslachtsspecifieke T-score wordt gehanteerd
(hetgeen meestal geschiedt) wordt vaker de diagnose osteoporose gesteld dan wanneer uitgegaan
wordt van de vrouwelijke database als referentie. De
richtlijn beveelt om deze reden aan bij mannen bij
gebruik van de geslachtsspecifieke T-score -2.8 als
afkappunt te gebruiken. De behandeling van een man
met osteoporose bestaat uit het corrigeren van de
onderliggende oorzaak. Testosteronsuppletie is aangewezen bij evident hypogonadale mannen, hoewel
er geen bewijs is dat dit de fractuurincidentie beïnvloedt.31 Als specifieke behandeling voor de osteoporose kunnen alendronaat, risedronaat of zoledronaat
worden voorgeschreven. Van teriparatide zijn tot
nog toe alleen gunstige effecten beschreven op de
BMD, nog geen klinische eindpunten.32 Denosumab
heeft een gunstig effect op de BMD en de incidentie wervelfracturen bij hypogonadale (dat wil zeggen
na chirurgische of chemische castratie) mannen met
niet-gemetastaseerd prostaatcarcinoom.33 Daarnaast
zijn ook gunstige resultaten beschreven op de BMDmeting en/of botstofwisselingsparameters bij patiënten met reumatoïde artritis en ossale metastasen van
diverse solide tumoren.

Vraag 9. Osteoporose en arbeidsparticipatie
De aanbeveling luidt dat arbeidsactiviteiten zoveel
mogelijk afgewisseld dienen plaats te vinden. Gestreefd moet worden dat zoveel mogelijk dynamische
handelingen worden uitgevoerd, vermijden van tillen
en krachtzetten in gebogen houding en het beperken
van valrisico.

Conclusie
De belangrijkste conclusie van de nieuwe richtlijn is
het advies het DXA-onderzoek na vijf jaar medicamenteuze behandeling te herhalen indien er sprake
is van een initiële T-score van -2,5 of lager. Bij een
baselinescore tussen -1 en -2.5 wordt geen medicamenteuze behandeling gegeven, tenzij er een wervelinzakking wordt aangetoond. Ook de integratie van
het val- en osteoporoserisico is nieuw. Indien een
fractuur optreedt binnen een jaar, tijdens de behandeling, dient beoordeeld te worden of de medicatie
adequaat is ingenomen. Indien dit het geval is, of als
er geen bijwerkingen van de medicatie zijn gemeld,
kan de medicatie worden gecontinueerd. Echter indien de fractuur optreedt na een jaar medicatie is
het aan te bevelen te starten met een PTH-derivaat.
Ten slotte is nieuw in deze richtlijn dat het document
is ontstaan na een gezamenlijke inspanning van snij-
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dende en niet-snijdende specialisten, huisartsen en
vele andere partijen. Om het probleem osteoporose
echt goed aan te pakken, is samenwerking tussen
deze partijen gewenst, de CBO-consensus heeft daar
een begin mee gemaakt.
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Samenvatting
De nieuwe osteoporose richtlijn sluit beter aan op
de reeds in de dagelijkse praktijk gangbare behandeling van osteoporosepatiënten. De nadruk ligt op
fractuurpreventie en het evaluatieadvies na vijf jaar
voor DXA en VFA is helder.
Trefwoorden
CBO-richtlijn osteoporose, fractuur- en osteoporosepolikliniek, vitamine D, denosumab, vertebroplastiek
Summary
The new osteoporosis guideline is practical and
can easily be used in daily outpatient practice. The
emphasis lies on fracture prevention and the re-evaluation after 5 years of medication use to perform
bone density measurements and vertebral fracture
assessment is a sound advice.
Keywords
CBO-guide osteoporosis, fracture and osteoporosis
policlinique, vitamin D, denosumab, percutaneous
vertebroplasty

For the Denosumab HALT Prostate Cancer Study
Group. Denosumab in men receiving androgendeprivation therapy for prostate cancer. N Eng J
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Redactioneel commentaar
op voorgaande artikel
De derde herziene richtlijn heeft als titel Osteoporose en Fractuurpreventie, omdat het doel van de
behandeling is het voorkomen van een eerste of recidief fractuur. Een belangrijke conclusie van de richtlijn is dat het bij een patiënt van vijftig jaar en ouder
van belang is een risico-inventarisatie te maken, met
behulp van een DXA, imaging van de wervelkolom,
valrisico-evaluatie en onderzoek naar secundaire osteoporose. Ook vernieuwend is het advies voor her
evaluatie van het DXA-onderzoek en beeldvorming
van de wervelkolom na vijf jaar medicamenteuze
behandeling. Voor patiënten van zestig jaar en ouder zonder een recente fractuur is een risicoscore gemaakt, die zowel door de behandelaar als door de
patiënt eenvoudig kan worden toegepast.
Speciale aandacht is er ditmaal voor aandoeningen

die gepaard gaan met secundaire osteoporose, medicatie die dit kan veroorzaken en voor mannen. Ten
slotte wordt een plaatsbepaling gegeven voor nieuwe
osteoporosemedicatie.
Ten slotte is nieuw aan deze richtlijn dat het document is ontstaan na een gezamenlijke inspanning
van snijdende en niet-snijdende specialisten, huisartsen en vele andere partijen. Om het probleem osteoporose echt goed aan te pakken is samenwerking
tussen deze partijen gewenst. De CBO-consensus
heeft daar een begin mee gemaakt.
Samenvattend sluit de nieuwe osteoporoserichtlijn
beter aan op de reeds in de dagelijkse praktijk gangbare behandeling van osteoporosepatiënten.
De redactie
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Participatie en motivatie
binnen en buiten de
vereniging

verslag van de participatie-enquête van de
Commissie gynaecoloog en maatschappij
C.D. de Kroon, E.J. Roos, M.A.H.M. Wiegerinck, E. Everhardt,
C.G.J.M. Hilders, E.C.G. van Seumeren en E.R. te Velde
Inleiding
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De Commissie gynaecoloog en maatschappij, onderdeel van de gelijknamige koepel, heeft zich bij
de oprichting in 2006 ten doel gesteld het platform
te zijn binnen de NVOG voor discussie over andere
dan medisch inhoudelijke vraagstukken. In het kader van deze doelstelling is in de afgelopen jaren
veel energie gestoken in het toenmalige thema ‘uitstel van ouderschap’. Na afsluiting van dit thema
werden we, in between jobs getroffen door het fenomeen dat het steeds moeilijker lijkt te zijn leden
te betrekken bij de vele besturen, werkgroepen en
commissies van de NVOG. Bovendien klonk in de
wandelgangen van de vereniging het gemopper dat
vooral de jongere gynaecologen relatief achterbleven wat betreft hun aandeel in actieve participatie
binnen de vereniging.
Op verzoek van het bestuur van de NVOG heeft de
Commissie gynaecoloog en maatschappij daarom
een enquête opgesteld en uitgezet onder de ‘jonge leden van de NVOG’ om een indruk te krijgen over hun
participatie in commissies, besturen en werkgroepen
binnen en buiten de NVOG. Dit artikel geef een korte
impressie van de uitkomst van deze enquête.

Methoden
De commissie heeft in een consensusbijeenkomst
een enquête opgesteld om de hoofdvraag (de participatie) te beantwoorden. Bovendien was de enquête
zo opgesteld dat ook motivaties/ barrières met betrekking tot participatie duidelijk zouden worden. De
enquête, die is weergegeven in tabel 1, bestond uit
een aantal onderdelen:
– algemene gegevens
– de thuissituatie
– de werksituatie
– participatie in commissies/werkgroepen binnen de
NVOG

– participatie in commissies/werkgroepen in het ziekenhuis
– participatie en overige commissies/werkgroepen.
De eerste versie van de enquête is getest en vervolgens op een aantal onderdelen aangepast en aangevuld (met name het onderdeel ‘overige commissies
en werkgroepen’ is toegevoegd). Aan het eind van de
enquête wordt dan ook nog expliciet gevraagd naar
persoonlijk motivatie en/of barrières met betrekking
tot participatie en wordt gevraagd naar tips en adviezen met betrekking tot het vergroten van de participatie van de leden van de NVOG.
Via het bureau van de NVOG is de volledige lijst met
e-mailadressen en telefoonnummers verkregen van
alle leden die op 1 juli 2010 45 jaar of jonger waren.
Uit deze lijst is met behulp van Excel een aselecte
steekproef getrokken van 75 leden. Deze leden zijn
per e-mail aangeschreven. De enquête kon vervolgens digitaal of telefonisch worden ingevuld; alle
aangeschreven leden die de enquête niet digitaal invulden werden door één van de leden van de Commissie gynaecoloog en maatschappij ten minste twee
keer gebeld.
De enquêtes zijn ingevoerd in SPSS om percentages
en gemiddelden te berekenen. Er zijn geen vergelijkende statistische analyses uitgevoerd omdat er geen
groepen zijn vergeleken. De uitkomst van de enquête
is in een consultatie met het bestuur van de NVOG
reeds besproken.

Resultaten
Op 1 juli 2010 waren van de NVOG 362 leden 45 jaar
of jonger. Uit deze 362 leden is de aselecte steekproef van 75 leden getrokken (20,7%). Alle aangeschrevene leden zijn, indien de enquête niet digitaal
was ingevuld, ten minste twee maal gebeld. Uiteindelijk zijn 34 enquêtes geretourneerd (45%). Van de
respondenten was 23 vrouw, 7 man en van 4 is het
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Deel 1: persoonlijke situatie
Wat is uw leeftijd? Wat is uw geslacht? Hoe lang bent u al gynaecoloog? In wat voor kliniek werkt u (A: perifeer opleiding / B: perifeer niet-opleiding / C: academisch) Hoeveel % werkt u? Bent u gepromoveerd? Bent
u gesubspecialiseerd? Werkt u in een aandachtsgebied? Heeft u een partner? Zo ja: werkt uw partner? Zo ja:
hoeveel % werkt uw partner? Heeft u kinderen? Zo ja leeftijd vd kinderen.
Deel 2: participatie
Bent u actief in een bestuur of commissie binnen de NVOG? Zo ja ga naar 2.1, zo nee ga naar 2.2
Deel 2.1: participanten
Binnen welk bestuur / commissie bent u actief? Hoeveel uur per week? Hoeveel uur zou u maximaal willen
besteden? Waarom bent u actief binnen de vereniging? Voldoet het aan uw verwachting? Wat kan de NVOG
doen om het participeren in besturen / commissies aantrekkelijker te maken?
Participeert u in andere besturen / commissies buiten de NVOG? Wat doen die om het besturen aantrekkelijk te maken? Hoeveel uur per week wilt u maximaal besteden aan het ‘bestuurswerk’
Deel 2.1: non-participanten
Waarom bent u niet actief in een bestuur / commissie? Zou u het overwegen als u zou worden gevraagd? Wat
kan de NVOG doen om u ertoe te bewegen wel actief te worden binnen de NVOG?
Participeert u in andere besturen / commissies buiten de NVOG? Zo ja: hoeveel uur per week?
Wat doen die commissies / besturen om participatie te stimuleren?
Tabel 1. De participatie-enquête zoals die is gebruikt voor dit onderzoek.
Item
Leeftijd in jaren, gemiddeld (min-max)

Respondenten

NVOG leden ≤ 45 jaar

39.6 (34-45)

40.7 (33-45)

Percentage vrouw (95% BI)

67 (52-82)

72 (68-77)

Percentage gesubspecialiseerd (95% BI)

20 (7-33)

22 (18-26)

Tabel 2. De vergelijking van de respondenten met alle leden van de NVOG die op 1 juli 2010 45 jaar of jonger
waren. Geen van de verschillen is statistisch significant.
geslacht niet bekend (respectievelijk 67%, 21% en
12%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is
39,6 jaar (34-45 jaar) (voor mannen en vrouwen respectievelijk 39,7 (34 – 45) en 39,2 (36 – 43) jaar). De
respondenten zijn voor wat betreft leeftijd, geslacht
en subspecialisatie vergelijkbaar met alle leden die
op 1 juli 2010 45 jaar of jonger waren (respectievelijk
gemiddeld 40,7 (33-45) jaar, 72% vrouw en 22% gesubspecialiseerd, allen niet significant verschillend)
(tabel 2).
De respondenten zijn gemiddeld al 9,2 (1-14) jaar
werkzaam als gynaecoloog, ze werken gemiddeld
0.89 fte (75-100). 10 respondenten zijn gepromoveerd, 7 respondenten zijn gesubspecialiseerd terwijl
29 respondenten werkzaam zijn binnen een aandachtsgebied (respectievelijk 29%, 20% en 93%).
Iets minder dan de helft (44%) van de respondenten
werkt in een groot perifeer ziekenhuis, bijna net zoveel (41%) in een klein perifeer ziekenhuis en slechts
een klein deel (15%) in een academisch ziekenhuis
(respectievelijk 15, 14 en 5 respondenten).

Participatie binnen en buiten de NVOG
Van de 34 respondenten zijn er 6 actief binnen de
NVOG (18%), 1 respondent was actief in 2 besturen
binnen de vereniging. Gemiddeld besteden de par-

ticiperende leden 1,6 uur (1-2) per week aan hun
functie binnen de NVOG. Ze zouden maximaal 2,2
(1-4) uur willen besteden aan hun functie binnen de
NVOG. 1 actief participerende respondent zou liever
iets minder tijd besteden aan de NVOG, de overige
respondenten eventueel iets meer. De redenen voor
de actieve participatie waren ‘leerzaam’ (3/6), ‘maatschappelijk en/of professioneel interessant’ (3/6),
‘persoonlijke interesse’ (3/6) en ‘leuk’ (2/6).
Van de respondenten participeert 82% (28 respondenten) niet-actief binnen de NVOG. De belangrijkste
reden die wordt opgegeven waarom niet-actief wordt
geparticipeerd is ‘geen tijd’ (opgegeven door 21 van de
28 niet-actief participerende respondenten). Andere
redenen waarom niet-actief wordt geparticipeerd door
de betreffende respondenten zijn ‘het is er niet van
gekomen’ (3/28), ‘het past niet bij me’ (3/28), ‘moeilijk tussen te komen’ (1/28). Een groot deel zou zeker
ingaan op een verzoek tot participatie (11/28, 40%)
terwijl een ander deel het zeker in overweging zou nemen en er over na zou gaan denken (10/28). Slechts
een minderheid gaf aan zeker niet-actief te willen participeren binnen de NVOG (6/28, 21%).
De meerderheid van de respondenten die niet-actief participeert binnen de NVOG participeert wel
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in commissies, werkgroepen of besturen buiten de
NVOG (68%, 19/28; 14 binnen het ziekenhuis, 2 binnen het ziekenhuis en privé, 1 privé en van 3 respondenten is niet duidelijk in wat voor commissies ze
actief participeren. Gemiddeld besteden ze 2,4 (1-10)
uur per week aan deze commissies. De redenen die
worden aangegeven om binnen deze commissies te
participeren zijn heel divers: ‘heeft direct effect op
dagelijkse werkzaamheden/beslommeringen’ (4/28),
‘het hoort erbij’ (5/28), ‘concreet’, ‘interessant’, ‘persoonlijk gevraagd’ en ‘stuurbaar’ (allemaal 1/28).

Adviezen ter verbetering van de participatie
De adviezen om de participatie binnen de NVOG
te verbeteren verschillen nogal tussen de actief en
niet-actief participerende respondenten. De actief
participerende leden adviseerden het vacatiegeld
te verhogen/beschikbaar te maken voor meer functies (3/6), meer gebruik maken van digitale en elektronische hulpmiddelen (3/6), het uitbreiden van
de accreditatie (1/6) en vertrouwen op persoonlijk
enthousiasme van degene die de niet-actieve leden
vraagt (1/6). Van de niet-actief participerende respondenten kwam eveneens het advies meer gebruik
te maken van digitale en elektronische hulpmiddelen (3/28, 11%), en vooral persoonlijk te benaderen (6/28, 21%). Bovendien adviseerden niet-actief
participerende respondenten vooral jonge klaren te
vragen, vacatures te versturen via e-mail, ‘de NVOG
te verjongen’ en besluitvaardiger te worden (allen
geadviseerd door 1 niet-actief participerende respondent). Volgens 7 niet-actief participerende respondenten (25%) kan de NVOG niets doen om de
participatie te verbeteren, participatie is iets intrinsieks in de betreffende personen.

Conclusie
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Uit de participatie-enquête van de Commissie gynaecoloog en maatschappij van de NVOG blijkt dat 18%
van de leden actief participeert binnen de vereniging. Van de leden participeert een groot deel (68%)
wél in een commissie in het ziekenhuis. Er is grote
consensus onder de respondenten (zowel de actief
participerende als de niet-actief participerende respondenten) dat al dan niet participeren vooral een
intrinsieke keus is: de NVOG moet volgens de respondenten niet al te veel verwachten van plannen en
pogingen de participatie te verbeteren.
Voor een actieve wetenschappelijke vereniging is
het van cruciaal belang voldoende leden te betrekken bij alle activiteiten. Alleen dan is er voldoende
draagvlak onder de leden voor de activiteiten die uit
naam van de leden ontplooid worden. Bovendien is
er voldoende menskracht nodig om alle activiteiten
te kunnen ontplooien. Er moet, anders gezegd, voldoende kritische massa zijn binnen de vereniging.

Hoe groot die kritische massa precies moet zijn, is
niet bekend. Of 18% actieve participatie voldoende
is, is onbekend net zo min als bekend is of 18% boven verwachting is of juist tegenvalt: voor uitzetten
van de enquête is de verwachte noch de gehoopte
uitkomst geïnventariseerd. Om een idee te krijgen:
bij de laatste controle op het NVOG-net (1 mei 2011)
waren er 17 vacatures; er werden onder andere (bestuurs)leden gezocht voor de redactieraad van het
NTOG, de Commissie gynaecoloog en maatschappij
en de Werkgroep oncologische gynaecologie. Bovendien werden er nascholingsaccreditoren en kwaliteitsvisitoren gezocht.
Voor leden van de NVOG is het ook van belang dat er
voldoende leden actief participeren: alle leden profiteren van die activiteiten. Denk maar aan het opstellen van richtlijnen, het visiteren van opleidingen en
klinieken, het beoordelen van manuscripten voor het
NTOG en het faciliteren van wetenschappelijke overdracht in de werkgroepen. Van die activiteiten profiteren alle leden. Bovendien lijkt het voor de hand te
liggen dat voldoening uit een bijdrage aan de NVOG
bijdraagt aan Functionslust. Actieve participatie is
dus, zo lijkt het, in twee opzichten goed: enerzijds
profiteer je als lid van de NVOG van de activiteiten
die ontplooid worden en anderzijds is het goed voor
de persoonlijke ontwikkeling.
Vanuit bovenbeschreven inzicht bekeken valt de participatie tegen. De reacties op onze enquête indachtig
zijn er evenwel een aantal facetten van participatie
waarin de NVOG zich zou kunnen verbeteren: de
activiteiten zijn te weinig concreet, de besluitvaardigheid zou kunnen worden verbeterd evenals het
gebruik van ICT-oplossingen om efficiënter te kunnen werken. En in vergelijking met de commissies
waar de niet-actief participerende respondenten wél
in participeren (veelal binnen het ziekenhuis) hebben
deze respondenten het idee dat er geen effect is op
de dagelijkse werkzaamheden. Betere informatie zou
dit vooroordeel wellicht kunnen wegnemen, behalve
als het natuurlijk daadwerkelijk zo is dat de activiteiten van de NVOG een effect hebben op het dagelijkse
werk als gynaecoloog. Als dan ook nog de mogelijkheden voor het delen van documenten en teleconferencing, beide technisch mogelijk op de website,
worden uitgebreid, zijn er geen barrières meer om
te komen tot actieve participatie van nóg meer leden
van de NVOG.
Zoals met veel enquêtes zijn de respons en de representativiteit van de respondenten een grote zorg. De
respons van onze enquête is mede dankzij ten minste twee pogingen om telefonisch contact te krijgen
met de mensen in de steekproef 45% (34 van de 75
aangeschreven leden). Voor enquêtes als deze is een
respons van meer dan 40% acceptabel. Voor wat betreft leeftijd, geslacht en het aantal subspecialisten
zijn onze respondenten representatief voor de hele

doelgroep (NVOG-leden van 45 jaar of jonger). Of dat
betekent dat onze respondenten ook representatief
zijn voor wat betreft participatie is onzeker. Onder
de niet-respondenten zitten, zo blijkt na doorzoeken
van het NVOG-ledenboek, geen bestuursleden van
commissies en of werkgroepen. Daarmee lijkt er ook
in onze enquête mogelijk sprake van respondersbias:
bij representativiteit zou je immers ook in de nietrespondenten 18% participatie verwachten terwijl
dat uit onze quick and dirty scan van het ledenboek
niet zo lijkt te zijn.
Hoewel de respondenten aangeven dat participatie
vooral intrinsiek is, blijkt uit onze resultaten dat gevraagd worden wellicht de meest effectieve manier
is om leden te betrekken bij de commissies en besturen binnen de vereniging. Dat is in tegenspraak
met de in de wandelgangen veel gehoorde klacht dat
het bij de NVOG ‘ons kent ons’ is. Maar hier zou de
respondersbias een rol kunnen spelen: zij die klagen
over het ons-kent-ons participeren niet en hebben
dus de enquête ook niet ingevuld. De respondenten
hebben geen bezwaar tegen het ons-kent-ons-partici-

Samenvatting
De Commissie gynaecoloog en maatschappij heeft
de leden jonger dan 45 jaar geënquêteerd om een
idee te krijgen over hun participatie binnen de vereniging. Bovendien werd gevraagd naar de motivatie al dan niet te participeren. De overgrote meerderheid van de respondenten (meer dan 80%)
participeert actief binnen commissies buiten de
NVOG terwijl 18% binnen de NVOG participeert.
Trefwoorden
enquête, participatie, motivatie, ‘Functionslust’,
NVOG
Summary
The Committee on Gynaecology and Society set
out a questionnaire in order to evaluate the participation within the NVOG of members younger
than 45 years of age. Of the respondents (response
rate 45%) 18% participated within the NVOG while
82%. Although the responders suggested to improve teleconference-facilities and increase expenses
the majority of the responders was convinced that
participation was an intrinsic interest. Therefor the
questioned whether measures to improve participation would be successful.

peren wellicht mede omdat ze zijn gevraagd en hebben, actief als ze zijn, ook de enquête ingevuld. Enige
jaren geleden is begonnen met het plaatsen van vacatures op de website om het voor iedereen mogelijk
te maken in betreffende commissies en besturen toe
te treden. Wellicht is een combinatie van manieren
om ruchtbaarheid te geven aan vacatures het effectiefst: zowel adverteren op de website als in het netwerk actief en persoonlijk leden vragen voor vacante
functies.
Uit de resultaten van de participatie-enquête die
de Commissie gynaecoloog en maatschappij heeft
uitgezet onder een aselecte steekproef uit jonge
NVOG-leden (< 45 jaar) blijkt dat de meeste jonge
gynaecologen gemiddeld meer dan twee uur besteden aan commissies en besturen buiten hun werk
als gynaecoloog. Slechts een minderheid (18%) participeert actief binnen de NVOG, veelal vanwege tijdgebrek maar ook vanwege een aantal makkelijk te
verhelpen vooroordelen. Op naar nog actievere participatie: goed voor de gynaecologie, beter voor de
NVOG en het best voor de eigen Functionslust.
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Wat een bijzondere en leuke vraag vanuit de redactie
van het NTOG om eens iets te schrijven over mijn ervaringen in Afrika. Een zeer open en brede vraag. De
activiteiten van specialisten die regelmatig terugkeren naar Afrika lopen zeer uiteen. De meeste mensen
die horen dat ik voor enkele weken naar Tanzania ga,
vragen dan of ik er ga opereren. Hoewel ik dat nu en
dan natuurlijk ook wel doe, beschouw ik mezelf niet
als de klassieke snijdende specialist die een of twee
keer per jaar naar een vaste plek gaat om in korte
tijd een groot aantal operaties te doen. Mijn activiteiten voor Safe Motherhood, die zich voor een groot
deel ook in Nederland afspelen, zijn nogal divers.
Het gemeenschappelijke kenmerk van vrijwel alle
specialisten die geregeld terugkeren naar Afrika is
dat ze er allemaal ooit hun hart verloren. Velen zijn
ergens eerst tropenarts geweest en hebben zich na
terugkomst in Nederland gespecialiseerd. Afrika blijft
dan toch trekken en velen zoeken en vinden een
vorm om toch op de een of andere manier een invulling te geven aan die passie voor de gezondheidszorg
in Afrika. Ook bij mij is het zo gegaan. De passie voor
Safe Motherhood ontstond in de jaren dat ik als tropenarts in Zambia in een districtsziekenhuis werkte
en de diepste ellende van alle mogelijke gevallen van
maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit
van zeer dichtbij heb meegemaakt. Maar ook de naar
binnen gekeerde, maar daardoor zeker niet minder
intense, vreugde bij de gelukkig nog steeds veel vaker voorkomende goede afloop van zwangerschap en
bevallingen droeg bij aan die passie voor Safe Motherhood.
“Not simply because these are women in the prime
of their lives…. Not simply because a maternal death
is one of the most terrible ways to die.... But above
all because almost all maternal death is an event
that could have been avoided, and should never
have been allowed to happen.”
Mahmoud F. Fathalla in opening address, Safe Motherhood Technical Consultation, Colombo, Sri Lanka,
18-23 October 1997.

Jelle Stekelenburg

Wat ging eraan vooraf?
Een echte roeping is voor mij niet weggelegd. Ik kan
me dan ook niet herinneren dat ik als kind al fantasieën had om als dokter in Afrika te gaan werken. Wel
herinner ik me dat ik ooit collecte heb gelopen voor
Simavi, met dat gele busje met gekartelde tandjes in
de gleuf. Wat voor organisatie Simavi eigenlijk was,
wist ik niet. Hoe mijn initiële interesse werd gewekt,
weet ik ook niet meer, maar toen ik tijdens de geneeskundestudie aan de Vrije Universiteit, als student-lid
van de faculteitsraad en het lidmaatschap van een
structuurcommissie en later benoemingscommissie, al
voor benoeming in contact kwam met Ivan Wolffers,
die bijzonder hoogleraar Gezondheidszorg in Ontwikkelingslanden zou worden, wist ik wat me te doen
stond. Al op zijn eerste werkdag een afspraak gemaakt
om te praten over mogelijkheden voor het doen van
een wetenschappelijke stage in een ontwikkelingsland. Samen met een goede vriend deed ik onderzoek
naar het functioneren van de ‘Essential Drug Policy’ in
Bangladesh. Daarna volgde nog een keuzecoschap en
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“Zojuist ben ik door 5 paar handen uit weer een eclamptisch insult gekomen. Zorgvuldig werd keer op keer
mijn ademhalingsweg en mijn ademhaling gecontroleerd, werd ik in een soort stabiele zijligging gelegd en
werden mijn bloeddruk en mijn pols gemeten. De ABC-systematiek is duidelijk overgekomen. Daarna werd
behandeling met magnesiumsulfaat gestart; 4 gram intraveneus en daarna in beide billen 5 gram. Pijnlijk!
Helaas kon mijn bloeddruk niet naar beneden worden gebracht omdat daarvoor op dit niveau van de gezondheidszorg geen medicatie voorhanden is. Na dus beperkte stabilisatie werd vervoer voor me geregeld naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.”
een onderzoek in Guatemala over kennis bij promotores de salud over oorzaken, preventie en behandeling
van diarree, en een student-assistentschap bij Wolffers. Het was volstrekt duidelijk dat ik na het artsexamen de tropenopleiding zou gaan doen en ik vond al
snel een plek in Sneek.
Als tropenarts vertrokken we in 1997 met onze oudste
dochter (toen vier maanden) naar het Kalabo-district,
in de Western Province van Zambia, om in 2001 met
drie kinderen terug te keren. De daaropvolgende carrièrestap bleef lang onduidelijk en nadat enkele mogelijkheden om terug te gaan naar Afrika voorbij waren
gegaan, begon ik in het najaar van 2002 met de opleiding tot gynaecoloog in het cluster Groningen. In 2004
volgde nog de afsluiting van een promotietraject bij
Wolffers en Van Roosmalen. Een bonte verzameling
van studies die de wieg hadden gevonden in Kalabo
werd gebundeld. Het overkoepelende thema bleek te
zijn de determinanten die bepalen of vrouwen gebruik
maken van (maternale) gezondheidszorginstellingen.
Studies dus op het snijvlak van public health en curatieve geneeskunde. Precies dat snijvlak wat zo ontzettend belangrijk is om te begrijpen waar het in Safe
Motherhood eigenlijk over gaat. Sinds 2008 werk ik
weer in het ziekenhuis waar ik mijn opleiding begon,
Medisch Centrum Leeuwarden. De passie voor Safe
Motherhood is echter nog niet verdwenen.

Hoe geef ik er nu invulling aan?
Met de uiteindelijke beslissing om in Nederland te
blijven, was de passie voor Safe Motherhood en Afrika natuurlijk niet verdwenen. Hoewel je natuurlijk
ook kunt proberen een vuur te (laten) doven, heb ik
er bewust voor gekozen om dat niet te doen en te
zoeken naar een manier om toch invulling te blijven
geven aan deze voor mij belangrijke hobby. Sinds
mijn komst in Leeuwarden zijn er weer tropenartsen
in opleiding en kan ik dus proberen mijn kennis, ervaring en enthousiasme aan hen door te geven. Met
de maatschap kwam ik overeen 12,5% winstaandeel
in te leveren in ruil voor tijd. Dit komt er op neer dat
ik fulltime werk en dan ruim vier weken extra vrije
tijd kan opnemen, buiten de vakanties. Deze tijd gebruik ik voor zeer uiteenlopende zaken.

Opleiding
Als gastdocent aan het Koninklijk Instituut voor de
Tropen (KIT) geef ik verschillende keren per jaar acte

de presence in verschillende cursussen voor Nederlandse en buitenlandse studenten; onder andere de
tropenartsencursus en binnen de module ‘Sexual
and reproductive health’ van de Mastersopleiding International Health (MIH). Verder geef ik nu en dan
college aan de het VUMC en wordt ik met enige regelmaat gevraagd door studentenorganisaties om
gastcolleges te geven over Safe Motherhood. Belangrijkste drijfveer voor het lesgeven in Nederland blijft
toch dat ik hoop dat er nu en dan een aantal studenten gegrepen zal worden door het onderwerp en zal
besluiten om hier iets mee te gaan doen.

Onderzoek
Via het KIT begeleid ik ieder jaar twee of drie studenten bij het schrijven van de eindscriptie voor
hun mastersopleiding. Uiteenlopende onderwerpen
worden gekozen; om een paar recente voorbeelden
te noemen: Prevention of cervical cancer in Zambia;
Prevention of obstetric fistula in Eritrea; Improving
perinatal health in Liberia. Lang niet altijd zijn dat
onderwerpen waarvan ik van de hoed en de rand
weet en zelf bijlezen is vaak noodzakelijk. Ook via
het VUMC begeleid ik elk jaar enkele studenten bij
het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijke
stage in een laag-inkomensland, zoals we dat tegenwoordig noemen. Op dit moment bekijkt een studente de mate van implementatie van het zogenaamde
Focussed Antenatal Care Model in een district in Tanzania.
Een Nederlandse tropenarts die in Noord-Tanzania
(Haydom) heeft gewerkt is bezig met een goed opgezet promotieonderzoek naar zogenaamde maternal
near miss, oftewel ernstige maternale morbiditeit. De
nieuwe WHO-criteria voor maternal near miss zullen
worden gebruikt om casuïstiek te identificeren, die
vervolgens via een auditproces zullen worden geanalyseerd, op zoek naar substandaard zorgfactoren die
leiden tot aanbevelingen voor verbetering van de zorg.
Het is enorm inspirerend om van dichtbij als copromotor bij dit onderzoeksproject betrokken te zijn.

Klinisch werk
Het leukste, en misschien ook wel beste, binnen de
mogelijkheden die ik nu heb, is toch om een tijdje
op een plek in een ziekenhuis, samen met de locale staf, op de afdeling Obstetrie & Gynaecologie te
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Vandaag zouden we drie patiënten opereren. Twee vrouwen met enorme uterus myomatosus en een vaginale
uterusextirpatie vanwege prolaps; alle drie niet doorgegaan. De patiënten voor de laparotomieën waren al
een tijdje geleden ingepland en zijn niet op komen dagen. De andere patiënte bleek een Hb van 5.3 g/dl te
hebben en dat vond ik toch wat te laag voorafgaand aan deze electieve ingreep. De familie is nu bloed aan
het regelen en haar kunnen we dan hopelijk morgen opereren.
werken. Klinisch werk en bed side teaching kunnen
dan prachtig gecombineerd worden. Sinds 2009 doe
ik dat nu en dan een week (of twee) in het Haydom
Lutheran Hospital, in het noorden van Tanzania. Het
is een relatief goed geoutilleerd en goed lopend ziekenhuis, waar door het management op een prettig
herkenbare manier wordt gedacht over de oplossingsrichtingen voor de problemen in de reproductieve gezondheidszorg.1. Hun visie sluit goed aan bij
de mijne, zoals beschreven , laverend op het snijvlak
van sociale en curatieve geneeskunde.
Er werken zes of zeven Tanzaniaanse algemeen artsen, een Nederlandse tropenarts, en er is altijd een

standaard zorg in het ziekenhuis bij een patiënte
met een vastzittende placenta en fluxus waar de
dienstdoende dokter pas zes uur na opname voor geroepen werd, toen het feitelijk al te laat was; in het
andere geval een acuut verslechterende conditie bij
een patiënte die net bevallen was en bij wie net gestart was met behandeling met intraveneuze penicilline vanwege borreliose (relapsing fever). Mogelijk is
er sprake geweest van een Herxheimse reactie.
Gelukkig is het zo dat ook in een dergelijk ziekenhuis, waar moedersterfte met enige regelmaat voorkomt (van november 2009 tot mei 2010 tien keer),
zoiets niet ongemerkt voorbij gaat. Beide casus werden de volgende dag informeel met betrokkenen besproken en zullen op de reguliere hospital maternal
mortality review-meeting terugkomen.

Werkgroepactiviteiten

Hoofdingang Haydom Lutheran Hospital.

260

flink aantal medisch studenten en coassistenten uit
allerlei landen om stages te doen. Sommigen doen
onderzoek, anderen doen klinische ervaring op, gesuperviseerd door de artsen. Sinds kort zijn er nu
ook Tanzaniaanse coassistenten. Als ik kom wordt
van tevoren een aantal patiënten verzameld die we
dan samen kunnen opereren; een aantal grote uterus myomatosus, verzakkingen, laagstadium cervixcarcinomen, en dergelijke. Tijdens mijn verblijf daar
stel ik me continu beschikbaar voor hulp en raad bij
bijzondere (spoed)gevallen, ook tijdens de avond-,
nacht- en weekenddiensten. In een dergelijk ziekenhuis, waar jaarlijks 5000 vrouwen bevallen, komt
een enorme hoeveelheid bijzondere pathologie voorbij. Alle belangrijke oorzaken van directe moedersterfte komen daar in een week voorbij: obstetrische
bloeding, septische shock als gevolg van een geïnfecteerde placentarest, ‘obstructed labour’, eclampsie
en complicaties van onveilige abortus. Helaas in die
week ook twee gevallen van moedersterfte meegemaakt. In een geval was er sprake van ernstige sub-

Als voorzitter van de werkgroep International Safe Motherhood and Reproductive Health, werkgroep van zowel de NVOG als van de Nederlandse Vereniging voor
Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG), ben ik natuurlijk betrokken bij alle
activiteiten van de werkgroep. Met name de twinning
met onze Tanzaniaanse zustervereniging AGOTA is actueel. Volgende week ga ik met leden van het bestuur
van de FIGO praten over het hoe en wat van de twinning en of we er mee door moeten gaan. De belangrijkste onderdelen van de twinning zijn het life saving
skills (LSS) trainingsprogramma, het opwaarderen van
de services in het districtsziekenhuis van Kilwa en het
uitwisselingsprogramma voor aios.
Het trainingsprogramma is succesvol. In 2007 begonnen we met een centrale training in Dar es Salaam,
waar we in samenwerking met de Liverpool School
of Tropical Medicine een voor Tanzaniaanse omstan-

Training Life Saving Skills: ‘venous cutdown’.

“Dit weekend heeft Ellen dienst en ik doe met haar mee. Een vrouw met een eclamptisch insult; tweelingzwangerschap van zeven (?) maanden. We hebben haar goed kunnen stabiliseren met hydralazine en MgSO4.
Ze krijgt nu oxytocine en gaat hopelijk bevallen. Hopen dat de baby’s het een beetje zullen doen. Straks gaan
we een nacurettage doen bij een patiënte die gisteren werd binnengebracht met een puerperal sepsis en
waarschijnlijk geïnfecteerde placentarest. We hebben haar eerst gestabiliseerd en dat is gelukkig gelukt. Verder ligt er nog een flink aantal patiënten op de ICU met zeer aanzienlijke pathologie!

digheden gemodificeerde ALSO-cursus aanboden aan
dertig Tanzaniaanse senior gezondheidswerkers, variërend van verpleegkundigen en verloskundigen tot algemeen artsen en gynaecologen. Deze training wordt nu
uitgerold in Kilwa District, het district dat uitgekozen
werd om meer nadrukkelijk te ondersteunen. Hierover werd eerder al in dit tijdschrift verslag gedaan.2
Inmiddels zijn met financiële steun van Simavi al zeven lokale trainingen georganiseerd in Kilwa District
voor lagere kaders werkzaam in de gezondheidszorg,
de zogenaamde frontline health workers. De cursus
wordt nu volledig verzorgd door Tanzaniaanse artsen/
gynaecologen, onder leiding van Dr. Mselenge Mdegela, die in 2007 in Nederland was in het kader van het
uitwisselingsprogramma. Ook dr. Ipyana Mwampagatwa, die in 2009 in Nederland was, maakt deel uit
van de staf voor deze training. Het is mooi om te zien
dat juist de aios die in Nederland zijn geweest, betrokken zijn en blijven bij onze activiteiten daar. Wat zou
het mooi zijn als het effect van deze training meetbaar
was. Een belangrijk probleem is en blijft dat, na de
training, de gezondheidswerkers terug gaan naar hun
werkplek, waar ze door het vaak slechts beperkt wekende gezondheidszorgsysteem enorm beperkt worden in hun mogelijkheden.
Het uitwisselingsprogramma voor aios wordt financieel gesteund door de VAGO en loopt goed. Dit jaar zal
de vierde Tanzaniaanse aios naar Nederland komen
en voor het eerst is nu ook een aantal Nederlandse
aios geïnteresseerd om naar Tanzania te gaan. We
hebben voor hun plek voor een stage in het Kiliman-

Training Life Saving Skills: partogram.

jaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi. Helaas
is niet iedereen enthousiast en is medewerking van
Nederlandse opleiders niet vanzelfsprekend.

Twijfel
Helemaal geen twijfel dan? Ja, natuurlijk wel. Heeft
het wel zin wat ik doe? Is het wel de moeite waard?
Waar leidt het eigenlijk toe? Hoe ga ik er zelf mee
verder? Vragen die me regelmatig kwellen, vooral tijdens lange bus- of autoreizen of tijdens lange en soms
eenzame avonden in een guest house’ of hotel, waar
de omstandigheden niet altijd meevallen. Wegen de
offers (financieel, soms wekenlang alleen op pad en
mijn gezin in Nederland achterlatend) op tegen wat ik
ermee bereik? Hoe is dat eigenlijk te meten?
Zeer recent werd de uitkomst van een grote systematische analyse van beschikbare data over de mondiale omvang van de moedersterfte gepubliceerd.3 Voor
het eerst in jaren lijkt er sprake van een daling. Jarenlang is de boodschap tijdens mijn colleges geweest dat
voor het bereiken van de millenniumdoelen, met betrekking tot het vijfde millenniumdoel, het verbeteren
van gezondheid van moeders en het verminderen van
de moedersterfte met 75% in 2015 ten opzichte van
1990, het minste (lees: geen) vooruitgang wordt geboekt. De laatste cijfers in de Lancet laten een afname
in het absolute aantal gevallen van moedersterfte in
de hele wereld zien van 526.300 in 1980 naar 342.900
in 2008; een jaarlijkse afname van 1,5%. Zulke cijfers
helpen natuurlijk om de moraal hoog te houden. Natuurlijk heb ik geen enkele illusie dat mijn inspanningen ook maar iets hieraan hebben bijgedragen, maar
toch is het leuker om aan iets te werken waar vooruitgang in zit. Dat er een jaarlijkse afname van 5,5%
nodig is om het vijfde millenniumdoel te halen en dat
er natuurlijk zeer grote regionale verschillen bestaan,
bespreek ik nu verder maar even niet. Drie keer raden hoe het in Sub Sahara Afrika gaat….. Het lukt mij
simpelweg niet om de bittere feiten gewoon naast me
neer te leggen.
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Ingezonden brief

Ectopische decidua
A.T.M.Verhoeven, vrouwenarts n.p.
In het lezenswaardig artikel over ectopisch decidua in de appendix suggereren Goossens et al. dat slechts een
casus van intraperitoneale bloeding door ectopische decidua met vasculaire ingroei zou zijn beschreven.1 In
2007 beschreef ik twee eigen casus en vermeldde acht gevallen uit de literatuur.2 Vanwege de zeldzaamheid
en de verstrekkende gevolgen daarvan is een aanvulling zinvol. Bij drie van hen was de afloop voor moeder en
kind letaal door een te late of onmogelijke laparotomie. De boodschap moet zijn dat men bij een vrouw met
buikpijn en tekenen van shock in het derde trimester van de zwangerschap of post partum de diagnose ectopische decidua overweegt. De behandeling bestaat uit een onverwijlde laparotomie met het tot staan brengen
van de bloeding. Omdat ectopische decidua voor het blote oog onzichtbaar kan zijn of snel na de partus kan
verdwijnen, wordt aanbevolen om bij elk zogenaamd onverklaarbaar hemoperitoneum in de zwangerschap of
rond de baring en het kraambed meerdere biopsiën van het peritoneum te verrichten om de diagnose te bevestigen dan wel uit te sluiten. Met name van de voorkeurslokalisaties in het kleine bekken, maar ook van het
peritoneum elders, omentum en diafragma.
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Focus

Vasa previae
E.C. van Asbeck, N. Wollf en R. Maas
Casus
Een 33-jarige, G1P0, met in de voorgeschiedenis een
lisexcisie, presenteert zich al vanaf begin van de graviditeit met aanhoudend vaginaal bloedverlies en
contracties. Bij een AD van twintig weken is er bij
echografisch onderzoek sprake van een laag doorlopende placenta en een cervixlengteverkorting van 1,6
cm (bij zestien weken was deze nog 3,6 cm). Vanwege deze verkorting wordt een cerclage aangelegd. Bij
dertig weken wordt een echo herhaald ter beoordeling van de placentalokalisatie en van de insertie van
de navelstreng. Placenta ligt posterior met marginale
insertie van de navelstreng aan de caudale zijde van
de uterus (figuur 1). Tevens wordt er ook placentaweefsel meer antereur gezien. Het beeld wordt geduid als mogelijk een placenta bipartita, waarbij er
geen duidelijke verbinding met het posterieure deel
lijkt te zijn. In dit geval moet men bedacht zijn op ve-

lamenteuze insertie of vasa previa. Transvaginaal gezien lijken er geen vaten zichtbaar tussen het caput
en de cervix. Vanwege deze verdenking wordt er bij
een AD van 38 weken door middel van een primaire
sectio een zoon geboren met een goede start. De placenta volgt spontaan na 10E synto iv. Er is sprake van
een placenta bipartita en velamenteuze insertie van
de navelstreng met vaatverbindingen tussen beide
lobben (figuur 2 en 3).

Commentaar
Vasa previa wordt beschreven als foetale vaten die
niet beschermd door placenta of navelstreng in de
vliezen liggen die over het ostium internum zijn gelokaliseerd en onder het foetaal laagstliggende deel.1
Vasa preavia komt voor bij 1:2000 tot 1:6000 zwangerschappen, echter is deze conditie waarschijnlijk ondergerapporteerd. In Nederland zijn dit rond
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Figuur 1. Placenta vasa preavia (A) Doppler transvaginale echoscopie toont excentrische insertie van de navelstreng; B toont foetale bloedvaten in de vliezen; C foetale bloedvaten in de vliezen tussen de twee lobben van
de placenta, placenta bipartita.
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Figuur 2.

Figuur 3.

de tachtig zwangerschappen per jaar met een mortaliteit voor de neonaat van meer dan 60%. De klinische situatie vasa praevia kan secundair zijn aan
een velamenteuze insertie van de navelstreng in een
enkele of een bilobulaire placenta (type 1 vasa previa), of wijzen op foetale vaten die tussen de lobben
van de placenta doorlopen; dan spreekt men over
een placenta bipartita (type 2 vasa previa). Hierbij
hoeven de vaten dus niet per se gelokaliseerd te zijn
in de directe nabijheid van het os internum van de
cervix.2 Risicofactoren voor het ontwikkelen van een
vasa preavia zijn tweelobbige placenta, succenturiate
placenta, laagliggende placenta, velamenteuze insertie van de navelstreng, meerlinzwangerschappen en
zwangerschappen die voortkomen uit in-vitrofertilisatie.
Klinisch kan dit geassocieerd zijn met helder rood
vaginaal bloedverlies bij het breken van de vliezen
en veranderingen op het cardiotocogram, zoals deceleraties, siniosoidaal ritme of een bradycardie.
Het foetale bloedvolume bedraagt tussen de 80-100
ml/kg, dus kleine hoeveelheden bloedverlies kunnen al ernstige gevolgen hebben voor de foetus. Snel
nastreven van de baring, adequate opvang van de
neonaat en toediening van bloedtransfusie is hierbij
essentieel. De emoties verbonden aan het overlijden
van een kind hebben geleid tot het vormen van een
Vasa Previa Foundation (VPF) in 2000. Er is ook een
speciale website http://www.vasaprevia.nl/.
Hasegawa et al. concluderen dat het bepalen van
insertie van de navelstreng, zowel velamenteuze insertie als excentrische insertie van de navelstreng
middels transvaginale echoscopie met kleuren-doppleronderzoek, essentieel is voor het stellen van
de diagnose vasa preavia.3 De hoge foetale mortaliteit kan gereduceerd worden tot 97% overleving bij

vroege antenatale diagnose en het verrichten van een
electieve sectio.
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PICO Bello

Toedieningwijze van miso
prostol ter inleiding van de
baring: vaginaal of oraal?
W.Y. Wang en M.R. Douma
Inleiding
Inductie van de baring wordt regelmatig toegepast in
de obstetrische kliniek. In 2009 bedroeg het percentage inleidingen in Nederland volgens de Landelijke
Verloskunde Registratie (LVR) 26%. Er zijn verschillende manieren van inductie waarbij de rijpheid van
de cervix bepalend is voor de methode. Bij een ongunstige status van de cervix kan de baringsinductie
gestart worden met toediening van prostaglandines.
Een van de mogelijkheden is misoprostol, een prostaglandine-E1-analoog. Vooralsnog wordt de toediening van misoprostol in een dosering van 25 µg à 4
uur met een maximum van drie giften per 24 uur via
de vaginale route als effectief en veilig beschouwd.
Echter, er zijn omstandigheden waarin de vaginale
toediening een contra-indicatie is, bijvoorbeeld bij
vrouwen met vaginisme of bij een verhoogd risico
op opstijgende infecties. Hierbij wil men het vaginaal
toucheren zoveel mogelijk beperken en kan het toedienen van misoprostol via de orale route een goede
uitkomst bieden. De beste toedieningweg is volgens
de NVOG nog niet volledig vastgesteld. Dit geeft aanleiding tot de vraag of oraal gebruik van misoprostol
qua effectiviteit en veiligheid gelijkwaardig is aan vaginaal gebruik.
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PICO
Is oraal toegediende misoprostol ter inductie van de
baring even effectief als vaginaal toegediende miso
prostol?
P:		 Zwangere vrouwen in het derde trimester met een
levensvatbare foetus met een indicatie voor inductie van de baring
I: 		Misoprostol per os
C: Misoprostol per vaginam
O: Primair: aantal vaginale bevallingen bereikt binnen 24 uur na starten van de inductie
Secundair:
– Uteriene hyperstimulatie met CTG-veranderingen
– Uteriene hyperstimulatie zonder CTG-veranderingen

– Aantal sectio’s
– Neonatale morbiditeit en mortaliteit
– Maternale morbiditeit en mortaliteit
– Maternale bijwerkingen
Voor de neonatale morbiditeit is gekeken naar de
uitkomsten meconiumhoudend vruchtwater, apgarscore < 7 bij 5 minuten, aanwijzingen voor asfyxie,
neonatale insulten, neonatale encefalopathie en
NICU-opname. Voor de maternale morbiditeit is gekeken naar de uitkomsten fluxus post partum, uterusruptuur, sepsis en maternale IC-opname. Voor de
uitkomst maternale bijwerkingen is enkel gekeken
naar gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid, braken en diarree, aangezien overige bijwerkingen zelden voorkomen.

Zoekstrategie
in de Cochrane Library werd de Cochrane Review
‘Oral Misoprostol for induction of labour’ van januari
2010 gevonden. In deze review worden resultaten uit
randomized controlled trials tot en met september
2009 beschreven1. Tevens is gezocht naar recentere
artikelen (vanaf september 2009 tot heden) op PubMed en in Embase gezien het een farmacologische
interventie betreft. Gebruik is gemaakt van de volgende zoektermen op Pubmed: “(misoprostol AND
(vaginal[ti] OR Vaginal Administration OR Vaginal
Administrations OR Intravaginal Administration OR
Intravaginal Administrations OR Vaginal Instillation
OR Vaginal Instillations OR Vaginal Drug Administration OR Vaginal Drug Administrations) AND (oral[ti]
OR Oral Drug Administration OR Oral Administration
OR Oral Administrations OR Oral Drug Administrations OR Buccal Administration OR Sublingual Administration)) AND (induction of labour OR induced
labour OR induction of labor OR induced labor)” met
de datumlimiet ‘vanaf september 2009 In de Embase
is gebruik gemaakt van de volgende zoektermen:
“((misoprostol/ OR misoprostol.mp) AND (vaginal.ti
OR (Vaginal Administration OR Vaginal Administrations OR Intravaginal Administration OR Intravaginal
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Uitkomsten

OM (n/N)

VM (n/N)

RR [95%-BI]

422/916 (46,%)

395/925 (42,7%)

1,05 [0,76-1,45]

187/2214 (8,4%)

186/2191 (8,5%)

0,69 [0,43-10,8]

Primaire resultaat
Vaginale bevallingen niet < 24uur
Secundaire resultaten
Uteriene hyperstimulatie:
- met CTG-veranderingen
- zonder CTG-veranderingen

85/698 (12,2%)

146/722 (20,2%)

0,58 [ 0,35 – 0,96]

533/2573 (20,7%)

561/2523 (22,2%)

0,93 [0,84-1,03]

37/1638 (2,3%)

57/1632 (3,5%)

0,65 [0,44-0,97]

Maternale morbiditeit/mortaliteit

0/496 (0%)

0/505 (0%)

0,0 [0-0]

Maternale bijwerkingen

23/231 (10%)

24/216 (11,1%)

0,89 [0,53–1,50}

Aantal sectio caesareae
Neonatale morbiditeit/mortaliteit:
- apgar < 7 na 5 min

Tabel 1. Resultaten oraal misoprostol (OM) versus vaginaal misoprostol (VM) met n = events, N = totaal aantal
patiënten geanalyseerd per uitkomstmaat, RR =relatief risico, 95%-BI = 95%-betrouwbaarheidsinterval.
OM (n = 93)

VM (n = 111)

P-waarde

Leeftijd moeder (jr)

28,1 ± 6,7

27,2 ± 6,4

NS

Zwangerschapsduur (wkn)

38,8 ± 1,9

39,1 ± 1,8

NS

Pariteit (aantal)

< 0.01

Nullipara

56 (60,2%)

85 (76,6%)

Multipara ≥ 1

37 (39,8%)

26 (23,4%)

Etniciteit
Blank

NS
23 (24,7%)

25 (22,5%)

1 (1,1%)

6 (5,4%)

52 (55,9%)

59 (53,2%)

Aziatisch

5 (5,4%)

6 (5,4%)

Indiaas

4 (4,3%)

5 (4,5%)

Anders

8 (8,6%)

10 (9,0%)

Bishopscore ≤ 2

48 (51,6%)

70 (63,1%)

NS

Staande vliezen

89 (95,7%)

104 (937%)

NS

Afrikaans-Amerikaans
Spaans

Tabel 2. Karakteristieken.
Administrations OR Vaginal Instillation OR Vaginal Instillations OR Vaginal Drug Administration OR Vaginal
Drug Administrations).mp OR intravaginal drug administration/) AND (oral.ti OR (Oral Drug Administration OR Oral Administration OR Oral Administrations
OR Oral Drug Administrations OR Buccal Administration OR Sublingual Administration).mp OR oral drug
administration/)) AND ((induction of labour OR induced labour OR induction of labor OR induced labor).
mp OR labor induction/)” met dezelfde datumlimiet.
Zoekresultaten: Elf artikelen via Pubmed en zeven
artikelen via Embase werden gevonden, echter geen
van allen waren geschikt voor onze vraagstelling.
Naast de Cochrane review zal een artikel van Colón
et al. specifiek besproken worden; dit betreft een
gerandomiseerde studie waarin vaginale toediening
van misoprostol wordt vergeleken met orale toedie-

ning. Het is de enige gerandomiseerde studie waarin
tevens patiënttevredenheid is geobjectiveerd.2

Resultaten
In de Cochrane review zijn 56 trials (n = 11590) geïncludeerd, waarvan 26 trials (n = 5096) zijn geanalyseerd voor de specifieke vergelijking oraal
misoprostol (OM) versus vaginaal misoprostol (VM).
Patiënten met in de voorgeschiedenis een sectio caesarea met zowel staande als gebroken vliezen, en zowel nulllipara als multipara werden geïncludeerd. De
dosering oraal misoprostol varieerde tussen 25-200
µg met een meest gebruikte dosering van 50 µg. Doseringen vaginaal misoprostol varieerden tussen 25100 µg. Beide groepen kregen à 4 uur de misoprostol
toegediend.
Voor de primaire uitkomstmaat is gekeken naar het
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OM (n = 93)

VM (n = 111)

P

Interval 1e gift - vaginale bevalling (uren)

Uitkomsten

19,3 ± 6,7

18,0 ± 8,3

NS

Aantal sectio caesareae (%)

18 (19,4)

36 (32,4)

< 0,05

Uteriene hyperstimulatie (%)

2 (2,2)

6 (5,4)

NS

Neonatale uitkomst: Apgar <7 na 1min (%)

4 (4,3)

16 (14,4)

< 0,05

67 (81,7)

86 (77,5)

NS

98,5

98,8

NS

Maternale bijwerkingen (%)
Patiënttevredenheid %

Tabel 3. Uitkomsten oraal misoprostol (OM) versus vaginaal misoprostol (VM) met n = aantal patiënten.
aantal vaginale bevallingen dat NIET werd bereikt
binnen 24 uur. Dit was 46.1% in de OM-groep versus
42.7% in de VM-groep (RR = 1,05, 95%-BI [0,76-1,45]).
Van de secundaire resultaten kwam uteriene hyperstimulatie zonder CTG-veranderingen significant minder vaak voor in de OM-groep dan in de VM-groep
(12,2% versus 20,2%) (RR 0,58, 95%-BI [0,35-0,96]).
Tevens was er een significante reductie in apgarscore < 7 na 5 minuten in de OM-groep vergeleken
met de VM-groep (2,3% versus 3,5%) (RR 0,65, 95%BI [0,44-0,97]). Overige secundaire resultaten lieten
geen significante verschillen zien tussen oraal en vaginaal misoprostol. Zie tabel 1.1
In de studie van Colón et al. werden 212 patiënten
gerandomiseerd waarvan 204 patiënten zijn geïncludeerd. Hiervan kregen 93 patiënten oraal misoprostol (OM) toegediend in een doseringsschema van 50
µg als eerste gift en 100 µg in elk volgende gift à 4
uur en 111 patiënten vaginaal misoprostol (VM) in een
dosis van 25 µg à 4 uur. De patiëntgroepen waren
vergelijkbaar, met uitzondering van pariteit (tabel 2).
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De primaire uitkomstmaat in deze studie was de tijd
tussen de eerste gift misoprostol en een vaginale bevalling. Er werd geen statistisch significant verschil in
het gemiddeld tijdsinterval tussen OM en VM gezien
(19,3 ± 6,7 vs 18,0 ± 8,3, P = NS).
Daarentegen werd wel een statistisch significant lager aantal sectio’s in de OM-groep gevonden vergeleken met de VM-groep (19,4% vs 32,4%, P < 0,05).
Tevens werd een significant verschil gezien in apgarscore < 7 na 1 minuut (4,3% vs 14,4%, P < 0,05). Zie
tabel 3. Er was geen verschil in morbiditeit tussen de
groepen.
Er werd geen verschil in tevredenheid over de algehele baringsinductie gezien (98,5% versus 98,8%)3.
In de OM groep was 7,5% versus 14% in de VM-groep
ontevreden over de vorm van toediening van miso
prostol. Dit verschil was echter niet significant.

Conclusie
Oraal en vaginaal gebruik van misoprostol zijn even
effectief en veilig1. Bij oraal gebruik van misoprostol
wordt minder vaak hyperstimulatie zonder CTG-ver-

anderingen gezien en minder vaak een apgarscore
< 7 na 5 minuten vergeleken met vaginaal gebruik
van misoprostol. Om deze reden verdient misoprostol per os mogelijk de voorkeur boven misoprostol
per vaginam. Volgens Colón et al. is stapsgewijze toediening van oraal misoprostol even effectief als vaginaal toegediende misoprostol zonder toename van
hyperstimulatie of maternale bijwerkingen met een
grote patiënttevredenheid en een lager aantal sectio’s.

Discussie
Bovengenoemde studies laten zien dat misoprostol
per os even effectief en veilig is als misoprostol per
vaginam ter inductie van de baring in het derde trimester van de zwangerschap. Echter, een aantal kanttekeningen dient geplaatst te worden bij de conclusies
van de auteurs. In het artikel van Colón et al. verliep
de datacollectie ongeblindeerd en was een significant
verschil aanwezig in pariteit waarbij meer multipara
in de orale groep dan de vaginale groep werden geïncludeerd. In de Cochrane review was bij 17 studies
de randomisatieprocedure onbekend en verliep de
data-analyse en datacollectie ongeblindeerd, wat mogelijk geleid zou kunnen hebben tot een selectiebias.
Tevens was er sprake van significante heterogeniteit
tussen de geanalyseerde studies wat betreft studiepopulatie en toegediende doseringen misoprostol. Met
name het laatste maakt het vergelijken tussen beide
toedieningroutes lastig. Daarnaast dient men zich te
realiseren dat er studies zijn geïncludeerd uit de beginfase van misoprostolgebruik, waarin aanzienlijk
hogere doseringen dan tegenwoordig werden gebruikt. Dit kan een enigszins oneerlijke weerspiegeling van resultaten hebben gegeven.
In het verleden is verondersteld dat er een associatie bestaat tussen het optreden van uteriene hyperstimulatie en het gebruik van oraal misoprostol.
In een poging om het effect van de dosering op effectiviteit en veiligheid vast te stellen zijn in de Cochrane review subgroepanalyses gemaakt van
verschillende doseringen oraal misoprostol, waarbij
uteriene hyperstimulatie zonder CTG-veranderingen
als uitkomstmaat werd genomen. Hieruit blijkt dat
een gelijkwaardig effect op het ontstaan van hyper-

stimulatie wordt gezien bij een dosering misoprostol
per os die tweemaal zo groot is als misoprostol per
vaginam. Dit suggereert een equivalente biologische
activiteit wanneer de orale dosis tweemaal zo groot
is als de vaginale dosis. Aangezien de Cochrane review over vaginaal misoprostol een dosering van 25
µg à 4 uur aanbeveelt3, is logischerwijs de meest optimale dosis oraal misoprostol 50 µg à 4 uur. Echter,
eerdere studies naar oraal misoprostol, waarbij voornamelijk oraal misoprostol wordt vergeleken met vaginaal dinoprostone, laten een optimale dosering van
25 µg à 2 uur zien. In de kliniek betekent dit het oplossen van misoprostolcapsules van 200 µg om een
zo accuraat mogelijke dosering te bewerkstelligen,
aangezien 25 µg orale tabletten niet beschikbaar zijn.
Misoprostol in deze vorm is maximaal 24 uur volledig biologisch actief4.

Aanbevelingen
Bij relatieve contra-indicaties voor vaginale toediening van misoprostol kan orale toediening worden
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Wat ons opvalt in de LVR2

Kind van de rekening
T. de Neef en A. Franx, met medewerking van A. Kwee
Inleiding
Interventies tijdens de baring zijn belastend voor
moeder en kind, maar ten onrechte niet ingrijpen
kan ernstige gevolgen hebben. Vanuit dit dilemma
zullen artsen waarschijnlijk altijd meer interventies
plegen dan strikt noodzakelijk. Maar wat is strikt
noodzakelijk? Wij belichten deze vraagstelling aan
de hand van de conditie van het kind na een kunstverlossing. Daartoe zoeken we met LVRinsight naar

verbanden tussen de indicatie voor de ingreep en de
apgarscore na vijf minuten.

Kunstverlossingen
Als referentiegroep beschouwen we aterme (>36+6 weken) eenlingen in hoofdligging die bij aanvang van de
baring in leven waren en waarbij geen primaire sectio
werd verricht. Van hen werd de afgelopen tien jaar 19%
(ruim 174.000) door middel van een vaginale kunstver-

268

werd de baring beëindigd met een secundaire sectio. En dit percentage is al
jarenlang onveranderd.
Er bestaat in de Nederlandse praktijk grote diversiteit voor wat betreft interventies
aan het einde van de baring. Figuur 1 geeft dit weer door een schikking van
praktijken naar percentage VKV en secundaire sectio’s. Er zijn praktijken die –
gemiddeld over de afgelopen
10 jaarvoor
– niet
meer
dan 12%vol.van
de baringen
beëindigt
Nederlands tijdschrift
Obstetrie
& Gynaecologie
124, augustus
2011
met een VKV. Er zijn er ook die dat 2½ maal zo vaak doen. Bij secundaire sectio’s
zijn de relatieve verschillen nog groter, van minder dan 6% tot meer dan 20%.
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Figuur 1.1.
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einde van de baring.
Figuur
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naarinterventies
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aanLinks
het vaginale
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de baring. Links vaginale kunstverlossing, rechts secundaire sectio.
lossing (VKV) geboren. Dit percentage neemt langzaam
af. In 2000 was het 22%, in 2009 was het 17%. In 12%
V7-NTOG 15 juni 2011
van de gevallen (ruim 111.000) werd de baring beëindigd met een secundaire sectio. En dit percentage is al
jarenlang onveranderd.
Er bestaat in de Nederlandse praktijk grote diversiteit
voor wat betreft interventies aan het einde van de baring. Figuur 1 geeft dit weer door een schikking van
praktijken naar percentage VKV en secundaire sectio’s.

Er zijn praktijken die – gemiddeld over de afgelopen
10 jaar – niet meer dan 12% van de baringen beëindigt
met een VKV. Er zijn er ook die dat 2,5 maal zo vaak
doen. Bij secundaire sectio’s zijn de relatieve verschillen nog groter, van minder dan 6% tot meer dan 20%.

Apgarscore
De LVR2 bevat de apgarscore na vijf minuten, die we
gebruiken als indicatie voor de conditie van het kind.

70%
NVB
FN
FN+NVB

60%
50%
40%
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Figuur 2. Verdeling van apgarscores na vijf minuten bij vaginale kunstverlossingen voor de drie verschillende
indicaties. (Leeswijzer: van alle VKV die zijn gedaan vanwege foetale nood kreeg 32% van de kinderen na vijf
minuten een apgarscore van 9.)

Indicatie
Niet vorderen
Foetale nood
Foetale nood + niet vorderen

Apgar < 5
249 (0,2%)
375 (0,8%)
121 (0,7%)

Apgar < 7
1154 (1,1%)
1541 (3,2%)
525 (2,9%)

Tabel 1. Incidentie van lage apgarscores bij vaginale kunstverlossingen als functie van de indicatiestelling.
Indicatie
Niet vorderen
Foetale nood
Foetale nood + niet vorderen

Apgar < 5
217 (0,3%)
701 (2,9%)
121 (1,0%)

Apgar < 7
926 (1,4%)
1749 (7,2%)
464 (3,7%)

Tabel 2. Incidentie van lage apgarscores bij secundaire sectio’s als functie van de indicatiestelling.
Onze aandacht gaat uit naar de relatie tussen de apgarscore na vijf minuten en de indicatie om te interveniëren aan het einde van de baring. Die indicatie
kan zijn: foetale nood, niet vorderende baring en een
combinatie van deze twee. Figuur 2 laat zien hoe
vaak een gegeven apgarscore voorkomt voor ieder
van deze drie indicaties. We merken op dat er qua
verdeling geen verschil is tussen de indicaties foetale nood en foetale nood plus niet vorderende baring. En we kunnen melden dat de grafiek nagenoeg
identiek is voor baringen die zijn geëindigd met een
secundaire sectio in plaats van een vaginale kunstverlossing.
Als foetale nood de indicatie voor een vaginale
kunstverlossing is, komt een apgarscore van 10 wat
minder voor dan wanneer de ingreep plaatsvond
vanwege niet vorderen van de baring. Maar nemen
we alle casus met een apgarscore van 8 of meer samen, dan zijn de verschillen gering. Wellicht zijn er
verschillen tussen de drie indicatiegroepen voor wat
betreft het vóórkomen van lage apgarscores na vijf
minuten. Tabellen 1 en 2 laten zien dat dat inderdaad
zo is: als foetale nood (mede) aanleiding was tot een
interventie dan is het percentage asfyctische en durante partu overleden kinderen* aanzienlijk groter
dan bij interventies vanwege niet vorderende baring.
Op basis van deze getallen lijkt foetale nood als indicatie voor een vaginale kunstverlossing in 2066 gevallen onomstreden. Daar staan bijna 67.000 casus
tegenover met een apgarscore na vijf minuten van
7 of hoger na een vaginale kunstverlossing vanwege foetale nood. Bij secundaire sectio’s is deze verhouding gunstiger: 2213 ingrepen waar het kind een
lage apgarscore had of ante partum overleed versus
37.000 secundaire sectio’s omwille van foetale nood
terwijl een ‘gezond’ kind werd geboren.

Wij vroegen Anneke Kwee om commentaar:
Het doel van foetale bewaking tijdens de baring is de
foetus op te sporen met (dreigend) zuurstofgebrek en
daardoor kans op sterfte of neurologische morbiditeit
te voorkomen, zonder dat dit gepaard gaat met een
overmatige stijging van het aantal onnodige interventies, zoals vaginale kunstverlossingen en sectio’s.

Dat de ideale methode van bewaking nog niet is gevonden, blijkt uit het feit dat het aantal obstetrische
interventies de afgelopen decennia enorm is toegenomen zonder dat de neonatale uitkomsten duidelijk verbeterd zijn.1,2 Moeilijk in de evaluatie van
interventies voor foetale nood is, dat men de slechte
neonatale uitkomst wil voorkomen. Enerzijds heeft
de obstetricus het prima gedaan als er een kind met
goede start wordt geboren (“net op tijd”), anderzijds
zal een ander zeggen dat het “(nog) niet nodig was
geweest”. Met andere woorden: betekent het hebben
van een arteriële navelstreng-pH van 7,16 dat de interventie gerechtvaardigd was of was het (nog) niet
nodig.
Alhoewel in deze retrospectieve analyse niet kan worden uitgesloten dat door deze 107.000 ingrepen een
aanzienlijk aantal gevallen van asfyxie bij het kind is
voorkomen, lijken deze getallen ook te illustreren dat
het waarschijnlijker is, dat de diagnostiek van foetale
nood in de hedendaagse praktijk gebrekkig is.
Het CTG is in de jaren zeventig van de vorige eeuw
geïntroduceerd zonder dat de diagnostische nauwkeurigheid en effectiviteit op patiëntuitkomsten
grondig werd geëvalueerd. In 2006 werden in een
Cochrane meta-analyse de gegevens van twaalf gerandomiseerde trials over de effectiviteit van het
CTG gebruikt.3 Foetale bewaking werd door middel
van het CTG, al dan niet in combinatie met het MBO,
vergeleken met intermitterende auscultatie (elke vijftien minuten in ontsluitingsfase). Continue bewaking
door middel van het CTG zonder MBO leidde tot een
aanzienlijke stijging van het aantal sectio’s (oddsratio (OR): 1,96; 95%-BI: 1,24-3,09), zonder een positief
effect op de neonatale uitkomst. Indien echter de
mogelijkheid bestond om naast het CTG een MBO te
verrichten, werd een minder sterke stijging van het
aantal keizersnedes gevonden (OR: 1,50; 95%-BI:
1,10-2,06) en daalde de frequentie van neonatale convulsies met 50% (OR: 0,49; 95%-BI: 0,29-0,84).
Het gaat hier om resultaten van al oudere trials (jaren ‘60-‘80), waarin de frequentie van keizersnedes
varieerde van 2% tot 35%. Bovendien wordt de metaanalyse gedomineerd door een grote studie en waren
criteria om het CTG te boordelen en hoe te handelen
bij een abnormaal CTG niet duidelijk omschreven. Het

* Alle kinderen die durante partu zijn overleden hebben in LVRinsight automatisch een apgarscore van 0.
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is dus maar de vraag of de resultaten van deze Cochrane analyse goed generaliseerbaar zijn naar de huidige
praktijk.
Langetermijnfollow-up van deze trials beperkt zich tot
één studie.4 Deze laat zien dat de lagere incidentie van
neonatale convulsies niet gepaard ging met een betere uitkomst op termijn. Er zijn overigens geen studies
waarin continue CTG-bewaking zonder MBO vergeleken wordt met die mét MBO.
Een groot nadeel van het CTG is het hoge percentage
fout-positieve registraties en de grote inter- en intraobservervariatie. In geval van een afwijkend CTG is
aanvullend onderzoek nodig.
Alhoewel dit dus indirect wordt geconcludeerd, heeft
het MBO een toegevoegde waarde en biedt het een
oplossing voor het grote aantal fout-positieve CTG-registraties. Beperkingen zijn echter dat dit onderzoek
slechts een momentopname geeft en bij een persisterend afwijkend CTG herhaald dient te worden. Verder
is het MBO invasief, technisch lastig en patiëntonvriendelijk. Bij ten minste 10% van de pogingen lukt
het niet het MBO uit te voeren en daardoor kan het
een tijdrovende procedure zijn. Uit een landelijke enquête in 2007 bleek dat in 88% (86/98) van de klinieken mogelijkheid tot het verrichten van een MBO
aanwezig was.5 Bij een grove schatting van het aantal
verrichte MBO’s bij aterme in intentie vaginale partus
was echter een groot verschil tussen ziekenhuizen met
opleiding versus ziekenhuizen zonder opleiding, respectievelijk 12-15% versus 3%.
Inmiddels heeft de STAN-methode zijn intrede gedaan.
Op dit moment gebruikt ongeveer een kwart van de
Nederlandse klinieken ST-analyse van het foetale ECG.
Een recente grote Nederlandse trial liet geen significant effect op metabole acidose en andere neonatale uitkomsten zien. Wel was er een halvering van het
aantal MBO’s.6 STAN lijkt hiermee een aanvullende
waarde te hebben in het palet aan foetale diagnostiek,
maar is helaas nog niet het ei van Columbus.
Een andere vraag is of de apgarscore wel de beste
maat is om het obstetrisch handelen te evalueren. De
apgarscore is ontwikkeld om direct na de geboorte de
conditie van de pasgeborene te evalueren en heeft een
goede prognostische betekenis voor wel of niet overlijden binnen 28 dagen.7 Het hoeft echter geen reflectie te zijn van eventueel opgetreden asfyxie en is geen
goede predictor voor neurologische uitkomst. Recent
is een systematische review verschenen waarbij de associatie tussen arteriële navelstreng-pH en lange termijn neurologische uitkomst is geëvalueerd. Uit deze
review blijkt dat een lage navelstreng-pH sterk geassocieerd is met belangrijke neonatale uitkomsten.8
Concluderend is er nog steeds een grote behoefte aan
een effectievere manier om op tijd ’foetale nood’ te
identificeren. Aangezien het CTG wereldwijd de meest

gebruikte obstetrische interventie is, is onderzoek
naar verbetering hiervan een verplichting. Voor de
evaluatie van ons obstetrisch handelen zou ik ervoor
pleiten om naast de apgarscore ook navelstrenggassen
te bepalen en deze te registreren in de LVR.
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Uit de Koepel Kwaliteit

Kwaliteitskoepel Medisch
Specialisten: enkele vragen
en antwoorden
M.G.A.J. Wouters

Recentelijk is de website van Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten (http://www.kwaliteitskoepel.nl)
de lucht ingegaan. Op 9 november 2011 zal de Kwaliteitskoepel bij het 2e Kwaliteitscongres officieel opgericht worden.
De NVOG heeft als lid van de hiertoe in het leven
geroepen taskforce een actieve bijdrage geleverd aan
de voorbereidingen. Hieronder zal aan de hand van
enkele vragen en antwoorden meer duidelijkheid
over dit initiatief gegeven worden.
1. Wat is de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten?
De Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten is een samenwerkingsverband van de 29 medisch wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch
Specialisten (Orde). De Kwaliteitskoepel wordt een
krachtig samenwerkingsverband om de medischspecialistische zorg in Nederland een stevige kwaliteitsimpuls te geven. De Kwaliteitskoepel is er voor
en door medisch specialisten. Over de uiteindelijke
inrichting en taken beslissen de wetenschappelijke
verenigingen.
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2. Waarom wordt de Kwaliteitskoepel opgericht?
De kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in
Nederland staat op een hoog niveau. Deze erkenning
wordt ook internationaal gegeven. Tegelijkertijd is
het belangrijk om te blijven streven naar mogelijkheden om dit verder te verbeteren. Want meer dan
ooit worden de medisch specialisten afgerekend op
de kwaliteit van de zorg. Er is sprake van een toenemende druk van overheid, belangenorganisaties en
patiënten om maximaal transparant te zijn. Dit betreft niet alleen behandelmethodieken, maar ook de
wijze waarop de zorg is georganiseerd en de doelmatigheid daarvan. De Kwaliteitskoepel biedt een goede
mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen.
3. Wat wil de Kwaliteitskoepel bereiken?
De Kwaliteitskoepel wil de kwaliteit van de medischspecialistische zorg in Nederland bevorderen door

het ontwikkelen en ontsluiten van evidence-based
richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties en het leveren van de hulpmiddelen voor de
implementatie daarvan.
De kwaliteitsbibliotheek, die toegankelijk is via de
website van de Kwaliteitskoepel, maakt bestaande
richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties inzichtelijk voor iedereen.
De Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten wil daarnaast dé gesprekspartner zijn van overheid, beroeps- en belangenorganisaties, marktpartijen en het
publiek als het gaat om de kwaliteit van de medischspecialistische zorg. Dit moet leiden tot een herkenbare positie van de medisch specialist en erkenning
van de goede kwaliteit van de medisch-specialistische zorg in Nederland.
4. Wie zijn de initiatiefnemers van de Kwaliteits
koepel?
De Kwaliteitskoepel is het initiatief van 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde. Zij werken samen aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit
van de medisch-specialistische zorg. De Kwaliteitskoepel is vooralsnog een organisatie in oprichting.
Dit jaar wordt gewerkt aan de inrichting van de organisatie en het verder uitwerken van de kerntaken,
verantwoordelijkheden en het bijbehorende kwaliteitsinstrumentarium. Deze verantwoordelijkheid
is belegd bij een zogeheten taskforce met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen,
ondersteund door de Orde.
5. Wat zijn de belangrijkste taken van de Kwaliteitskoepel?
a. Het ontwikkelen en ontsluiten van evidence-based
richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties en het leveren van de daarbij behorende
hulpmiddelen voor implementatie.
b. De kwaliteit van de zorg inzichtelijk en toetsbaar te
maken.
c. Het ontwikkelen van methoden waarmee verant-
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woording over de kwaliteit van zorg kan worden
afgelegd aan elkaar en aan de samenleving.
d. Het voeren van een heldere agenda en het afstemmen hiervan met de samenwerkingspartners.
6. Hoe ziet de agenda van de Kwaliteitskoepel er uit?
De focus voor de korte termijn is gericht op de ontwikkeling van een inrichtings- en activiteitenplan. Dit
zal worden gepresenteerd op een werkconferentie met
bestuurders van de wetenschappelijke verenigingen.
7. Hoe wordt de Kwaliteitskoepel betaald?
Voor de activiteiten en ondersteuning van de taskforce wordt een beroep gedaan op de zogeheten
overgebleven kwaliteitsgelden (niet-bestede SKMSgelden [Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten]) uit 2009. De ontwikkeling van de website van
de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten is mede
mogelijk gemaakt door de SKMS.
8. Is de Kwaliteitskoepel ook verantwoordelijk voor
het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten?
Het ontwikkelen van beleid over en voor de medischspecialistische zorg is de verantwoordelijkheid van de
Raad Kwaliteit en de wetenschappelijke verenigingen.
De Kwaliteitskoepel voert het beleid uit voor de onderdelen richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties (onder andere beheer en communicatie).
9. Wat betekent de komst van de Kwaliteitskoepel
voor de autonomie van de wetenschappelijke
verenigingen?
De wetenschappelijke verenigingen zijn en blijven
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de eigen richtlijnen, normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties. Als onderdeel van de Kwaliteitskoepel
zal de wetenschappelijke verenigingen wel worden
gevraagd zich te conformeren aan de gezamenlijke
agenda en gestelde prioriteiten. Dit kan bijvoorbeeld
in de vorm van een meta-agenda voor richtlijnen,
normen, indicatoren en kwaliteitsregistraties.
10. Wat betekent de komst van de Kwaliteitskoepel
voor de aanspraak op de kwaliteitsgelden van de
SKMS?
De ambitie is om een gezamenlijke agenda te
gaan voeren. Dit kan consequenties hebben voor
de besteding van de kwaliteitsgelden, omdat een

deel van het geld zal worden besteed aan de realisatie van de gezamenlijke ambities en de eerder genoemde kerntaken van de Kwaliteitskoepel.
Samenwerking is de beste garantie om de kwaliteitsgelden van de SKMS ook voor de langere termijn te
behouden.
11. Met welke partijen gaat de Kwaliteitskoepel nog
meer samenwerken?
De Kwaliteitskoepel wil over de eigen grenzen heen kijken en (pro)actief zijn in het netwerk van zorgverleners, patiënten, overheid en
verzekeraars. Het ligt voor de hand dat de Kwaliteitskoepel gesprekspartner is van de overheid
(VWS en politiek), beroeps- en belangenorganisaties, marktpartijen en het publiek als het gaat om
de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg.
12. Wat is de relatie tussen de Kwaliteitskoepel en het
Kwaliteitsinstituut?
Het Kwaliteitsinstituut is een initiatief van de minister van VWS en is bedoeld om de verschillende
organisaties te bundelen die zich bezighouden met
kwaliteit van zorg. Naar verwachting zal het Kwaliteitsinstituut op 1 januari 2013 van start gaan. Recent
is hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd
(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/ totstandkoming-nationaal-kwaliteitsinstituut-voor-de-zorg.html).
De Kwaliteitskoepel Medisch specialisten zal deel
gaan uitmaken van het Kwaliteitsinstituut, maar op
welke manier is nog niet duidelijk.

Meer informatie?
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Maurice Wouters, voorzitter Koepel
Kwaliteit van de NVOG en lid van de taskforce,
e-mail: mgaj.wouters@vumc.nl.
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Zwangerschap en Geboorte
ZonMw
De eerste subsidieronde van het ZonMw-programma
Zwangerschap en Geboorte is opengesteld. Meer informatie over deze ronde is te vinden op http://www.
zonmw.nl/subsidiekalender.
Doel van dit onderzoeksprogramma is het verkrijgen van kennis die helpt de perinatale en maternale
sterfte en morbiditeit in Nederland terug te dringen.
De onderzoeksthema’s zijn:
- aanpak van oorzaken van perinatale en maternale
sterfte en morbiditeit;
- gezondheidsvoorlichting en bevordering vóór, tijdens en na de zwangerschap;
- risicoselectie en screening;
- organisatie van zorg.
Bij de zorg rond zwangerschap en geboorte spelen
verschillende professionals in de nulde, eerste, tweede en derde lijn een rol. Samenwerking van deze
professionals is belangrijk. Het programma stimu-
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leert zowel landelijke als regionale multidisciplinaire
samenwerking van de relevante beroepsgroepen in
zorg en onderzoek. Alle inspanningen zijn gericht op
het verkrijgen van kennis die bijdraagt aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een
gezond kind.
De eerste ronde richt zich op:
het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden
(consortia) en het hierbinnen uitvoeren van een onderzoeksproject;
het doen van landelijk onderzoek naar 1) het opsporen van groeivertraging via echoscopie in het derde
trimester en 2) geboortecentra.
De deadline is 20 september 2011.
Informatie over subsidierondes, projecten en activiteiten van het programma is te vinden op www.zonmw.nl/zwangerschapengeboorte.
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Mannelijke plastisch chirurg meest
geneigd tot honoreren verzoek tot
labiumreductie
Reitsma W, Mourits MJ, Koning M,
Pascal A, Lei B van der.
J Sex Med 2011 [Epub ahead of
print]

Artsen krijgen in toenemende mate te maken met een verzoek tot labiumreductie. Doel
van de huidige studie was bij huisartsen, gynaecologen en plastisch chirurgen in kaart
te brengen welke persoonlijke opvattingen over het uiterlijk van labia minora hen doet
besluiten tot een verwijzing voor, of tot het verrichten van een labiumreductie. Hiervoor
ontvingen 210 artsen een vragenlijst, waarbij zij 4 foto’s van een vulva met verschillende
afmetingen van de labia minora moesten beoordelen op een vijfpunts Likertschaal. Deze
score vormde een indicatie voor de neiging om te verwijzen voor of het verrichten van
een labiumreductie. De vragenlijst werd door 164/210 artsen geretourneerd (78% respons), waarvan 80 huisartsen, 41 gynaecologen en 43 plastisch chirurgen (96 mannen,
68 vrouwen). Negentig procent van alle artsen was van mening, tot op zekere hoogte,
dat een vulva met kleine labia minora het maatschappij-ideaal vormt (2-5 op de Likertschaal). Meer plastische chirurgen vonden de afbeelding met de grootste labia minora
onsmakelijk en onnatuurlijk, vergeleken met huisartsen en gynaecologen (p<0.01), en
beschouwden een dergelijke vrouw als kandidate voor een labia minora reductieprocedure (p<0.001). Onafhankelijk van de grootte van de labia minora of de afwezigheid
van klachten waren plastisch chirurgen veel vaker bereid tot een chirurgische reductie
dan gynaecologen (p<0.001). Mannelijke artsen waren vaker bereid tot chirurgie dan hun
vrouwelijke collegae (p<0.01). De auteurs concluderen dat blijkbaar het inwilligen van
een verzoek tot labiumreductie in hoge mate wordt beïnvloed door persoonlijke opvattingen, geslacht en specialisme.

Schildklierdysfunctie in vroege
zwangerschap
Boogaard E van den, Vissenberg R,
Land JA, Wely M van, Post JA van
der, Goddijn M, Bisschop PH.
Hum Reprod Update 2011 [Epub
ahead of print].

275

Schildklierafwijkingen en schildklierauto-immuniteit komen veel voor bij vrouwen in de
reproductieve levensfase en worden geassocieerd met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Screening op deze afwijkingen voor de conceptie dan wel vroeg in de zwangerschap is tot op heden nog geen gangbare praktijk. Het doel van de huidige studie was
door middel van een systematische samenvatting van de literatuur de klinische significantie van preconceptionele schildklierdisfunctie en schildklierauto-immuniteit te onderzoeken. Hiervoor werd in Medline, EMBASE en het Cochrane Controlled Trials Register
naar relevante studies gezocht. In totaal werden 14.208 studies geïdentificeerd, waarvan
43 geïncludeerd werden en 38 geschikt waren voor meta-analyse. Er werden geen studies over hyperthyreoïdie gevonden. Subklinische hypothyreoïdie in de vroege zwangerschap was, wanneer vergeleken met euthyreoïdie, geassocieerd met het optreden van
pre-eclampsie (OR 1.7, 95% BI 1.1-2.6) en een verhoogd risico op perinatale mortaliteit
(OR 2.7, 95% BI 1.6-4.7). De aanwezigheid van schildklier antistoffen bleek geassocieerd
met een verhoogd risico op onverklaarde subfertiliteit (OR 2.7, 95% BI 1.6-4.7), miskraam
(OR 3.7, 95% BI 1.8-7.6), herhaalde miskraam (OR 2.3, 95% BI 1.5-4.5), vroeggeboorte
(OR 1.9, 95% BI 1.1-3.5) en maternale postpartumthyreoïditis (OR 11.5, 95% 5.6-24). De
auteurs concluderen dat meer studies nodig zijn om de effectiviteit van screening en behandeling op zwangerschapsuitkomsten te bestuderen.

