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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

Zo maar een nieuwe techniek
S.A. Scherjon

Een hellend en brokkelend vlak.
Dat is waar je als onderzoeker naar uitkijkt: dat je
publicatie – nog maar net online – soms onverwacht,
brede, algemene aandacht krijgt. Dat overkwam de recente meta-analyse waarin de hoge betrouwbaarheid
wordt besproken van een foetale geslachtsbepaling in
moederlijk bloed.1
De New York Times2 met geïnterviewde specialisten –
niet betrokken bij de studie zelf – concludeerde dat de
meta-analyse belangrijke aspecten rondom zwangerschap definitief zal veranderen. Ook via het internet
vlogen de conclusies over en weer3-5, waarbij het belangrijke ethische dilemma, nadrukkelijk ook al benoemd in
de eerste alinea van de meta-analyse – het beïnvloeden
van het geslacht van de kinderen binnen een familie of
’genderselectie’ – eigenlijk alle aandacht kreeg.
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De meta-analyse – 57 studies; 80 datasets omvattend
– laat zien dat uit moederlijk bloed (en niet uit urine)
vanaf 7 weken een zeer betrouwbare geslachtsbepaling mogelijk is (AUC 0.993; 95% CI 0.989-0.995);
gebruikmakend van een rtq-PCR, op basis van circulerend, niet cellulair gebonden, DNA-sequenties van het
Y-chromosoom. Van deze techniek, voor het eerst bijna 15 jaar geleden beschreven door Dennis Lo, wordt
in Nederland6 al geruime tijd gebruik gemaakt als een
alternatief voor een invasieve techniek, in het diagnostische traject bijvoorbeeld bij geslachtsgebonden aandoeningen, zoals Duchenne's musculaire dystrofie en
congenitale bijnierhyperplasie.
Een te vroege bepaling (<7 weken), bepaling in urine

en het gebruiken van conventionele PCR beïnvloeden
de gevoeligheid ongunstig; in de multivariate analyse
lijkt het niet uit te maken van welke Y-sequentie daarbij gebruik gemaakt wordt. Een nadeel van de test in
moederlijk bloed blijft wel dat bij een negatieve test,
wat past bij een vrouwelijk geslacht, het noodzakelijk
blijft de aanwezigheid van foetaal DNA in het sample –
en ook de amplificatie daarvan – aan te tonen.
Echografische geslachtsbepaling kan vanaf 11 weken,
echter lang niet altijd en minder betrouwbaar, hoewel
een prospectieve studie laat zien dat tussen de 11 en 14
weken in 90% een geslachtsbepaling mogelijk is met
een niet optimale betrouwbaarheid van 86%.7 Relatief
laat met betrekking tot de zwangerschapsduur en ook
te onbetrouwbaar om de invasieve vlokkentest te vermijden en daarom is de zeer betrouwbare geslachtsbepaling in moederlijk bloed nu zo aantrekkelijk.
Echter dat beïnvloeding van het geslacht van het nageslacht op populatieniveau een realiteit is geworden
is bekend vooral vanuit China en India. De ratio tussen de seksen van kinderen (SRG), in westerse landen
altijd iets boven de 100 geweest, biologisch noodzakelijk omdat jongens nu eenmaal minder goed overleven
dan meisjes, is in India (2010) naar 112 gestegen; was
echter rond 2005 in China en in enkele Russische republieken al gestegen naar boven de 120. Dit kan niet
anders dan gerealiseerd zijn door ‘selectieve verwaarlozing’, maar meer recent ook door ‘selectieve abor-
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tus’, vooral doordat echografie ook in die landen en
specifiek voor die doelstelling ter beschikking kwam.
De publicatie in de JAMA viel samen – er kan toch
geen sprake zijn van toevalligheid – met het NRC-interview met Mara Hvistendahl, wetenschapsredacteur
van Science in China.8 Zij maakt in haar boek Unnatural selection9 in het eerste deel Everyone has boys
now in de vorm van hoofdstukken met als hoofdpersoon bijvoorbeeld ‘de ouder’, ‘de dokter’ en ‘de demograaf’ de specifieke overwegingen voor de lezer echt
voelbaar. Een indrukwekkende beschrijving dat dit
boek tot een standaardwerk zal maken over genderselectie. Er wordt becijferd dat er meer dan 160 miljoen
vrouwen in de afgelopen 30 jaar op deze wijze ’vermist’ zijn, waar aanvankelijk de vruchtwaterpunctie
voor misbruikt is, maar later de echografie op een nog
veel grotere schaal. Nu doet zich de bepaling in maternaal bloed voor met nog grotere – het kan niet voldoende benadrukt worden – gevaren: het kan vroeger,
zeer betrouwbaar en daarbij volstrekt anoniem via het
internet.
Hvistendahl’s boek eindigt veelzeggend met een deel 3
–The womenless world – met hoofdstukken getiteld als
de bruid, de prostitué en de vrijgezel… naar verwachting
het lot van 20% van de Indiase mannen rond 2020.
De zorg dat vrouwen (gedwongen) overgaan tot een
abortus van een foetus van een geslacht dat niet de
voorkeur heeft, is echter reëel, zo reëel dat een aantal
bedrijven de test voorlopig niet in China of India – een
enorme markt – op de markt zullen brengen. Maar dat
zal de enorme consequenties van beschikbaarheid
van deze techniek slechts tijdelijk beïnvloeden.
Hoewel Acu-Gen Biolab, dat Baby Gender Motor al in
2005 online verkocht, failliet ging na claims omdat de
test bij 5 weken zwangerschapsduur in gevallen niet
het juiste geslacht had voorspeld, is nu de meer betrouwbare Pink or Blue voor ongeveer $ 330 in de VS
gemakkelijk online verkrijgbaar, of bij de drogisterij, voor ongetwijfeld een niet-medische toepassing.10
Waarom zouden commerciële bedrijven, zoals Consumer Genetics dat de Pink or Blue-test verkoopt, dit
doen dan voor een andere reden dan geslachtsselectie. Dat geslachtsselectie in de VS nu ook al een realiteit is, laat een studie zien bij derde kinderen in een
gezin, waarbij in een Amerikaans-Aziatische populatie
meer jongens geboren worden dan meisjes.11
Omdat er geen FDA-approval is van de test moeten
Amerikaanse artsen overigens voor de echt medische
– klinisch genetische – toepassing van de techniek uitwijken naar Europese laboratoria!!
De commerciële bedrijven zullen hun testeigenschappen niet rapporten, maar simpelweg de goede uitkomsten van het JAMA-artikel beschrijven en nog
interessanter, maar nog minder realistisch, zij zullen
hun klanten nooit vragen wat de reden voor de aan-

schaf van de test was en volstrekt onrealistisch: wat
degene die de test aanschaft met de actuele testuitslag
gaat doen…
Voorlopig lijkt in Nederland de test vooral – en alleen?
– in medisch geïndiceerde situaties gebruikt te worden,
zoals in de analyse van het wel of niet aangedaan zijn
van de baby van een relatief zeldzaam geslachtsgebonden aandoening. Hoewel, we weten dat ook niet, omdat
er geen enkele indruk bestaat hoeveel testen er via het
internet verkocht en beoordeeld zijn. Daarbij kunnen
we ook geen indruk hebben van het aantal selectieve
afbrekingen bijvoorbeeld na een om een geheel andere
reden, goed geïndiceerde vlokkentest.
Het laat zien hoe op zich zeer waardevolle technieken uit de geneeskunde, zoals amniocentese, echodiagnostiek, pre-implantatiediagnostiek en nu dus een
geslachtsbepaling in maternaal bloed, belangrijke
morele – juist niet per se medische – vragen met zich
meebrengt. Vragen waarvan de gevolgen al meer dan
merkbaar zijn, maar waarvoor waarschijnlijk heel
moeilijk een oplossing te vinden is. Het enige antwoord is gelegen in betere kansen en goede opleiding
voor vrouwen…
Literatuur
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“Zo kwam ik als gynaecoloog
bij de seksuologie uit”
A. Houmes
De Groningse hoogleraar Willibrord Weijmar
Schultz maakt zich hard voor een vaste plek voor
de psychosomatiek en seksuologie in de opleiding en de praktijk van de gynaecologie.
Weijmar Schultz begon, net als veel collega-gynaecologen, als tropenarts. Na zijn basisopleiding in
Nijmegen, volgden er enkele jaren in de tropen voorafgegaan door onderwijs in de chirurgie en verloskunde. “Ik vond de verloskunde erg leuk, dus had
gesolliciteerd naar een opleidingsplek in Groningen.
Op een gegeven moment kwam er in Nigeria per
zeepost een aanbieding om in opleiding te komen in
Groningen. Die brief had er drie maanden over gedaan, dus ik heb als de wiedeweerga laten weten dat
ik die opleidingsplaats graag wilde.”
Waar komt uw bijzondere aandacht voor de gynaecologische psychosomatiek en seksuologie vandaan?
Nou, in het eerste jaar van mijn opleiding tot gynaecoloog kwam ik op de afdeling oncologie terecht, en
zag ik op zaal vrouwen na een radicale vulvectomie.
Ik dacht: hoe doen die mensen dat toch, als ze thuiskomen, hoe gaat dat met hun seksualiteit? Toen ben
ik ‘s middags met die vrouwen gaan praten en merkte dat zij met erg veel vragen zaten, vragen waar ik
ook geen antwoord op had en – zo bleek – waar nog
nauwelijks literatuur over bekend was.
Hoe is de seksuologie uw vak geworden?
Ik ging dus praten met die vrouwen en heb een pilotstudie opgezet waaraan tien stellen deelnamen waarvan de vrouw een vulvectomie ondergaan had. Deze
studie vormde de basis voor een prospectieve studie
Sexual functioning after gynaecological cancer treatment die door het KWF gefinancierd werd en waar
gezondheidspsycholoog Harry van de Wiel en ik op
zijn gepromoveerd. Ook volgden we in die tijd twee
jaar lang in Utrecht de wekelijkse cursus seksuologie bij Peggy Cohen en Walter Everaerd om het vak
te leren. Met Van de Wiel hebben we sindsdien veel
studies samen gedaan en op allerlei niveaus seksuologisch onderwijs gegeven. Toen het onderzoeksgeld
op was, heeft het ziekenhuis besloten dat ‘die jongens maar moesten blijven’ en kregen we een vaste
aanstelling. In 1986 hebben we de polikliniek seksuologie/psychosomatiek obstetrie en gynaecologie
opgericht, die overigens nog steeds bestaat.

Wie is Willibrord Weijmar Schultz
• Werd geboren op 30 januari 1948 te Rijssen
• Volgde zijn opleiding tot basisarts in het UMC St
Radboud te Nijmegen
• Was diverse jaren als tropenarts actief in Nigeria
• Specialiseerde zich tot gynaecoloog in het UMC
Groningen (afronding 1983)
• Registreerde zich in 1994 als seksuoloog/NVVS
bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
• Promoveerde in 1991 cum laude – samen met gezondheidspsycholoog Harry van de Wiel – op het
proefschrift getiteld Sexual functioning after gynaecological cancer treatment
• Is sinds 1996 universitair hoofddocent bij de vakgroep Obstetrie & Gynaecologie en vanaf 2003
bijzonder hoogleraar psychosomatische gynaecologie en seksuologie aan de Universiteit van Groningen
• Publiceert regelmatig in diverse Nederlandse en
internationale vakbladen en schuwt de publieksprogramma’s en -tijdschriften niet
• Werd in 1999, samen met Harry van de Wiel,
hoofdredacteur van de Journal of Psychosomatic
Obstetrics & Gynecology waarvan de impactfactor in tien jaar verdubbelde
• Is sinds 2010 deelredacteur psychosomatische
gynaecologie/seksuologie van het NTOG
• Weijmar Schultz is getrouwd en heeft twee kinderen

Waarom is psychosomatiek in uw vakgebied zo belangrijk?
De Psychosomatische Obstetrie & Gynaecologie is
een richting binnen de gynaecologie die de nadruk
legt op de combinatie van somatische, psychische en
sociale aspecten en hun onderlinge samenhang als
oorzakelijke, ziekmakende factoren. Sociale aspecten
zijn belangrijk in de gynaecologie, ongeacht of het nu
over voortplantingsgeneeskunde, de foetomaternale
geneeskunde, de oncologie of over de algemene gynaecologie gaat. De werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie (WPOG) is nu ondergebracht
onder de pijler gynaecologie en doet de werkgroep
onrecht. De WPOG is bij uitstek overkoepelend bezig
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Prof. dr. Weijmar Schultz bij een kunstwerk van zijn vrouw, Henryette Weijmar Schultz.
en niet verbonden aan een onderdeel en dat dit niet
wordt onderkend door de NVOG doet pijn.
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U bent nauw betrokken bij deze Werkgroep Psychosomatiek Obstetrie en Gynaecologie van de NVOG,
wat doet deze werkgroep?
Als werkgroep willen we de psychosomatische gynaecologie en de seksuologie stevig op de kaart zetten. Jaarlijks organiseren we een congres, volgend
jaar samen met Kennispoort Verloskunde, waarbij
het gaat over de invloed van angst en depressie op
de zwangerschap en baring. We hebben dit jaar een
symposium georganiseerd naar aanleiding van het
16e congres van de International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG) in oktober vorig jaar. De informatie die daar te berde kwam
over dyspareunie en vaginisme wilden we onze Nederlandse collega’s niet onthouden.
Verder is er een richtlijn waar een psychosomatisch
werkende gynaecoloog aan moet voldoen en werken
we nauw samen met de ISPOG. Overigens is Nederland internationaal in het bestuur van de ISPOG goed
vertegenwoordigd: de voorzitter is Marieke Paarlberg
en Harry van de Wiel en ikzelf zijn hoofdredacteur
van het Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. De werkgroep probeert kennis, onderwijs en
onderzoek te bevorderen op het gebied van de psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie, levert
bijdragen aan protocollen en richtlijnen en bijdragen
aan de opleiding van gynaecologen. Wij proberen
een kenniscentrum te zijn op het gebied van de psychosomatiek en een aanspreekpunt voor maatschappelijke aspecten op dit gebied.
Welke plaats heeft psychosomatiek en seksuologie
binnen de opleiding tot gynaecoloog?
Iedere Nederlandse aios gynaecologie krijgt binnen
de opleiding enkele keren onderwijs in de psychoso-

matiek en seksuologie. Dat streven we als WPOG na
door jaarlijks met een onderwijscarrousel het land
door te trekken. De bestuursleden verzorgen, samen
met de lokale opleiders en aios, een dag(deel) onderwijs met elk jaar een ander thema.
Hebben de Groningse medisch studenten een streepje
voor?
Nou, zeker voor wat betreft de seksuologie. Bij hen
staat seksuologie bij herhaling op de agenda. Zij
krijgen in het eerste jaar van de basisopleiding inleidende colleges. Het gaat dan ook over hun eigen
seksualiteit door middel van een vooraf afgenomen
enquête. En in het derde jaar zijn twee weken van
het gynaecologieblok (van tien weken) voor de seksuologie ingeruimd. De studenten krijgen in deze
weken onderwijs over de seksualiteit van man en
vrouw in al zijn aspecten, over genderidentiteit, seksuele geaardheid maar ook bijvoorbeeld over zaken
zoals soa’s en seksueel geweld. Op het patiëntencollege komen patiënten met seksuele problemen naar
aanleiding van een ziekte of handicap. Ik vind het
heel belangrijk dat bij basisartsen de seksuologie
behandeld wordt, daarom heb ik me twaalf jaar geleden opgeworpen om coördinator van het gehele gynaecologieblok te worden, de beste garantie om de
seksuologie in het programma te krijgen. Dat is ieder
jaar tien weken een hell of a job, maar wel heel erg
leuk. In het vierde jaar gaan we nog dieper in op de
seksualiteit en krijgen de studenten gesprekstraining
aan de hand van seksuologische casus aangeboden.
Ook wordt aan de hand van een dvd en medewerking van Docenten Gynaecologisch Onderzoek uitvoerig het gynaecologisch onderzoek geoefend.
En de aios?
Tijdens de opleiding tot gynaecoloog in het UMC Groningen komt psychosomatiek en seksuologie zeker

aan de orde. Niet alleen in theorie maar vooral ook
in de praktijk: practice what you teach! Onze aios
participeren aan de polikliniek seksuologie en doen
intakegesprekken met patiënten. Wekelijks moeten
zij hun bevindingen rapporteren in een multidisciplinair overleg waar bijvoorbeeld ook de urologen in
opleiding bij aanwezig zijn. En voor de aios bestaat
de mogelijkheid om met urologen of psychologen
mee te lopen en leren ze seksuologische ingrepen te
doen zoals een woodruffplastiek. Maar belangrijker
is om te leren hoe met ingewikkelde hulpvragen van
je patiënten om te gaan.
Overigens zeg ik niet dat het seksuologieonderwijs in
andere opleidingsklinieken minder zou zijn. In Amsterdam, Maastricht en Leiden bijvoorbeeld is men
heel goed bezig en in deze centra wordt ook prachtig seksuologisch onderzoek gedaan. We werken op
seksuologisch gebied in Nederland heel goed samen
en spelen met z’n allen op wereldniveau een flinke
partij mee. Dat realiseert men zich te weinig denk ik.
U onderzoekt met enquêtes de seksuele gezondheid
van Groningse medisch studenten.
Ja, tijdens het eerste en derde studiejaar nemen
we altijd een enquête af bij de studenten met vragen naar hun seksueel gedrag, soa’s, anticonceptie,
zwangerschappen, enzovoort. Wij bespreken de resultaten op college en dat vinden de studenten altijd
heel erg interessant.
Onlangs hebben we op basis van deze enquêtes een
artikel gepubliceerd in the Journal of Sexual Medicine
over de seksuele gezondheid van medisch studenten.
Er was nog weinig bekend over deze doelgroep. We
hebben de gegevens van ruim 1500 eerste- en derdejaarsstudenten bestudeerd en vergeleken met hun
(Nederlandse) leeftijdsgenoten. Verschillen waren er
nauwelijks, wel worden medisch studenten wat later
seksueel actief dan hun leeftijdsgenoten, maar dat
verschil wordt steeds kleiner naarmate de student
ouder wordt. De titel van het artikel luidt dan ook:
Sexual health of Dutch medical students: nothing to
worry about, en zo is het.
Waarom doet dat er toe?
Ik vind dat je – als je een goede arts wilt zijn – je goed
met je eigen seksualiteit moet kunnen omgaan. Dan
sta je steviger in het omgaan met de seksuele problemen van anderen, later in je professionele carrière.
Moet elke gynaecoloog ook seksuoloog zijn?
Nee, maar hij of zij moet wel de seks agenderen door
drie vragen te stellen: 1. Heeft de ziekte of aandoening tot seksuele klachten geleid, 2. Vormt dat een
probleem en 3. Wil men daar hulp voor hebben. En
natuurlijk moet de arts weten naar wie voor seksuele
problemen kan worden doorverwezen.

Vinden vrouwen het moeilijk om met een mannelijke
gynaecoloog-seksuoloog te praten?
Dat valt erg mee hoor. Ik heb weleens dat iemand
zegt “ik dacht dat u een vrouw was”, en die bied ik
dan aan om een nieuwe afspraak te maken bij een
vrouwelijke collega. Uiteindelijk gaan ze meestal
toch akkoord en na afloop hoor je dan: “ik vond
het eigenlijk helemaal geen punt. Het is prima zo.”
En weet je, het is belangrijker hoe je tussen de oren
functioneert dan welk geslacht je hebt. Overigens is
het artsenberoep nu meer een vrouwenvak aan het
worden en dat geldt ook voor de gynaecologie.
Hoe is de seksuologie vertegenwoordigd in Nederland?
We hebben niet echt te klagen. We hebben inmiddels een hoogleraar urologie-seksuologie, een hoogleraar farmacologie-seksuologie, een hoogleraar
gynaecologie-seksuologie, een hoogleraar psychologie-seksuologie en met z’n allen zijn we erg productief. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Jaarlijks
hebben we een consilium waar we elkaar ontmoeten
en regelmatig worden we via de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie gevraagd om onze diensten
aan te bieden. Ik vind het ontzettend belangrijk voor
een vak zoals de seksuologie dat je mensen aantrekt
die wetenschappelijk goed werk doen zodat het vak
ruggengraat krijgt. Je moet kwaliteit leveren, daarmee dwing je respect af.
Vanuit Groningen organiseren we de ‘Groninger
Cursus Medisch Seksuologie’, een nascholing voor
specialisten (in opleiding) zoals urologen en gynaecologen. Zo hopen we seksualiteit in te bouwen binnen
de vakgebieden. Die cursus scoort heel goed. We zijn
nu hard aan het werk om deze cursus te vervangen
door een Nederlandse versie van de zogenaamde
Oxford Cursus (ESSM Cursus Sexual Medicine). Dat
wordt een cursus van 24 dagdelen, 9 dagen in de VU
te Amsterdam en drie dagen in Groningen. We hopen
dit najaar te starten. Dat is op onderwijsgebied top
of the bill.
Wat is de rode lijn in uw onderzoek?
Mijn studies gaan over allerhande onderwerpen, maar
draaien allemaal om seksualiteit, handicap en ziekte.
De onderwerpen voor mijn onderzoek put ik uit de
contacten met mijn patiënten. Ik zie drie dagen per
week patiënten, waarvan drie dagdelen seksuologiespreekuren zijn.
Tijdens die consulten kruisen onderwerpen mijn pad
die ik wil uitzoeken en tot een goed einde wil brengen. Wekelijks heb ik een roostervrije dag die bedoeld
is om zaken op papier te zetten, maar waar het niet
altijd van komt. Goed, net als bij andere onderzoekers komt veel neer op de avonden en weekenden.
[lachend] Waar ik als hoogleraar voor aangesteld ben
doe ik in mijn vrije tijd, maar dat vind ik helemaal niet
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erg. Het is zo ontzettend leuk, het ‘extra’ werken levert
me meer energie op dan het kost.
Waar bent u nu mee bezig?
We doen nu onderzoek naar de verschillen tussen
dyspareunie en vaginisme. Wereldwijd worden beide
aandoeningen op een hoop gegooid omdat er veel
overeenkomsten zouden zijn, maar wij denken dat
er wel degeljk belangrijke verschillen zijn en richten
ons onderzoek daarop. Inmiddels weten we dat beide groepen bijvoorbeeld heel anders met de ziekte
omgaan. Patiënten met dyspareunie blijven proberen
om te coïteren, desnoods met de tanden op elkaar,
terwijl vrouwen met vaginisme seksueel contact juist
uit de weg gaan, vermijdingsgedrag vertonen. We
hebben met vragenlijsten en fysiologische metingen
– walging bijvoorbeeld is te objectiveren – al het een
en ander onderzocht en kijken nu of er met behulp
van MRI verschillen zijn aan te tonen.
Mooi is dat onze bevindingen goed aansluiten bij de
nieuwe therapeutische aanpak van vaginisme waarmee in Leiden goede resultaten worden geboekt.
Daarnaast doen wij onderzoek in de PET-scan bij
vrouwen met verminderd seksueel verlangen, onderzoek naar het seksuele functioneren van vrouwen
met borstkanker, onderzoek naar zwangerschap en
postnatale depressie / het posttraumatisch stresssyndroom, onderzoek van het seksuele gedrag van meisjes na HPV-vaccinatie en – in samenwerking met de
urologie – onderzoek naar peniele afwijkingen.
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Wat drijft u?
Uit nieuwsgierigheid en betrokkenheid met de patiënt ben ik gekomen waar ik ben. Je kunt er zoveel
mee en de psychosomatiek en seksuologie is zulk
dankbaar werk. De consulten duren meestal lang,
een klein uur bijvoorbeeld, maar dan heb je dikwijls
wel het probleem boven tafel. En dat is dan niet altijd gelijk opgelost, maar vaak kan de patiënt er
wel mee verder. Die kan dan in behandeling of terugverwezen worden naar de eerste lijn, of naar het
maatschappelijk werk, of naar de psycholoog of seksuoloog. Overigens voel ik me vooral gynaecoloog,
met seksuologie als bijvak. Ik ben blij dat ik mijn
vak kan uitoefenen zoals ik altijd al gewild had en
gedacht dat het zo goed was.
Wat hoopt u dat er gaat veranderen in dit vakgebied?
Ik hoop dat de psychosomatiek en seksuologie meer
aanzien krijgen. Als WPOG maken we ons daar hard

voor. Hopelijk wordt de psychosomatiek/seksuologie
overal een vast onderdeel van de opleiding tot arts
en tot gynaecoloog. Dat is nog lang niet zover, en in
historische context bezien begrijpelijk. Maar toch is
het ook weer bizar dat dit nog steeds niet het geval
is, juist voor een vak als de gynaecologie dat zich
bezighoudt met problemen die biologisch zijn maar
tegelijkertijd ook zo sterk psychosociaal zijn ingekleurd. Zelf wil ik na mijn pensioen over anderhalf
jaar nog graag mijn promovendi begeleiden en zou ik
daarnaast nog wel even ‘als dakpan’ willen fungeren
voor jonge gynaecologen die aan de slag willen gaan
met het pschosomatische gedachtegoed. Want dat
moet bewaard blijven!
Heeft u daarvoor de differentiatiestage voor obstetrie
en gynaecologie in het leven geroepen?
We hebben inderdaad om die reden een jaarstage
psychosomatische obstetrie en gynaecologie en seksuologie ingericht voor aios gynaecologie. Er zijn
namelijk best jonge artsen die zich in deze richting
willen bekwamen, en dat is belangrijk. Uiteindelijk
zullen wij, Lex Peters, hoogleraar Psychosmatische
Obstetrie & Gynaecologie in het Leids Universitair
Medisch Centrum te Leiden en ikzelf toch vervangen
moeten worden.
Waarom bent u redactielid geworden van het NTOG?
Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht is voor de
psychosomatiek en seksuologie in het NTOG en heb
daar zeker ideeën over. Nu de tijd nog. In het verre
verleden hebben we al eens een hele serie artikelen
geschreven over seksuele onderwerpen onder de titel: ‘Zorg rond de seksualiteit’. Die serie is nodig aan
een update toe! Ik vind dat academische ziekenhuizen ook een maatschappelijke functie hebben en dat
academische specialisten de plicht hebben om de
niet-academische collega’s te informeren over lopend
onderzoek en de uitkomsten daarvan. Dat gebeurt
mijns inziens te weinig vanuit het idee ‘dat dat niet
scoort’. Een onterechte gedachte. Het kost wat tijd
maar maakt je werk alleen maar extra zinvol.
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Benigne peritonitis
carcinomatosa
V.R.M. van Dijl, R.H. Thöene en M.J. Kagie
Inleiding
Leiomyomatosis peritonealis disseminata (LPD) is
een zeldzame aandoening die zich presenteert als
multipele tumortjes op het peritoneum die in grootte
variëren van enkele millimeters tot meerdere centimeters. Macroscopisch is dit beeld te verwarren met
peritonitis carcinomatosis, maar histologisch blijkt er
sprake te zijn van een benigne afwijking: leiomyoom.
Het is vaak een toevalsbevinding tijdens een operatieve ingreep. Klachten waar patiënten zich mee kunnen presenteren zijn: vage buikpijnklachten, rectaal of
vaginaal bloedverlies of symptomen van abdominale
obstructie.1 Sinds Wilson en Peale in 1952 de eerste
keer schreven over LPD,2 zijn er circa honderd casus
beschreven in de literatuur. In het overgrote deel van
de gevallen komt LPD voor bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Er zijn vier gevallen beschreven van LPD
bij postmenopauzale vrouwen en in twee gevallen
wordt LPD beschreven bij een man. Tweemaal was er
sprake van een oestrogeen producerende tumor.3 Familiaire clustering is één keer beschreven.4 In het overgrote deel van de beschreven casus is er sprake van
een uterus myomatosus, oraal anticonceptiegebruik,
zwangerschap of hormoontherapie, wat een rol voor
oestrogenen in het ontstaansmechanisme waarschijnlijk maakt. Ook het in regressie gaan van de tumoren
bij verminderde expositie aan oestrogenen lijkt deze
hypothese te ondersteunen.4 LPD heeft de potentie
maligne te ontaarden bij patiënten zonder een uterus
myomatosus, zonder oestrogeensuppletie of bij postmenopauzale vrouwen en vrouwen zonder oestrogeen- of progestonreceptoren.3,5,6 Wij beschrijven een
casus van een patiënte met een gemetastaseerde gastro-intestinale maligniteit, bij wie per toeval een leiomyomatosis peritonealis disseminata werd gevonden.

Casus
Een 44-jarige vrouw werd door de gynaecoloog op de
polikliniek gezien in verband met sinds een maand bestaande abdominale pijn. Tien jaar eerder onderging
ze een abdominale myoomenucleatie. De pijn was
voornamelijk rechts peri-umbilicaal en onder de ribben gelokaliseerd. Ze gebruikte al dertig jaar een oraal
contraceptivum en had daarbij een regelmatige cyclus.
Een transvaginale echo liet een reeds bekende uterus
myomatosus zien.
In het lab was de BSE 93 (2-20) mm/uur, Hb 4,5

Figuur 1. Op de CT die preoperatief werd gemaakt
kan achteraf een van de laesies worden gezien, die
we nu duiden als leiomyomatosis peritonealis disseminata. Dit is bijzonder; omdat het vaak bij toeval
wordt ontdekt, zijn er niet veel CT-beelden van leiomyomatosis peritonealis disseminata.
(7,4-9,9) mmol/l, leukocyten 11,7 (3,5-10,5), ASAT 49
(11-35) U/l , ALAT 23 (15-35) U/l , CRP 121 (0-8) mg/l en
CEA 930 (0,0-5,0) ug/l. De pijnklachten werden als te
hoog voor een gynaecologische oorzaak geduid.
Op CT-scan met contrast werden grote laesies in de
lever gezien, passend bij metastasen, een verdikt caecum en myomen in de uterus. Histologisch onderzoek
van de leverhaarden liet een adenocarcinoom zien.
In verband met verdenking van een gemetastaseerd
caecumcarcinoom werd de chirurg in consult gevraagd. Er is verder geen endoscopie verricht of
andere diagnostiek. De chirurg besloot een proeflaparotomie te verrichten. Daarbij werd een hemicolectomie rechts gedaan; de levermetastasen zouden
worden behandeld met een leverperfusie.
Peroperatief werden op het peritoneum, het omentum,
op het blaasperitoneum en in het cavum Douglasi
multipele kleine, in grootte variërende laesies, lijkend
op peritonitis carcinomatosa gezien, zoals gezien bij
een maligniteit met gynaecologische oorzaak. Om een
diagnose te stellen werd een vriescoupe gedaan. Deze
toonde benigne leiomyomen zonder atypie of aanwijzingen voor maligniteit. Ook een vriescoupe van een
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Figuur 2.

Figuur 3.

Figuur 4.

Figuur 5.

Figuur 6.

Figuur 7.

Figuur 2 t/m 7. HE-kleuring van een van de noduli van leiomyomatosis peritonealis disseminata: de typische
gladde spiercellen zonder atypie zijn duidelijk te herkennen.
myoom uit de uterus liet een benigne leiomyoom zien,
conform LPD. De diagnose werd dus eigenlijk gesteld
op basis van het weefsel; peroperatief werd niet aan
LPD gedacht gezien het zeldzame karakter van de aandoening.
Postoperatief was het klinisch beloop goed. Zes maanden later overleed patiënte ten gevolge van het hepatogeen gemetastaseerde matig gedifferentieerd
adenocarcinoom van het caecum. Patiënte zou nog
een leverperfusie ondergaan, maar heeft hier vanafgezien.

Discussie
Leiomyomatosis peritonealis disseminata is een
zeldzame benigne aandoening. Maligne ontaarding
(leiomyosarcoom) komt bijna niet voor en is in zes
gevallen beschreven. Bij de zes casus was er geen
sprake van expositie aan exogeen oestrogeen of van
een uterus myomatosus.3 Eerder werd gesteld dat
LPD de potentie heeft maligne te ontaarden bij patiënten zonder een uterus myomatosus, zonder oestrogeensuppletie of bij postmenopauzale vrouwen en
bij vrouwen zonder oestrogeen- of progestonrecep-

toren.3,5,6 De patiënte uit onze casus had een uterus
myomatosus en nam tevens een OAC. Bij haar werd
LPD gevonden naast een bestaande gastro-intestinale maligniteit. De vraag rijst of er hier een verband
bestaat, maar dit wordt in de literatuur nergens beschreven. Waarschijnlijk betreft het dus een toevalsbevinding.
In 2007 werd door Yasuda et al. een casus beschreven waarbij een beeld werd gezien dat macroscopisch
paste bij LPD, maar histologisch onderzoek toonde
een gastro-intestinale stromatumor (GIST) aan.7
Peritonitis tuberculosa behoort ook tot de differentiaaldiagnose en is een zeldzame aandoening die lijkt
op peritonitis carcinomatosa en gepaard gaat met
dezelfde vage symptomen, ascites en een verhoogd
CA125.9
In eerste instantie moet bij het zien van de multipele
nodules gedacht worden aan peritonitis carcinomatosa, zeker als er sprake is van leverafwijkingen of
ascites. Uit de casus beschreven in dit artikel blijkt alleen dat het niet direct een naar het peritoneum gemetastaseerde gynaecologische maligniteit behoeft te
betreffen. Er behoort in de differentiaaldiagnose gedacht te worden aan een LPD, peritonitistuberculose
of een GIST. Om iatrogene morbiditeit te voorkomen,
hoort verder pathologisch onderzoek door middel van
vriescoupe gedaan worden. Daarbij moet men erop
bedacht zijn dat soms het beeld voor de patholoog
kan lijken op een laaggradig myosarcoom.10
Het klinisch beeld in combinatie met radiologische
en pathologische bevindingen kan tot de juiste diagnose leiden.

Conclusie
Leiomyomatosis peritonealis disseminata is een histologische diagnose, die macroscopisch niet onderscheiden kan worden van peritonitis carcinomatosa
of peritonitis tuberculosa. Het is belangrijk deze zeldzame diagnose peroperatief te overwegen.
Met dank aan dr. H.M. Hazellbag, patholoog voor de
foto van de histologie en aan dr. J.B.C.M. Puylaert,
radioloog voor de foto van de CT-scan.
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Samenvatting
Een 44-jarige vrouw presenteerde zich op de spoedeisende hulp met sinds een maand bestaande abdominale pijn. Ze was bekend met uterus myomatosus.
Na verdere radiologische en histologische analyse
werd een proeflaparotomie gedaan onder verdenking van een adenocarcinoom van het caecum met
levermetastasen. Er werd een hemicolectomie rechts
verricht. Tevens werden intraperitoneaal multipele,
in grootte variërende witte tumortjes (van 1 tot enkele
millimeters) gevonden. Het beeld leek op dat van een
peritonitis carcinomatosa. Uit vriescoupeonderzoek
bleek dat deze laesies benigne leiomyomen waren,
zonder atypie. Leiomyomatosis peritonealis disseminata (LPD) is een zeldzame aandoening die macroscopisch lijkt op peritonitis carcinomatosa.
Trefwoorden
uterus myomatosus, leiomyomatosus peritonealis
disseminata, peritonitis carcinomatosa, fibroleiomyoma
Summary
A 44-year-old woman came to the emergency room
with abdominal pain. Radiologic and histologic
analysis revealed a gastrointestinal malignancy

with hepatic metastasis. A conventional right hemicolectomy was performed. In addition, multiple in
size varying white peritoneal lesions were found
(1-several millimeters). Frozen section showed disseminated peritoneal leiomyomatosis, a rare condition characterized by multiple sub-peritoneal
nodules of benign smooth muscle and is macroscopically identical to cancer peritonitis.
Keywords
disseminated peritoneal leiomyomatosis
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PCA-remifentanil in
de verloskunde
Een Zwolse evaluatie van twee jaar
gebruik in de praktijk
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L.T. Muller, G.D. Mantel en K. Kuizenga
Introductie
Een verzoek om pijnstilling tijdens de bevalling is
een steeds meer voorkomende vraag in Nederland.
Hierdoor worden meer thuisbevallingen verplaatst
naar het ziekenhuis en wordt er ook steeds meer
druk uitgeoefend op de mogelijkheid om 24 uur per
dag epidurale anesthesie te krijgen. Er blijven echter beperkingen aan het geven van epidurale anesthesie, zoals contra-indicaties,1 afwezigheid van een
anesthesist of te ver gevorderde baring (bevalling te
verwachten binnen één uur). Er moet dan gekeken

worden naar een alternatief, zoals pethidine. Sinds
begin 1990 is er een toenemende interesse getoond
in het gebruik van systemische opioïden en dan
voornamelijk in remifentanil.
Remifentanil is een µ-receptoragonist die al routinematig gebruikt wordt in de chirurgische anesthesie en postoperatieve pijnstilling. Het is een
piperidinederivaat met de normale opioïdconfiguratie, maar het bevat ook een esterlink, wat mogelijk
maakt dat het metabolisme via niet-specifieke esterases in het bloed en ander weefsel plaatsvindt.2,3

Leeftijd

29,5 ± 4,8

Duur PCA-gebruik gemiddeld

2,29 ± 2,05

Nullipari

313 (57,5)

Kortst gebruik PCA

0,04

Modus partus

Langst gebruik PCA

9,26

spontaan vaginaal

370 (68,2)

Gebruik > 4 uur

84 (15)

spontaan vaginale stuitbevalling

  1 (0,2)

Pompstand PCA gemiddeld

26,28 ± 3,75

vacuümextractie

105 (19,3)

Hoogste stand

50

forceps

  4 (0,7)

Pompstand 25*

434 (81)

sectio secundair

64 (11,8)

Tabel 1. Demografie en modus partus. Data zijn
genoteerd als gemiddelde met ± SD of als n (%).
Percentages berekend van totale groep.
Ook is hierdoor het metabolisme niet afhankelijk van
nier- of leverfunctie. Remifentanil heeft een snelle
werking; het maximale effect is tussen de 60 en 80
seconden, onafhankelijk van de duur van toediening.
Tevens is er een snelle halfwaardetijd van drie minuten. Remifentanil passeert de placenta, maar wordt
ook snel geredistribueerd en gemetaboliseerd door
de foetus.4
Verschillende studies vanuit het buitenland hebben al aangetoond dat remifentanil in de vorm van
patiëntgecontroleerde analgesie (PCA) tijdens de
bevalling niet geassocieerd is met meer neonatale
respiratoire depressie of lagere apgarscores.5-8
Vanaf november 2007 kregen de patiënten in de Isala
Klinieken te Zwolle de mogelijkheid, indien epidurale
anesthesie niet mogelijk zou zijn of de partus daar
mogelijk te ver gevorderd voor was of de patiënte dit
zelf wenste, om te kiezen voor een PCA met remifentanil.

Methode
Bij pijnstillingswens van patiënten werd door de
gynaecoloog, arts-assistent of verloskundige uit de
tweede lijn de indicatie gesteld of PCA-remifentanil
voor de patiënte mogelijk is. Indicatie voor remifentanil is een partus die zich in de actieve ontsluitingsfase bevindt of een contra-indicatie voor epidurale
anesthesie. Voor- en nadelen van epidurale anesthesie en remifentanil werden aan patiënte genoemd.
Contra-indicaties voor het gebruik van remifentanil
zijn mentale retardatie bij patiënte of het gebruik van
MAO-remmers, waarbij er meer kans is op ademhalingsdepressie of versterkte sedatie.
Vooraf aan het starten van de PCA-remifentanil, kregen patiënten twee infusen: één voor de PCA en één
voor gebruik van syntocinon indien nodig of natriumchloride 0,9%. Zodoende is er te allen tijde een
infuus toegankelijk bij bijwerkingen van de remifentanil. Voor het opstarten was altijd een arts-assistent
of gynaecoloog op de kamer aanwezig. Er vond continue registratie plaats van het foetale cardiotocogram
en maternale zuurstofsaturatie. Gedurende het eerste uur werden elke vijftien minuten de sedatiescore,

Tabel 2. Duur gebruik remifentanil en pompstand.
Duur PCA in uren vanaf start. Pompstand berekend in
µg/bolus. Data genoteerd als gemiddelde met ± SD of
als n (%), tenzij anders vermeld. Percentage berekend
van totale groep.
* Pompstand 25 is startstand van de PCA-remifentanil.
visueel analoge pijnscore en maternale tensie gemeten. Hierna werd dat elk halfuur gedaan. Bij een saturatie onder de 93% werd patiënte gestimuleerd om
door te ademen. Indien dit onvoldoende verbetering
gaf in twee minuten werd er zuurstof gegeven. Het
eerste kwartier van gebruik was er een arts op de
kamer aanwezig ter controle van de maternale conditie. De verpleegkundige bleef gedurende het eerste
halfuur op de kamer aanwezig. De controles die werden gedaan, waren op de kamer zichtbaar, maar ook
in de algemene ruimte bij de verpleging. Zodoende
was er continu zicht op de maternale controles.
De startdosering was bij alle patiënten een bolus van
25 µg zonder achtergrondinfusie en indien onvoldoende pijnstilling was de PCA te verhogen met 5 µg
tot een maximum van 0,5 µg/kg per bolus. De lockout time was twee minuten. PCA-remifentanil werd
gestopt wanneer er begonnen werd met persen, om
een neonatale ademhalingsdepressie ten gevolge van
remifentanil te voorkomen.
Post partum werd de apgarscore bij één en vijf minuten bij de neonaat genoteerd, navelstreng-pH werd
afgenomen en er werd gevraagd naar de ervaring van
patiënte, verpleegkundige en arts-assistent of verloskundige.

Resultaten
Gedurende twee jaar kregen in totaal 559 patiënten
PCA-remifentanil tijdens de partus. Zestien patiënten
werden uit de evaluatie gehaald, van wie er dertien
van gemelli bevielen en drie patiënten met een intrauteriene vruchtdood te maken kregen. De gegevens
van deze patiënten werden verwijderd omdat hierbij
niet alle uitkomsten te gebruiken waren voor de studie. Bij een partus van een gemelli zijn er verschillende factoren van invloed, met name bij de uitkomsten
van de tweede van de gemelli.
In tabel 1 zijn de demografische gegevens en de modus partus van de overgebleven 543 patiënten weergegeven.
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Tabel 2 toont de duur dat de PCA-remifentanil is gegeven en de pompstand van de remifentanil. Hieruit
is te halen dat de PCA gemiddeld twee uur en 29 minuten is gegeven. Bij 84 patiënten werd de PCA langer dan vier uur gegeven, waarbij bij één patiënt de
totale duur van remifentanil uiteindelijk negen uur
en 26 minuten was. Vanwege optimale pijnstilling
met behulp van de PCA is bij deze patiënt niet besloten om alsnog epidurale anesthesie te geven. Bij drie
patiënten moest de maximale bolusdosis van 50 µg/
bolus gegeven worden. Hierna hadden zij goede pijnstilling.
Bij twee patiënten is de pompstand verlaagd naar 20
µg/bolus. Er werd in eerste instantie gestart met 25
µg/bolus. Hierop kregen beide patiënten een saturatiedaling tot 86%, waarbij het nodig was om zuurstof
te geven. Er is toen besloten de pompstand te verlagen. Hierop hadden de patiënten goede saturaties,
kon de zuurstof gestopt worden en konden zij alsnog
gebruik maken van de PCA-remifentanil.
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Vóór de start met remifentanil hadden alle patiënten
goede controles en saturaties boven de 97%. 497 patiënten hadden een saturatie boven de 93% tijdens
gebruik van de PCA-remifentanil (tabel 3). De gemiddelde saturatie van alle patiënten was 95% ± 2,6%
tijdens gebruik van remifentanil. Het grootste deel
van de patiënten had een minimale saturatiedaling
en bleef boven een saturatie van 93%. Bij één patiënt was er een saturatiedaling tot 77%; deze patiënte kreeg direct 10 l zuurstof toegediend, waarna
haar saturatie binnen een minuut verbeterde. Er deden zich geen foetale problemen bij deze patiënte
op, voor zover te beoordelen was op het CTG. Gezien
het zeer vlotte herstel zou er mogelijk sprake kunnen
zijn geweest van een foutieve meting.
Tevens werd er gekeken naar de sedatiescore, waarbij er een 1 werd aangegeven indien patiënte wakker
was, een 2 bij een slaperige patiënte maar wakker
bij aanspreken, een 3 bij een patiënte die slaperig
was maar reactie gaf op lichte prikkeling en een 4
indien patiënte zeer slaperig was, maar wekbaar
door prikkeling. De gemiddelde sedatiescore was 1,7;
patiënte was dus wakker of makkelijk wekbaar bij
aanspreken. Van de vijf patiënten die een sedatiescore van 4 hadden, dus zeer slaperig, waren er geen
aanvullende problemen. Zij waren goed wekbaar en
hadden hierbij normale saturaties. De dosering van
de PCA-remifentanil is niet verlaagd.
De gemiddelde score op de visueel analoge schaal
(VAS) vóór start van de PCA-remifentanil lag rond de
8,3 (tabel 4). De gemiddelde daling van de VAS-score
was 3,42 ± 1,95. Deze daling werd gezien één uur na
de start van remifentanil. Van de patiënten die een
PCA-remifentanil hebben gekregen, werd bij dertien
patiënten alsnog epidurale anesthesie gegeven in ver-

Saturatie gemiddeld

95 ± 2,6

Saturatie ≥ 93%

479 (90,0)

O2-toediening

29 (5,3)

Maximale sedatiescore

1,7 ± 0,62

Hoogste sedatiescore

5 (1)

Sedatiescore ≤ 2

470 (93,3)

Minimale sedatiescore

1,12 ± 0,33

Score = 1

443 (87,9)

Tabel 3. Maternale controles tijdens PCA-remifentanilgebruik. Voor start PCA-remifentanil waren de saturaties ≤ 97%. Saturatie is het percentage zuurstof gebonden aan hemaglobuline. De hoogste sedatiescore is 4.
Data genoteerd als gemiddelde met ± SD of als n (%).
Percentage berekend van totale groep.
Laagste VAS-score
Score van 0
VAS-score bij start PCA
Score ≥ 8
Score = 10
Daling van VAS-score na ~1uur
Hoogste daling VAS-score
Geen daling

4,88 ± 1,97
4 (0,8)
8,30 ± 1,5
366 (73,2)
113 (22,6)
3,42 ± 1,95
2 (0,4)
28 (5,6)

Tabel 4. Visueel analoge schaal. Data genoteerd als
gemiddelde met ± SD of als n (%). Percentage berekend van totale groep.
AS na 1 min

8,56 ± 1,1

AS ≤ 5

14 (2,6)

AS na 5 min

9,58 ± 0,75

AS ≤ 5

1 (0,2)

AS na 10 min

9,88 ± 0,45

Arteriële navelstreng-pH

7,23 ± 0,079

pH ≤ 7,05

10 (2,1)

Tabel 5. Foetale uitkomsten. Apgarscore (AS) na 1, 5 en
10 minuten. Data genoteerd als gemiddelde met ± SD
of als n (%). Percentage berekend van totale groep.
band met onvoldoende effect van de PCA-remifentanil. Bij één patiënte werd alsnog epidurale anesthesie
gegeven vanwege lage saturaties tot 84% ondanks 5 l
O2 bij gebruik van de PCA-remifentanil. De bolusdosis
was bij deze patiënte vooraf niet verlaagd tot onder
de 25 µg/bolus. In totaal kregen zes patiënten de PCAremifentanil ter overbrugging totdat epidurale anesthesie gegeven kon worden. Dit werd vertraagd door
drukte bij de anesthesie. Vier patiënten kregen de
PCA naast de epidurale anesthesie; bij deze patiënten
werkte de epidurale anesthesie suboptimaal ondanks
pogingen om dit te verbeteren. De patiënten ervoeren
vermindering van de pijn nadat de PCA gestart was.

De meeste patiënten (95%) waren tevreden met de
PCA-remifentanil. Het effect van de remifentanil werd
minder bij volledige ontsluiting en persdrang. Er deden zich geen ernstige complicaties voor. Vier patiënten ontwikkelde jeukklachten na het starten van de
PCA-remifentanil.
De gemiddelde navelstreng-pH was 7,23 ± 0,079 (tabel 5). Tien pasgeborenen hadden een pH onder de
7,05, wat overeenkomt met een mogelijke asfyxie.
Deze pH was niet direct te verklaren door de PCA-remifentanil. De PCA werd gestopt zodra gestart werd
met persen; tussen de geboorte en stop PCA zat
meer dan vijftien minuten, waarbij ervan uitgegaan
kan worden dat de remifentanil zowel door moeder
als kind volledig geklaard was. Andere verklaringen
voor de lage arteriële pH bij drie kinderen waren meconiumaspiratie, bij twee kinderen macrosomie en
bij één kind een strakke navelstrengomstrengeling,
waarbij er afgenaveld moest worden in vulva. Bij vier
kinderen was er geen duidelijke oorzaak voor de foetale nood.
De gemiddelde apgarscores van 1, 5 en 10 minuten
waren respectievelijk 8,5, 9,5 en 9,8. De laagste apgarscore na 5 minuten van 5 was bij een patiënt met
tevens een pH van onder de 7,05; hierbij leek sprake te zijn van een strakke navelstrengomstrengeling
waarbij afgenaveld was in vulva. De lage apgarscore
van 6 na 10 minuten behoorde bij een patiënt bij wie
een intra-uteriene infectie vermoed werd.

Discussie
In de literatuur worden verschillende studies beschreven over het gebruik van remifentanil in de
verloskunde. Bij deze studies zijn de doseringen van
remifentanil verschillend met wel of niet een continue toediening naast de bolus. De bolusdosering
varieerde van 0,2 tot 0,93 µg/kg.9-18 Volikas et al.13
concludeerden dat een dosering van 0,5 µg/kg met
een twee minuten lockout zorgde voor een significante daling van de VAS-score met 2,3 bij 86% van
de patiënten. De meeste studies melden wel een
variatie in de benodigde bolusdosering per patiënt;
hierbij kon geconcludeerd worden dat een vaste bolusdosis mogelijk te laag kan zijn en dus kan leiden
tot onderdosering, of te hoog kan zijn en daarmee
bijwerkingen kan veroorzaken. In onze studie werd
er standaard gestart met een bolusdosis van 25 µg;
deze mocht verhoogd worden indien er onvoldoende
effect was met een maximale doses van 0,5 µg/kg/
bolus. Er was geen continue toediening van remifentanil naast de bolus om zo het risico op respiratoire depressie en sedatie te verminderen. Uit eerdere
studies is gebleken dat een continue toediening geen
verlaging van de VAS-score geeft, maar wel het risico
verhoogt op respiratoire depressie en sedatie.5,12 Bij
81% van de patiënten is gebleken dat het niet nodig

was de bolusdosering te verhogen. De gemiddelde
daling van de VAS-score was in onze groep 3,4, wat
bijna een halvering is van de pijnscore tijdens de
baring. Van de 543 patiënten die gestart waren met
de PCA-remifentanil kregen uiteindelijk dertien patiënten (2,4%) alsnog epidurale anesthesie vanwege
suboptimaal pijnstillingseffect van de remifentanil.
Dit percentage is lager dan in andere studies.15 Waarschijnlijk is dit terug te voeren op het moment van
starten van de PCA-remifentanil: bij deze studie kregen de patiënten de PCA-remifentanil pas in een later
stadium van de partus. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen.
Met deze bolusdosering ontstonden er geen ernstige
maternale problemen. 64 patiënten ontwikkelden een
saturatie onder de 93%, waarbij bij ongeveer de helft
zuurstof is toegediend; de andere patiënten kregen
met stimulatie om goed door te ademen de saturaties
weer boven de 93%. Ook andere studies lieten saturatiedaling zien, waarbij er verbetering optrad na daling
van de remifentanildosering of na toediening van zuurstof.11-12 Volmanen et al.11 rapporteren dat van de zeventien patiënten die remifentanil kregen de meesten een
periode van saturatiedaling ondervonden, waarbij na
het stoppen van de remifentanil de saturatiedalingen
verminderden en verdwenen. Het onderzoek van Blair
et al.12 meldt dat vier van de 21 patiënten een saturatie van minder dan 90% hadden gedurende meer dan
vijftien seconden. Deze episode was voorbijgaand en
er was een vlotte reactie op verlaging van bolusdosering.
Ook ten aanzien van de foetus deden zich geen problemen voor. De lage apgarscores van twee patiënten
na vijf en tien minuten hebben een andere oorzaak
dan het gebruik van remifentanil. Er waren tien kinderen met een navelstrengbloedgaswaarde kleiner
dan 7,05, wat een teken van asfyxie kan zijn. Doordat de PCA werd gestopt vóór er gestart werd met
persen, heeft er minimaal tussen de geboorte en stop
PCA vijftien minuten gezeten. In andere studies worden er geen afwijkende cardiotocografie (CTG) gevonden ten gevolge van remifentanil.10-16 Blair et al.14
vond bij een vergelijkende studie tussen remifentanil
en pethidine meer normale CTG-registraties bij remifentanilgebruik, echter zonder significantie. Geen van
de studies vertoonde lage apgarscores en de navelstrengbloedgassen waren binnen de normale waarden bij PCA-remifentanil. In een studie van D’Onofrio
et al.9 waren er vijf kinderen met een navelstreng-pH
onder de 7,10; bij alle vijf echter heeft een andere
factor, namelijk anhydramnie of macrosomie, een rol
kunnen spelen in de lagere navelstreng-pH.

Conclusie
Onze studie toont aan dat in een groep van 543 patiënten er geen ernstige en onomkeerbare problemen
ontstonden ten gevolge van de remifentanil, behalve
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bij één patiënte die moest stoppen met remifentanil vanwege persisterend lage saturatie en epidurale
anesthesie kreeg. In de studie werd was er sprake
van een lagere bolusdosering dan gebruikt werd bij
eerder verschenen artikelen en was er geen achtergrondinfusie aanwezig. Zowel de maternale als de
foetale conditie bleef gedurende het gebruik van de
remifentanil stabiel. Ook de uitkomsten post partum van de pasgeborenen waren binnen de normale
waarden en niet afwijkend ten gevolge van de remifentanil. De snelle werking en korte halfwaardetijd
maakt remifentanil tot een middel dat goed en veilig
te gebruiken is in de verloskunde. Het is echter wel
van belang dat er te allen tijde goede maternale en
foetale monitoring aanwezig is, met daarbij getraind
personeel. De PCA-remifentanil is een aanwinst voor
de obstetrische anesthesie, zeker voor de patiënten
bij wie epidurale anesthesie niet wenselijk is vanwege angst, contra-indicatie of te verwachten vlotte partus. Naar onze mening blijft de epidurale anesthesie
tot op heden de beste analgesie in de obstetrie en
is, indien pijnstilling is geïndiceerd, de eerste keus.
Er zal evenwel meer onderzoek gedaan moet worden
waarbij epidurale anesthesie en PCA-remifentanil
met elkaar worden vergeleken om daadwerkelijk te
kunnen concluderen welke de beste analgesie is in
de obstetrie, met daarbij ook aandacht voor de tevredenheid van de patiënten.
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Samenvatting
Doel: Is PCA-remifentanil een veilige en effectieve pijnstillingsmethode in de verloskunde voor moeder en
kind?
Methode: Data werd verzameld van november 2007
tot november 2009. Bij pijnstillingswens werd afhankelijk van vaginaal toucher en wens patiënte, besloten
voor PCA-remifentanil of peridurale anesthesie. Remifentanil werd intraveneus via een PCA-pomp toegediend met een bolus van 25 µg zonder achtergrondinfusie. Eventueel werd de bolusdosis opgehoogd tot
een maximum van 0,5 µg/kg/bolus. Tijdens het gebruik werden de maternale ademhalingsfrequentie,
sedatiescore, visueel analoge pijnscore en maternale
tensie gemeten. Post partum werd gekeken naar de
apgarscore, de navelstreng-pH en werd gevraagd naar
de ervaring van patiënte.
Resultaten: Van 543 patiënten bevielen er 479 vaginaal. De gemiddelde duur van het gebruik van de PCAremifentanil was 2,29 uur. Er deden zich geen ernstige, onomkeerbare maternale problemen voor. Bij 10%
van de patiënten daalde de saturatie onder de 93%,
wat te verhelpen was met zuurstoftoediening. Uit de
VAS-score bleek een halvering van de pijnervaring na
de start met remifentanil. Ook bij de neonaat waren er
geen problemen die te wijten waren aan het gebruik
van de PCA-remifentanil. Over het algemeen waren de
patiënten erg tevreden over deze vorm van pijnstilling.
Conclusie: Er deden zich tijdens het gebruik van de
PCA-remifentanil geen maternale ernstige en onomkeerbare problemen voor. Ook waren er geen foetale
of neonatale problemen ten gevolge van de remifentanil.
Trefwoorden
remifentanil, pijnstilling in verloskunde, pijnstilling
durante partu, PCA-remifentanil
Summary
Objective: Has PCA-remifentanil a place in obstetrics
and is it safe and effective for mother and child?
Method: Data was collected during November 2007
until November 2009. When a patient wanted pain

relief, she could get a peridural or PCA-remifentanil
depending on the progress of labour or wish of the
patient. Remifentanil was administered intravenously with a PCA-pump and a bolus of 25 µg without a
background infusion. If necessary the bolus could be
raised until a maximum of 0.5 µg/kg/bolus. During
the use of remifentanil the patient’s respiratory rate,
sedation score, VAS-score and blood pressure were
measured. Post-partum the Apgar score, astrup pH
and patient satisfaction was noted.
Results: From 543 patient’s, 479 had a vaginal delivery. The PCA-remifentanil was used for approximately 2.29 hours. There were no maternal problems during the use of remifentanil. For 10% of the patients
the saturation decreased below 93%, which was reversed with administration of oxygen. The VAS-score
was decreased by almost a half. For the neonate there
were no problems which were caused by the remifentanil. Most patients were satisfied with the PCAremifentanil.
Conclusion: There were no severe or irreversible maternal problems and there were no neonatal problems during labour or post-partum that where due to
the use of remifentanil.
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remifentanil, pain relief in obstetrics, pain relief
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Voor de vrouw die alles al geeft.
Vrouwen die alles over hebben om zwanger te raken, verdienen de maximale
kans. In dat licht is het wellicht goed te weten dat Decapeptyl en Menopur
nog steeds onovertroffen zijn in het tot stand brengen van levendgeboren
kinderen bij IVF.

Kijk voor uitgebreide informatie elders in dit blad.
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Bouwdijkspeculum,
bouwdijkrek, de operatie
volgens Van Bouwdijk
Bastiaanse
Eponiemen, deel 2 biografie
A.T.M. Verhoeven
Marius van Bouwdijk Bastiaanse, 125 jaar
geleden geboren1-7
Marius Adolphus van Bouwdijk Bastiaanse stamde uit
een Zeeuws patriciersgeslacht van stads- en provinciale bestuurders, beroepsmilitairen, met name kapiteins ter zee, en geneesheren.8 Michiel Bastiaanse
(1758-1841), schepen te Veere, politiecommissaris en
commandant van de zeevaart te Middelburg, trouwde
in 1785 met Geertruida van Boudijck Immens, vrouwe
van Ouwerkerk (op Schouwen). Vandaar de naam Van
Bouwdijk Bastiaanse. De naam Bastiaanse werd door
Van Bouwdijk Bastiaanse zelf in 1960 gebruikt om zijn
fisteloperatie naar te vernoemen.9
Hij werd op 21 november 1886 te Bemmel geboren,
waar zijn vader en grootvader arts waren in het land
van Maas en Waal. Ook zijn broer werd arts. Na het
hbs-examen in Nijmegen studeerde hij van 1905 tot
1912 geneeskunde in Utrecht. Na een chirurgische
vooropleiding van twee jaar bij dr. Jesserun van de
Maria-Stichting in Haarlem werd hij in Utrecht gedurende drie jaar opgeleid tot vrouwenarts door prof.
Kouwer, voor wie hij grote bewondering koesterde,
resulterend in een hechte vriendschap. Daarna werd
hij assistent van prof. Schauta in de eerste Universiteits Vrouwenkliniek te Wenen. Die naam werd mede
door hem tot grote bekendheid in het buitenland gebracht omdat hij het werk van Schauta met betrekking tot het cervixcarcinoom na diens dood in 1919
als het ware rechtstreeks voortzette. In 1918 werd
hij benoemd tot vrouwenarts aan het St. Franciscus
Gasthuis in Rotterdam, waar hij de afdeling tot grote
bloei bracht mede door zijn voortreffelijke operatietechniek. In 1921 trouwde hij met mej. M.A.W. de
Groot. Hun huwelijk bleef kinderloos. In 1927 werd
zijn Rotterdamse functie gecombineerd met die van
vrouwenarts aan de dr. Nolet-Stichting in Schiedam.
Uit talloze voordrachten en discussies voor het Klinisch Genootschap Rotterdam en de Nederlandse
Gynaecologische Vereniging (180!) bleek zijn enorm

Figuur 1. Familiewapen Van Bouwdijk Bastiaanse.10
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Figuur 2. Marius Adolphus van Bouwdijk Bastiaanse
(1886-1964).11,12
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brede interesse. Zo was hij in 1928 de eerste, die bij
een supravaginale uterusamputatie endometrium in
de cervix transplanteerde om in daarvoor in aanmerking komende gevallen de menstruatie te laten voortbestaan. Ook onderwerpen buiten zijn vak hadden
zijn belangstelling, onder meer de antropogenetica,
het bevolkingsvraagstuk en de zorg voor ongehuwde
moeders. Op sociaal gebied bracht hij de wijkkraamverpleging in Rotterdam tot ontwikkeling en grote
bloei. Toch werd hij verrast door zijn nominatie als
eerste op de voordracht van de Geneeskundige Faculteit in 1937 na het overlijden van prof. Van Rooy.13

Hoogleraar te Amsterdam (1938-1975)
In 1938 volgde zijn benoeming tot hoogleraar verloskunde en vrouwenziekten aan de Gemeentelijke
Universiteit Amsterdam, welke functie hij tot zijn
zeventigste jaar met tomeloze energie en inzet bekleedde. In zijn inaugurele rede van 27 juni Enkele
beschouwingen naar aanleiding van het onderwijs in
de verloskunde en gynaecologie schrijft hij: 'de zorg
van de clinici richt zich op het individu maar dient
zich ook te richten op de toekomstige generaties (…),
bevolkingsvraagstuk (…), netreproductionrate (…), erfelijkheidsleer (…), leer der hormonen, nauw contact
tussen laboratorium en kliniek (…), samenwerking
met andere gebieden in de geneeskunde, ook met
de meer theoretische'. Hierbij sluit hij zich aan bij de
opkomst van de clinical science in die tijd, waarbij
de patiënten ook onderwerp van klinische wetenschapbeoefening zijn.14

Verloskunde
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In zijn inaugurele rede besteedde hij veel aandacht
aan de verloskunde: moedersterfte, prenatale zorg,
deskundig personeel, betere kraamhulp en pediatrische zorg. Ook sprak hij over preventie van misvormingen die in de toekomst wellicht mogelijk zou zijn
door eugenetische maatregelen.
Wat betreft de verloskunde heeft de zwangerschapshypertensie ('eclamptogene zwangerschapstoxicose')
zijn grote aandacht gehad. Via de denkbeelden van
Beker15 en de proeven van Goldblatt (1934: experimentele nierischemie) stelde hij de theorie op dat
de bloedvoorziening van de uterus en placenta de
voornaamste factor is voor het ontstaan van zwangerschapshypertensie. Samen met de daarop gepromoveerde Mastboom16 heeft hij zijn visie op vele,
ook internationale congressen kenbaar gemaakt, onder meer in Londen in 1950 onder auspiciën van de
Ciba-Foundation en hier achttien publicaties aan gewijd.17 Ook de problematiek van de zwangere diabetica (vijftien publicaties) en hyperemesis gravidarum
boeide hem. Als obstetricus was hij ook zeer handig.

Gynaecologie
Op gynaecologisch gebied heeft hij vooral naam ge-

Figuur 3. Vignet Vrouwenkliniek Universiteit Amsterdam: 'De uitslag kroont het werk'.
maakt door zijn behandeling van het cervixcarcinoom
en zijn fisteloperaties (elk van beide resulterend in 21
publicaties).
Hij was voorstander van de electieve therapie door de
vaginale operatie volgens Schauta met radiumvoorbehandeling en röntgennabestraling (de Parijse methode). Bij zijn komst werd de toenmalige radium- en
röntgentherapie radicaal gewijzigd in deze zogeheten
electieve therapie met een grote plaats voor de operatie. Door zijn faam en medewerking van vele zijden
lukte het hem een groot aantal patiënten te behandelen (tussen 1939 en 1949 al 307 schauta-operaties bij
596 cervixcarcinoompatiënten) en ervaring op te bouwen. Zijn resultaten bleken tot de beste van de wereld te behoren, waardoor hij vele uitnodigingen voor
buitenlandse voordrachten kreeg.18,19 Hij werd als een
van de beste operateurs van de wereld beschouwd:
in het boek van Meigs schreef hij al een hoofdstuk
over de door hem vervolmaakte schautatechniek.20 De
moeilijkheden bij operaties bestreed hij met zelf bedachte hulpmiddelen, die van grote spitsvondigheid
getuigden. Het was een esthetisch genot hem te zien
opereren, waarbij alles vanzelfsprekend en eenvoudig
leek. De vaginale operatietechnieken in zijn algemeenheid vingen een zegetocht aan door Nederland, toen
de 'school van Bouwdijk' door zijn leerlingen werd
verbreid. Er werden talloze internationale contacten
gelegd die van de Amsterdamse Vrouwenkliniek een
centrum maakten waar men uit de gehele wereld naar
kwam kijken, vooral naar de schauta- en fisteloperaties. Met zijn fisteloperatiemethode heeft hij talrijke
vrouwen met de meest gecompliceerde blaas- en rectumfistels van een afschuwelijk lijden verlost. Daarnaast was hij een begenadigd clinicus. Hij was een
meester in het stellen van de juiste diagnose, opgebouwd uit een nauwkeurige anamnese en een zorgvuldig onderzoek.

In de jaren 1939-1941 was hij voorzitter van de Nederlandse Gynaecologen Vereniging.

Figuur 4. Vrouwenkliniek (achterzijde) Wilhelmina
Gasthuis Amsterdam 1927.2 Hier is later een straat
naar hem genoemd (Helmersbuurt, voormalig WGterrein).

Figuur 5. Straatnaambord op voormalig terrein
Wilhelmina Gasthuis.

Onderwijs
Als docent heeft Van Bouwdijk Bastiaanse minder uitgeblonken. In het begin werd hij gehandicapt door
een zeker gebrek aan ervaring en onderschatte hij de
moeilijkheden van het college geven. Hij was gewend
voor ervaren collega's te spreken, waardoor het voor
studenten vaak duizelde. Toch heeft hij onvoorstelbaar
veel tijd en moeite besteed om dit zo vaak ondankbare werk te doen, omdat hij het als zijn belangrijke
taak achtte de aanstaande artsen degelijk op te leiden. Zijn hoge exameneisen vloeiden daaruit voort.
Hij was ontstemd als een van zijn oud-leerlingen een
duidelijk carcinoom miskende en daardoor een patiënte te laat deed opnemen en voelde dat als een persoonlijk falen. Hij trachtte steeds zijn leerlingen hun
grote verantwoordelijkheid van de medicus tegenover
zijn patiënten bij te brengen, evenals toewijding, eerbied voor het leven en bovenal eerlijkheid. Voor de
oorlog had hij al een verloskundige buitendienst opgericht om de studenten beter te helpen aan het vereiste
aantal partus. In zijn verloskundig onderwijs was hij,
evenals zijn chef de clinique Sindram, apodictisch en
schools, maar later was men dankbaar voor de doeltreffende wijze waarop de verloskunde en gynaecologie erin waren gehamerd.
Omdat hij zelf als hbs'er in Nederland in 1912 niet
kon promoveren, verlangde hij van zijn assistenten
in opleiding een gymnasiale vooropleiding. Hij vond
dat zijn assistenten moesten promoveren, en telde
38 dissertaties onder zijn leiding.5

Beïnvloed door zijn opleiding in Wenen had hij een
zekere Duitse mentaliteit en discipline aangeleerd.
Hoe streng en veeleisend hij ook kon zijn, Van Bouwdijk Bastiaanse streefde altijd naar een rechtvaardig
oordeel en was bereid tot excuses als hij zich vergist had. Zo betreurde hij openlijk de gift van de Gynaecologenvereniging aan de Winterhulp tijdens zijn
voorzitterschap.22,24 Gezien zijn opleiding was het
niet vreemd dat Bouwdijk voor 1940, zoals zo velen
in die tijd, wat meer Duits georiënteerd was, maar na
1945 werd dat overwegend Engels of Amerikaans.25,26
In de oorlog was er geen spoor van een nazi- of NSBsympathie, of sympathie voor de Duitsers, al moest
hij ten behoeve van de kliniek wel eens een concessie doen.2 Hij schreef voor gemengd-gehuwde joodse
vrouwen onvruchtbaarheidsattesten uit, zodat zij niet
hoefden te worden gesteriliseerd.27
Na een terechte verontwaardiging bleef hij niet haatdragend. Zelf strikt eerlijk, had hij de grootste minachting voor onoprechtheid. Dat wekte bij hem een
blijvende antipathie op waar hij openlijk voor uitkwam, omdat hij wars was van diplomatieke huichelarijen. Dat bezorgde hem helaas vele vijanden.
Degenen die hem beter leerden kennen, zoals zijn
oud-assistenten, hadden vrijwel allen een grote bewondering voor hem, en bewaren aan hun opleiding
de beste herinneringen. Voor hen was hij een vaderlijke vriend. Zij ondervonden zijn medeleven, hartelijkheid en gastvrijheid. Jaarlijks gaf hij voor hen in
zijn appartement een prachtig buffet. Zijn onuitblusbare werklust droeg hij over aan zijn assistenten; hij
eiste een volledige overgave aan hun taak, waardoor
wel eens conflicten rezen.1
Bouwdijk paste globaal wel in het beeld van de toenmalige Nederlandse hooglerarenstand, zoals een universiteitshistoricus die nu beschrijft: 'vaak eigenwijs,
eerzuchtig, ijdel en met een sterke persoonlijkheid.
Zij hadden per definitie een bovengemiddelde intelligentie, meestal een grote ambitie en werkkracht. Vaak
leed hij – vrouwen waren spaarzaam –, ook aan een
lichte vorm van monomanie; hoe kon hij anders uitblinken op zijn terrein? Als geen ander was hij doordrongen van het belang van zijn vakgebied. Hij stond
in hoog maatschappelijk aanzien, en was in de academie in het bezit van een welhaast ongebreidelde vrijheid en macht, althans tot de jaren zeventig. Hij kon
naar eigen goeddunken studenten maken of breken,
zijn onderzoek grotendeels naar eigen inzicht inrichten en een personeelsbeleid voeren dat hem het beste
voorkwam. Aan inmenging van bestuurscolleges had
hij een broertje dood. Zo ontstonden vaak koninkrijkjes met een hoogleraar aan het hoofd: zij behoorden
tot de vaderlandse academische folklore.'28
Dat Bouwdijk als eminent operateur ook internatio-
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naal vermaard werd, dankte hij mede aan zijn geloof
in zichzelf en aan zijn overtuigende vasthoudendheid, welke hem weerstanden die in den vreemde
bestonden, als lauwheid en onverschilligheid voor
elders geleverde prestaties deden overwinnen.3 Drie
oud-assistenten werden later hoogleraar: Plate in
Utrecht, Mastboom in Nijmegen en Sikkel in Leiden.
Hij sprak graag over zijn vak, dat zijn hobby was,
en over zijn vele buitenlandse reizen. Dames die
het voorrecht hadden van tafeldame aan een diner,
wisten nadien wat een schauta-operatie was.1 Op
de gynaecologenvergaderingen wist hij soms een
indrukwekkende welsprekendheid te ontwikkelen,
mengde zich graag in discussies en toonde een onbedwingbare neiging tot casuïstische mededelingen
om het voorgedragene te ondersteunen. Zijn eerlijke
overtuiging die bleek uit zijn woorden wist zijn gehoor steeds te treffen.3
Zijn bijnaam was de 'reizende professor': de KLM
had een goede klant aan hem maar ook reed hij met
zijn altijd grote auto zelf naar congressteden als Parijs, Genève of Brussel voor voordrachten, of 'klinische tentoonstellingen' (onze huidige postersessies )
van soms wel 20 meter breedte (figuur 6).

Ondanks een klein postuur (figuur 7) was Bouwdijk
ijzersterk: zo gaf hij na een acht uur durende fisteloperatie toch nog een uitleg aan de coassistenten. Of
reed hij op 68-jarige leeftijd na twee schauta-operaties toch zelf nog 500 km naar een congres en hield
dan allerlei ingewikkelde verhalen. Van zijn katholiek-zijn heeft de kliniek nooit enige last gehad; zijn
instelling was in dat opzicht neutraal en volgens de
toenmalige algemeen aanvaarde normen in ons vakgebied.2 Hij verrichtte geen abortus provocatus.

lid van the Intersociety Cytology Counsil U.S.A. Daar
was hij trots op. Bij zijn afscheid in 1957 werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tot het liber amicorum dat aan hem was
opgedragen droegen veel bekende internationale coryfeeën met hun wetenschappelijke artikelen bij, zoals Antoine over prolapschirurgie, Chassar Moir over
fistels, Greenhill, Kottmeier en Meigs over cervixcarcinoom, Navratil over de schauta-amreichoperatie
en Uyttenbroeck. Het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde wijdde zelfs een hoofdartikel aan zijn
afscheid.4 Dit afscheid werd voor hem een teleurstelling omdat niet de door hem vanwege zijn operatieve
kennis van de radicale chirurgie beoogde Sindram,
maar de meer obstetrisch georiënteerde Kloosterman werd benoemd. Sindram was de gedoodverfde
opvolger om zijn levenswerk voort te zetten, maar
dat lag moeilijk in de faculteit omdat hij in de oorlog
getekend had voor de Artsenkamer.1,32,33 De internist
prof. G. Borst was vreselijk op hem gebeten evenals
de Joodse kinderarts prof. S. van Creveld.

Talrijke onderscheidingen eerden zijn verdiensten.
Op 9 juli 1952 werd hem het eredoctoraat in de rechten toegekend door de universiteit van Leeds. Hij
was erelid van de gynaecologenvereniging van Brazilië, België, Buenos Aires, Portugal, Chicago, Edinburgh, Nederland, Uruguay, het International College
of Surgeons waarvan hij in 1960 vicepresident was,
erelid van de Sociedade Academica de Maternidade
Escola Faculdade Nacional de Medecina van de Universiteit van Brasil, en van de Royal Society of Medicine, Section of Obstetrics and Gynaecology. Hij was
corresponderend lid van de Franse gynaecologenvereniging, de Society of Pelvic Surgeons, de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België en

Bouwdijk brak hierna met Amsterdam en verhuisde
naar Den Haag. Zijn vitale persoonlijkheid en brandende geestdrift voor zijn specialisme bleven hem
naar congressen doen gaan en de vorderingen van
de wetenschap volgen. Hij bleef voordrachten houden en operatiefilms vertonen, vooral ook op buitenlandse congressen. Zo presideerde hij nog op
75-jarige leeftijd de incontinentiesessie op het Wereldcongres en hield daar bovendien nog twee voordrachten.34 Op vele plaatsen in het land fungeerde
hij als gastoperateur voor moeilijke fisteloperaties en
andere zeldzame complicaties.
Zijn opvolger Kloosterman beschouwde Van Bouwdijk Bastiaanse samen met De Snoo na Treub en

Zijn assistent Versteeg had acht operatiefilms voor
hem gemaakt, die altijd meegingen naar het buitenland, en waaraan hij mede zijn internationale faam
dankte.30 Bouwdijk was hoofdredacteur van het Nederlands Leerboek der vrouwenziekten.31
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Figuur 6. 1954: tentoonstelling op verzoek van het
bestuur van het Internationaal Gynaecologen Congres te Genève. Carcinoma cervicis uteri en radiumfisteloperatie.29

Figuur 7. Van Bouwdijk Bastiaanse op het promotiediner van dr. J.H.A. de Leeuw, 1957.35
Kouwer als de twee belangrijkste Nederlandse gynaecologen van de vorige eeuw.36
Hij is overeenkomstig zijn wens in het harnas gestorven: terugkerend van een gastoperatie in het Anna
Paviljoen van het OLVG in Amsterdam bij een patiënte met een congenitale urologische afwijking, die
reeds tevergeefs door anderen was geopereerd. De
dag tevoren was hij in het Amstelhotel in Amsterdam
om zo fris mogelijk voor de operatie te zijn. Na afloop sloeg hij het voorstel af om ook na de operatie
– en nu in zijn eigen belang – rust te nemen. Op de
terugreis in zijn auto werd hij plotseling onwel, waardoor zijn auto ging slingeren en tegen een boom botste. Een contusio cerebri in combinatie met andere
aandoeningen maakten een week later op 2 november 1964 in de St. Ursulakliniek in Wassenaar een
einde aan zijn vruchtbare leven. Op 21 november zou
hij 78 jaar zijn geworden.
In het vorige nummer van het Nederlands Tijdschrift
voor Obstetrie en Gynaecologie is het deel 1 van dit
artikel geplaatst: Bouwdijkspeculum, bouwdijkrek,
de operatie volgens Van Bouwdijk Bastiaanse.
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Bent u op zoek naar een nieuwe collega?
Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie biedt de leden van de NVOG de
mogelijkheid om tegen een zeer gereduceerd tarief een personeelsadvertentie te plaatsen: in 2011
kunt u voor € 675,- (excl. btw) uw vacature plaatsen, full colour op een hele pagina in het NTOG.
Dat scheelt maar liefst 85% ten opzichte van de algemene medische bladen!
Door te adverteren in het NTOG bereikt u alle gynaecologen en gynaecologen in
opleiding, daarmee vist u dus direct in de juiste vijver.
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Toegenomen mogelijkheden
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binnen de prenatale
diagnostiek
De maandkalender, een hulpmiddel voor een efficiënte
menstruatieanamnese
Monoamniotische
gemellizwangerschap
Voldoende evidence voor een
eenduidig beleidsadvies?
Bouwdijkspeculum,
bouwdijkrek, de operatie
volgens Van Bouwdijk
Bastiaanse

Wij zien uw personeelsadvertenties graag tegemoet. U kunt deze sturen naar hans.groen@dchg.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Groen op 023 551 48 88.

De verloskunde in
Nederland en de opleiding
tot gynaecoloog
P.J. van Runnard Heimel en R. de Heus
'...tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren...'
(Willem Elsschot, Het huwelijk1)
De kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland
staat onder druk. Op basis van de Peristat I- en Peristat II-gegevens lijkt de perinatale sterfte hoog in
vergelijking met de andere Europese landen.2 Op 6
januari 2010 is het rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en geboorte verschenen.3 De uitvoering van
haar adviezen vereist verregaande veranderingen van
onze vaderlandse verloskunde op logistiek, financieel en medisch gebied.
Als ex-aios en aios gynaecologie zien wij in de dagelijkse praktijk vele kansen en mogelijkheden om de
verloskundige zorg in Nederland te verbeteren door
de verloskunde een prominentere rol te geven in de
opleiding tot gynaecoloog. Niets mooiers dan de verloskunde immers.
Graag willen wij onze ideeën met u delen.

Ontwikkel een protocol 'begeleiding
partus'
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In tegenstelling tot andere landen is er in Nederland
geen landelijke richtlijn voor de begeleiding van de
partus.4 Zeker in ons unieke verloskundige stelsel
met een verwijssysteem tussen thuispartus en (poli)
klinische partus kan dit hiaat een negatief effect
hebben op de kwaliteit van obstetrische zorg. Richtlijnen of onderdelen van een richtlijn zoals over het
niet vorderen van de ontsluiting, die betrekking hebben op de eerste en tweede lijn zijn waarschijnlijk
in de praktijk effectiever als ze door beide beroepsgroepen gedragen en opgesteld worden.5 Lokaal en
nationaal zijn richtlijnen en protocollen ontwikkeld
voor de behandeling van placenta praevia (incidentie < 1%), vruchtwaterembolie (incidentie < 0,1%) en
acute gele leveratrofie (incidentie < 0,01%), maar
richtlijnen of protocollen over het begeleiden van de
partus (incidentie 100% bij zwangeren die vaginaal
gaan bevallen) ontbreken.
Het ontwikkelen van een dergelijke landelijke richtlijn lijkt ons van groot belang, niet alleen voor de
aios maar voor alle hulpverleners in de eerste,

tweede en derde lijn. Er is meer evidence over de
begeleiding van de partus dan menigeen denkt.6
Duidelijkheid en eenduidigheid over de diagnose
van de baring, diagnose van niet-vorderende baring,
het moment van amniotomie, start van bijstimulatie of het verrichten van een microbloedonderzoek
(MBO), en dergelijke kunnen de kwaliteit van zorg
vergroten door een handvat te bieden voor a(n)ios
en gynaecologen. In het licht van de huidige discussie over perinatale sterfte in Nederland, willen wij
aan de uitspraak, dat 'gynaecologen opgeleid zijn
om interventies te doen',7 toevoegen dat gynaecologen ook opgeleid moeten worden om interventies te
voorkómen. Het totaalconcept preventive support of
labor kan hierbij als uitgangspunt dienen.8

Maak heldere afspraken bij medisch-
verloskundige overdracht
Het belang van de diagnose ‘in partu’ wordt ook door
de Stuurgroep erkend, immers vanaf dat moment mag
de barende vrouw niet meer alleen gelaten worden en
moet zij iedere twee uur beoordeeld worden. In vele
gewesten wordt echter nog de diagnose ‘latente fase’
gesteld. Hoewel start noch einde van deze mythische
fase gedefinieerd kan worden, komt dit fenomeen veel
voor. De patiënte kan tot zestien uur lang de diagnose
‘beginnend in partu’ horen voordat zij toegelaten mag
worden tot de verloskamer. Hanteren van de term latente fase voorkomt de mogelijkheid om tot heldere beleidsafspraken te komen. De Stuurgroep definieert als
begin van de partus: volledig verstreken portio. Terecht
wordt in het rapport de latente fase niet genoemd.
Door onzorgvuldig taalgebruik kan er onduidelijkheid
ontstaan in het management van de partus. Mislukte
inleidingen worden niet-vorderende ontsluitingen genoemd en een caput met stand achterhoofd achter
wordt een liggingsafwijking genoemd. Patiënten worden ‘doorgepakt’ met een ‘natte inleiding’. Standaardisering van terminologie is een voorwaarde voor een
eenduidig obstetrisch beleid en een effectieve opleiding
van de aios.

Iedere obstetrische zorgverlener dient zich
aan het vigerende protocol te houden
Voorwaarde voor de ontwikkeling van een richtlijn
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over de begeleiding van de partus is toepasbaarheid
in ieder ziekenhuis, waarbij de zorgverleners zich
dienen te houden aan het protocol. Routinematig
amniotomie of bijstimulatie met lage doses oxytocine lijkt niet zinvol.9,10 Het is bekend dat het gebruik
van een intra-uteriene druklijn geen toegevoegde
waarde heeft,11 dat STAN de perinatale uitkomst
lijkt te verbeteren en het aantal MBO's lijkt te verminderen,12 dat pethidine inferieur is aan epidurale
analgesie,13 dat de uitdrijvingsfase eerst aanvangt bij
aanwezigheid van reflectoire persdrang (en volledige
ontsluiting),14 dat bij goede foetale conditie en uitdrijvingsprogressie er twee uur geperst kan worden15 (en
MBO tijdens de uitdrijving dus een overbodige kunstverlossing kan voorkomen), maar wordt deze kennis
in alle verloskamers van Nederland toegepast?

Geef de verloskunde de aandacht die zij
verdient
Het belang van de overdracht als verloskundig leermoment voor de aios wordt naar onze mening niet
ten volle erkend. De hoofdmoot van de medische
zorg in de dienst is de verloskunde. Vaak worden de
partus van de dienst onderbelicht. Onze corebusiness – het begeleiden van de partus – moet de essentie van de dienstoverdracht blijven, waarbij van
elke partus de indicatie voor kunstverlossing, sectio
caesarea of episiotomie besproken dient te worden.
Veel oudstejaars aios zien een dienst op de verloskamers als een hinderlijke onderbreking van hun OKtijd. Echter ook in de laatste fase van de opleiding tot
gynaecoloog moet de zorg voor de patiënt in partu
een belangrijk aandachtspunt blijven voor de aios.

Maak disciplineoverstijgend onderwijs
verplicht
In diverse opleidingclusters van andere specialismen
(anesthesiologie, kindergeneeskunde, dermatologie) is
het volgen van vervolgopleiding in (time)management,
onderwijsvaardigheden, communicatie en reflectie
verplicht. Juist in deze woelige financiële tijden in de
zorg is kennis van bovengenoemde zaken essentieel
bij het afronden van de opleiding tot gynaecoloog. Het
advies van de Stuurgroep, de verloskundige zorg beter
en anders te organiseren en te managen, benadrukt
het belang hiervan.
Elke medisch specialist heeft een leidinggevende functie. Met de huidige veranderingen in de zorg is efficiënt
management essentieel. De meest effectieve manier
om een zo groot mogelijke efficiëntie te bereiken is
zich te richten op service en daar meer waarde aan
te hechten dan aan efficiëntie.16 Als kennisprofessional
werkend in de zorg is collectieve ambitie een voorwaarde voor vakmanschap.17 De oudstejaars assistenten moeten onderwijs krijgen in zorgmanagement,
logistiek in het ziekenhuis en patiënttevredenheid.

Conclusie
De verloskunde is een fantastisch onderdeel van
onze opleiding en verdient daarom meer aandacht.
De huidige ontwikkelingen binnen de obstetrie bieden veel mogelijkheden tot uitbreiding van leermomenten in de opleiding. Pluk die momenten en
geniet van deze obstetrische vruchten. Uit het oogpunt van onderwijs kunnen dagelijks de verloskundige interventies besproken worden waarbij
duidelijke richtlijnen en protocollen gedragen door
eerste, tweede en derde lijn gehandhaafd worden.
Er leiden meer wegen naar Rome, maar voor onze
opleiding en de obstetrische toekomst van Nederland is het tijd om de beste, snelste en veiligste
route vast te leggen.
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Redactioneel commentaar
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Van Runnard Heimel en De Heus vragen aandacht
voor een prominentere rol voor de verloskunde in
de opleiding tot gynaecoloog. Een lezenswaardig artikel, maar een artikel dat ook verwarring veroorzaakt.
Deze verwarring ontstaat omdat onder de kop ‘opleiding’ bijna alles gevat wordt wat met de verloskunde
te maken heeft, het gaat nog net niet over de mogelijke nuttige effecten van concentratie van verloskundige
zorg in Nederland.
Zo stellen zij voor een richtlijn ’begeleiding partus’ te
maken, een prima plan voor heel verloskundig Nederland. Vervolgens moeten er ‘heldere afspraken bij
medisch-verloskundige overdracht zijn’ en ’men moet
zich aan het protocol houden’.
Een richtlijn die de auteurs voorstellen is van even

groot of misschien nog wel groter belang voor ziekenhuizen waar geen aios werken. Een dergelijke richtlijn
faciliteert natuurlijk ook de opleiding, en zou juist tot
een efficiëntere en dus kortere opleiding moeten kunnen leiden. Overigens is de ’evidence’ niet zo geweldig
als de auteurs aangeven: als er geen tijd is om voortdurend de druktransducer optimaal te plaatsen, is er
wel degelijk ruimte voor een intra-uteriene druklijn; de
invoering van STAN heeft beslist voordelen, maar de
uitkomsten zijn niet hard genoeg om ziekenhuizen te
’verplichten’ tot aanschaf over te gaan. Of de latente
fase bestaat en wanneer de zwangere ’in partu’ is, zijn
al even interessante onderwerpen. Kortom, de ontwikkeling van deze richtlijn zal wel veel (discussie)tijd en
geld gaan kosten, maar het maken van een dergelijke

(multidisciplinaire) richtlijn is een prachtig initiatief
waarin de NVOG het voortouw zou kunnen nemen.
Dat men vervolgens ’heldere afspraken bij medischverloskundige overdracht’ moet maken en dat men
zich aan richtlijnen moet houden staat los van de
opleiding tot gynaecoloog, maar heeft te maken met
goed professioneel gedrag.
Dat er, vervolgens, meer onderwijskundige winst
uit het ’ochtendprotocol’ te halen is, zal voor veel
werkplekken gelden. Misschien juist niet alle casus
bespreken, maar wat vaker ’in de diepte‘ gaan. Zo
kunnen aios en supervisor aangeven welke casus
zij in het bijzonder willen bespreken, en is het dan

niet nodig om alle kunstverlossingen te bespreken.
En, ten slotte, meer multidisciplinair onderwijs, een terechte oproep waar al flink aan gewerkt wordt.
Samenvattend een leuk artikel, maar eigenlijk gaat het
nauwelijks over de opleiding per se, maar meer over
professioneel gedrag, de kwaliteit van de opleiding en
de obstetrische zorg in het algemeen. Hoe beter deze
zaken worden neergezet, hoe korter de opleiding kan
zijn en hoe meer ruimte er overblijft voor dat andere
deel van ons vak, de ’gynaecologie’ in de volle breedte.
Prof. J. Nijhuis,
Maastricht

De patiënt heeft altijd gelijk
G. van Stralen
Inleiding
Na het advies een primaire sectio te ondergaan, besluit een 40-jarige vrouw van 1,34 meter anders. Zij
meldt zich niet voor opname. Enkele dagen later
komt zij in partu op de verloskamer en bevalt tegen
de verwachting van de dokter in, vlot van een dysmature dochter. Een beschouwing over de wens van
de patiënt, foetaal-pelviene disproportie (FPD) en beperkte voorzieningen.

Ziektegeschiedenis
Een 40-jarige marronvrouw (boslandcreoolse) uit het
binnenland van Suriname meldt zich op onze polikliniek Verloskunde. Ze heeft een opvallende gestalte.
Door rachitis zijn haar benen krom en haar lengte
beperkt zich tot 1 meter 34 (figuur 1). Ze heeft geen
levende kinderen. Vorig jaar beviel ze bij een termijn
van 27 weken van een gemelli. Het eerste meisje was
intra-uterien overleden en kwam derdegraads gemacereerd ter wereld. Het tweede meisje woog 740
gram en overleed helaas de derde dag post partum
aan de gevolgen van immaturiteit. Deze eenlingzwangerschap verloopt ongecompliceerd en we stellen
voor om gezien haar geringe lengte, mogelijk afwijkend bekken, haar leeftijd en belaste voorgeschiedenis, een primaire sectio te verrichten bij 39 weken
en 1 dag.
Ze weigert: ”Ik wil niet dat er in mijn buik gesneden
wordt”. Marron-vrouwen schuwen operaties: ”Op
een operatietafel ga je dood. Ze komt nog één keer
voor controle maar verschijnt niet voor opname.
Op een avond meldt ze zich bij een termijn van 39
weken en 4 dagen in partu op de verloskamer. Ze
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Figuur 1. Mevrouw K (met toestemming van belanghebbende).
heeft volledige ontsluiting, schedel op H1. Het OKteam wordt geïnformeerd en onze vastbesloten
vrouw schenkt in 15 minuten het leven aan een gezonde, dysmature dochter van 2574 gram (figuur 2).
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De apgarscore bedraagt 8 over 9. De episiotomie
wordt op de OK onder spinale anesthesie gehecht.

Beschouwing
Bij elke bevalling worden de voor- en nadelen van
een vaginale versus een operatieve bevalling afgewogen. Deze afweging wordt gemaakt met objectieve
parameters zoals medische voorgeschiedenis, huidige zwangerschapsverloop en (wetenschappelijke)
kennis en ervaring. Ook meer subjectieve parameters zoals voorkeur van de vrouw en haar partner
en de klinische blik van de hulpverlener spelen een
belangrijke rol in het bepalen van de optimale partusmodus. Tevens zijn de beschikbare (medische)
voorzieningen van invloed op de keuze.
Voorspellen van foetaal-pelviene disproportie (FPD) is
moeilijk. Drie factoren spelen een rol, samengevat als
de drie P’s; pelvis, passenger en power (zie volgende
alinea). Met behulp van conventionele pelvimetrie, röntgen, CT, echo en MRI kunnen het maternale bekken en
de foetus gemeten worden. Combinaties van metingen
leiden bijvoorbeeld tot de fetal-pelvic index of de cephalopelvic disproportion index.1 Deze indices zijn wisselend succesvol in het voorspellen van FPD en worden
in de praktijk weinig gebruikt. Het voorspellen van
een verhoogd risico op FPD is betrouwbaarder dan het
voorspellen van een succesvolle vaginale baring.
De dochter van onze patiënt (passenger) had een geboortegewicht van 2575 gram (< p 2,3)2, een lengte van
46 cm en een schedelomtrek van 31,5 cm (< p 2,3).3
Het geboortegewicht is van invloed op FPD. De kans
op FPD bij vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis (indicatie FPD) neemt toe met toenemend geboortegewicht.4 Op de OK werd een bekkentoucher
(pelvis) verricht waarbij de linea arcuata volledig te
vervolgen was, het promontorium eenvoudig bereikbaar en enkele lumbale wervels te palperen waren.
Twee dagen post partum werd een X-bekken verricht.
De pelvic inlet bedroeg 13,3 cm. De derde ‘p’, (power)
zal gezien de vlotte baring voldoende geweest zijn.

302

Ondanks geboorteplannen en al dan niet gebruik van
diagnostiek naar FPD is FPD moeilijk te voorspellen.
In de westerse wereld is een proefbaring voor een
grotere groep vrouwen meer verantwoord dan in
laag-inkomenslanden. In onze kliniek is de mogelijkheid tot foetale bewaking beperkt en de mobilisatietijd van het OK-team buiten kantooruren langer dan
in de westerse wereld. Chronisch personeelstekort
maakt dat er drie functionerende teams zijn die twee
operatiekamers zes dagen in de week bemannen.
Het ziekenhuis heeft de beschikking over één, soms
twee anesthesisten. Hoewel we van mening zijn dat
elke vrouw met een risico op FPD in principe een
proefbaring zou moeten ondergaan, zorgt een sec-

Figuur 2. Dochter van mevrouw K (met toestemming
van belanghebbende).
tio in de dienst voor een relatief grote belasting op
het OK-team. Hierdoor wordt er vaker een primaire
sectio verricht met de indicatie (verwachte) FPD. In
bovenstaande casus bevalt de vrouw tegen advies
vaginaal en krijgt gelukkig het gelijk aan haar zijde.
We zetten de argumenten voor een vaginale en operatieve baring bij deze vrouw nog eens op een rij.
Vóór vaginale baring, tegen sectio caesaria
Wens van de patiënt. Eerdere (immature) vaginale
baring. Geen voorgeschiedenis van FPD. Geen contra-indicaties voor een proefbaring.
Tegen vaginale bevalling, vóór sectio caesaria
Geringe maternale lengte (2% kans op vaginale baring
bij een lengte < 1,49 m).5,6 Mogelijk afwijkend bekken
ten gevolge van rachitis, alhoewel wij hier geen literatuur over hebben kunnen vinden. Beschikbare voorzieningen (gebrek aan OK-personeel). Leeftijd van de
vrouw, die nog geen levende kinderen heeft.
Na bespreking van deze casus waren wij van mening
dat we eenzelfde vrouw in eenzelfde situatie hetzelfde advies zouden geven. Wat zou u doen?
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Samenvatting
Op basis van haar geringe lengte (1,34 m), afwijkend
bekken en obstetrische voorgeschiedenis wordt een
40-jarige vrouw geadviseerd een sectio te ondergaan.
Zij weigert een operatie en bevalt vaginaal bij een termijn van 39 weken van een gezonde dysmature dochter.
Foetaal-pelviene disproportie (FPD) is moeilijk te voorspellen. Hoewel een proefbevalling altijd mogelijk is,
zorgt een sectio in de dienst voor een grote belasting
van ons kleine OK-team. Voors en tegens van een sectio
dan wel vaginale bevalling worden besproken.
Trefwoorden
foetaal-pelviene disproportie, geringe maternale
lengte, ontwikkelingsland, informed consent
Summary
A 40 year old woman from the inlands of Surinam
does not agree with our advice to perform a planned
caesarean section because of her limited height (1.34
cm), and possible deformed pelvis due to rickets. At
39 weeks and 4 days she presents herself at our delivery room and gives birth to a 2574 gram dysmature
daughter.
Fetal-pelvic disproportion (FPD) is hard to predict. Using radiologic measurements and pelvimetry one can
calculate the ‘fetal-pelvic index’ and ‘cephalopelvic
disproportion index’1. These indices have low negative
predictive value.

Although every woman is entitled to a ‘trial of labour’,
one has to take local facilities into account. Our hospital has limited surgery personnel and relatively long
response time. Fetal monitoring takes place by doptone and intermitting CTG. Considering our patient’s
habitus and obstetric history (one immature twin delivery, both children died), we advised a planned caesarean. She decided differently and gave spontaneous
birth to a healthy daughter. What would have been
your advice?
Keywords
cephalo pelvic disproportion, short statue, low
income country, informed consent
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Op het raakvlak van
'reizende dokter' en
werkelijke hulp aan de
Derde Wereld (deel 1)
A.A.W. Peters
Geef een man een vis en hij heeft die dag geen
honger meer. Leer hem vissen en hij heeft zijn hele
leven te eten.
(Citaat Mao)
Leer dan vooral vrouwen vissen, dan heeft het hele
gezin te eten; leer het de man en hij heeft elke avond
een goede borrel.
(eigen ervaring)

Ontstaansgeschiedenis
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De Stichting Female Cancer Program (FCP) vindt haar
oorsprong in het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond het Female Cancer Program daar
uit de samenwerking tussen de afdelingen Gynaecologie, Immunohematologie, Pathologie en Epidemiologie. Dit multidisciplinaire team van specialisten
verenigde zich rondom de gezamenlijke zorg van
vrouwen met cervixcarcinoom en ter bestrijding – en
uiteindelijke eradicatie – van baarmoederhalskanker.
De academische taken: gezondheidszorg, onderwijs
en onderzoek blijven binnen het Female Cancer Program behouden.
In westerse landen krijgen vrouwen tussen de 30 en
de 50 jaar geregeld een oproep voor een uitstrijkje
(Pap-smear). Meestal wordt het cervixcarcinoom op
deze manier in een voorstadium (CIN I, II, III) of in
een vroeg stadium ontdekt en kan de ziekte voorkomen of behandeld worden. In ontwikkelingslanden is
cervixcarcinoom echter de meest voorkomende vorm
van kanker bij vrouwen. Wereldwijd treft baarmoederhalskanker jaarlijks meer dan 500.000 vrouwen

waarvan ruim 250.000 vrouwen, meestal jonge vrouwen en moeders, daadwerkelijk overlijden aan de
ziekte. Tachtig procent van deze patiënten woont in
ontwikkelingslanden.
Vandaar dat het Female Cancer Program in de jaren
negentig actief contact en samenwerking is gaan zoeken met ziekenhuizen en universiteiten in de high
incidence areas. Meerdere internationale studies wijzen erop dat de levensstijl en de sociaaleconomische
achtergronden van een vrouw van invloed zijn op de
kans op ontwikkeling van baarmoederhalskanker.
In 2006 heeft de World Health Organization (WHO)
baarmoederhalskanker uitgeroepen tot armoedegerelateerde ziekte. Bovendien is door de gebrekkige
toegang tot basale gezondheidszorg en de vaak heersende taboes rondom intiem onderzoek van vrouwen, in ontwikkelingslanden veel terrein te winnen
door preventie van deze fatale ziekte. Tot slot is inzicht in de genetische, immunohematologische en
epidemiologische factoren van vrouwen in verschillende regio’s van de wereld van belang om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en de risicofactoren
van baarmoederhalskanker.
Vanuit het LUMC is het Female Cancer Program daartoe langdurige en structurele samenwerking aangegaan met collega-instituten in Suriname, Zuid-Afrika
en Indonesië. Deze landen zijn geselecteerd op grond
van demografische en epidemiologische criteria
en zijn gelegen in gebieden waar de incidentie van
baarmoederhalskanker het hoogst is (high incidence
areas). Daarnaast bestonden er reeds historische
contacten tussen het LUMC en de zuidelijke partners
die zijn opgebouwd en verder uitgebouwd door de
afdeling Gynaecologie van het LUMC.

Onze visie
De Stichting FCP heeft zich ten doel gesteld baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen. Aangezien de
ziekte veroorzaakt wordt door een seksueel over-
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Figuur 1. Plaatsen waar het See&Treat-programma wordt uitgevoerd.
draagbaar virus (HPV) en alleen bij mensen voorkomt, is dit geen utopie maar echt mogelijk. Om dit
te bereiken is het FCP actief op drie gebieden:
– directe armoedebestrijding;
– maatschappijopbouw;
– beleidsbeïnvloeding en preventieve programma’s.
Het FCP draagt bij aan armoedebestrijding door vrouwen voor te lichten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en jonge moeders
uit de laagste sociaaleconomische klassen te screenen
op cervixcarcinoom of voorstadia en deze zo nodig te
behandelen (See&Treat) waardoor de cruciale bijdragen die deze vrouwen met jonge kinderen leveren aan
de veelal wankele lokale economieën, gewaarborgd
worden. Bovendien zijn het vrouwen die in hun reproductieve fase zitten. Indien deze vrouwen baarmoederhalskanker krijgen, heeft dit een zeer grote impact
op de economie.
Tevens werkt het FCP in zijn educatieve programma’s
volgens het train-the-trainer-principe, wat het duurzame karakter van de projecten verstevigt en bijdraagt
aan lokale maatschappijopbouw. Niet alleen wordt
de medische kennis op het gebied van de preventie
en behandeling van baarmoederhalskanker op deze
manier onder lokale gezondheidswerkers uitgebreid
en geïntensiveerd, ook op management- en organisatorisch niveau worden ervaring en know how overgebracht.
Om de See&Treat-methode duurzaam te maken dient
de lokale en nationale overheid tot slot het programma over te nemen. Hiervoor is beleidsbeïnvloeding
cruciaal. Het Female Cancer Program streeft met haar
projecten naar een duurzame verbetering van de positie van de vrouw (empowerment of women) en beoogt
met haar projecten uiteindelijk bij te dragen aan de
gendergelijkheid in de armste samenlevingen.

Partners
De uitvoerende organisatie van de stichting Female
Cancer Program bestaat in Nederland naast vrijwilligers uit 2,0 fte betaalde medewerkers. Dit in tegenstelling tot de honderden medewerkers die het FCP heeft
in de partnerlanden. Vanuit haar visie dat verreweg
het grootste deel van de middelen naar de activiteiten ter plaatse moet gaan, stuurt het FCP aan op een
kleine overhead in Nederland zonder daarbij uiteraard
de kwaliteit van de projecten uit het oog te verliezen.
Uit deze organisatorische principes komt voort dat het
FCP in zijn partnerbeleid aanstuurt op gelijkwaardige
samenwerking en self mobilisation. De stakeholders
van het FCP in de partnerlanden zijn bestuurlijke en
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
In Zuid-Afrika wordt zeer nauw samengewerkt met
de provinciale afdeling van het Ministerie van Gezondheid, welke de werkzaamheden van de lokale
FCP-medewerkers faciliteert in de klinieken in de
townships. Ook wordt op het gebied van de training
samengewerkt met het Grote Schuur Ziekenhuis in
Kaapstad.
In Indonesië is het per regio verschillend welke partner het See&Treat-programma uitvoert. In de meeste
regio’s is dat de universiteit in samenwerking met
maatschappelijke organisaties zoals de nationale kankerorganisatie Yayasan Kanker Indonesia (YKI) of Pembiaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Het See&Treat-concept
Het FCP gaat te werk volgens het See&Treat-concept.
Onderdeel hiervan zijn: voorlichting (awareness),
screening en zo nodig behandeling, training van de
gezondheidswerkers en als laatste het bestendigen
van de activiteiten door deze in te bedden in de lokale gemeenschap.
De eenvoud van het onderzoek en de behandeling
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maakt het mogelijk om het screenen en behandelen
tijdens één bezoek te doen (single visit approach).
Deze benadering blijkt onmisbaar in ontwikkelingslanden. De ervaring is dat veel vrouwen niet verschijnen bij een vervolgafspraak (referral). Vaak zijn ze
onmisbaar voor hun omgeving of zijn er financiële,
sociale of culturele drempels voor een tweede bezoek. De in veel landen gebruikelijke Pap-smeartest
is daarom niet het meest efficiënt, aangezien het ‘uitstrijkje’ geanalyseerd moet worden in een laboratorium en de vrouw later dient terug te komen voor het
resultaat. Tevens is het kostbaar om mensen op te
leiden die de uitstrijkjes beoordelen en de kwaliteit
te waarborgen.
In het See&Treat-concept is de aanpak anders. Lokale gezondheidswerkers (vroedvrouwen of verpleegkundigen) onderzoeken de vrouwen en stippen de
baarmoedermond aan met 3-5% azijnzuur (tafelazijn)
en beoordelen met het blote oog of de portio geheel
of gedeeltelijk wit kleurt – de visual inspection with
acetic acid (VIA)-methode (figuur 2). Indien deze wit
kleurt en daardoor een premaligne afwijking aanwezig kan zijn, wordt de baarmoedermond meteen na
de screening behandeld met cryotherapie (een methode die enkele decennia geleden ook in ons land
dé behandelingsmethode was voor premaligne afwijkingen van de cervix). Er is een restitutio ad integram. De vrouw blijft menstrueren en fertiel. Er zijn
zelden complicaties.
In de projecten van het FCP is zowel de screening als
de behandeling binnen See&Treat gratis, net als de
voorlichting.
Zowel het onderzoek als de behandeling passen
goed in omstandigheden met weinig faciliteiten en
materialen. Een laboratorium en elektriciteit zijn niet
nodig. Bovendien is de VIA-methode eenvoudig te leren en uit te voeren door lokale zorgverleners. Ook
is er geen verdoving nodig voor de cryotherapie. De
lage kosten van de screening en behandeling maken

See&Treat een kosteneffectief programma dat het
best toepasbaar is in low resource-gebieden.
In het See&Treat-project van het FCP wordt gewerkt
met een complementaire strategie aangaande de
voorlichting (awareness), de health service (het daadwerkelijke See&Treat) en de training die aan lokale
gezondheidswerkers gegeven wordt. Tot slot zet het
FCP zwaar in op activiteiten om de duurzaamheid
van het project te bevorderen en verankeren in de
lokale gemeenschappen. Deze activiteiten zijn in het
navolgende nader uitgewerkt.

Awareness
Om de risicogroep te bereiken, worden voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen van
20-60 jaar. De bijeenkomsten zijn afgestemd op en
voorbereid in samenspraak met de lokale autoriteiten en lokale en regionale maatschappelijke organisaties zoals vrouwenorganisaties en scholen. In
Indonesië reizen de lokale FCP-teams per bus naar
de aangewezen locatie en op die manier worden de
meest afgelegen gebieden bereikt. Het FCP-team in
Zuid-Afrika daarentegen maakt gebruik van openbare ruimtes in de bestaande gezondheidsklinieken in
de townships. De werkwijze van het See&Treat wordt
aan de vrouwen op locatie uitgelegd en tevens wordt
voorlichting gegeven over andere aspecten met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid.
Voorts worden de vrouwen technieken aangereikt
waarmee ze hun onderhandelingspositie in relaties
kunnen verbeteren als het gaat om het gebruik van
condooms of anticonceptie. De voorlichting draagt
daarmee bij aan de empowerment van vrouwen in
de gemeenschappen waar de See&Treat-methode
toegepast wordt in de lokale gezondheidscentra. Acceptatie van de vrouwen van de See&Treat-methode
is wetenschappelijk onderzocht met als uitkomst
dat op beide onderdelen hoog gescoord wordt. In
Indonesië heeft de minister van Volksgezondheid
de VIA-screeningsmethode als de meest geschikte
screeningsmethode aangewezen voor low resource
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Figuur 2. VIA-techniek. 2a. Voor azijnzuur. 2b. Na azijnzuur.

ble-aspecten van het concept. Deze drie kenmerken
zijn cruciale aspecten voor de stap naar duurzaamheid en in de opzet en uitvoering van het See&Treatprogram.

Baarmoederhalskanker in Indonesië en
Zuid-Afrika

Figuur 3. Voorlichting.
settings. Dit is gedaan vanwege de effectiviteit, de
lage kosten en de betere toegankelijkheid en acceptatie van deze benadering.

Training & Education
Vanuit het FCP worden lokale en bij voorkeur vrouwelijke gezondheidswerkers (artsen, vroedvrouwen,
verpleegkundigen en voorlichters) opgeleid in het
uitvoeren van de voorlichting, de screening (VIA) en
de behandeling (cryotherapie). Het onderzoek en de
cryotherapie zijn relatief gemakkelijk te leren.
Eerst wordt een kopgroep gezondheidswerkers opgeleid. Vervolgens leidt deze groep in de eigen regio
lokale mensen op volgens het train-the-trainer-principe. Met deze aanpak wordt beoogd dat het programma op den duur geheel door de eigen lokale mensen
wordt uitgevoerd.

Duurzaamheid
Het belangrijkste doel van het See&Treat-project is een
blijvende verankering van het concept in de lokale gezondheidscentra in de betrokken gebieden. Een sleutelprincipe daarbij is dat alles vanuit de plaatselijke
structuur en cultuur wordt opgebouwd (bottom-up).
Het is van groot belang om te zorgen voor politieke
steun op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau. Er wordt door het FCP veel energie en aandacht besteed aan het onderhandelen met politieke
en religieuze leiders en met vrouwenorganisaties op
alle niveaus. Zo heeft de vrouw van de president van
Indonesië steun toegezegd en het startschot gegeven
voor een landelijke campagne over het voorkómen
en behandelen van borst- en baarmoederhalskanker. Ook de vrouw van de Zuid-Afrikaanse president
Jacob Zuma heeft op Wereldkankerdag (4 februari
2011) in een brief aan het FCP haar zorg met betrekking tot de omvang van de ziekte in haar land kenbaar gemaakt.
Het FCP streeft dus naar duurzaamheid van haar projecten in de partnerlanden en dit is een reëel streven omdat het duurzaamheidspotentieel zeer groot
is. De See&Treat-methode is zeer geschikt voor low
resource settings door de cheap, easy and accessi-

Indonesië heeft na China, India en de VS de meeste
inwoners met een geschatte populatie van ruim 240
miljoen mensen verspreid over 6000 eilanden van
de archipel die in totaal uit meer dan 17.000 eilanden bestaat. Terwijl de verstedelijkte gebieden van
Indonesië – zoals rondom Jakarta en op Bali – een
snelle groei en ontwikkeling doormaken, zijn andere
gebieden en eilanden afgelegen en onderontwikkeld,
met een groot gebrek aan infrastructuur, basale voorzieningen en medische zorg.
In Indonesië lopen 86,9 miljoen vrouwen van 15 jaar
en ouder op dit moment risico op een infectie met
het humaan papillomavirus (HPV) en het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. Jaarlijks wordt
minimaal bij 25-40 op de 100.000 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker gesteld. Dit getal is gebaseerd op de nationale kankerregistratie en is naar
verwachting een onderschatting van het aantal daadwerkelijke ziektegevallen.
Ook zoeken de Indonesische vrouwen pas laat
hulp. De vrouw zoekt pas hulp als ze niet meer kan
werken of voor haar gezin kan zorgen. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich in eerste instantie
symptoomloos. Door het ontbreken van goed lopende screeningsprogramma’s komen de afwijkingen
niet of nauwelijks aan het licht. In een gevorderd stadium kenmerkt de ziekte zich door vaginaal bloedverlies, abnormale afscheiding en pijn. Onder andere
door schaamte, ontkenning en angst, maar ook door
armoede, grote afstanden, slechte infrastructuur tot
medische centra, door geloofsovertuiging of op culturele gronden en bijvoorbeeld door geloof in de
traditionele, lokale geneesmethoden, presenteert
de ziekte zich pas vaak in een laat stadium. Tachtig
procent van de vrouwen met baarmoederhalskanker
overlijdt dan ook aan de gevolgen van deze ziekte.
Baarmoederhalskanker is daarom een groot gezondheidsprobleem in Indonesië.
Ter vergelijking: de Nederlandse bevolking bestaat
uit 7 miljoen vrouwen van 15 jaar en ouder (van de
in totaal 16,7 miljoen inwoners). Jaarlijks wordt bij
circa 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker gesteld (9/100.000 vrouwen/jaar), en overlijden
250-300 vrouwen aan de gevolgen van de ziekte
(2/100.000 vrouwen/jaar).

Baarmoederhalskanker in Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika is baarmoederhalskanker de meest
voorkomende kankersoort; jaarlijks krijgen zo’n 30
van de 100.000 vrouwen met baarmoederhalskanker

307

07

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

Figuur 3. Vrouwen voor vrouwen.
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te maken. Dit aantal is afkomstig van de nationale
kankerregistratie, maar zal naar verwachting een
onderschatting zijn van het aantal daadwerkelijke
ziektegevallen; dit aantal is vaak alleen gebaseerd
op de aantallen in de grote steden. Naast het feit
dat baarmoederhalskanker in Zuid-Afrika de meest
voorkomende vorm van kanker is, is het ook de kankersoort waaraan de meeste vrouwen in Zuid-Afrika
overlijden. Zo’n 80% van de patiënten overlijdt aan
deze ziekte. Het grote aantal doden per jaar wordt
mede veroorzaakt door het feit dat maar weinig
vrouwen op tijd medische hulp zoeken. Zo worden in
het Groote Schuur Hospital, Kaapstad, jaarlijks tweehonderd nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker
gediagnosticeerd en behandeld, waarvan 75-80%
van deze gevallen al in een vergevorderd stadium is.
Een effectieve behandeling en genezing zijn dan zelden mogelijk.
De hoge prevalentie van baarmoederhalskanker in
Zuid-Afrika is ook mede het gevolg van de aids-epidemie die in Afrika heerst. Hiv-positieve vrouwen hebben een vijf keer zo grote kans om met het HPV-virus
geïnfecteerd te raken als hiv-negatieve vrouwen. Ook
heeft men gevonden dat de hiv-positieve vrouwen
gemiddeld tien jaar eerder baarmoederhalskanker
ontwikkelen dan de hiv-negatieve vrouwen. Hiv-positieve vrouwen zouden dus vaker gescreend moeten
worden op baarmoederhalskanker dan de ‘gezonde’
vrouw. Op dit moment is het doel vanuit de overheid
om vrouwen vanaf 30 jaar drie keer gratis te screenen, met elk tien jaar ertussen.
De lokale partners van het FCP zijn: de overheid, universiteit, vrouwenorganisaties, familyplanning- en religieuze organisaties. Op ieder niveau in de strategie en
uitvoering van het See&Treat-project zijn de partners
nauw betrokken, wat een langdurige inbedding van
het programma in de lokale situatie bevordert. Tevens
stuurt het FCP in zijn partnerbeleid aan op gelijkwaardige samenwerking en self mobilisation. Door middel
van evaluatiemeetings en geregelde afstemming wordt

lokaal ownership gecreëerd, onmisbaar voor een
duurzame verankering van het concept.
Uit het Acceptability & Satisfaction-onderzoek in de
partnerlanden is gebleken dat vrouwen de screening
dermate belangrijk achten voor hun gezondheid, dat
zij een eigen financiële bijdrage hieraan, indien daarom gevraagd, willen leveren. De World Health Organization (WHO) onderschrijft het belang van een eigen
bijdrage voor de duurzaamheid van het programma.
Indien vrouwen bereid zijn een deel te betalen voor
deze gezondheidsdienst zijn overheden ook eerder bereid om het resterende bedrag te matchen.
Bij het trainingsonderdeel werkt het FCP volgens het
train-the-trainersprincipe. Een kopgroep van lokale
artsen en verpleegkundigen worden getraind door (inter)nationale artsen zodat zij zelf op hun beurt groepen kunnen onderwijzen in het See&Treat-concept.
Door middel van evaluatiemeetings en geregelde afstemming wordt lokaal ownership gecreëerd, onmisbaar voor een duurzame verankering van het concept.
De activiteiten in de partnerlanden worden uitsluitend, na training en waar nodig met internationale ondersteuning, uitgevoerd door de lokale partners.
Omdat het FCP nauw samenwerkt met de universiteiten in de partnerlanden, zijn de contacten met de
medische faculteiten goed. Door het See&Treat-concept te integreren in de medische curricula worden
studenten opgeleid in het See&Treat-concept en kunnen ze dit in de praktijk toepassen.
Het FCP heeft sinds 2006 een performance based
finance-systeem ingevoerd om de meetbaarheid te
vergroten. Iedere onderdeel van het See&Treat heeft
een prijskaartje gekregen en de vergoeding wordt
uitgekeerd op het moment dat het onderdeel of de
handeling is uitgevoerd. Hierdoor kan het FCP op ieder moment inzicht krijgen in de voortgang van het
programma. Daarnaast krijgen partners ook direct
inzicht in de kosten van het programma en dit is belangrijk voor de duurzaamheid.
Het tweede deel van dit artikel zal worden geplaatst
in een volgend nummer.
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What’s the Bloody Point??
L.C. van Boven, M.L. Hendriks, R.J. Lely, J.H.T.M. van Waesberghe,
M.R. Meijerink en V. Mijatovic
Casus
We zien op de spoedeisende hulp een 39-jarige gravida 3 para 1 met hevig vaginaal bloedverlies. De
voorgeschiedenis vermeldt een laparotomie ter verwijdering van een endometriosecyste in het rechter
ovarium gecombineerd met laserevaporisatie van endometriose op de uterusachterwand. Een MRI-scan
gemaakt voorafgaande aan de operatie toont een
normale uterus met een geringe focale adenomyose
in fundo. Na de operatie wordt patiënte vlot zwanger
en heeft ze een ongecompliceerde aterme vaginale
partus. Bij actieve kinderwens wordt zij vlot opnieuw
zwanger en maakt zij al snel na een abortus incompletus met nacurettage een spontane abortus mee. Twee
maanden na de laatste spontane miskraam meldt zij
zich met Hb ondermijnend vaginaal bloedverlies. Een
transvaginale echo laat een focale hypo-echogene afwijking links in de achterwand van de uterus zien. Er
volgt een MRI-scan. Hierbij wordt uitpuilend in het cavum uteri uitgaande van de links laterale achterwand
een matig afgrensbare massa met uitgebreide vaatconvoluten en flow voids gezien (figuur 1). Radiologisch
wordt in eerste instantie gedacht aan een verworven
arteriove
neuze malformatie (AVM). Placentarest of

trofoblasttumor wordt overwogen, maar is gezien het
normale b-HCG van < 4,5U/ml onwaarschijnlijk.
Er volgt een angiografie (figuur 2) waarbij het beeld
van een verworven high flow-AVM wordt bevestigd,
welke selectief wordt geëmboliseerd met polyvinylalcoholmicropartikels, waarmee volledige occlusie
wordt bereikt (figuur 3). Er wordt gekozen voor PVApartikels en niet voor coils of foam om het risico op
rekanalisatie te beperken.
Een MRI drie maanden na de embolisatieprocedure
laat een normalisatie van het beeld zien, zonder high
flow-component in de uterusachterwand (figuur 4).
Klinisch is patiënte klachtenvrij; zij heeft een regelmatige menstruele cyclus zonder bloedingsproblemen.

Commentaar
Uteriene AV-malformaties worden geclassificeerd als
low flow of high flow. Low flow-malformaties worden
beschouwd als niet volledig geoblitereerde vaten in het
placentabed, zonder dat er sprake is van een placentarest. Hierbij is er dan ook geen sprake van echte arterioveneuze malformaties. Deze aandoening is altijd
verworven.
High flow-AV-malformaties kunnen congenitaal aan-
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Figuur 1. MRI in coronale doorsnede met uitgaande
van de links laterale achterwand een matig afgrensbare massa met uitgebreide vaatconvoluten.

Figuur 2. Angiogram van arterioveneuze malformatie
vóór embolisatie van de linker a. uterina. Een actieve
bloeding wordt gezien vanuit een arterioveneuze
malformatie.
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Figuur 3. Angiogram na embolisatie. De arterioveneuze malformatie en actieve bloeding zijn hier
verdwenen.
wezig zijn, of zoals in deze casus verworven. Vaak
wordt dit gezien na curettage of uteriene operaties
zoals de sectio caesarea, maar ook na een spontane
miskraam of partus zijn ze beschreven. Angiografisch
is er sprake van hoge flow met lage weerstand. De afwijking kan zowel unilateraal als bilateraal in de uterus gelegen zijn. Presentatie is bij alle soorten AVM
hevig acuut of intermitterend vaginaal bloedverlies.1
Differentiaaldiagnostisch moet altijd gedacht worden
aan focale adenomyose, een maligniteit zoals een
uterosarcoom of een persisterende trofoblast/trofoblastumor. Een angiogram bevestigt in zo’n geval de
diagnose.
Behandeling kan bestaan uit hysterectomie, wat een
zeker effect heeft en de mogelijkheid tot histologisch
onderzoek biedt. Selectieve embolisatie kan een veilig
alternatief zijn en moet worden overwogen bij vrou-

wen met kinderwens. In recente caseseries wordt een
succespercentage van 100% beschreven en wordt de
behandeling gevolgd door multipele ongecompliceerde aterme zwangerschappen.1,2

Diagnose
Verworven high flow arterioveneuze malformatie in
de uterus
Literatuur
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radiological and clinical outcome after transcatheter embolisation. Eur Radiol 2006;16:299-306.
2. Yang JJ, Xiang Y, Wan XR, Yang XY. Diagnosis and
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Summary
We report the case of a 39 year old woman with an
acquired arteriovenous malformation of the uterus
after curettage, which was successfully treated with
selective embolisation.
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Samenvatting
Wij beschrijven een 39-jarige patiënte met vaginaal
bloedverlies als gevolg van een verworven arterioveneuze malformatie van de uterus na curettage, welke
succesvol werd behandeld met selectieve embolisatie.
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Figuur 4. MRI coronaal na embolisatie. De massa
zoals gezien in figuur 1 is hier verdwenen.

PICO Bello

Vaginale kunstverlossing
door ruggenprik?
E. van Kessel, K.L. Deurloo, B.M.R. Kramer, P.H. Wiersma
en N.W.E. Schuitemaker
Inleiding

Zoekstrategie

In 1946 werd epidurale anesthesie voor het eerst gebruikt als pijnbestrijding tijdens een bevalling.1 Bij
epidurale anesthesie wordt een anestheticum toegediend in de epidurale ruimte voor de dura mater.
Hierdoor wordt de geleiding in bepaalde zenuwwortels onderbroken en een veld van het lichaam sensorisch en deels motorisch verdoofd.1 Tussen 2003
en 2008 verdubbelde in Nederland het aantal vrouwen dat gebruikmaakte van epidurale anesthesie van
5,4% naar 11,4%.2 In de multidisciplinaire richtlijn
Pijnbehandeling tijdens de bevalling van 2008 werd
geconcludeerd dat barende vrouwen die een actieve inbreng hebben bij de besluitvorming tot pijnbehandeling, meer tevreden zijn over de bevalling. Op
basis hiervan wordt aanbevolen dat iedere barende
vrouw op haar verzoek een adequate vorm van pijnbehandeling aangeboden dient te krijgen.3 In 2010
bood 60,6% van de Nederlandse ziekenhuizen 24
uur per dag epidurale anesthesie aan, een toename
van 22,6% in vergelijking met 2005.4
In de literatuur worden ook nadelen beschreven bij
gebruik van epidurale anesthesie: het kan een nadelige invloed hebben op de voortgang van de bevalling,
waardoor de kans op een vaginale kunstverlossing of
sectio caesarea wordt vergroot.1 Echter, de literatuur
hierover is niet consistent.5
Het doel van deze PICO is om te beoordelen of er evidence is voor een hogere kans op een kunstverlossing bij epidurale anesthesie.

De gebruikte zoektermen in PubMed (3 maart 2011):
(("Labor, Obstetric"[Mesh] OR labor[Title/Abstract]
OR labour[Title/Abstract] OR deliver*[Title/Abstract]
OR "Delivery, Obstetric"[Mesh]) AND (epidural[Title/
Abstract] OR "Analgesia, Epidural"[Mesh]) AND ("Vacuum Extraction, Obstetrical"[Mesh] OR (vacuum[Title/
Abstract] AND extraction*[Title/Abstract]) OR "Obstetrical Forceps"[Mesh] OR forceps[Title/Abstract] OR
(instrumental[tiab] AND deliver*[Title/Abstract])).
Uitkomst: 518 artikelen. Om de resultaten te beperken
tot randomized controlled trials (RCT's) en systematische reviews werd gebruikgemaakt van de filters 'therapy/narrow' en 'systematic reviews' in Pubmed Clinical
Queries. Dit leverde 83 RCT's en 25 systematische reviews op. Er vond een handmatige screening plaats van
deze artikelen waarbij werd geselecteerd op de vraagstelling van het artikel (In hoeverre kwam deze overeen
met de PICO?) en op bewijskracht van de studie.
Een Cochrane-review van Anim-Somuah et al.1 en een
systematische review van Liu et al.6 kwamen het meest
overeen met de zoekvraag uit de PICO en hadden de
hoogste bewijskracht. Aangezien de Cochrane-review
recenter was en alle zeven trials uit de studie van Liu
et al.6 ook in de Cochrane-review waren meegenomen,
is ervoor gekozen om alleen de Cochrane-review in dit
artikel te bespreken. Een relevante review van Cambic
et al.5 zat wel in de oorspronkelijke set van 518 artikelen, maar kwam na het toepassen van de filters niet
naar boven. Het ging namelijk niet om een systematische review van RCT's, maar van impactstudies.

Vraagstelling
Verhoogt het gebruik van epidurale anaesthesie tijdens de partus de kans op een vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forceps)?
P (patient):
vrouwen met een pijnstillingswens gedurende de bevalling
I (intervention):
epidurale anesthesie
C (comparison):
geen epidurale anesthesie of alternatieve vormen van pijnstilling (pethidine, remifentanil)
O (primaire outcome): vaginale kunstverlossing:
vacuümextractie of forceps

Studieopzet
Het doel van de studie was alle typen epidurale anesthesie te vergelijken met geen of alternatieve (nonepiduraal) pijnstilling gedurende de bevalling. De
belangrijkste uitkomsten waren: vaginale kunstverlossing, sectio caesarea, duur van het eerste en tweede
stadium van de bevalling, het wel of niet moeten bijstimuleren met oxytocine, de apgarscore van de neonaat na 5 minuten en de pijnbeleving van de vrouw
(aangegeven door middel van een score op een visueel analoge schaal van 0 tot 10).
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Inclusiecriteria
• Adequate concealment of allocation, zoals telefoon
randomisatie, gesloten, genummerde, niet doorschijnende
enveloppen
• Onduidelijk of er adequate concealment of a llocation is
geweest; niet genoemd, lijst of tabel, gesloten enveloppen
• < 20% loss to follow up

Exclusiecriteria
• Inadequate allocation concealment, zoals open
lijst, geboortedatum of dagen van de week
• Quasi-randomised trials
• > 20% loss to follow up

Tabel 1. In- en exclusiecriteria Cochrane-review Anim-Somuah et al.1
Om geschikte studies te kunnen includeren voor het
onderzoek werd het Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Trials Register geanalyseerd. Twee van
de reviewauteurs bekeken onafhankelijk van elkaar
alle potentiële studies op validiteit en bruikbaarheid.
De in- en exclusiecriteria die hierbij gebruikt werden,
staan in tabel 1.
In 2010 werd de search geüpdatet. De gevonden resultaten daarvan zijn niet in het huidige artikel verwerkt.

In de vervolganalyse waarbij trials werden uitgesloten indien > 30% niet de toegewezen medicatie had
gehad, was het relatieve risico (RR) op een vaginale
kunstverlossing bij epidurale anesthesie 1,66 (95%-BI
1,41-1,91). In een andere vervolganalyse waarbij studies niet werden meegenomen indien er sprake was
van onduidelijke concealment of allocation, was het
relatieve risico (RR) op een kunstverlossing in de epidurale groep 1,47 (95%-BI 1,21-1,78)

Blinderen voor de interventie was niet mogelijk vanwege het type interventie.
Trials waarbij vrouwen gedurende de partus wisselden van groep waarin ze ingedeeld waren (vrouwen
uit de non-epidurale groep, kregen toch een epidurale anesthesie of andersom), werden niet uitgesloten
voor de initiële analyse. Alle data werd geanalyseerd
volgens het intention-to-treatprincipe. In een vervolganalyse werden trials waarbij > 30% van de vrouwen
niet hun toegewezen medicatie kregen, uitgesloten
voor analyse. De resultaten hiervan worden hieronder besproken.
In een andere vervolganalyse werden trials geëxcludeerd indien het onduidelijk was of er adequate concealment of allocation was geweest.

Conclusie van de auteurs

Bevindingen
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Zeventien studies waaraan in totaal 6162 vrouwen
meededen, beschreven de invloed van epidurale
anesthesie op vaginale kunstverlossing. In deze studie kregen 587 van de 3044 vrouwen bij epidurale
anesthesie een vaginale kunstverlossing. In de nonepidurale groep waren dit 442 van de 3118 vrouwen.
Het relatieve risico op een vaginale kunstverlossing
bij epidurale anesthesie was daardoor 1,38 (95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,24-1,53).
Het tweede stadium van de bevalling bleek 15,55
minuten (95%-BI 7,46-23,63) langer in de epidurale
groep en bijstimulatie met oxytocine was frequenter
nodig in de epidurale groep (relatief risico (RR) 1,18;
95%-BI 1,03-1,34). Daarbij gaf de epidurale groep aan
een betere pijnverlichting te ervaren (weighted mean
difference (WMD) –2,60; 95%-BI –3,82 - –1,38).
Er werden geen significante verschillen gevonden
tussen de epidurale en non-epidurale groep voor de
invloed op een sectio caesarea, apgarscore van de
neonaat (< 7 na 5 minuten) en de duur van het eerste
stadium van de bevalling.

Epidurale anesthesie biedt een effectievere pijnverlichting durante parte dan non-epidurale vormen van
pijnstilling. Echter, vrouwen die epidurale anesthesie
kregen, hadden een verhoogde kans op een verlengd
tweede stadium van de bevalling, een verhoogde kans
op bijstimulatie met oxytocine en een verhoogd risico
op het krijgen van een vaginale kunstverlossing.

Discussie
Het artikel is goed toepasbaar op de klinische vraag
van de PICO. De patiënt en interventie van PICO en artikel komen overeen. In het artikel werden echter alle
vormen van epidurale anesthesie (ook epidurale in
combinatie met spinale anesthesie) bestudeerd en de
interventie van de PICO was epidurale anesthesie. De
uitkomstmaat waarover gerapporteerd wordt, is van
belang voor patiënten.
De zoekactie en selectieprocedure van de te includeren onderzoeken waren adequaat en er was sprake
van een kwaliteitsbeoordeling van deze onderzoeken.
De data-extractie en -presentatie waren ook adequaat.
Voor de statistische heterogeniteit werden de chikwadraat- en I2-toets gebruikt. Indien er hoge heterogeniteit tussen trials was (> 50%), werd dit nagegaan door
middel van vooraf gespecificeerde subgroepen.
Ondanks dat er adequate randomisatie plaatsvond in
de studies, was er variatie tussen deelnemers, protocollen van de verschillende ziekenhuizen gedurende
baring en epiduraal reglement. Zo werd er geen rekening mee gehouden of vrouwen nulli- of multiparae waren en of de bevalling spontaan of geïnduceerd
was. Ook werd niet gekeken naar het type ziekenhuis;
in een academisch ziekenhuis is er mogelijk sprake
van een teaching-effect.
Verder werd er geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende concentraties epidurale analgetica. Het

combineren van de resultaten uit studies die verschillende concentraties analgetica gebruiken, is mogelijk
van invloed op de resultaten van de duur van partus
en de kans op kunstverlossing.
De meeste vrouwen in de controlegroep kregen opiaten; er was één studie die het gebruik van epidurale
anesthesie vergeleek met geen pijnstilling. Daarom
zullen de resultaten meer van toepassing zijn wanneer
ze vergeleken worden met het gebruik van opioïden.
Ten slotte kun je je afvragen of een systematische review van RCT's een betere methode is om deze onderzoeksvraag te beantwoorden dan een review van
impactstudies. Impactstudies5 geven mogelijk een
meer realistische representatie van de populatie. Een
nadeel is echter dat vanwege het ontbreken van randomisatie de invloed van externe factoren niet uit te
sluiten is.

Conclusie en aanbevelingen
Het is aangetoond dat epidurale anesthesie tijdens
een bevalling de kans op een vaginale kunstverlossing vergroot, zonder duidelijke consequenties voor
de neonaten. Dit is gebaseerd op graad-A1-bewijs: een
meta-analyse, die ten minste enkele gerandomiseerde
onderzoeken van A2-niveau betreft, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn.
Bij de counseling van vrouwen met een pijnstillings-
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2. Platteau P et al. Reprod Biomed.Online 2008;17(2):190-8.
Naam van het geneesmiddel: Menopur. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Menotrofine (HMG) overeenkomend met
75 IE FSH en 75 IE LH per injectieflacon. Farmaceutische vorm:
poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie. Therapeutische indicaties: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge van een
onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. Bij de vrouw:
infertiliteit veroorzaakt door anovulatie, onvoldoende follikelrijping en als gevolg daarvan optredende insufficiëntie van het
corpus luteum, in die gevallen waarin andere behandelingen
hebben gefaald. Bij de man: geselecteerde gevallen van een
gestoorde spermatogenese. Menopur kan tevens gebruikt worden
voor gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om meervoudige
follikelgroei te induceren bij geassisteerde reproductietechnieken, zoals in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische
sperma injectie (ICSI). Contra-indicaties: Bij vrouwen: zwangerschap, vergroting van de ovaria of cystevorming die niet
veroorzaakt is door het polycysteuze ovarium syndroom (PCOS),
gynaecologisch bloedverlies met onbekende oorzaak, tumoren
van de uterus, ovaria of mammae of tumoren van hypofyse of
hypothalamus, overgevoeligheid voor humaan gonadotrofine. Bij
mannen: prostaatcarcinoom, testistumor. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Vóór behandeling dient bij
vrouwen de ovariële activiteit gecontroleerd te worden door
middel van echografie en serumoestradiol bepalingen. Gedurende de behandeling dienen deze controles regelmatig te
worden uitgevoerd totdat stimulatie optreedt. Bij de eerste
verschijnselen van overmatige ovariële hyperstimulatie dient de
behandeling onmiddellijk te worden afgebroken en dient te
worden afgezien van hCG toediening. Deze voorzorgsmaatregel is
vooral van belang bij patiënten met polycystische ovaria. Vóór
behandeling met Menopur 75 IE dient een lichamelijk onderzoek

verzoek tijdens de baring moet dit gegeven meegenomen worden.
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te worden uitgevoerd om anatomische afwijkingen van de
geslachtsorganen, primair ovariumfalen of niet-gonadale endocrinologische afwijkingen (bijvoorbeeld stoornissen van de
schildklierfunctie, bijnierschorsfunctie, hyperprolactinemie of
diabetes) uit te sluiten. Bijwerkingen: overmatige ovariële hyperstimulatie, overmatige oestrogeenproductie. De kans op
meerlingzwangerschappen is verhoogd door therapie met
Menopur. Soms treedt tijdens de behandeling misselijkheid en
braken op. Op de injectieplaats kunnen zich lokale reacties voordoen. In enkele gevallen kan koorts ontstaan en kunnen
overgevoeligheidsreakties optreden tijdens de behandeling. In
zeldzame gevallen kan langdurige therapie leiden tot antilichaamvorming welke de behandeling ineffectief maakt.
Registratiehouder: Ferring B.V, Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp.
Registratienummer: RVG 24536. Afleverstatus: UR. Datum: Jan
2007
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Naam van het geneesmiddel: Decapeptyl. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 0,5 mg/ml triptoreline-acetaat. Farmaceutische
vorm: Oplossing voor injectie. Therapeutische indicaties: downregulatie van de hypofyse vóór en tijdens gecontroleerde ovariële
hyperstimulatie bij geassisteerde reproductietechnieken. Contraindicaties: bekende overgevoeligheid voor triptoreline, of één
van de hulpstoffen, zwangerschap.
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: De verhoogde
risico’s bij toepassing van kunstmatige voortplantingstechnieken,
zoals ectopische zwangerschap en meerling zwangerschap,
gelden ook bij gebruik van triptoreline-acetaat. Verhoging risico
op overmatige ovariële hyperstimulatie, vooral bij vrouwen met
polycystische ovaria. Daarom is strikte medische controle gedurende de stimulatiefase vereist. Bij symptomen van overmatige
ovariële hyperstimulatie, dient de stimulatie met gonadotrofinen
te worden gestaakt en mag beslist geen hCG worden toegediend. LH-activiteit in dit stadium kan leiden tot het ovariële
hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Ovariumcystes kunnen voorkomen in de initiële fase van de behandeling met triptorelineacetaat. Bijwerkingen: Pijn op de plaats van injectie. Ten
gevolge van wisselende gonadotrofine- en estradiolspiegels
(stijging in eerste dagen gevolgd door een daling) treden regelmatig bijwerkingen, zoals: opvliegers, stemmings-wisseling,
hoofdpijn en moeheid. Vaak worden gezien: huiduitslag, jeuk.
Soms worden gezien: misselijkheid, buikklachten, duizeligheid
en pijnlijke of gevoelige borsten. Na een midluteale start treedt
vrijwel altijd een normale menstruatie op. In enkele gevallen
kan een lichte doorbraakbloeding (“spotting”) optreden. Bij
gebruik van triptoreline tezamen met gonadotrofinen zou de
kans op ovariële hyperstimulatie iets groter kunnen zijn dan bij
gebruik van gonadotrofinen alleen. Ovariumcystes kunnen
voorkomen in de initiële fase van de therapie. Registratiehouder: Ferring BV, Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp.
Registratienummer RVG 11779 (0,5 mg/ml). Afleverstatus: UR.
Datum: Jan 2007

07

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

Samenvatting
Epidurale anesthesie is een veelgebruikte pijnstillingsmethode tijdens de partus. Verschillende studies beschrijven dat deze methode van nadelige
invloed zou kunnen zijn op de voortgang van de
bevalling en dat de kans op een kunstverlossing
vergroot is. In deze PICO wordt onderzocht of er
sprake is van een verhoogde kans op een kunstverlossing bij vrouwen die bevallen onder epidurale
anesthesie en of patiënten hierover actief geïnformeerd moeten worden.
Een Cochrane-review van Anim-Somuah et al. werd
als het meest relevante artikel beschouwd om deze
zoekvraag te beantwoorden. Zeventien studies
waaraan in totaal 6162 vrouwen deelnamen, voldeden aan de Cochrane inclusiecriteria. 587 van de
3044 vrouwen ondergingen bij epidurale anesthesie een vaginale kunstverlossing. In de non-epidurale groep waren dit 442 van de 3118 vrouwen. Het
relatieve risico op een vaginale kunstverlossing bij
epidurale anesthesie was daardoor 1,38 (95%-BI
1,24-1,53). Er werd geen significante invloed op de
apgarscore (< 7 na 5 minuten) gevonden. Conclusie
is dat epidurale anesthesie tijdens de partus de
kans op een vaginale kunstverlossing vergroot, zonder duidelijke consequenties voor de neonaat.
Trefwoorden
epidurale anesthesie, partus, vaginale kunstverlossing, apgarscore neonaat
Summary
Epidurals are frequently used for pain relief during
labour. Several studies describe that epidural analgesia has a possible impact on the progress of labour
and mode of delivery. The purpose of this article is
to investigate if epidural analgesia is associated with
an increased rate of instrumental vaginal deliveries
and if patients should be informed about this.
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A Cochrane review from Anim-Somuah et al. appeared to be the most suitable study to answer our
research question. Seventeen studies, involving
6162 women, met the Cochrane inclusion criteria.
Women in the epidural group had a higher incidence of instrumental vaginal delivery than women
in the non-epidural group (587 of 3044 vs 442 of
3118). The relative risk for instrumental vaginal delivery in women randomized to receive epidural analgesia vs non-epidural analgesia was 1.38 (95% CI
1.24-1.53). There was no evidence of significant differences between the two comparison groups for
Apgar scores (< 7 after 5 minutes). In conclusion,
women using epidural analgesia are at increased
risk of having an instrumental delivery, seemingly
without consequences for the neonate.
Key words
epidural analgesia, labour, instrumental vaginal delivery, Apgar score of neonate
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Meer informatie over Vesicare /verkorte productinformatie. Samenstelling. Vesicare
5 mg en Vesicare® 10 mg filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 5 mg en
10 mg solifenacinesuccinaat overeenkomend met 3,8 mg en 7,5 mg solifenacine.
Therapeutische indicatie. Symptomatische behandeling van urge-incontinentie en/
of verhoogde mictiefrequentie en aandrang zoals kan voorkomen bij patiënten met
het overactieve blaassyndroom. Dosering en wijze van toediening. De aanbevolen
dosering voor volwassenen (inclusief ouderen) is 5 mg eenmaal daags. Indien nodig
mag de dosering worden verhoogd tot 10 mg eenmaal daags. Vesicare® tabletten
kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen en dienen met wat vloeistof
geheel te worden doorgeslikt. Vesicare® wordt niet aanbevolen bij kinderen. Contraindicaties. Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de
hulpstoffen; urineretentie; onvoldoende gereguleerde gesloten kamerhoekglaucoom;
myasthenia gravis; een ernstige gastro-intestinale aandoening (met inbegrip van toxisch
megacolon) en patiënten die hemodialyse ondergaan, een ernstige leverinsufficiëntie
of matige leverinsufficiëntie hebben en die worden behandeld met een sterke CYP3A4remmer zoals ketoconazol; en ernstige nierinsufficiëntie. Speciale waarschuwingen en
voorzorgen bij gebruik. Zoals met alle behandelingen van overactieve blaas moeten
voor behandeling organische oorzaken van de aandrang en frequente mictie worden
uitgesloten. Voorzichtigheid is geboden bij significant gedecompenseerde obstructie
van de blaas en risico op urineretentie; gastro-intestinale obstructie of risico van
verminderde gastro-intestinale motiliteit. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie
(creatinineklaring ≤30 ml/min) of met matige leverinsufficiëntie of die gelijktijdig
worden behandeld met een sterke CYP3A4 remmer, zoals ketoconazol mag de
dagelijkse dosering niet hoger zijn dan 5 mg. De veiligheid en werkzaamheid zijn nog
niet vastgesteld in patiënten met een neurogene oorzaak van overactiviteit van de blaas.
Omdat solifenacine, zoals andere anticholinerge stoffen, wazig zien (in het algemeen
licht van aard) kan veroorzaken, kan het vermogen om voertuigen te besturen of
machines te bedienen negatief worden beïnvloed. Bijwerkingen. Tengevolge van de
farmacologische eigenschappen van solifenacine kunnen de volgende bijwerkingen
optreden: Zeer vaak (≥1/10) droge mond. De ernst van de droge mond was over het
algemeen licht en leidde in gerandomiseerde onderzoeken slechts in enkele gevallen
tot het afbreken van de behandeling. Vaak (1/100, <1/10) constipatie, misselijkheid,
dyspepsie, buikpijn en wazig zien. Soms (≥1/1.000, <1/100) urineweginfectie, cystitis,
slaperigheid, dysgeusie, droge ogen, droge neusslijmvliezen, gastro-oesofageale
reflux, droge keel, droge huid, moeilijkheden met mictie, vermoeidheid, perifeer
oedeem. Zelden (≥1/10.000, <1/1.000) urineretentie, colon-obstructie, fecale impactie.
Zeer zelden (<1/10.000, post-marketing meldingen) hallucinaties, verwarde toestand,
duizeligheid, hoofdpijn, braken, pruritus, huiduitslag, urticaria. Aard en inhoud van de
verpakking. Strips die 10 filmomhulde tabletten per strip bevatten; drie strips in een
kartonnen doos.
®

Volledige productinformatie is op aanvraag verkrijgbaar bij: Astellas Pharma B.V.
Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp Tel.: 071-5455854 Fax: 071-5455850. Datum laatste
wijziging IB tekst 31 mei 2010

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE GARDASIL® NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: Gardasil, suspensie voor injectie
in een voorgevulde spuit, Humaan papillomavirusvaccin [type 6, 11, 16, 18] (recombinant, geadsorbeerd). KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: 1 dosis (0,5 ml) bevat ongeveer: Humaan papillomavirus type 6 L1
eiwit1,2 20 microgram, Humaan papillomavirus type 11 L1 eiwit1,2 40 microgram, Humaan papillomavirus type 16 L1
eiwit1,2 40 microgram, Humaan papillomavirus type 18 L1 eiwit1,2 20 microgram. FARMACEUTISCHE VORM: Suspensie
voor injectie in een voorgevulde injectiespuit. THERAPEUTISCHE INDICATIES: Gardasil is een vaccin voor gebruik vanaf
de leeftijd van 9 jaar ter preventie van: -premaligne genitale laesies (cervicaal, vulvair, vaginaal) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door bepaalde oncogene Humaan Papillomavirus (HPV) typen -externe genitale wratten (condylomata
acuminata) veroorzaakt door bepaalde HPV typen. Zie rubrieken 4.4 en 5.1 van de volledige SPC voor belangrijke
informatie over de gegevens die deze indicatie ondersteunen. Het gebruik van Gardasil dient te gebeuren in overeenstemming met officiële aanbevelingen. DOSERING EN WIJZE VAN TOEDIENING: De primaire vaccinatiereeks bestaat
uit 3 afzonderlijke doses van 0,5 ml, toegediend overeenkomstig het volgende schema: 0, 2, 6 maanden. Als een ander
vaccinatieschema noodzakelijk is, dient de tweede dosis ten minste één maand na de eerste dosis te worden toegediend en de derde dosis dient ten minste 3 maanden na de tweede dosis te worden toegediend. De drie doses dienen
allemaal binnen een periode van 1 jaar te worden gegeven. De behoefte aan een boosterdosis werd niet vastgesteld.
Het vaccin dient door middel van een intramusculaire injectie te worden toegediend. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen. Personen die na toediening van een dosis
Gardasil symptomen ontwikkelen die op overgevoeligheid wijzen, mogen geen volgende doses van Gardasil toegediend
krijgen. Bij personen die aan een acute ernstige ziekte lijden, gepaard gaand met koorts, dient de toediening van Gardasil te worden uitgesteld. De aanwezigheid van een lichte infectie, zoals een milde hogere luchtweginfectie of matige
koorts, vormt echter geen contra-indicatie voor immunisatie. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
BIJ GEBRUIK: Bij de beslissing om een individuele vrouw te vaccineren, dient rekening gehouden te worden met haar
risico op eerdere blootstelling aan HPV en het potentiële voordeel voor haar van de vaccinatie. Gardasil beschermt
alleen tegen ziekten die worden veroorzaakt door HPV-typen 6, 11, 16 en 18 en in beperkte mate tegen ziekten die
worden veroorzaakt door aan deze typen gerelateerde typen. Daarom dient men geschikte voorzorgsmaatregelen tegen
seksueel overdraagbare aandoeningen dient men te blijven gebruiken. Vaccinatie is geen substituut voor de routinematige cervicale screening. Aangezien geen enkel vaccin 100% effectief is en Gardasil geen bescherming biedt tegen
alle HPV-typen of tegen bestaande HPV infecties, blijft routinematige cervicale screening uitermate belangrijk en moet
de lokale aanbevelingen volgen. Er zijn geen gegevens over het gebruik van Gardasil bij personen met een verzwakte
immuunrespons. BIJWERKINGEN: Zeer vaak (≥1/10): pyrexia; erytheem, pijn en zwelling op de injectieplaats. Vaak
(≥1/100, <1/10): kneuzing en pruritus op de injectieplaats. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN (SELECTIE):
De indicatie is gebaseerd op het aantonen van de werkzaamheid van Gardasil bij vrouwen van 16 tot en met 45 jaar
en op het aantonen van de immunogeniciteit van Gardasil bij 9- tot en met 15-jarige kinderen en adolescenten. Voor
volledige informatie over eigenschappen, zie rubriek 5.1 van de SPC. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN
DE HANDEL BRENGEN: Sanofi Pasteur MSD SNC, 8 rue Jonas Salk, F-69007 Lyon, Frankrijk. AFLEVERING: U.R. DATUM
VAN HERZIENING VAN DE TEKST: 18 augustus 2010
Raadpleeg voor volledige productinformatie de geregistreerde Samenvatting van Productkenmerken (SPC) op
www.cbg-meb.nl of www.spmsd.nl
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1 L1 eiwit in de vorm van virusachtige deeltjes, geproduceerd in gistcellen (Saccharomyces cerevisiae CANADE
3C-5 (stam 1895)) door recombinant DNA-technologie.
2 geadsorbeerd op amorf aluminiumhydroxyfosfaat sulfaat adjuvans (225 microgram Al).

Verkorte productinformatie
Naam van het geneesmiddel: PROPESS, vaginaal toedieningssysteem 10 mg.
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: 10 mg dinoproston. Farmaceutische vorm: Vaginaal toedieningssysteem. Therapeutische indicaties:
Rijping van de cervix bij à terme patiënten (vanaf de 38e week). Contra-indicaties: als de uit-drijving is begonnen, als oxytocica worden toegediend,als
krachtige, langdurige uteruscontracties ongewenst zijn (zoals bij: ingrijpende
baarmoederoperaties, bij een wanverhouding m.b.t. foetaal hoofd en pelvis van
moeder, bij een afwijkende ligging van de foetus, bij een vermoeden van of een
aantoonbare foetale nood, bij patiënten die meer dan driemaal bevallen zijn van
een voldragen kind, bij eerdere operatie aan, of ruptuur van de cervix), bij een
bestaande ontsteking in het bekken, tenzij deze tijdig adequaat behandeld is, in
geval van overgevoeligheid voor dinoproston of één van de hulpstoffen, in geval
van placenta praevia of een onverklaarde vaginale bloeding tijdens de huidige
zwangerschap. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Vooraf de conditie van de baarmoederhals nauwkeurig bepalen. Na inbrengen de
uterusactiviteit en conditie van de foetus regelmatig controleren. Propess alleen
gebruiken als faciliteiten voor continue foetale en uterine bewaking beschikbaar
zijn. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met gebroken vliezen wegens beperkte ervaring (speciale aandacht voor de uterusactiviteit en de conditie van de
foetus). Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met uterushypertonie, glaucoom
of astma in de anamnese. Therapie met NSAID’s, inclusief acetylsalicylzuur, dient
vóór toediening van dinoproston gestaakt te worden. Door gebrek aan ervaring
of gegevens voorzichtigheid betrachten bij meerlingzwangerschap of het gevebn
van een tweede dosis .Vanwege gebrek aan gegevens Propess niet gebruiken bij
patiënten met aandoeningen die de metabole of renale excretie van dinoproston
kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld long-, lever- of nierziektes. Vrouwen ouder
dan 35, vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap, zoals zwangerschapsdiabetes, arteriële hypertensie en hypothyreoïdie, en vrouwen die langer
dan 40 weken zwanger zijn hebben een hoger risico om post-partum diffuse
intravasale stolling (DIS) te ontwikkelen. Deze factoren kunnen bovendien het
risico op DIS verhogen bij vrouwen die een medicamenteus ingeleide bevalling
ondergaan. Bijwerkingen: Vaak: Aangetaste foetus door abnormale bevalling,
aandoening foetale hartfrequentie, foetale nood, uterushypertonie. Soms: misselijkheid, braken en diarree. Zelden: DIS en uterusruptuur. Zeer zelden: anafylactische reactie en genitaal oedeem.
Registratiehouder: Ferring BV, Postbus 184,
2130 AD, Hoofddorp. Afleverstatus: UR.
Datum: Mar 2007

ELONVA (cOrifOLLitrOpiN ALfA) – VErkOrtE prOductiNfOrmAtiE

Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 100 of 150 microgram corifollitropin alfa in 0,5 ml oplossing voor injectie. Corifollitropin alfa is een glycoproteïne
die wordt geproduceerd door middel van recombinant DNA-technologie in ovariumcellen van Chinese hamsters (CHO = Chinese Hamster Ovary).
therapeutische indicaties: Gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) in combinatie met een GnRH-antagonist voor de groei van multipele follikels bij vrouwen
die behandeld worden in het kader van een Assisted Reproductive Technology-programma (ART). contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame
bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Tumoren van het ovarium, de borst, de uterus, de hypofyse of de hypothalamus. Abnormale (niet menstruele)
vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet bekend of niet gediagnosticeerd is. Primair ovarieel falen. Ovariumcysten of vergrote ovaria. Geschiedenis van
ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Een eerdere gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) die resulteerde in meer dan 30 follikels ≥ 11 mm, gemeten met
behulp van een echo-onderzoek. Een basale antrale follikeltelling (AFC) > 20. Fibroïde tumoren van de uterus waardoor zwangerschap niet mogelijk is.
Misvorming van de voortplantingsorganen waardoor zwangerschap niet mogelijk is. Belangrijke waarschuwingen: Voor het starten van de behandeling dient
de verminderde vruchtbaarheid van het paar vastgesteld te worden en vermeende contra-indicaties voor zwangerschap beschouwd te worden. In het bijzonder
moet gekeken worden naar en gepaste specifieke behandeling worden gegeven voor hypothyroïdie, adrenocorticale deficiëntie, hyperprolactinemie en tumoren
van de hypofyse of hypothalamus. Elonva is uitsluitend bestemd voor enkelvoudige subcutane injectie. Binnen één behandelingscyclus dienen geen extra
injecties Elonva te worden toegediend. Gedurende de eerste zeven dagen na het toedienen van Elonva dient er geen (rec)FSH te worden toegediend (zie ook
rubriek 4.2). Bij patiënten met lichte, matige of ernstige nierinsufficiëntie kan de uitscheiding van corifollitropin alfa verslechteren (zie rubrieken 4.2 en 5.2).
Daarom wordt het gebruik van Elonva bij deze vrouwen afgeraden. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Elonva in combinatie met een
GnRH-agonist. De uitslagen van een klein en niet-gecontroleerd onderzoek lijken te duiden op een hogere ovariële respons dan bij gebruik in combinatie met
een GnRH-antagonist. Daarom wordt het gebruik van Elonva in combinatie met een GnRH-agonist afgeraden (zie ook rubriek 4.2). Er is geen onderzoek verricht
naar de werking van Elonva bij patiënten met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Het gebruik van Elonva bij deze vrouwen wordt afgeraden. De ovariële
respons na behandeling met Elonva is hoger dan na dagelijkse behandeling met recFSH. Daarom kunnen met name vrouwen die bekend zijn met risicofactoren
voor een sterke ovariële respons gevoelig zijn voor het ontwikkelen van OHSS tijdens of na behandeling met Elonva. Bij vrouwen die voor het eerst een ovariële
stimulatiecyclus ondergaan en van wie de risicofactoren slechts gedeeltelijk bekend zijn, wordt zorgvuldige controle op de mogelijkheid van een ovariële
hyperrespons aanbevolen. Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS): OHSS is een medische aandoening die zich onderscheidt van een ongecompliceerde
ovariumvergroting. Klinische symptomen van lichte en matig ernstige OHSS zijn buikpijn, misselijkheid, diarree, lichte tot matige ovariumvergroting en ovariële
cysten. Ernstige OHSS kan levensbedreigend zijn. Klinische symptomen van ernstige OHSS zijn grote ovariumcysten (met kans op ruptuur), acute buikpijn,
ascites, pleurale effusie, hydrothorax, dyspneu, oligurie, hematologische afwijkingen en gewichtstoename. In zeldzame gevallen kan in samenhang met OHSS
een veneuze of arteriële trombo-embolie optreden. De symptomen van OHSS worden versterkt door het toedienen van humane choriongonadotrofine (hCG) en
door zwangerschap (endogeen hCG). Doorgaans treedt vroege OHSS op binnen 10 dagen na het toedienen van hCG. De aandoening kan gepaard gaan met een
overmatige ovariële respons op gonadotrofinenstimulatie. Vroege OHSS geneest gewoonlijk spontaan bij aanvang van de volgende menstruatie. Late OHSS
treedt meer dan 10 dagen na het toedienen van hCG op, als gevolg van (meerling)zwangerschap. Vanwege het risico op OHSS moeten patiënten minstens twee
weken na de toediening van hCG onder controle blijven. Om de kans op OHSS te verkleinen moet voorafgaand aan de behandeling en met regelmatige
tussenpozen tijdens de behandeling echografisch de ontwikkeling van follikels worden bepaald en/of het gehalte serumoestradiol worden gemeten. Bij ART
(Assisted Reproductive Technology) is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van OHSS bij 18 of meer follikels met een diameter van 11 mm of groter.
Wanneer er in totaal 30 of meer follikels worden aangetroffen, is het raadzaam de toediening van hCG achterwege te laten. Afhankelijk van de ovariële respons
kan men OHSS met behulp van de onderstaande maatregelen voorkomen: verdere stimulatie met een gonadotrofinepreparaat maximaal 3 dagen staken
(‘coasting’); wachten met toediening van hCG voor de inductie van oöcytmaturatie totdat het oestradiolgehalte afneemt of stabiliseert; door een dosis hCG van
minder dan 10.000 IE toedienen voor de inductie van de uiteindelijke oöcytmaturatie, bijvoorbeeld 5.000 IE hCG of 250 microgram rec-hCG (gelijkwaardig aan
ca. 6.500 IE); alle embryo’s cryopreserveren voor toekomstige embryotransfer; niet toedienen van hCG en de behandelingscyclus annuleren. Voor ondersteuning
in de luteale fase moet het toedienen van hCG worden vermeden. Teneinde het risico van OHSS zoveel mogelijk te vermijden is het van belang dat de aanbevolen
dosering van Elonva en het behandelregime worden aangehouden en dat de ovariële respons zorgvuldig wordt gecontroleerd. Bij alle behandelingen met
gonadotrofine is melding gemaakt van meerlingzwangerschappen en -geboorten. Voordat met de behandeling wordt begonnen, moeten de vrouw en haar
partner worden ingelicht over de eventuele risico’s voor de moeder (zwangerschaps- en partuscomplicaties) en voor de neonaat (laag geboortegewicht). Bij
vrouwen die ART-procedures ondergaan hangt het risico van meerlingzwangerschap hoofdzakelijk samen met het aantal ingebrachte embryo’s. Verminderd
vruchtbare vrouwen die ART-behandelingen en in het bijzonder IVF-behandelingen ondergaan, hebben vaker afwijkingen aan de tubae. Daardoor kan ectopische
zwangerschap vaker voorkomen. Het is van belang in een vroeg stadium echografisch te bevestigen dat de zwangerschap intra-uterien is, en de mogelijkheid
van extra-uteriene zwangerschap uit te sluiten. De incidentie van aangeboren misvorming na ART-procedures kan wellicht iets verhoogd zijn vergeleken met
een spontane conceptie. Vermoed wordt dat dit een gevolg is van verschillen in de eigenschappen van de ouders (bv. de leeftijd van de moeder, eigenschappen
van het sperma) en van de hogere incidentie van meerlingzwangerschappen. Er is melding gemaakt van neoplasmata van de ovaria en van andere delen van
het voortplantingsstelsel, zowel benigne als maligne, bij vrouwen die meerdere infertiliteitsbehandelingen hebben ondergaan. Men heeft nog niet vastgesteld
of behandeling met gonadotrofinen de basisrisico’s van deze tumoren bij onvruchtbare vrouwen wel of niet verhoogt. Bij vrouwen met algemeen erkende
risicofactoren voor trombo-embolische incidenten, zoals een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis, ernstige obesitas (body mass index > 30 kg/m2) of
trombofilie, kan dit risico door behandeling met gonadotrofinen nog verder worden verhoogd. Bij dergelijke vrouwen moeten de voordelen van het toedienen
van gonadotrofinen tegen de risico’s worden afgewogen. Daarbij moet wel worden overwogen dat zwangerschap zelf ook al een verhoogd risico van trombose
met zich meebrengt. Bijwerkingen: De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens behandeling met Elonva in het kader van klinisch onderzoek zijn OHSS
(5,2%, zie ook rubriek 4.4), bekkenpijn (4,1%) en -ongemak (5,5%), hoofdpijn (3,2%), misselijkheid (1,7%), vermoeidheid (1,4%) en mammaeklachten
(waaronder gevoeligheid) (1,2%). Hierna volgen de voornaamste bijwerkingen bij vrouwen die in klinische onderzoeken met Elonva zijn behandeld, ingedeeld
naar systeem/orgaanklasse en frequentie; vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100). Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofpijn. Soms:
duizeligheid. Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: misselijkheid, Soms: buikpijn, braken, diarree, verstopping en opgezette buik. Voortplantingsstelsel- en
borstaandoeningen: Vaak: OHSS, bekkenpijn en -ongemak, mammaeklachten, soms: Torsie van het ovarium. Algemene aandoeningen en
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: vermoeidheid.Daarnaast zijn ectopische zwangerschap, miskraam en meerlingzwangerschap gemeld. Men veronderstelt
dat deze gerelateerd zijn aan de ART-procedure of aan opeenvolgende zwangerschappen. farmacotherapeutische groep: Farmacotherapeutische categorie:
geslachtshormonen en modulatoren van het genitale systeem, gonadotropinen ATC-code: G03GA09 Afleveringswijze: Receptplichtig. Houder van de
vergunning voor het in de handel brengen: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel
brengen: EU/1/09/609/001, EU/1/09/609/002 Lokale vertegenwoordiger: MSD BV, tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com datum: 25 januari 2010.
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Wat ons opvalt in de LVR2

HPP revisited
T. de Neef, A. Franx en C.C.T. Rietberg, met medewerking
van H.C.J. Scheepers
Inleiding
Bijna twee jaar geleden rapporteerden wij op deze
plaats wat ons opviel in de LVR2 aangaande haemorrhagia post partum (HPP): de sterke toename gedurende de voorgaande vijf jaar.1 Zo'n toename is ook
geconstateerd in andere landen en een bevredigende
verklaring ontbreekt. Dit heeft ons ertoe aangezet om
nog eens op een andere manier naar de beschikbare
gegevens te kijken. Het idee was dat er wellicht praktijken zijn die zich onttrekken aan de algemene trend
door een lage, stabiele of zelfs dalende incidentie
van HPP, en dat er in het beleid dat deze praktijken
voeren, generaliseerbare aanknopingspunten zijn
voor verbetering. Met hulp van Stichting Perinatale
Registratie Nederland hebben wij een klein aantal
van dergelijke best-of-class-praktijken geselecteerd
en bevraagd om te zien of we tot een hypothese over
goed HPP-beleid zouden kunnen komen. Dat laatste
is niet gelukt maar de gesprekken hebben wel geleid
tot meer inzicht in het fenomeen.

Einde baring
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Gemiddeld over alle casus in de periode 2005-2009
komt HPP (> 1000 ml) voor bij 6,6% van de tweedelijnsbevallingen. Er zijn diverse correlaties: bij zwaardere kinderen komt het meer voor dan bij lichte; bij
tweelingen is de incidentie tweemaal zo hoog als
bij eenlingen; hoe jonger de moeder, hoe kleiner de
kans. Maar geen van deze correlaties lijkt een verklaring te geven voor de grote verschillen tussen praktijken onderling, noch voor de trend (6% HPP in 2005,
7,5% in 2009). Voor de verdere analyses beperken
we ons tot eenlingbevallingen. Casus waarbij het
kind ante partum was overleden sluiten we uit, evenals de casus waarbij de tweedelijnsbegeleiding pas
na de geboorte van het kind begon – een beperking
die met name invloed heeft op het aantal manuele
placentaverwijderingen in de onderzoeksgroep.

Situatie
(2005-2009)
Bevallingen
HPP (> 1000 ml)
% HPP

sectio
sectio
vaginaal
vaginaal
zonder
zonder
MPV
MPV

MPV
MPV

Figuur 1. Gemiddelde verdeling van HPP-casus.
In deze referentiegroep is de incidentie iets lager
(6,0% over de periode 2005-2009). Het is verhelderend om drie situaties te onderscheiden:
1. De baring eindigde met een sectio (primair of secundair).
2. Op een vaginale baring volgde een manuele placentaverwijdering (MPV).
3. De baring was vaginaal en er volgde geen MPV.
Aantallen en percentages voor deze situaties worden
samengevat in tabel 1.
Circa de helft van alle HPP's treedt op bij vaginale
baringen zonder MPV (zie figuur 1). Rond een derde
van alle HPP-casus is gerelateerd aan MPV en sectio's
dragen een vijfde bij aan de geregistreerde HPP's. De
diversiteit onder praktijken is uitzonderlijk groot en
kan sterk verschillen tussen deze situaties. Dit wordt
uitgebeeld in figuur 2.
Ieder rondje in deze figuur stelt een praktijk voor en
zijn positie bepaalt hoe figuur 1 er voor die praktijk
uitziet. De nabijheid van een hoekpunt geeft aan dat
de betreffende situatie voor die praktijk overheersend was. De zwarte punt geeft het gemiddelde weer
(de situatie van figuur 1). Het is duidelijk dat er prak-

Sectio

Vaginaal met MPV

Vaginaal zonder MPV

120.277
6.203
5,2%

15.965
9.727
61%

407.470
17.365
4,3%

Tabel 1. Indeling van HPP-casus naar karakteristiek einde baring.
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percentage HPP

vaginaal zonder MPV
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2009

1
0

2008

tijken zijn (bovenin de driehoek) waarbij HPP voornamelijk wordt geregistreerd bij vaginale bevallingen
zonder MPV. De praktijken langs de linker zijkant registreren geen HPP bij sectio's. Er zijn praktijken met
meer dan 60% van al hun geregistreerde HPP's bij
MPV; er zijn er ook waar dat minder is dan 10%. We
beschouwen deze drie situaties daarom afzonderlijk.

2

2007

Figuur 2. Verdeling van HPP-casus per praktijk.

5
4
3

2006

sectio

2005

MPV

Figuur 3. Spreiding van klinieken (HPP bij sectio's).
aantal praktijken
28
26

Sectio's

24

Voor sectio's kunnen we ervan uitgaan dat er de afgelopen jaren weinig is veranderd aan de techniek,
bemensing en de wijze van meten van bloedverlies.
Toch is juist bij sectio's de toename van geregistreerde HPP over de jaren opvallend. Bovendien is het
verschil tussen opleidingsklinieken en overige klinieken significant. HPP bij sectio's in opleidingsklinieken stijgt in de periode 2005-2009 van 4,1% tot 7,1%
(een toename van 72%); bij de overige klinieken is
dat van 2,6% tot 5,5% (111% toename!). Zie figuur 3.
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Manuele placentaverwijdering
Het risico dat de placenta manueel moet worden

2
7,5

6

6,75

4,5

5,25
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2,25

1,5

0

0
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De figuur geeft met een blauwe arcering percentielbanden aan voor alle praktijken. Verschillen en fouten bij de registratie zullen een rol spelen. Zo is het
onwaarschijnlijk dat er praktijken zijn zonder HPP bij
sectio's. Maar wij hebben ten minste één praktijk ontmoet waar een zeer gering percentage HPP bij sectio's
werd ondersteund door terugkoppeling van het laboratorium over het (geringe) aantal bloedtransfusies.
En uit de LVR2 blijkt ook dat sommige praktijken wel
HPP registreren bij sectio's bij tweelingbevallingen en
niet/nauwelijks bij eenlingsectio's. Een zeker opportunisme zal de cijfers echter wel beïnvloeden. De onderlinge verschillen tussen praktijken zijn niettemin groot.
Overigens blijkt uit de registratie dat het risico op HPP
bij secundaire sectio's niet groter is dan bij primaire
sectio's.

percentage MPV

Figuur 4. Spreiding van praktijken naar percentage
MPV's bij vaginale baringen.
verwijderd is sterk afhankelijk van de leeftijd van de
moeder (2% bij 25 jaar, 5% bij 35 jaar). Het neemt
iets af met toenemende pariteit (4,1% bij het eerste
en 2,8% bij het vierde kind). Maar uitgesproken correlaties met verloskundig beleid lijken er niet te zijn.
Inleidingen, stimulatie, pijnbestrijding, hulp bij het
einde van de baring, zwangerschapsduur: ze zijn allemaal slechts van beperkte invloed (minder dan 1%)
op het risico. Toch zijn er grote onderlinge verschillen in het percentage MPV's. Figuur 4 beeldt die uit.
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MPV wordt soms foutief gecodeerd bij sectio's, maar
er zijn geen aanwijzingen dat er grote fouten worden
gemaakt bij de registratie van MPV bij vaginaal eindigende bevallingen. De grafiek geeft een beeld van de
situatie over de periode 2005-2009. Daaruit blijkt dat
er ongeveer net zo veel praktijken zijn met 2,5% MPV
of minder als met 5% of meer. De kans op HPP bij
manuele placentaverwijdering is groot bij alle praktijken. Behalve enkele extremen meten we percentages tussen 50% en 75% met een gemiddelde van
61%. De laatste drie jaar stabiliseert dit percentage.

Vaginaal zonder MPV
Er is één casemixfactor die de kans op bloedverlies
zeer sterk beïnvloedt: het geboortegewicht van het
kind. Figuur 5 laat zien dat het risico op HPP bij vaginale bevallingen (waarbij geen MPV hoefde te worden verricht) toeneemt van 2,5% bij lichte kinderen
tot 10% bij zware kinderen.
Wat betreft het verloskundig beleid lijkt alleen de
wijze waarop de baring begint van invloed. Bij spontaan begonnen baringen is de kans op meer dan 1 liter bloedverlies 4,1% terwijl dat bij een amniotomie
(doorgaans met oxytocine) 4,9% is (een relatieve toename van 20%). Bij gebruik van prostaglandines is
er een risico op HPP van 4,5%. Bij relatief zware kinderen verdwijnen deze verschillen in risico. Figuur 6
toont de relatie tussen percentages amniotomie en
HPP op praktijkniveau.

%HPP
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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3000
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4000 4500
geboortegewicht

Figuur 5. Relatie tussen HPP-risico en geboortegewicht.
percentage HPP
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7
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Wij hebben uitsluitend gesprekken gevoerd met
praktijken met een gunstig (laag) percentage HPP.
Deze praktijken geven vrijwel unaniem aan veel aandacht te besteden aan het actief leiden van het nageboortetijdperk. De NVOG-richtlijn wordt maar ten
dele gevolgd: extra oxytocine wordt altijd gegeven
en snel afnavelen lijkt praxis, maar controlled cord
traction zeker niet. De kans op HPP is niet groter bij
bevallingen die door een tweedelijnsverloskundige
worden begeleid in vergelijking met bevallingen onder leiding van gynaecologen of arts-assistenten.

Wij vroegen Liesbeth Scheepers om
commentaar:
De incidentie van HPP is in de laatste jaren gestegen,
ondanks de aandacht voor dit probleem in richtlijnen
en calamiteitentrainingen zoals de MOET-cursus. Het
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Wat opvalt is dat juist de praktijken die relatief veel
amniotomie toepassen, een relatief lage incidentie
HPP hebben – in weerwil van de gemiddelde stijging van HPP met toenemend gebruik van amniotomie. Het zou dus kunnen zijn dat deze praktijken een
'gouden greep' doen met het relatief vaak inleiden.
De figuur laat ook zien dat de meeste praktijken een
incidentie van HPP hebben tussen 3% en 5,5%.

percentage amniotomie

Figuur 6. Praktijken geordend naar hun percentages
HPP en amniotomie (vaginaal zonder MPV).
zou kunnen dat de zwangerenpopulatie is veranderd.
Deels wordt dit ook door de LVR2-data ondersteund:
vrouwen worden ouder, krijgen grotere kinderen,
hebben mogelijk vaker hypertensie en worden vaker
ingeleid. Ook data die niet in de LVR2 worden geregistreerd zouden een rol kunnen spelen: een langdurige baring (al dan niet met koorts zoals bij epidurale
analgesie) en met name een grotere BMI geven een
hoger risico.2
De grote praktijkvariatie suggereert echter dat ook
beleidsaspecten en toepassing van richtlijnen een
rol spelen. De toename van HPP bij zowel primaire
als secundaire sectio's suggereert dat toename van
repeat-sectio's een rol speelt. Het percentage trial of

labor lijkt af te nemen en het is bekend dat het verrichtten van meerdere sectio's bij eenzelfde patiënte
de kans op een placenta accreta en de hiermee samenhangende kans op HPP doet toenemen. De variatie in hoeveelheid bloedverlies bij een manuele
placentaverwijdering heeft mogelijk te maken met
de snelheid waarmee men de beslissing neemt om
een MPV te verrichten en de directe beschikbaarheid
van OK-faciliteiten. Het effect van medicamenteuze
behandeling is nog onduidelijk. Toediening van oxytocine in de navelstreng is niet zinvol,3 systemische
behandeling mogelijk wel, maar de literatuur is nog
beperkt en de WHO adviseert dit niet.4,5
Een actief beleid in het nageboortetijdperk is bewezen effectief bij laagrisicovrouwen6 en wordt door de
WHO wél geadviseerd. In Nederland geeft men wel
oxytocine, maar met name de controlled cord traction wordt niet (goed) uitgevoerd.7 Men lijkt niet bereid de aanbeveling van de WHO te volgen om bij
alle vrouwen een actief nageboortetijdperk te leiden.
Het is de vraag of de risicoselectie van degenen bij
wie dit zeker nodig is op dit moment goed loopt.
We kunnen niet uitsluiten dat op meerdere fronten
verbetering mogelijk is. Op dit moment wordt de
Fluxim-studie uitgevoerd, waarin we onderzoeken
hoe de dagelijkse praktijk omgaat met een aantal
kernaanbevelingen uit (inter)nationale richtlijnen.8
Knelpunten worden geïdentificeerd aan de hand van
interviews met zorgverleners en video-opnames op
de werkvloer. We zijn heel blij dat zestien ziekenhuizen hun verloskamers open hebben gesteld en meewerken aan deze studie. Dat is een signaal dat veel
gynaecologen kwaliteitsverbetering belangrijk vinden
en bereid zijn kritisch naar het eigen handelen te (laten) kijken.
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Uit de Koepel Kwaliteit

Implementatie NVOG-
modelprotocol ‘Datering
van de zwangerschap’
L. van Leijden, B. Verburg, I. Linskens, I. de Groot, M. Haak en E. Pajkrt
Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van
de zwangerschap aangenomen door de leden van de
NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na overleg
en afstemming met de KNOV en is ontwikkeld namens
de Werkgroep Foetale Echoscopie NVOG (WFE). Het
heeft als doel een eenduidige zwangerschapsdatering te bewerkstelligen in de eerste, tweede en derde
lijn. Met het protocol wordt beoogd het aantal interventies in de verloskunde verder te kunnen verlagen
en het is van belang in de discussie rondom de grens
van levensvatbaarheid. Tevens is een betrouwbare termijnbepaling essentieel voor een betrouwbare kansberekening bij de combinatietest.
De vorige versie van het protocol bleek nog veel vragen op te roepen, reden voor de WFE om enkele
zaken te verduidelijken en tabellen toe te voegen.
Inhoudelijk is er niet veel veranderd en het principe
om te dateren op CRL, HC en TCD blijft bestaan. Er
zijn tabellen toegevoegd waarin een conversie wordt
gemaakt van de CRL-, HC- of TCD-meting naar het
aantal weken (plus dagen) zwangerschapsduur. Zo
kan een echopraktijk zelf controleren of de goede
curve is ingevoerd in de database, of in het echo
apparaat dat wordt gebruikt.
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De CRL-formule genoemd in het protocol bleek per
abuis verkeerd overgenomen. Het betreft uiteraard
de formule van CRL naar zwangerschapsduur en niet
de omgekeerde.
Daarbij is er, op advies en na vragen van zowel gynaecologen als verloskundigen, voor gekozen om
de formules van Verburg, die momenteel gebruikt
worden voor de biometrie (zie NVOG-modelprotocol Foetale biometrie), ook te gaan gebruiken voor
het berekenen van de zwangerschapsduur op basis
van de TCD en HC bij een zwangerschapsduur vanaf
achttien weken. De heer Verburg is zo vriendelijk geweest om deze omzetting te verzorgen en de formules zijn nu voor iedereen beschikbaar.

lingen. In de vernieuwde versie is hieraan wel aandacht besteed.
Conform het modelprotocol Datering van de Zwangerschap wordt bij een tweelingzwangerschap na
geassisteerde voortplanting er voor zwangerschapsdatering gebruikgemaakt van de datum van ovum-pickup (OPU)/inseminatiedatum (IUI).
Er is spaarzaam literatuur beschikbaar over de datering van de zwangerschap in het geval van een spontane meerling. Bij een spontane tweelingzwangerschap
zijn er meerdere mogelijkheden voor datering: op
basis van CRL grotere foetus, gemiddelde CRL of CRL
kleinere foetus. De keuze voor het gebruik van de grotere CRL wordt veelal gebruikt in het kader van de
prenatale screening. Software zoals Astraia en Mosos
berekenen bij een tweelingzwangerschap automatisch
de uitgerekende datum op basis van de grotere CRL;
handmatige middeling is echter wel mogelijk. Totdat
beter bewezen is dat het hanteren van de grotere dan
wel de kleinere CRL bij de berekening van de zwangerschapsduur bij tweelingen superieur is, wordt de
aterme datum bij tweelingen vooralsnog gebaseerd op
de gemiddelde CRL.
Belangrijk is dat voor de klinische datering het argument van serotiniteit niet van toepassing is aangezien
meerlingen vaker preterm geboren worden.1 Accurate klinische datering is echter wel van belang voor
het herkennen van intra-uteriene groeirestrictie en
bijvoorbeeld beslissingen rondom inleiding van een
baring bij monochoriale zwangerschappen bij de toegenomen kans op IUVD na 36 weken.2

Implementatie
Het komende jaar zal het modelprotocol (met aanpassingen) worden geïmplementeerd in de praktijk om
het doel van het protocol te bereiken. Het implementatietraject bestaat uit verschillende fasen die moeten
worden doorlopen. De implementatie van dit modelprotocol betreft een SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden
Medisch Specialisten)-project.

Disseminatiefase
In het oorspronkelijke modelprotocol Datering van de
zwangerschap is niet specifiek gesproken over twee-

In deze fase worden alle beoogde gebruikers van het
modelprotocol op de hoogte gebracht van het mo-

07

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

delprotocol. Deze fase heeft al plaatsgevonden door
middel van het plaatsen van het modelprotocol op
de website van de NVOG en de KNOV en via een
mailing aan alle leden van de Pijler Foetomaternale
geneeskunde.

Inventarisatiefase
De volgende fase bestaat uit het inventariseren van
problemen rondom het modelprotocol en het verstrekken van informatie om die problemen op te lossen. Hierdoor kan een betere implementatie verwacht
worden. Er zijn vijf hoofdpunten waarop deze problemen kunnen liggen: expertise, organisatie, financieel,
ethisch en juridisch. Uit vragen die zijn binnengekomen bij de WFE blijkt dat het hoofdprobleem bij het
punt van de expertise ligt. Voornamelijk als er meerdere echo's zijn verricht tussen de tien en twaalf weken zwangerschapsduur, waarbij er een discrepantie
is tussen de metingen, bestaat er onduidelijkheid over
het correct dateren van de zwangerschapsduur.
Verder zal de correcte toepassing van het modelprotocol worden geïnventariseerd aan de hand van een
nulmeting. Hiervoor zullen steekproefsgewijs in meerdere praktijken per regio de termijnbepalingen geanalyseerd worden. Wij hopen deze nulmeting te doen
met hulp van de Regionale Centra, die de kwaliteit van
de prenatale screening in Nederland borgen.
Samenvatting
• Het modelprotocol Datering van de zwangerschap is
enigszins aangepast.
• Datering van de zwangerschap vindt (nog steeds)
plaats aan de hand van de CRL, HC en/of TCD.
• Meerlingen na ART worden gedateerd op basis van
OPU/IUI.
• Spontane meerlingen kunnen worden gedateerd aan
de hand van de gemiddelde CRL of de grotere CRL in
het kader van prenatale screening.
• Het modelprotocol Datering van de zwangerschap zal
worden geïmplementeerd in de praktijk met een disseminatiefase, inventarisatiefase en steekproeven.
Trefwoorden
datering, CRL, zwangerschapsduur
Summary
To improve the NVOG protocol Dating of pregnancy
some changes have been made. CRL, HC and TCD are
still being used to determine gestational age. In multiple
pregnancies after assisted reproductive technics gestational age should be determined by using the ovum pick
up or the intra-uterine insemination date. In spontaneous twin pregnancies the average CRL should be used
for determination of gestational age or the bigger CRL in
case of prenatal screening. Implemantation of the protocol will pass in different stages during the coming year.

Informatieverstrekking
Het verstrekken van informatie over het protocol omvat het tweede deel van de inventarisatiefase. Dit zal
gebeuren na het afronden van de steekproef. Er zal
voorlichting worden gegeven op de regionale bijeenkomsten van de acht Regionale Centra die de kwaliteit borgen van de prenatale screening in Nederland.
Op deze bijeenkomsten zal het modelprotocol worden besproken en worden toegelicht aan de hand
van interactieve casuïstiek.

Herhaling meting
Een steekproef zal worden herhaald na de voorlichting op de regionale bijeenkomsten. Op deze manier
kan het effect van de voorlichting op de implementatie worden vastgesteld.
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Consequenties van hyperemesis
gravidarum op nageslacht
Veenendaal MV, van Abeelen
AF, Painter RC, van der Post JA,
Roseboom TJ.
BJOG 2011 [Epub ahead of print]

Hyperemesis gravidarum is mogelijk geassocieerd met lagere geboortegewichten en een
kortere zwangerschapsduur bij de geboorte. Daar er steeds meer bekend wordt over de
gevolgen van prematuriteit en laag geboortegewicht op ziekte later in het leven, zouden
de effecten van hyperemesis niet alleen beperkt kunnen zijn tot slechtere perinatale uitkomsten. Doel van deze studie was de korte- en langetermijnuitkomsten van zwangerschappen gecompliceerd door hyperemesis gravidarum te inventariseren. Hiervoor werd
een systematische literatuurzoekactie verricht in Medline en Embase. Studies die rapporteerden over foetale, neonatale en langetermijnuitkomsten werden geïncludeerd, en
indien mogelijk werd een statistische meta-analyse verricht. Vrouwen met hyperemesis
tijdens de zwangerschap bevielen vaker van een vrouwelijke foetus (OR 1,27; 95%-BI
1,21-1,34); hun kinderen hadden vaker een geboortegewicht < 2500 gram (OR 1,43, 95%BI 1,27-1,58), met groeivertraging (SGA; OR 1,28; 95%-BI 1,02-1,60), en bevielen vaker
prematuur (OR 1,32; 95%-BI 1,04-1,68). Er werd geen associatie met apgarscores, congenitale afwijkingen of perinatale sterfte gevonden. Eén studie beschreef een associatie
tussen hyperemesis en testiscarcinoom bij het nageslacht. De auteurs concluderen dat er
bewijs is voor enkele perinatale effecten, maar dat weinig bekend is over langetermijngezondheidseffecten van nageslacht waarvan de moeder aan hyperemesis leed.
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Vrouwen met het syndroom van Turner, hebben naast een kleine lengte, gonodale dysgenesie en een dysmorf uiterlijk een scala aan andere afwijkingen, waaronder structurele
afwijkingen aan hart en aorta, en een verhoogd risico op atherosclerose. Dit resulteert in
een gereduceerde levensverwachting. In deze prospectieve observationele studie werden
tussen 2005-2009 150 vrouwen met het syndroom van Turner (gemiddeld 31 jaar oud)
gezien voor gestandaardiseerde multidisciplinaire screening. In 47% van de gevallen was
er sprake van een karyotype 45,X. Alle vrouwen werden gezien door een endocrinoloog,
gynaecoloog, cardioloog, kno-arts en indien nodig een psycholoog. De screening hield
een MRI van hart en aorta, echocardiogram, ecg, DEXA-scan, echo nieren, audiogram en
laboratoriumonderzoek in. Bij 30% van de vrouwen ontbrak specialistische follow-up en
15% had de laatste jaren geen oestrogeensubstitutie gekregen. Uitkomstmaten van deze
studie waren nieuwe diagnoses en turnergeassocieerde morbiditeit. Ontdekt werden bicuspide aortakleppen (n = 13), gecoarcteerde aorta’s (n = 9), verlengde aortabogen (n =
27), verwijde aorta’s (n = 34), osteoporose (n = 8), osteopenie (n = 56), nierafwijkingen
(n = 7), subklinische hyperthyreoïdie (n = 33), coeliakie (n = 3), glucose-intolerantie (n =
12), dyslipidemie (n = 52), hypertensie (n = 39) en gehoorverlies waarvoor een gehoorapparaat geïndiceerd was (n = 8). Een psychologisch consult was nodig bij 23 patiënten.
Volgens de auteurs is een gestandaardiseerde screening op morbiditeit geassocieerd met
het syndroom van Turner nodig bij de overgang van pediatrische naar volwassenenzorg.

