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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

Herbestemming
S.A. Scherjon

Reina Sofía museum, Madrid

371

Het Reina Sofía museum roept ook nu nog, terwijl
de zieken er al lang niet meer verpleegd worden, de
respectvolle sfeer op van het vroegere Hospital San
Carlos. Het oude ziekenhuis werd omgetoverd tot
een van de vier belangrijkste Spaanse attracties, na
het Alhambra, het Prado en Gaudí’s Sagrada Familia,
allemaal goed voor meer dan een miljoen bezoekers
per jaar. De hoge gangen en de ruime zalen van het
Reina Sofía museum geven direct een gevoel van hoe
de zorg voor zieken hier vroeger geweest moet zijn.
In die sfeer sta je toch nog onverwacht en intiem,
oog in oog met de Guèrnica van Picasso, als aan de
’grond genageld en (in) eerbiedige overdenking’1 bij
het schilderij, dat nu ook niet meer afgeschermd
wordt door de vroegere van veiligheidsglas gemaakte wand. In de zijzalen hangen de schetsen en meer

uitgewerkte tekeningen en geschilderde voorstudies,
waaronder de foto’s van Dora, die het ontstaansproces van het schilderij zo prachtig weergeven.
Op 9 september 1981, na een lange periode van onderhandelen en onzekerheid, direct na het tekenen
van de benodigde papieren door de Spaanse minister van Cultuur Cavero en de weduwe van Nelson
Rockefeller die het MoMA in New York vertegenwoordigde, werd het schilderij in het grootste geheim, direct nadat het MoMA op die dag sloot, van
zijn spieraam gehaald en opgerold en als een dief
in de nacht vervoerd naar het vliegveld en met een
Iberia-toestel naar Spanje gevlogen. Na een jaren durende discussie, al gevoerd voordat Franco overleed,
en anderhalve maand na de aankomst in Spanje
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werd het schilderij in het bijzijn van ondermeer Picasso’s kapper weer bezit van alle Spanjaarden door
het tentoon te stellen in aanvankelijk het Casón del
Buen Retina, de voormalige balzaal van het Buen Retiro Paleis, een bijgebouw naast het Prado.2 Na elf
jaar verhuisde het – voor de laatste maal en nu niet
meer opgerold – zwaar bewaakt van het Prado naar
het Reina Sofía en vormt daar toch de hoeksteen van
die collectie en geeft het museum zijn allure, wat
daardoor met het Prado en het Thyssen-Bornemisza
museum gezamenlijk de Madrileense ’Gouden driehoek’ vormt.
Een warme en late zaterdagavond in Madrid. Bijkomen met tapas en wijn, zo ontspannen en laat eten;
niemand maakt de indruk haast te hebben.
Na het Prado bezochten we het Thyssen-Bornemisza
museum: een hele dag onder de pannen, terwijl het
natuurlijk veel te zonnig was om binnen te zijn. Het
Prado kenmerkt zich doordat vrijwel alle schilderijen
die er hangen, verworven zijn – na een lange periode
– via de Spaanse Koninklijke familie en daarom een
overzicht geeft van de ontwikkelingen in voornamelijk de Europese kunst, terwijl de Thyssen-collectie3
– in twee generaties aangekocht en verzameld - heel
bewust een overzicht wil laten zien van de ontwikkelingen in de kunst, niet alleen de Europese, van de
Middeleeuwen tot 1980. Wat een indrukwekkende
en gebalanceerde collecties, allebei, waarbij de Thyssen-collectie, samen met die van de Engelse koningin, beschouwd wordt als de grootste privécollectie
ooit.
Aanvankelijk was de collectie in Zwitserland, maar
na een internationale competitie verloor Lugano het
van Madrid. In 1988 werd de stichting die de collectie ging beheren opgericht, waarna in 1992 het museum werd geopend in het voormalige Villahermosa
paleis en de Spaanse staat voor slechts 250 miljoen
euro de collectie van Henri Thyssen kon aankopen,
met tegenwerking van zijn zoon, een juridische strijd
die nog net voor zijn overlijden in 2002 in het voordeel van Henri kon worden beslecht. De basis van
de collectie wordt gevormd door de verzameling van

zijn vader, die vanaf 1920 het familievermogen gebruikte voor het opzetten van zijn privéverzameling
en vooral door de crisisjaren kon zorgen voor weer
een terugstroom van Europese schilderijen, door van
Amerikaanse miljonairs in financiële problemen aan
te kopen. Zijn vijfde vrouw Carmen Cervera, de miss
Spanje van 1961, die ook haar collectie van vooral
19e en 20e eeuwse werken, in 2004 in langdurige
bruikleen aan de stichting gaf, moet vast van invloed
zijn geweest waarom niet Lugano maar Madrid de
collectie kreeg. Haar collectie werd gehuisvest in de
nieuwbouw naast het Villahermosa paleis. Dat je zoveel vermogen kunt verwerven met het bouwen van
liften, maar er was veel meer, zwaremetaalindustrie,
naast handel en transport, een enorm vermogen dat
als basis kon dienen voor de collectie. Van een zo
ongelooflijke stilte en schoonheid…
Twee indrukwekkende vormen van herbestemming
– van een gebouw en van een vermogen – waarvan
we in Nederland van het laatste een kleiner, maar
vergelijkbaar en ook indrukwekkend beeld kennen,4
maar had ook die eerste herbestemming gekund met
bijvoorbeeld het Binnengasthuis of Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam, waardoor we nu een prachtig
museum in de Amsterdamse binnenstad hadden gehad en de jarenlange bouwput in de Amsterdamse
’Gouden driehoek’ vermeden had kunnen worden?
Vast.
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De robsonclassificatie: nuttig
bij verloskundige audit
Bij welke patiënten doen we sectio's en...
verandert dit?
F. Driessen
De Robson ten group classification is een relatief
nieuwe manier om na te gaan bij welke patiënten
in een populatie sectio’s worden gedaan. Dit artikel toont de toepassing van de classificatie op de
gegevens van een Nederlands ziekenhuis. Op deze
manier naar sectioaantallen kijken lijkt een nuttige
aanvulling op de VOKS2i- en LVR-rapportages.

Inleiding
Bij het beoordelen van de kwaliteit van werken op
een verloskundige afdeling speelt het aantal per jaar
verrichte sectio’s een belangrijke rol. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat elke verloskundige afdeling ieder jaar vanuit de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegel (VOKS2i) een bericht ontvangt waarin de
aantallen sectio’s van de afdeling gestandaardiseerd
worden vergeleken met die van andere afdelingen in
Nederland. Hieruit blijkt of men veel, gemiddeld of
weinig sectio’s verricht, maar niet waarom dit zo is.
Om daar meer inzicht in te krijgen moet men meer
weten over de samenstelling van de verloskundige
populatie én de indicaties voor de sectio’s. Het is lastig dit overzichtelijk te doen. Een goede eerste stap is
de populatie van bevallen vrouwen in te delen volgens de classificatie van Robson, die in 2001 voor het
eerst werd gepubliceerd.1 Deze classificatie deelt patiënten in tien groepen in aan de hand van criteria
die voor het beleid durante partu van groot belang
zijn. Per patiëntengroep kan worden berekend hoeveel sectio’s er zijn verricht en wat het aandeel van
de groep is in het totaal aantal sectio’s in de hele populatie. Zo ontstaat een goed inzicht bij welk soort
patiënten men veel of weinig sectio’s doet. Dit artikel
laat zien hoe de Landelijke Verloskundige Registratie
(LVR) gegevens van een ziekenhuis kunnen worden
gebruikt om de robsonclassificatie te maken, hoe het
resultaat van de classificatie er uitziet en hoe men in
de loop van de tijd het aantal sectio’s per groep kan
volgen.

Methoden
Patiëntengegevens
De patiëntengegevens zoals die in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen van 2002 tot en met 2007 zijn

ingevoerd in de LVR, zijn gebruikt om de classificatie van Robson te illustreren. Een kopie van deze
gegevens is in ons ziekenhuis opgeslagen in een database van Mosos-p. Deze gegevens kunnen worden
vertaald naar het Microsoftprogramma Excel waarbij
tabellen ontstaan waarin voor elke moeder pariteit,
zwangerschapsduur en andere LVR-gegevens zijn
weergegeven. Op sommige punten zijn de LVR-gegevens gedetailleerder dan nodig voor de robsonclassificatie en moeten worden vereenvoudigd. Zo werden
alle verschillende vormen van inleiding samengebracht onder ‘inleiding’ en de verschillende liggingen
bij de baring onder ‘hoofdligging’, ‘stuit’ of ‘anders’.
Moeders en sectio’s van een meerling werden maar
eenmaal geteld. Een probleem was dat de LVR het
gegeven ‘sectiolitteken’ niet dwingend op één plaats
vastlegde. In onze gegevens werden de patiënten met
een litteken teruggevonden onder de LVR-kopjes ‘reden van verwijzing’ en ‘indicatie inleiding of primaire
sectio’. De som hiervan levert aannemelijke aantallen op. In Excel is het vervolgens goed mogelijk de
moeders te sorteren naar pariteit en dergelijke en zo
in de tien groepen van de robsonclassificatie onder
te brengen. Voor dit artikel is uitsluitend gebruikgemaakt van de gegevens in de database; statussen zijn
niet geraadpleegd.
De robsonclassificatie
Robson classificeert vrouwen die bevallen zijn – en
dus niet kinderen zoals in de LVR – in tien groepen
aan de hand van een aantal eenvoudige, voor het beleid durante partu relevante kenmerken:
1.		eenling - meerling;
2.		hoofdligging - stuitligging - anders;
3.		vóór 37 weken - na 37 weken;
4.		nullipara - multipara zonder sectiolitteken - multipara met litteken;
5.		spontaan begin van de baring - inleiding of primaire sectio.1
Aan de hand van deze kenmerken worden de tien
groepen van de classificatie geformeerd. Zo bevat
groep 1 alle nulliparae met een eenling in hoofdligging die na 37 weken spontaan in partu kwamen en
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groep 2 de nulliparae met een eenling in hoofdligging
na 37 weken die werden ingeleid of een primaire sectio ondergingen. De kenmerken van alle tien groepen
worden in de tweede kolom van tabel 1 beschreven.
Omdat voor een globaal overzicht de classificatie in
tien groepen te gedetailleerd is, werden groepen gecombineerd. De groepen 1 en 2 werden zo gecombineerd tot nulliparae met hoofdligging. De combinatie
van groepen 3 en 4 werd multiparae met hoofdligging zonder litteken. De multiparae met hoofdligging
en litteken bleven afzonderlijk in groep 5. Omdat de
volledige benamingen van de groepen erg lang zijn,
zijn hier de kenmerken ‘met eenling’ en ‘na 37 weken’ weggelaten. De groepen 6 en 7 bevatten samen
alle eenlingstuiten. De groepen 8-10 werden ten slotte samengebracht in een restgroep.

van het totale aantal moeders. Zo ziet men bij voorbeeld dat de nulliparae met een eenling in hoofdligging (groep 1 en 2) 41% van alle moeders vormden.
Multiparae met een eenling in hoofdligging zonder
litteken (groep 3 en 4) vormden 31% van het totaal
en de multiparae met hoofdligging en een sectiolitteken (groep 5) 11%. Alle vrouwen met een stuitligging (groep 6 en 7) waren 7% en de vrouwen in de
restgroep (groep 8-10) 10% van het totaal.
Onder ‘Sectio’s’ ziet men per groep het absolute
aantal sectio’s, het sectiopercentage binnen de
groep én het aandeel van de groep in het totaal
aantal sectio’s. De sectiopercentages per groep varieerden sterk: 8% in groep 3 maar 88% in groep
9. Ook het aandeel van een groep in het totaal aantal sectio’s wisselt en hangt af van twee factoren:
het aantal moeders en het sectiopercentage in de
groep. Globaal ziet men dat 90% van alle sectio’s
wordt verricht in vier categorieën patiënten, namelijk 33% bij nulliparae met een eenling in hoofdligging (groep 1 en 2), 22% bij multiparae met een
eenling in hoofdligging en een sectiolitteken (groep
5), 20% bij vrouwen met een stuitligging (groep 6
en 7) en 15% bij multiparae zonder litteken (groep
3 en 4).

Resultaten
De cijfers over de hele periode 2002-07
In tabel 1 zijn alle vrouwen die tussen 2002 en 2007
bevielen volgens Robson geclassificeerd. In die periode bevielen in Ziekenhuis Bethesda 3149 vrouwen
van wie er 866 (28%) per sectio. In de tabel is onder ‘Moeders’ te zien hoe de vrouwen over de tien
groepen waren verdeeld. Aangegeven is het aantal
per groep en het percentage dat de groep vormde
Groep

Kenmerken

Moeders
aantal

375

Sectio’s

percentage totaal aantal
moeders

percentage percentage
binnen
van totaal
groep
SC’s

1

Po > 37 weken eenling hoofdligging
988
spontaan in partu

31

192

19

22

2

Po > 37 weken eenling hoofdligging
300
ingeleid of primaire SC

10

91

30

11

3

MP > 37 weken eenling hoofdligging,
665
géén litteken, spontaan in partu

21

51

8

6

4

MP > 37 weken eenling hoofdligging,
321
géén litteken, ingeleid of primaire SC

10

75

23

9

5

MP > 37 weken eenling hoofdligging
360
met litteken

11

188

52

22

6
7

Po stuitligging
MP stuitligging inclusief met litteken

4
3

100
73

83
79

12
8

8

Alle moeders met meerlingen inclu71
sief met litteken

2

36

51

4

9

Moeders met kind niet in lengtelig24
ging inclusief met litteken

1

21

88

2

10

Moeders met eenling in hoofdligging
208
< 37 weken inclusief met litteken

7

39

19

5

120
92

Totaal
3149
100%
866
28%
100%
Tabel 1. Ziekenhuis Bethesda 2002 -2007. Kraamvrouwen ingedeeld in de robsonclassificatie. Po = nulliparae;
MP = multiparae; ‘met/zonder litteken’ = met/zonder één of meer sectio’s in de anamnese.

Groep

Primaire sectio

Secundaire
sectio

Nummer

Kenmerken

aandeel
totaal
moeders

aantal

aandeel
totaal
prim. SC’s

aantal

aandeel
totaal
sec. SC’s

1

Po > 37 weken eenling hoofdligging
spontaan in partu

31%

0

0%

192

40%

2

Po > 37 weken eenling hoofdligging
ingeleid/primaire SC

10%

19

5%

72

15%

3

MP > 37 weken eenling hoofdligging,
géén litteken, spontaan in partu

21%

0

0%

51

11%

4

MP > 37 weken eenling hoofdligging,
géén litteken, ingeleid of primaire SC

10%

48

13%

27

6%

5

MP > 37 weken eenling hoofdligging
met litteken

11%

121

32%

67

14%

6
7

Po stuitligging
MP stuitligging inclusief met litteken

4%
3%

80
63

21%
16%

20
10

4%
2%

8

Alle moeders met meerlingen inclusief
met litteken

2%

14

4%

22

5%

9

Moeders met kind niet in lengteligging
inclusief met litteken

1%

11

3%

10

2%

10

Moeders met eenling in hoofdligging <
37 weken inclusief met litteken

7%

26

7%

13

3%

Totaal
100%
382
100%
484
100%
Tabel 2. Ziekenhuis Bethesda 2002-07. Verdeling van primaire en secundaire sectio’s over de tien groepen van
de robsonclassificatie. Po = nulliparae; MP = multiparae; ‘met/zonder litteken’ = met/zonder één of meer sectio’s in de anamnese.
In tabel 2 is per groep het aandeel van elke groep
in het totaal aantal primaire en secundaire sectio’s
weergegeven. Het grootste aantal primaire sectio’s (37%) werd verricht bij vrouwen met een eenlingstuitbevalling (groep 6 en 7). De multiparae met
hoofdligging en sectiolitteken (groep 5) droegen hieraan 32% bij en de multiparae met hoofdligging zonder litteken 13%. Bij deze groepen samen werd 82%
van alle primaire sectio’s verricht. Bij nulliparae met
hoofdligging (groep 1 en 2) waren er maar weinig primaire sectio’s (5% van het totaal).
Van alle secundaire sectio’s vond 55% plaats bij nulliparae met hoofdligging (groep 1 en 2). Bij multiparae met
hoofdligging maar zonder litteken onderging 17% een
secundaire sectio en bij de multiparae met hoofdligging en sectiolitteken (groep 5) 14%. Samen waren deze
groepen goed voor 86% van alle secundaire sectio’s.
Verloop in de tijd
Van alle partus is het percentage sectio’s tussen 2002
en 2007 gedaald van 31,0% naar 22,3%; in absolute
cijfers is dat van 169 naar 113 per jaar (figuur 1). Het
percentage primaire sectio’s daalde van 15,1% naar
8,7%, ofwel van 82 naar 44 per jaar. Het percentage secundaire sectio’s daalde ook, maar minder, van

15,9% naar 13,6%, ofwel van 86 naar 69 per jaar. In
2005 stegen de sectiopercentages iets, maar de absolute aantallen primaire en secundaire sectio’s stegen niet, maar daalden zelfs iets. Wel was in dat jaar
het totaal aantal partus gedaald en daardoor steeg
het percentage.

376

Figuur 1. Ziekenhuis Bethesda 2002-2007. Aantallen
primaire en secundaire sectio’s per jaar. Op de x-as
tussen haakjes het totaal aantal moeders in dat jaar.
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De omvang van de groepen
In figuur 2 is de omvang van de gecombineerde groepen weergegeven. De tien groepen zijn niet alle afzonderlijk ingetekend omdat dit een onduidelijke
wirwar van lijntjes zou opleveren. Het blijkt dat
de verdeling over de gecombineerde groepen weinig verandert, zij het dat het aantal multiparae met

Figuur 2. Ziekenhuis Bethesda 2002-2007. De verdeling van moeders over de (gecombineerde) robsongroepen per jaar. Op de x-as tussen haakjes het
totaal aantal moeders in dat jaar.
Zie tekst voor meer gedetailleerde beschrijving van
de groepen.
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Figuur 3. Ziekenhuis Bethesda 2002-2007. Sectiopercentages in de (gecombineerde) Robsongroepen per
jaar. Zie tekst voor een meer gedetailleerde beschrijving van de groepen. De percentages van de restgroep worden niet getoond omdat deze zeer heterogeen van samenstelling is.

hoofdligging zonder litteken nogal schommelde en
over het geheel iets daalde. In 2005 is er een uitbijter naar beneden van deze groep die de al genoemde
daling van het totaal aantal bevallingen in dat jaar
grotendeels verklaart.
De sectiopercentages per groep
De sectiopercentages in de gecombineerde groepen
zijn per jaar weergegeven in figuur 3. In 2006-2007
zijn in de groep multiparae met hoofdligging en litteken en in de groep alle eenlingstuiten de sectiopercentages duidelijk gedaald ten opzichte van
voorafgaande jaren. Bij beide groepen is de daling
het gevolg van een kleiner aantal primaire sectio’s
(data niet getoond), met andere woorden: bij meer
vrouwen wordt een poging tot vaginale baring ondernomen. Bij de multiparae met hoofdligging en litteken gaat dit gepaard met een geringe stijging van het
aantal secundaire sectio’s van ongeveer 5% naar 8%,
maar bij de vrouwen met een stuitligging was van
een stijging nauwelijks sprake (data niet getoond).
Bij de nulliparae en multiparae met hoofdligging zonder litteken (groepen 1+2 en 3+4) is de daling van het
sectiopercentage subtieler. In beide groepen daalde
voornamelijk het percentage secundaire sectio’s. Dit
is het duidelijkst bij de multiparae met hoofdligging
zonder litteken.

Beschouwing
Het classificeren van de kraamvrouwen in de tien
robsongroepen vanuit de LVR-gegevens was niet
moeilijk. De in Mosos-p opgeslagen gegevens die
vaak uit tekst bestaan, moesten op sommige punten
worden bewerkt, maar Excel gaat goed om met zulke
tekstvariabelen. Ook het sorteren van de patiënten
was goed te doen. Kwetsbaar in de classificatie was
het gegeven 'sectiolitteken'. Bij onzorgvuldige datainvoer dreigen vooral vrouwen met een sectiolitteken die vaginaal bevallen zijn, te worden gemist. In
Ziekenhuis Bethesda worden de gegevens door een
vaste groep verloskundigen ingevoerd en de gegevens lijken redelijk compleet. Het maken van een
robsonclassificatie was niet mogelijk vanuit de rapportage die de LVR jaarlijks aanlevert omdat de gegevens daarin niet in voldoende lagen kunnen worden
gesorteerd. Daarom werd teruggegaan naar de gegevens zoals die oorspronkelijk bij de LVR waren aangeleverd.
De tien groepen waarin de robsonclassificatie moeders verdeelt, zijn goed herkenbaar in de klinische
praktijk. De criteria voor indeling zijn ondubbelzinnig
en de classificatie omvat alle moeders die in een gegeven periode zijn bevallen.
In tabel 1 is de verdeling van de moeders over de tien
groepen overzichtelijk. Uiteraard kan die van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen. In een derdelijnszie-

kenhuis bijvoorbeeld kan men veel meer (extreem)
premature kinderen verwachten dan in een klein
perifeer ziekenhuis zoals Bethesda. Dit zal invloed
hebben op de omvang van groep 10 (eenlingen in
hoofdligging voor 37 weken) en vermoedelijk ook op
het aantal sectio’s.
In de tabel zijn ook goed zichtbaar het aantal sectio’s per groep, het sectiopercentage en het aandeel
van de groep in het totaal aantal sectio’s. Dat er veel
sectio’s werden verricht bij aterme nulliparae met
hoofdligging en bij vrouwen met óf een sectiolitteken
óf een stuitligging, is op zich niet verrassend. Toch is
het aannemelijk dat ook op deze punten er tussen
ziekenhuizen belangrijke verschillen zijn.

lijken of binnen hetzelfde ziekenhuis verschillende
tijdvakken.4-7 In 2008 publiceerden De Waal en Van
Roosmalen in dit tijdschrift een analyse van de sectiocijfers van de Leidse Vrouwenkliniek over een
aantal jaren, gebruikmakend van de ten group classification.8 Overigens lijkt deze methode in Nederland
nog weinig ingang te hebben gevonden. Hopelijk
verandert dit, want de methode is een nuttige aanvulling op de al bestaande VOKS2i- en de standaard
LVR-rapportages. Landelijke invoering, als onderdeel
van deze bestaande rapportages, kan worden overwogen. Goede registratie van het gegeven ‘sectio in
de anamnese’ is daartoe wel essentieel.

Dankbetuiging
In principe kan men een robsontabel maken voor
elke tijdseenheid: per maand, per jaar of over een
aantal jaren. Wil men bijvoorbeeld de tabellen van
opeenvolgende jaren vergelijken, dan zijn enkele
kunstgrepen nodig om het overzicht te behouden.
Voor dit artikel is ervoor gekozen om groepen te
combineren en de veranderingen in de tijd grafisch
weer te geven. Zo ziet men in de figuren 2-3 de veranderingen in de omvang van de groepen en hun
sectiopercentage.
Uit de VOKS2i-rapportages was al gebleken dat Bethesda landelijk gezien in 2002 veel sectio’s deed
en in 2007 veel minder. Uit de hier gepresenteerde
gegevens blijkt dat bij deze daling de vermindering
van het aantal sectio’s bij patiënten met een sectiolitteken en patiënten met stuitligging een belangrijke
rol heeft gespeeld. Het ‘waarom’ hiervan is niet helemaal duidelijk maar mogelijk heeft het feit dat het
bestand gynaecologen tussen 2002 en 2007 ingrijpend is gewijzigd, een rol gespeeld.
In dit artikel zijn voor een globaal overzicht groepen
gecombineerd. Maar natuurlijk kunnen ook de afzonderlijke groepen verder worden uitgesplitst. Het
ligt bijvoorbeeld erg voor de hand de patiënten in de
groepen 2 en 4 onder te verdelen naar primaire sectio of inleiding.
Men kan ook naar andere patiëntengegevens kijken,
bijvoorbeeld de sectio-indicaties foetale nood of nietvorderen van de baring. Daartoe moeten de betreffende LVR-velden worden meegenomen in de uit
Mosos-p gemaakte tabel, maar dat is geen probleem.
Sinds Robson zijn ten group classification in 2001
beschreef, zijn er een aantal publicaties verschenen
die hiervan gebruikmaakten. In Australië zijn in twee
deelstaten op deze wijze alle partus en sectio's geanalyseerd.2,3 Robson zelf en anderen gebruikten de
methode om verschillende ziekenhuizen te verge-

Ik dank Ziekenhuis Bethesda en de gynaecologen
aldaar voor het mogen gebruiken van hun gegevens
en professor dr. J.J.M. van Roosmalen, mw. M.J.C.P.
Hanssen en mw. R.M. Perenboom voor het becommentariëren van eerdere versies van dit stuk.
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Samenvatting
Alle 3149 bevallingen in een klein Nederlands ziekenhuis tussen 2002 en 2007 werden geclassificeerd in the Robson ten group classification. Voor
elke groep werden het sectiopercentage en de bijdrage aan het totaal aantal sectio’s berekend. Over
de gehele periode was voor alle patiënten samen
het sectiopercentage 28%. Bij nulliparae à terme
met een eenling in schedelligging werd 33% van alle
sectio’s verricht, bij multiparae met een eenling in
hoofdligging en sectiolitteken 22% en bij vrouwen
met een eenling in stuitligging 20%.
In de beschreven periode daalde het totale sectiopercentage van 31% naar 22%. De afname van het
percentage sectio’s was het grootst bij multiparae
met een eenling in hoofdligging en sectiolitteken en
bij vrouwen met stuitligging. De bijdrage van andere groepen was veel kleiner. De classificatie maakt
het mogelijk te volgen welke patiënten een sectio
ondergaan. Invoering in alle Nederlandse ziekenhuizen kan worden overwogen.
Trefwoorden
robsonclassificatie, sectiopercentage, audit, VOKS
Summary
All 3149 deliveries in a small Dutch hospital from
2002 to 2007 were placed in a Robson 10-group
classification. For each group the caesarean section
(CS) rate and its contribution to the total number of
caesarean sections were calculated. The overall CS
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rate over the whole period was 28%. Term nulliparae with a singleton in cephalic presentation contributed 33% to all caesarean sections performed;
term multiparae with a cephalic presentation and
a caesarean scar 22% and women with a singleton
breech 20%. During the period the overall CS rate
fell from 31% in 2002 to 22% in 2007. The drop
in CS rates was largest in term multiparae with a
cephalic presentation and a CS scar and in women
with a singleton breech. The contribution of other
groups was much smaller. The classification is useful to monitor CS patterns over time and can be
considered for use in all Dutch hospitals.
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rate, audit
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Intra-uteriene adhesies:
een update!
I.S. Bakker, M.H.M. Oonk en K.H. Kuchenbecker
Inleiding
Intra-uteriene adhesies treden op na beschadiging
van het endometrium, in het bijzonder in de postpartumperiode. Zodra intra-uteriene adhesies tot
klachten leiden, spreken we van het syndroom van
Asherman.1 Deze diagnose is gebaseerd op zowel één
of meer klinische symptomen als: amenorroe, hypomenorroe, subfertiliteit, herhaalde miskramen of een
geschiedenis van zwangerschappen met een abnormale placentatie met daarbij hysteroscopisch bevestigde intra-uteriene of intracervicale adhesies.2 Dit
fenomeen is ruim een eeuw geleden voor het eerst
beschreven en kreeg in 1948 internationale bekendheid door het werk van J.G. Asherman.3
Studies naar de prevalentie tonen bij 2-22% van de
patiënten in de fertiliteitpopulatie intra-uteriene adhesies. In 15-30% van de gevallen zijn deze ontstaan
na een curettage voor (incomplete) abortus of een
miskraam en in 40% van de gevallen na een curettage in verband met een placentarest of een tweede
curettage na een miskraam.2
In dit artikel beschrijven we drie patiënten met het
syndroom van Asherman, ontstaan na meerdere curettages en we illustreren het belang van een zorgvuldige afweging en beleidsbepaling voorafgaand
aan intra-uteriene ingrepen.

Casus 1
Een 36-jarige vrouw, G2P1, onderging in november
2009 een curettage in verband met een miskraam.
Tien dagen later kwam zij op de polikliniek met
klachten van toenemend bloedverlies. Echoscopisch
onderzoek liet een echodense intracavitaire structuur zien van 3 cm in doorsnee, waarbij differentiaaldiagnostisch gedacht werd aan een stolsel of een
placentarest. Hiervoor kreeg zij misoprostol voorgeschreven. Controle na een week toonde een vergelijkbaar echobeeld en een openstaand ostium. Onder
verdenking van een abortusrest werd een tweede
curettage verricht. Zes weken later was er nog geen
cyclusherstel en er werd een kuur medroxyprogesteron voorgeschreven. Na deze kuur ontwikkelde de
patiënte buikpijnklachten, maar er trad geen onttrekkingsbloeding op. Echoscopisch onderzoek toonde
een normale uterus met een dun endometrium en
een dominante follikel in het rechter ovarium. In
verband met verdenking op de aanwezigheid van intra-uteriene adhesies werd een poliklinische diagnos-

tische hysteroscopie verricht, waarbij de diagnose
syndroom van Asherman gesteld werd (figuur 1). Er
vond een hysteroscopische adhesiolyse plaats waarbij een spiraal werd achtergelaten en oestrogeensuppletie werd voorgeschreven. Na het verwijderen van
de spiraal na drie maanden trad er geen menstruatie
op. Er vond opnieuw een hysteroscopische adhesiolyse plaats, waarna er een ballonkatheter achtergelaten werd en sequentieel oestrogeensuppletie en
medroxyprogesteron werden voorgeschreven. Na
twee hysteroscopische adhesiolyses waarbij een normaal ogend cavum geformeerd was en waarna herstel van de menstruatiecyclus optrad, werd zij drie
maanden later spontaan zwanger.

Figuur 1. Hysteroscopie.

Casus 2
Een 43-jarige G4P1, werd zowel in 2005 als in 2006
gecuretteerd na het diagnosticeren van een miskraam. In 2007 onderging zij een hysteroscopische
adhesiolyse in verband met het syndroom van Asherman waarna zij zwanger werd en spontaan beviel
van een gezonde dochter. In 2009 onderging de patiënte opnieuw een curettage voor een miskraam. Drie
maanden later kwam zij op de polikliniek vanwege
een uitblijvende menstruatie. Hormonaal onderzoek
liet geen bijzonderheden zien en een hysteroscopie
toonde wederom intra-uteriene adhesies. Na adhesiolyse trad cyclusherstel op en werd zij spontaan
zwanger. In november 2010 werd echter weer een
miskraam vastgesteld. In verband met haar voorgeschiedenis kreeg zij misoprostol voorgeschreven. Een
paar dagen later verloor ze enkele stolsels. Echoscopische controle toonde een leeg cavum.
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Casus 3
Een 29-jarige vrouw beviel in 2007 spontaan van
een gezonde zoon. Een jaar later onderging zij een
curettage in verband met een miskraam. In 2009 beviel de patiënt van haar tweede kind. Twee weken
na deze bevalling werd ze opgenomen onder verdenking van endometritis op basis van een placentarest.
De patiënte onderging een curettage en ze werd zeven dagen antibiotisch nabehandeld. Ze hield echter buikpijnklachten en na drie maanden werd een
hysteroscopie verricht waarbij de diagnose het syndroom van Asherman gesteld werd (figuur 2). Na het
stellen van deze diagnose werd een hysteroscopische
adhesiolyse verricht met achterlating van een ballonkatheter. De patiënte kreeg antibiotische profylaxe
en sequentieel oestrogenen en medroxyprogesteron
voorgeschreven. Na herstel van de menstruatiecyclus
werd er tijdens controlebezoek op de polikliniek een
prille intra-uteriene zwangerschap vastgesteld.

Figuur 2. Intra-uteriene adhesies.

Beschouwing
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Wanneer na een abortus- of postpartumcurettage
hypomenorroe of amenorroe ontstaat, wordt naast
hormonale oorzaken van anovulatie, differentiaaldiagnostisch gedacht aan het syndroom van Asherman.
Indien er een negatieve zwangerschapstest is, een
progestageenprovocatietest geen onttrekkingbloeding initieert en hormonale analyse geen afwijkingen
laat zien, is dit verdacht voor de aanwezigheid van
intra-uteriene adhesies.
Oorzaak
De meest voorkomende oorzaak van het optreden
van intra-uteriene adhesies is beschadiging van het
endometrium door trauma aan het cavum uteri gedurende of na een graviditeit. Uit onderzoek bij 1856
vrouwen met het syndroom van Asherman blijkt
dat een zwangerschapgerelateerde intra-uteriene
ingreep in 90,8% een predisponerende factor is.
In 66,7% van de gevallen treedt het syndroom van
Asherman op na een abortuscurettage, in 21,5% na
een postpartumcurettage, in 2% na een sectio caesarea en in 0,6% van de gevallen na een evacuatie

van een molazwangerschap.4 Bij 10% van de patiënten met het syndroom van Asherman is de oorzaak
een niet-zwangerschapsgerelateerde intra-uteriene
ingreep. Intra-uteriene adhesies kunnen optreden
na een diagnostische curettage (1,6%), abdominale
myomectomie (1,3%) of na een biopsie, poliepectomie, IUD-insertie of een uteriene arterie-embolisatie
(< 1%).4 Een van de mogelijke verklaringen voor de
predisponerende rol van zwangerschap is de lage
oestrogeenspiegel na een miskraam en in het kraambed. Vrouwen die borstvoeding geven, hebben een
lage oestrogeenstatus gedurende een langere periode. Oestrogeendeficiëntie vertraagt de proliferatie
van het endometrium waardoor er een groter risico
is op het ontstaan van intra-uteriene adhesies.2,5,6
Diagnostiek
Hysteroscopie is de gouden standaard voor het diagnosticeren van intra-uteriene adhesies.7 De scoop
wordt à vue ingebracht zonder de cervix te dilateren
om geen cervicale adhesies over het hoofd te zien.
Hysteroscopie is nauwkeurig met betrekking tot de
aanwezigheid, uitgebreidheid en mate van de adhesies en in de beoordeling van de kwaliteit van het
endometrium. Indien er twijfel bestaat over de aanwezigheid van adhesies, kan dit met behulp van aankleuring met methyleenblauw onderzocht worden
– endometrium kleurt blauw, adhesies niet.
Een hysterosalpingogram (HSG) kan eventueel extra
informatie geven over betrokkenheid van de tubaire
ostia en doorgankelijkheid van de tubae. In gecompliceerde gevallen met een complete afsluiting van
het cavum kan een MRI uitkomst bieden.8
Classificatie
Intra-uteriene adhesies variëren van asymptomatische adhesies tot complete afsluiting van het cavum
uteri leidend tot menstruatiestoornissen, herhaalde
miskramen en subfertiliteit. Intra-uteriene adhesies
kunnen op diverse manieren worden geclassificeerd;
over deze classificatie bestaat echter geen consensus. Er is nog geen classificatie die gevalideerd is met
betrekking tot de kans op zwangerschap en zwangerschapsuitkomsten. Bepalend voor de uitkomst
van de behandeling is het percentage van het cavum
uteri met verklevingen, de dichtheid van de verklevingen en de mate van onderliggende fibrose en littekenformatie. De meest gehanteerde classificatie is
die gebaseerd op de European Society of Hysteroscopy (ESH) en European Society of Gynaecological
Endoscopy (ESGE) classification of Intrauterine adhesions (tabel 1).9
Behandeling
De behandeling van intra-uteriene adhesies heeft als
doel de grootte en vorm van het cavum uteri te herstellen, re-adhesies te voorkomen en herstel van het

GRAAD
I

II

IIa
III
IV
Va

Vb

INTRA-UTERIENE ADHESIES
Dunne of fijne adhesies
Hysteroscopisch zonder hulpmiddelen gemakkelijk te scheiden
Normale cornua
Enkele dichte adhesies
Verbinding tussen doorgaans gescheiden gedeeltes cavum uteri
Visualisatie van beide ostia mogelijk
Hysteroscopisch niet zonder hulpmiddelen te scheiden
Afsluitende adhesies in de cervix en ter plaatse van het os internum
Normaal corpus uteri
Meerdere dichte adhesies
Verbinding tussen doorgaans gescheiden gedeeltes cavum uteri
Unilaterale obliteratie van de ostia
Uitgebreide dichte adhesies met (partiële) afsluiting van het cavum uteri
(Partiële) afsluiting ostia beiderzijds
Uitgebreide verlittekening en fibrosering van het endometrium in combinatie met
graad-I- of graad-II-adhesies
Met amenorroe of hypomenorroe
Uitgebreide verlittekening en fibrosering van het endometrium in combinatie met
graad-III- of graad-IV-adhesies
Met amenorroe

Tabel 1. Classificatie intra-uteriene adhesies.
beschadigde endometrium te bevorderen. De voorkeursbehandeling is een hysteroscopische adhesiolyse.4 Bij een hysteroscopische benadering worden
onder zicht selectief adhesies verwijderd of gekliefd
waarbij het onbeschadigde endometrium niet onnodig blootgesteld wordt aan chirurgisch trauma.7 In
verband met re-adhesievorming hebben patiënten
met ernstige intra-uteriene adhesies over het algemeen herhaalde procedures nodig.2
Een maat voor het succes van de behandeling is het
herstel van de menstruatiecyclus welke varieert van
52,4% tot 88,2%.2 Vrouwen die zwanger worden na
een behandeling hebben een groter risico op complicaties als spontane miskramen, premature bevallingen, placentatieproblemen en fluxus post partum
en manuele placentaverwijdering.2,4,10 Een vrouw die
zwanger wordt na een adhesiolyse dient om deze reden dan ook begeleid te worden in de tweede lijn.
Preventie
Met betrekking tot intra-uteriene adhesies is het
dictum ‘voorkomen is beter dan genezen’ van groot
belang. De belangrijkste preventieve maatregel is
trauma aan het cavum uteri te vermijden. Bij zwangerschapsafbreking van een vroege zwangerschap
of een miskraam moet in eerste instantie een afwachtende houding overwogen worden. Een medicamenteuze behandeling is een effectief, veilig en
acceptabel alternatief voor een curettage.11,12 Ook
voor zwangerschapsresten is het verstandig een curettage zo veel mogelijk te vermijden en misoprostol
of eventueel een selectieve hysteroscopische resectie
te overwegen.7

In het geval er toch een curettage wordt verricht,
heeft een vacuüm- of stompe curette de voorkeur boven het gebruik van een scherpe curette.
De rol van infectie in het ontstaan van adhesies is
onduidelijk. Theoretisch zou een intra-uteriene infectie tot exacerbatie van endometriumschade kunnen
leiden en daardoor een bijdragende factor zijn voor
adhesieformatie. Er zijn echter geen data bekend
over antibiotica die het risico op het ontstaan van intra-uteriene adhesies bij curettages voor miskramen
verlagen.
Recidief intra-uteriene adhesies
Het dilemma van re-adhesievorming na hysteroscopische adhesiolyse is een probleem bij de behandeling van het intra-uteriene adhesies. Volgens de
literatuur krijgt tussen de 21,6% en 50% van patiënten met een meer dan graad-I-Asherman, postoperatief een recidief.13 Om re-adhesies te voorkomen, zijn
verschillende methoden beschreven. Oestrogeensuppletie na de ingreep wordt vaak voorgeschreven vanwege de bevorderende werking op het herstel van
het endometrium.1,2,4,10 Oestrogenen en progesteron
worden doorgaans sequentieel gebruikt. Er is op dit
moment onvoldoende bewijs om het effect hiervan
te onderbouwen. Het is aannemelijk dat bij vrouwen
post partum en tijdens het geven van borstvoeding
oestrogeensuppletie na een adhesiolyse de kans op
re-adhesies extra verlaagt, in verband met hun hypooestrogene status.
Er is weinig consensus met betrekking tot het verdere
postoperatieve beleid. Verschillende methoden worden gebruikt, zoals een intra uterien device (IUD),
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folley-ballonkatheter of hyaluronzuur. Postoperatieve IUD-insertie is een veelgebruikte methode om
de ruwe en beschadigde oppervlakken van elkaar te
scheiden tijdens het initiële genezingsproces.1,2,14 In
vergelijking tot een IUD wordt het in utero achterlaten van een folley-ballonkatheter als een veiligere en
effectievere manier beschouwd om re-adhesieformatie te voorkomen.14
Een studie bij 110 patiënten met het syndroom van
Asherman toont na adhesiolyse bij 81,4% van de vrouwen herstel van de menstruatiecyclus na tien dagen
behandeling met een met 5 ml gevulde ballonkather,
vergeleken met 62,7% herstel bij vrouwen die drie
maanden behandeld zijn met een IUD. Beide groepen
krijgen postoperatief antibiotica. Amenorroe en hypomenorroe treden vaker op bij patiënten die behandeld
zijn met een IUD (37,7%) ten opzichte van vrouwen
behandeld met een ballonkatheter (18,6%).14 Een ballonkatheter is echter niet comfortabel voor de patiënte
en er kan een verminderde doorbloeding van de uteruswanden ontstaan door toename van de intra-uteriene druk. Het is aannemelijk dat bij deze patiënten
antibiotische profylaxe noodzakelijk is in verband met
een mogelijk risico op opstijgende infecties. Aangezien
beide groepen antibiotica kregen, is dit risico echter
niet bekend.14 Met de huidige resultaten uit de beperkte literatuur gaat onze voorkeur uit naar de toepassing
van een ballonkatheter na een adhesiolyse boven het
gebruik van een IUD.
Verschillende onderzoeken beschrijven het effect van
intra-uteriene applicatie van gemodificeerd hyaluronzuur na een curettage. Hyaluronzuur is een natuurlijke component van de extracellulaire matrix van
synoviaal vocht en is oorspronkelijk ontwikkeld om
adhesievorming na abdominale chirurgie te voorkomen.15 Een prospectieve gerandomiseerde studie bij
92 patiënten met het syndroom van Asherman toont
drie maanden na een adhesiolyse significant minder
intra-uteriene adhesies bij de patiënten behandeld
met hyaluronzuur in vergelijking met de controlepersonen (respectievelijk 13,95% en 31,7% p < 0,05).16
Het toepassen van hyaluronzuur is niet vergeleken
met een IUD of ballonkatheter.
Er zijn geen data bekend over aanvullende preventieve maatregelen die genomen moeten worden na
een curettage of na een intra-uteriene ingreep bij
vrouwen met in de voorgeschiedenis het syndroom
van Asherman. Het is ook niet bekend of deze vrouwen een verhoogd risico hebben dit syndroom nogmaals te ontwikkelen, hoewel dit wel aannemelijk is
(zie ook casus 2). Het achterlaten van een ballonkatheter, hormonale nabehandeling en applicatie van
hyaluronzuur kunnen overwogen worden ter voorkoming van re-adhesies.

Conclusie
De patiënten uit de door ons beschreven casus heb-

ben het syndroom van Asherman ontwikkeld nadat
zij meerdere malen gecuretteerd waren. Elke curettage gaat gepaard met beschadiging van het endometrium en vergroot de kans op het ontwikkelen van
intra-uteriene adhesies. Deze casus illustreren dan
ook het belang van zorgvuldige indicatiestelling voor
intra-uteriene ingrepen, in het bijzonder in de postpartumperiode. Er is weinig consensus over de behandeling en de preventie van het syndroom van Asherman.
Schade aan het endometrium moet zo veel mogelijk
voorkomen worden; een expectatief beleid of een medicamenteuze benadering bij een miskraam verdient
daarom de voorkeur. In bepaalde gevallen is een curettage echter onvermijdelijk. Indien een re-curettage
noodzakelijk is, zou een selectieve hysteroscopische
resectie van de zwangerschapresten een goed alternatief kunnen zijn zodat het gezonde endometrium
minder beschadigd wordt. Hysteroscopische adhesiolyse is de standaardbehandeling waarbij de oorspronkelijke vorm en volume van het cavum uteri zo goed
mogelijk hersteld worden. Onderliggende fibrose is
niet bij elke patiënte goed te reseceren en is een beperkende factor voor de prognose. Alle patiënten in de
door ons beschreven casus hebben een actieve zwangerschapswens. Bij twee vrouwen is ondertussen een
zwangerschap tot stand gekomen en zal er extra aandacht zijn voor de zwangerschapsgerelateerde complicaties die samengaan met dit syndroom.
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Samenvatting
Intra-uteriene adhesies ontstaan door traumatische
beschadiging van het endometrium meestal ten
tijde van de zwangerschap of kort daarna. Zodra
intra-uteriene adhesies gepaard gaan met klinische
symptomen als menstruatiestoornissen (hypomenorroe, amenorroe), subfertiliteit en herhaalde miskramen, spreken we van het syndroom van Asherman. Er bestaan geen duidelijke richtlijnen voor
preventie en behandeling van dit syndroom. De
prevalentie is afhankelijk van de populatie; 2-22%
van de vrouwen met subfertiliteit heeft intra-uteriene adhesies. Preventie van intra-uteriene adhesies
speelt een belangrijke rol in de behandeling en is
een doel op zich. Een chirurgische benadering kan
een uitdaging zijn en vereist expertise. Vaak zijn er
herhaalde ingrepen nodig vanwege de grote kans
op re-adhesies. Zwangerschap na behandeling is
geassocieerd met een groter risico op spontane
abortus, vroeggeboorte, abnormale placentatie,
intra-uteriene groeirestrictie, retentio placentae en
fluxus post partum.
In dit artikel beschrijven we drie patiënten met het
syndroom van Asherman na herhaalde intra-uteriene ingrepen en geven we een overzicht van de
literatuur.
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Summary
Intrauterine adhesions occur mainly as a result of
trauma to the gravid uterine cavity. When intrauterine adhesions lead to clinical symptoms as menstrual disorders (hypo menorrhea and amenorrhea), sub fertility and recurrent pregnancy loss, it
is called Asherman syndrome. Due to limited stu-
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dies, prevention and treatment of the syndrome is
consensus based. Prevalence depends on the population, affecting 2 - 22% of women with sub fertility.
Prevention of intrauterine adhesions should be the
most important aim whilst surgical treatment can
be challenging requiring expertise and often more
than one surgical procedure because of the high
recurrence rate. Pregnancy after treatment is associated with greater risk of spontaneous abortion,
preterm birth, abnormal placentation, intrauterine
growth restriction, retention placenta and postpartum haemorrhage. This paper describes three patients with Asherman syndrome developed after
multiple intrauterine interventions and gives a review of literature.
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Bij een jonge vrouw met
contactbloedingen bestaat
geen indicatie voor een
cervixuitstrijk
M.P.M. Burger
Inleiding
In het ideale geval is medisch handelen gebaseerd
op pathogenetische en klinisch-epidemiologische
kennis. Maar als die kennis er niet of onvoldoende
is, het probleem complex is of we geen tijd hebben om de literatuur te bestuderen, vallen we terug op intuïtief redeneren. Bij intuïtief redeneren
spelen stereotiepe kenmerken van een aandoening
een belangrijke rol.1 Stereotiepe kenmerken zijn
representatief voor een aandoening, maar worden
bij slechts een deel hiervan gevonden. Zo is de contactbloeding een stereotiep kenmerk van cervixcarcinoom, zoals progressie naar cervixcarcinoom dat
is voor cervicale intra-epitheliale neoplasie graad III
(CIN III), en een multifocaal voorkomen dat is voor
adenocarcinoom in situ (AIS). In werkelijkheid zijn
contactbloedingen zelden de voorboden van cervixcarcinoom, gaat CIN III bij een minderheid van
de patiënten en doorgaans na verloop van vele jaren over in een invasief carcinoom en komt AIS bij
slechts een kleine minderheid van de patiënten
multifocaal voor. Door ons te verlaten op stereotypen kunnen we volkomen verkeerde inschattingen
maken van het werkelijke risico, en daarmee niet
passend handelen.
In deze klinische les bespreek ik de ziektegeschiedenis van een jonge vrouw die de huisarts consulteerde vanwege contactbloedingen. Na afronding
van de diagnostiek en therapie impliceert haar situatie een stevige kans op obstetrische complicaties
in de toekomst. De casus wordt gebracht omdat de
wetenschappelijke kennis over cervicale neoplasie
bij jonge vrouwen haaks staat op de stereotiepe
cognities over deze aandoening. Daarnaast wordt
belicht hoe belangrijk overleg met de patholoog is
als het verslag van het histopathologische onderzoek niet duidelijk is of als beslissingen potentieel
grote consequenties hebben.

Ziektegeschiedenis
Een 24-jarige vrouw bezoekt de huisarts vanwege
contactbloedingen. De huisarts neemt materiaal af

voor onderzoek op een infectie van Chlamydia trachomatis en maakt een uitstrijkje voor cytologisch
onderzoek. In het uitstrijkje worden afwijkingen
gezien die passen bij matige dysplasie (KOPAC P5).
Patiënte wordt verwezen naar de gynaecoloog die
op geleide van het colposcopische beeld een drietal
biopten neemt. De ernstigste afwijking in de biopten is CIN II en besloten wordt tot een elektrochirurgische excisie van de transformatiezone. Hierbij
wordt een weefselstuk verkregen van 2,2 x 2,2 x 1,3
(aslengte) cm. Uit het verslag van het pathologische
onderzoek concludeert de gynaecoloog dat CIN III
en AIS zijn gezien en dat de neoplasie reikt tot in
het sneevlak. Op grond van het AIS wordt overgegaan tot een exconisatie, waarbij een conus wordt
gesneden van 2 x 1,5 x 4 (aslengte) cm. Bij histopathologisch onderzoek van de conus wordt een klein
focus CIN II gezien en de snijranden zijn vrij. Patiënte heeft na deze operatie geen onttrekkingsbloedingen meer en echografisch wordt een bloedophoping
in het cavum uteri vastgesteld. Het lukt niet om
onder algehele anesthesie en met ondersteuning
van echografisch onderzoek het cervicale kanaal te
openen. Vanwege verdenking op een fausse route
wordt in dezelfde zitting een diagnostische laparoscopie uitgevoerd. De verdenking wordt niet bevestigd. Patiënte wordt verwezen naar het AMC voor
verdere begeleiding.
Bij het eerste consult vertelt patiënte dat zij OAC
continu slikt en geen buikpijn heeft. Bij speculumonderzoek is geen cervix te zien, ook geen opening
van het endocervicale kanaal. Palpatoir is het corpus uteri normaal. Ik neem mij voor om met de
elektrochirurgische techniek littekenweefsel te verwijderen rond het distale endocervicale kanaal. Om
zeker te weten waar de cervixrest met het endocervicale kanaal is gelokaliseerd, wordt een MRI gemaakt waarbij tevoren een kraaltje is ingehecht in
de vaginatop op de plaats waar het distale endocervicale kanaal wordt vermoed (figuur 1). Op de MRI
toont de cervixrest met het endocervicale kanaal
een irregulair aspect, waarschijnlijk door de fibrose
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Figuur 1. Het beeld van de vaginatop met een kraaltje dat is ingehecht op de plaats waar het centrum
van de cervixrest wordt vermoed. Bruingele vlekken
zijn het gevolg van joderen.

Figuur 3. Histologisch beeld van CIN III met crypt
involvement.
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die na de eerdere ingrepen is opgetreden (figuur 2).
Deze bevinding doet vermoeden dat alleen verwijdering van littekenweefsel bij het distale endocervicale kanaal onvoldoende zal zijn voor het opheffen
van het haematometra. Daarom wordt onder algehele anesthesie en echoscopisch zicht overgegaan
tot perforatie van de fibrotische cervixrest richting
cavum uteri. De doorgang naar het cavum wordt
met hegarstiften opgerekt tot een diameter van
ongeveer 3 mm, waarna een multiload IUD wordt
geplaatst. Patiënte staakt het gebruik van OAC en
heeft daarna een normaal menstruatiepatroon.
Na afloop van de behandeling is het histopathologische materiaal opgevraagd voor revisie. In het
verslag van het onderzoek van het weefsel dat is
verkregen bij de lisexcisie lezen wij onder andere
het volgende: "Doorsneden door cervix biopsiemateriaal met endocervicaal epitheel met mucineus
aspect en met overgang naar endocervicaal epitheel
dat een duidelijk verstoorde opbouw toont met
voorkomen van cellen met irregulaire hyperchroma-

Figuur 2. MRI-opname. Het kraaltje (aangegeven met
de pijl) ligt centraal onder de verlittekende cervixrest.

Figuur 4. Histologisch beeld van de top van de conus. Stroma van de overgang cervix naar corpus met
endometriumklierbuizen.
tische kenmerken en toegenomen kern-cytoplasmaverhouding. (...) Afwijkend epitheel reikt tot in de
kapjes en gecauteriseerde resectierand. Meerdere
plaatsen squameuze metaplasie van endocervicale
klierbuizen met ernstige dysplasie en mogelijk ingroei vanuit bekledend epitheel van ernstig atypisch epitheel in de endocervicale klierbuizen." De
conclusie luidt dan: "Lisexcisie cervix: squameuze
metaplasie en ernstige dysplasie (CIN III). Tevens
squameuze metaplasie met ernstige dysplasie van
endocervicale klierbuizen. (…) Afwijkend epitheel is
niet geheel verwijderd."
Door de behandelende gynaecoloog is geconcludeerd dat sprake was van CIN III en AIS en een nietvrij sneevlak. Bij revisie door ons wordt alleen CIN
III met ingroei in de crypten (crypt involvement) gezien (figuur 3). Er is geen AIS, en in retrospect was
er dus geen indicatie voor een exconisatie. De patholoog beschrijft dat de afwijking reikt tot in het
resectievlak. Het wordt niet duidelijk of het gaat
om het endocervicale of ectocervicale resectievlak.

Bij revisie concluderen wij dat als het resectievlak
al de afwijking bevat, dit gebied klein is. Ook de
conus werd door ons gereviseerd. De top van de
conus bevat stroma van de overgang cervix naar
corpus met circulair endometriumbuizen (figuur 4).
In dit artikel komen eerst verschillende onderwerpen aan bod die voor de beoordeling van de onderhavige casus van betekenis zijn. In de dan volgende
bespreking worden de onderwerpen met elkaar verbonden.

Contactbloedingen
Contactbloedingen komen in de algemene populatie veel voor. In een groot prospectief cohortonderzoek onder vrouwelijke patiënten van 18-54 jaar
in Engelse huisartsenpraktijken bleek de incidentie
van contactbloedingen op jaarbasis 6%. De incidentie is sterk afhankelijk van de leeftijd: 13% onder 18-24-jarigen, 7% onder 25-34-jarigen, 5% onder
35-44-jarigen en 3% onder 45-54-jarigen. 2 In een
grote Nederlandse populatiestudie over het voorkomen van de genitale chlamydia-infectie respondeerden 4.304 seksueel actieve vrouwen van 15-29 jaar.
De vraag over een contactbloeding in de afgelopen
maand werd bevestigend beantwoord door ruim
4% van de vrouwen. 3 In een Nederlandse populatie
van 1.368 vrouwen die een polikliniek obstetrie en
gynaecologie bezochten, was ruim 40% jonger dan
30 jaar. 1300 vrouwen beantwoordden een vraag
over contactbloedingen (zonder verdere specificatie) en 59 (4,5%) gaven een bevestigend antwoord.4
Er zijn enige kleine studies over het voorkomen van
CIN in populaties van vrouwen met contactbloedingen. Over dit onderwerp zijn alleen recentere publicaties relevant; uitkomsten van onderzoek in een
tijd dat hormonale conceptiewering en intra-uteriene spiraaltjes nog niet algemeen werden toegepast, hebben hun betekenis verloren. De recentere
publicaties komen bijna allemaal uit het Verenigd
Koninkrijk waar aparte poliklinieken voor colposcopisch onderzoek bestaan. De beschreven populaties
zijn niet uniform gedefinieerd en de frequentie van
gelijktijdig voorkomende klachten zoals cyclus- of
menstruatiestoornissen verschilt. Tel daarbij op dat
er in Engeland flinke verschillen tussen de centra
bestaan bij de diagnostiek in geval van contactbloedingen.5 De gerapporteerde frequentie van CIN II-III
bij vrouwen met contactbloedingen varieert van 2
tot 10%.6-10
In de verschillende populaties van patiënten met
cervixcarcinoom loopt het percentage vrouwen dat
contactbloedingen (wisselend gedefinieerd) meldt,
uiteen van 0,7-39%. De hogere percentages worden
geregistreerd in ontwikkelingslanden. Voor westerse landen wordt geschat dat bij gemiddeld 11%

van de patiënten contactbloedingen de iatrotrope
klacht zijn. Voor het klinische handelen bij contactbloedingen is deze kennis van beperkte betekenis.
Daarvoor wil je weten hoe vaak bij een vrouw met
contactbloedingen de diagnose cervixcarcinoom
wordt gesteld. De auteurs van een systematische
review berekenden voor het huidige Engeland de
kans op cervixcarcinoom voor een vrouw die een
arts bezoekt vanwege contactbloedingen (contactbloedingen als iatrotrope klacht). Voor een vrouw
van 20-24 jaar is die kans 1:44.000. Voor de leeftijdscategorie 25-34, 35-44 en 45-54 is die kans respectievelijk 1: 5.600, 1:2.800 en 1:2.400.11

Cervicale neoplasie en topografische
kenmerken
In de transformatiezone van de cervix wordt endocervicaal cilinderepitheel vervangen door plaveiselepitheel. Het metaplastische plaveiselepitheel kan
na een infectie met HPV veranderen in cervicale
intra-epitheliale neoplasie (CIN), de voorloper van
het plaveiselcelcarcinoom. Op histologisch niveau
worden drie graden van ernst onderscheiden: lichte
dysplasie (CIN I), matige dysplasie (CIN II) en ernstige dysplasie en carcinoom in situ (CIN III). Verschillende graden van ernst kunnen naast elkaar op de
cervix aanwezig zijn. Determinanten van de ernst
zijn het geassocieerde specifieke HPV-type, de interactie van het virale DNA met het cellulaire DNA,12
en de plaats van de afwijking op de cervix. De ernst
van de afwijking neemt toe in de richting van de
endocervix; CIN III ligt meer proximaal dan CIN I.13
Crypt involvement, waarvan sprake was bij onze patiënte, is een gebruikelijk fenomeen bij CIN.14,15
Glandulaire intra-epitheliale neoplasie van de cervix (CGIN) is de voorloper van adenocarcinoom.
Evenals bij CIN worden bij CGIN drie graden onderscheiden; CGIN III wordt meestal aangeduid als
adenocarcinoma in situ (AIS). Minder bekend is dat
CGIN eveneens in de transformatiezone ontstaat, of
in ieder geval daartegenaan. Eén of meerdere skip
lesions of endocervicaal gelegen eilandjes voor de
kust van een groter areaal CGIN worden bij 10-15%
van de patiënten gevonden. De proximale (in endocervicale richting gelegen) grens van CGIN, inclusief de eilandjes voor de kust, ligt gemiddeld 8 mm
(spreiding 1-25 mm) van de neosquamocolumnaire
junctie. Daarbij moet de belangrijke kanttekening
worden gemaakt dat bij het overgrote deel (dertien
van de veertien) van de jonge vrouwen deze proximale grens ligt binnen 10 mm van de neosquamocolumnaire junctie.16

Natuurlijk beloop bij jonge vrouwen
In 1993 schatte Ostör op grond van uitgebreid literatuuronderzoek dat een derde van de CIN-III-afwij-
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kingen spontaan in regressie gaat.17 Dat getal, geldig
voor een groep vrouwen van alle leeftijden, staat nog
steeds. Yost et al. volgden 153 zwangere vrouwen
met een histologisch bevestigde CIN II-III en colposcopisch overzichtelijke transformatiezone. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar. Zij stelden 6-12 weken
na de bevalling vast dat de afwijking bij 58 (38%)
volledig was verdwenen en bij 37 (24%) regressie
was opgetreden tot CIN I.18 Serati et al. volgden 36
vrouwen (mediane leeftijd 31 jaar met spreiding 2342 jaar) bij wie in het begin van de zwangerschap
CIN II-III was vastgesteld. Er werd een expectatief
beleid gevoerd tot het eerste bezoek ongeveer 8-12
weken na de bevalling. Bij tien (27,8%) patiënten waren de afwijkingen volledig verdwenen en bij zeven
(19,5%) was regressie opgetreden tot CIN I.19 Op basis van rekenkundige ziektemodellen wordt aangenomen dat meer dan de helft van de CIN-III-afwijkingen
bij vrouwen van 20-24 jaar spontaan is verdwenen
op de leeftijd van 25 jaar.20
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Over de kans op progressie van CIN III naar invasief carcinoom komen de beste schattingen uit het
betreurenswaardige experiment van Herbert Green
in Nieuw-Zeeland. Green voerde een expectatief beleid bij vrouwen met CIN III. Op grond van dit onderzoek wordt de kans op progressie van CIN III tot
invasief carcinoom binnen dertig jaar geschat op
30-50%.21 Een Engelse groep heeft modellen ontworpen om deze kans te schatten voor vrouwen
van 20-24 jaar. De kans op progressie van CIN III
naar invasief carcinoom binnen vijf jaar kan niet
groter zijn dan 1% per jaar en ligt waarschijnlijk
rond de 0,5% per jaar. 20,22 Het verschil in de schatting van de onderzoekers uit Nieuw-Zeeland en
Engeland heeft wellicht van doen met leeftijdgebonden verschillen in persistentie van de afwijking: als
de meeste CIN-III-afwijkingen beginnen bij jonge
vrouwen, dan worden op 30-40-jarige leeftijd de
afwijkingen gevonden die niet spontaan in regressie zijn gegaan. De kans op progressie naar invasief
carcinoom is bij een oudere vrouw dan hoger dan
bij een jongere.
Cervixcarcinoom komt bij vrouwen jonger dan 30
jaar nauwelijks voor. Over de periode 2004-2008
werd per jaar in de Nederlandse populatie jonger
dan 30 jaar plaveiselcelcarcinoom bij gemiddeld 23
patiënten en adenocarcinoom bij gemiddeld zes patiënten vastgesteld. Uit de populatie jonger dan 25
jaar komen per jaar gemiddeld drie patiënten met
plaveiselcelcarcinoom en één patiënt met adenocarcinoom. Het overgrote deel van de patiënten overleeft de ziekte. 23
Het natuurlijke beloop van CGIN is veel moeilijker
te vangen omdat dit type afwijkingen gemakkelijk
wordt gemist bij cytologisch onderzoek en bij col-

poscopie zelden wordt herkend. Op grond van een
vergelijking van de gemiddelde leeftijd van patiënten met adenocarcinoom in situ en invasief adenocarcinoom van de cervix wordt geschat dat de
gemiddelde verblijfsduur van AIS dertien jaar is. Ter
vergelijking: de gemiddelde verblijfsduur van CIN III
is achttien jaar. 24 Over de kans op progressie en regressie van CGIN bestaan geen betrouwbare gegevens.

Veel vals alarm door cytologisch onderzoek bij jonge vrouwen
Volgens een Amerikaanse studie toont het uitstrijkje van 21-24-jarigen bij 9% van de jonge vrouwen lichte afwijkingen (categorie ASC-US en LSIL,
vergelijkbaar met onze categorieën KOPAC P2-4).
Histologisch vervolgonderzoek laat dan bij 2,64%
(2,15-3,20%) CIN III zien. 25 Overeenkomstige gegevens komen uit Engeland. In 2002 is de opbrengst
van het bevolkingsonderzoek onder de 20-24-jarigen als volgt: borderlineveranderingen 6,5%, lichte
dysplasie 5,9%, matige dysplasie 1,9% en ernstige
dysplasie 0,8%. 26 Het resultaat van bevolkingsonderzoek bij vrouwen van 20-24 jaar is onderzocht
in het Wales van 2003-2004. In een jaar tijd werden
26.415 cervixuitstrijkjes gemaakt bij 23.545 vrouwen van 20-24 jaar. In totaal 1.483 (6,3%) vrouwen
werden verwezen voor colposcopisch onderzoek en
446 (1,9%) vrouwen uit dit cohort ondergingen een
elektrochirurgische excisie van de transformatiezone (LETZ). 27

Schadelijke gevolgen van behandeling
De weinige literatuur over de kans op stenose van
het distale endocervicale kanaal is samengevat
door Monteiro et al. Een grove schatting zegt dat
stenosering optreedt bij 10% van de patiënten na
exconisatie en bij 5% van de patiënten na LETZ. 28
Exconisatie verhoogt de kans op perinatale mortaliteit (4,3% versus 0,5%; RR 2,9 met 95%-BI 1,4-5,8),
geboorte vóór 32/34 weken (4,6% versus 1,6%; RR
2,8 met 95%-BI 1,7-4,5) en geboorte vóór 28/30 weken (4,2 versus 0,8%; RR 5,3 met 95%-BI 1,6-17,4).29
Het obstetrische prijskaartje van de exconisatie kan
ook worden beschreven met NNTH (number needed
to treat to observe harm). De NNTH is het aantal
vrouwen dat behandeld moet worden om bij één
vrouw een bepaalde obstetrische complicatie ten
gevolge van de behandeling te zien. De NNTH’s
voor de diverse obstetrische complicaties staan in
tabel 1. Ook over de obstetrische risico’s van LETZ
verschenen wetenschappelijke gegevens. Een grote
Deense studie heeft als uitkomst dat LETZ het risico
op vroeggeboorte verdubbelt. Meer specifiek: met
iedere millimeter die van het endocervicale kanaal
wordt verwijderd, neemt het risico op vroeggeboorte toe met 6%. Herhaalde LETZ gaat samen met een

Obstetrische complicatie

Aantal uit te voeren exconisaties om één
obstetrische complicatie te zien (NNTH)

perinatale mortaliteit
geboorte voor 32/34 weken
geboorte voor 28/30 weken
geboortegewicht lager dan 2.000 gram
geboortegewicht lager dan 1.500 gram
geboortegewicht lager dan 1.000 gram

71
30
53
16
36
54

Tabel 1. Aantal uit te voeren exconisaties om genoemde obstetrische complicatie waar te nemen ten gevolge
van die exconisatie (NNTH).29
viervoudig risico op partus praematurus vergeleken
met de kans bij vrouwen die geen LETZ ondergingen.30,31

Bespreking
Contactbloedingen bij jonge vrouwen moeten niet
meteen doen denken aan cervixcarcinoom. Contactbloedingen komen op die leeftijd veel voor en
cervixcarcinoom nauwelijks. Je kunt er over twisten
of CIN III aanleiding geeft tot contactbloedingen, en
dat daarmee een indicatie voor de behandeling van
CIN III bestaat. De kans op spontane regressie van
CIN III bij jonge vrouwen is echter groot. Als de afwijking is voorbestemd om zich tot invasief carcinoom te ontwikkelen, duurt het meestal vele jaren
voor het zover is. Opsporen van neoplasie bij vrouwen jonger dan 25 jaar leidt tot veel behandelingen
van afwijkingen die nooit kanker zullen worden.
Behandelingen kunnen obstetrische consequenties
hebben. In het Verenigd Koninkrijk is het inmiddels vigerend beleid dat contactbloedingen bij vrouwen onder de 25 jaar geen indicatie meer zijn voor
cervixcytologisch onderzoek. In geval van contactbloedingen wordt alleen lichamelijk gynaecologisch
onderzoek uitgevoerd, waarbij de macroscopische
beoordeling van de cervix ongetwijfeld het belangrijkste is. Bij afwijkingen of twijfel volgt verwijzing
naar de gynaecoloog. 32
Maar wat als het toch zover is gekomen dat een
histologische diagnose op tafel ligt? Bij onze patiënte was CIN II vastgesteld in een biopt. Volgens
de nieuwe beleidslijn in de Verenigde Staten wordt
bij jonge vrouwen met CIN II een expectatief beleid
aanbevolen. Zelfs bij CIN III is het bij vrouwen jonger dan 25 jaar verdedigbaar om gedurende twee
jaar een expectatief beleid te volgen met herbeoordeling elke zes maanden. 33,34
Bij onze patiënte werd verondersteld dat AIS was
gezien in de weefselprise van de lisexcisie. Daarom
werd een conus gesneden met een aslengte van 4
cm waar eerder al een lisexcisie was uitgevoerd
met een aslengte van 1,3 cm. Het is dan niet uitzonderlijk dat in de top van de conus endometri-

um wordt gezien. Het snijden van een hoge spitse
conus (of cilinder) uit de cervix in geval van AIS is
historisch verklaarbaar; aanvankelijk werden wel
radicalere behandelingen voorgesteld.35 Met de huidige topografische kennis zijn er geen argumenten
meer om een conus met deze aslengte te snijden. In
geval van AIS is het volgens de nieuwe Britse richtlijn adequaat om bij jonge vrouwen niet meer weefsel te verwijderen dan tot 1 cm proximaal van de
neosquamocolumnaire junctie. 36 Excisies moeten
bij elke vrouw met terughoudendheid worden uitgevoerd als kinderwens, al dan niet actueel, in het
geding is. Het is beter om met een tweede operatie
een extra stukje weefsel te verwijderen dan na één
operatie te moeten concluderen dat een onnodig
grote marge van gezond weefsel is verwijderd. Bij
een recidief of residu kan het zelfs beter zijn om
CIN III of AIS te laten bestaan totdat de kinderwens
is vervuld of niet meer aan de orde is.
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Samenvatting
Bij een 24-jarige vrouw wordt een uitstrijkje gemaakt vanwege contactbloedingen. Op grond van
matige dysplastische afwijkingen in de uitstrijk
worden colposcopisch gerichte biopten genomen
en komt het uiteindelijk tot een lisexcisie van de
transformatiezone. Na het verslag van de klinisch
patholoog te hebben gelezen, rekent de gynaecoloog met cervicale intra-epitheliale neoplasie graad
III (CIN III), adenocarcinoom in situ (AIS) en een
niet-vrij sneevlak. Vanwege de AIS wordt besloten
tot exconisatie. Het klinische beleid bij deze patiënte wordt ter discussie gesteld. Betoogd wordt dat
bij een jonge vrouw met contactbloedingen beter
geen uitstrijkje kan worden gemaakt. De kans op
cervixcarcinoom bij een jonge (20-24-jarige) vrouw
met contactbloedingen wordt geschat op 1:44.000.
CIN III bij jonge vrouwen verdwijnt voor het merendeel spontaan; de kans op progressie tot invasief
carcinoom kan niet groter zijn dan 1% per jaar en
ligt waarschijnlijk rond de 0,5% per jaar. Van AIS is
weinig bekend over de kansen op regressie en progressie, wel dat de aanlooptijd van AIS naar invasief adenocarcinoom wordt geschat op gemiddeld
dertien jaar. Indien bij een jonge vrouw AIS wordt
gevonden, is het snijden van een conus met een beperkte aslengte veelal afdoende. Bij het overgrote
deel van deze patiënten reikt de aandoening niet
verder dan tot 1 cm proximaal van de neosquamocolumnaire junctie. Een exconisatie impliceert voor
de toekomst een extra kans van 1:53 op vroeggeboorte vóór 28/30 weken en van 1:71 op perinatale
mortaliteit ten gevolge van deze procedure. Daarom
is grote terughoudendheid met diagnostische en
therapeutische excisies gewenst. Ten slotte wordt
besproken dat de verslaglegging van de histopathologische bevindingen aanleiding heeft gegeven tot
misverstanden. Overleg met de patholoog is belangrijk als het verslag niet duidelijk is of als de voorgenomen behandeling potentieel grote consequenties
heeft.
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Trefwoorden
contactbloedingen, jonge vrouwen, cervicale intraepitheliale neoplasie, adenocarcinoom in situ
Summary
A cervical smear is made in a 24-year old woman
because of postcoital bleeding. On the basis of moderate dysplastic changes in the smear, colposcopically directed biopsies are taken and eventually
a loop excision of the cervical transformation zone
is carried out. After having read the report of the
pathologist, the gynaecologist counts with cervical

intraepithelial neoplasia grade III (CIN III), adenocarcinoma in situ (AIS) and a positive margin. Because of AIS, it is decided to execute a conisation.
The clinical policy in this patient is brought up for
discussion. The point is stressed that preferably
no cervical smear is made in a young woman with
postcoital bleeding. The probability of cervical cancer in a young (20-24 years old) woman with postcoital bleeding is estimated to be 1: 44,000. In the
majority of young women, CIN III disappears spontaneously; the probability of progression into invasive cancer will not be greater than 1% per year and
presumably is about 0,5% per year. We know little
about the probability of progression or regression of
AIS; however, the mean time interval between AIS
and invasive adenocarcinoma is estimated to be 13
years. If a young woman is diagnosed with AIS, the
excision of a cone with a limited axial length usually
suffices. In the great majority of the patients, the
disease does not extend further than 1 cm proximally of the neosquamocolumnar junction. For the
future, an exconisation implies an additional probability of 1:53 of premature birth before 28/30 weeks
and 1:71 of perinatal mortality because of this procedure. Therefore, great restraint is warranted regarding diagnostic and therapeutic excisions. Finally, it
is discussed that the report of the histopathological
findings has given rise to misunderstandings. It is
important to discuss the findings with the pathologist in case the report is not clear or the intended
treatment might bear serious consequences.
Keywords
postcoital bleeding, young women, cervical intraepithelial neoplasia, adenocarcinoma in situ
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versus
ik weet wat ik niet weet
De nieuwe genetica voor obstetrici
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Inleiding

Genetische onderzoekstechnieken

Conventionele chromosoomanalyse was gedurende
meer dan dertig jaar, met name sinds de ontwikkeling van de chromosoombanderingsmethoden gedurende de jaren zestig van de vorige eeuw, de gouden
standaard voor prenatale diagnose en het genetisch
onderzoek van miskraamweefsel, foetussen en neonati met multipele congenitale afwijkingen. Dit type
cytogenetische diagnose biedt de mogelijkheid om
aneuploïdie, gebalanceerde en ongebalanceerde translocaties en inversies, markerchromosomen en grote
deleties of duplicaties, die microscopisch zichtbar zijn,
te detecteren. Deze techniek mist weliswaar de resolutie om meer subtiele chromosoomafwijkingen, met
name diegene kleiner dan 5-6 Mb (megabasenparen =
1.000.000 basenparen) op te sporen. Deze beperking
wordt zelfs groter in geval van prenatale chromosomen geëxtraheerd uit amniocyten of chorionvilli, die
een lage banderingsresolutie hebben in vergelijking
met chromosomen uit leukocyten. Daartegenover
staat het feit dat submicroscopische deleties en duplicaties een belangrijke oorzaak zijn van congenitale
dysmorfieën, ontwikkelingsachterstand en andere genetische afwijkingen. Bij 20% van de patiënten met
syndromale en niet-syndromale mentale retardatie
liggen submicroscopische copy number-veranderingen aan de basis van de aandoening. Dit beklemtoont
de behoefte aan hoge resolutiescreeningsmethoden
voor de identificatie van genetische aandoeningen
in de prenatale diagnose en obstetrie. Fluorescentiein-situhybridisatie (FISH) is intussen welbekend en
werd ontworpen als een snelle screeningsmethode
voor de meest voorkomende aneuploïdieën en heeft
de resolutie van de cytogenetische analyse aanzienlijk verbeterd. Recent werd het conventionele cytogenetische onderzoek uitgebreid met de ontwikkeling
van DNA-gebaseerde methoden, te weten multiplex
ligation-dependent probe amplification (MLPA) en arraygebaseerde comparatieve genoomhybridisatie (array-CGH), waarbij vooral deze laatste de mogelijkheid
biedt om microscopische en submicroscopische chromosomale onbalans genoombreed aan te tonen.

Fluorescentie-in-situhybridisatie (FISH)
Hierbij worden fluorescent gelabelde DNA-probes
gehybridiseerd met interfase cellen of metafase uitstrijkjes. Dit biedt de mogelijkheid om kleine deleties
en duplicaties (onder de detectiegrens van de conventionele karyotypering) op te sporen. De uitslagtermijn is ongeveer 48 uur.

Fluorescentie-in-situhybridisatie

Figuur 1. FISH-techniek.
Multiplex ligation-dependent probe amplification
(MLPA)
MLPA is een multiplex PCR (polymerasekettingreactie) methode die de detectie van afwijkende copy
numbers tot vijftig verschillende genomische DNA- of
RNA-sequenties toelaat, en die in staat is sequenties, die enkel in één nucleotide verschillen, te onderscheiden. MLPA laat daarmee de amplificatie van
verschillende targets toe met enkel één primerpaar.
Elke probe bestaat uit twee oligonucleotiden die aangrenzende target sites op het DNA herkennen. Eén
oligonucleotideprobe bevat de sequentie herkend
door de forward primer, de andere de sequentie herkend door de reverse primer. Enkel als beide oligonucleotideprobes gehybridiseerd worden met hun
respectievelijke target, kunnen zij geligeerd worden
tot een complete probe. Het voordeel om de probe
in twee delen te splitsen is dat enkel de verbonden
oligonucleotiden, maar niet de ongebonden oligonucleotiden van de probes geamplificeerd worden. Als
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de probes niet op deze manier verdeeld waren, dan
zouden de primersequenties aan elk uiteinde geamplificeerd worden, ongeacht of zij gehybridiseerd zijn
met het template-DNA, en de amplificatieproducten
zouden niet afhankelijk zijn van het aantal target sites in het DNA van de proefpersoon. Elke complete
probe heeft een unieke lengte, zodat de resulterende amplicons gescheiden en geïdentificeerd kunnen
worden door elektroforese. Aangezien de forward
primer met fluorescentie gelabeld is, veroorzaakt
elk amplicon een fluorescente piek die gedetecteerd
kan worden. Als men het patroon van een bepaalde
proefpersoon vergelijkt met normale referentiewaarden, kan men de relatieve kwantiteit van elk amplicon bepalen. Deze ratio is een maat voor de ratio
waarin de targetsequentie aanwezig is in het DNA
van de patiënt. Tot 96 bepalingen kunnen gelijktijdig
verwerkt worden, met een beschikbaar resultaat binnen de 24 uur.

door het desbetreffende oligonucleotide gerepresenteerd wordt, aanwezig is in het DNA van de patiënt
ten opzichte van het controlemateriaal. Als het DNA
van een specifieke chromosoomregio egaal gerepresenteerd wordt door de twee bepalingen, zal de ratio
van rood-groenfluorescentie 1:1 zijn in het gedetecteerde fluorescentiesignaal. Indien er enkel één kopie
aanwezig is (monosomie), zal het signaal verschuiven
naar 0,5:1, terwijl in geval van drie kopieën (trisomie)
een 1,5:1-signaal waargenomen zal worden.

Figuur 3. Array-CGH.

Over weten en weten wat men niet weet

Figuur 2. MLPA-techniek.
Arraygebaseerde comparatieve genoomhybridisatie
(array-CGH)
CGH wordt gebruikt om het verschil tussen twee
verschillende DNA-bepalingen te onderzoeken wat
betreft copy number of dosis van een bepaald DNAsegment.
Bij array-CGH wordt het totale DNA van de patiënt
gelabeld met een rode fluorescerende kleurstof terwijl het DNA van het controlestaal gekenmerkt wordt
met een groene kleurstof. De twee gelabelde DNAbepalingen worden in evenredige hoeveelheden vermengd en gehybridiseerd op een microarraychip die
100.000 of meer enkelstrengige oligonucleotiden
bevat, waarbij elke oligonucleotide overeenkomt
met een andere unieke sequentie van het menselijke genoom. Deze unieke sequenties zijn zo gekozen
dat zij uniform verdeeld zijn in het genoom. De ratio van rood-groenfluorescentie afgegeven door de
probe van elke vlekkige oligonucleotidelocatie is een
maat hoeveel van het particuliere DNA-segment, dat

De beschikbaarheid van een heel gamma aan nieuwe
genetische moleculaire technieken heeft een revolutie tot stand gebracht in de praktijk van de prenatale
diagnose. Niet alleen zijn wij in staat veel subtieler
copy-number-variaties op te sporen, ook de uitslagtermijn werd significant verkort. Des te meer is het
van enorm belang dat de obstetricus zich bewust
wordt niet alleen van de impact van deze technieken
maar ook van de beperkingen en mogelijke ethische
implicaties.
Met de FISH-techniek kunnen op een snelle manier
deleties en duplicaties opgespoord worden die onder
de detectiegrens van de conventionele karyotypering
liggen. Echter FISH is een doelgerichte methode die
kennis vereist van de relevante regio, en zij kan enkel gebruikt worden voor het screenen van één of enkele genomische regio's tegelijk. Het is een handige
en snelle methode om op prenatale stalen de meest
voorkomende aneuploïdieën (te weten 13, 18, 21 en
geslachtschromosomen) of bekende microdeletiesyndromen zoals het digeorgesyndroom (microdeletie
22q11) of prader-willi/angelmansyndroom (microdeletie 15q11-13) op te sporen. Het nadeel van deze
techniek is dat enkel gericht naar een beperkt aantal
chromosomale locaties gezocht kan worden, zodat
er al een klinisch vermoeden van het syndroom in
kwestie moet bestaan op basis van voorafgaande onderzoeksmethoden, zoals prenatale echografie.
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De MLPA-reactie is snel, goedkoop en gemakkelijk
uit te voeren. Deze techniek heeft een verscheidenheid van toepassingen zoals analyse van DNA-methylatie, relatieve RNA-kwantificering, chromosomale
karakterisering van cellijnen en weefsel, detectie van
gen-copy number, aantonen van duplicaties en deleties en aneuploïdiedeterminatie. Zij kan eveneens
gebruikt worden om mutaties en single nucleotidepolymorfismen op te sporen. Dit alles maakt haar
geschikt voor het gebruik in de obstetrie. Een ander
aangewezen toepassingsgebied is het gebruik van
MLPA bij het onderzoek van miskraamweefsel.1,2 De
belangrijkste beperking van MLPA, zeker met betrekking tot prenataal materiaal, is dat deze techniek niet
in staat is om een polyploïdie, translocatie of inversie
of een laaggradig mozaïek te detecteren.
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Array-CGH is een nieuwe en verbluffende techniek
die simultaan regio's dwars over het hele genoom
evalueert en de detectie van ongebalanceerde structurele en numerieke chromosoomafwijkingen van
minder dan 100 kb (kilobasenparen = 1.000 basenparen) toelaat. Deze methode overwint tevens belangrijke beperkingen van de klassieke karyotypering
zoals het vereiste van celcultuur en daardoor langere
resultaattermijn, doordat zij gebruikmaakt van ongekweekt materiaal. Veel genetische centra beschikken
inmiddels over deze techniek zodat zij in toenemende mate gebruikt wordt voor prenatale diagnostiek.3-6
Een van de belangrijkste valkuilen bij deze hoogsensibele techniek is daarentegen het feit dat een aantal copy number-onevenwichtigheden klinisch niet
significant zijn met betrekking tot het te verwachten
fenotype. Dit heeft belangrijke implicaties voor prenatale counseling en angst bij de ouders.4 Omdat het
een genoomwijde techniek betreft, zullen alle aneuploïde locaties gedetecteerd worden en kan men
geconfronteerd worden met de situatie dat men afwijkingen opspoort die niet onmiddellijk tot congenitale pathologie leiden, maar tot ziektebeelden met
een late-onset. De amniocyten kunnen bijvoorbeeld
een deletie vertonen in een tumorsuppressorgen, zoals het BRCA-gen, wat klinisch betekent dat de foetus
in kwestie later een significant verhoogd risico heeft
op borst- en eierstokkanker. Dit is informatie die in
eerste instantie door de ouders niet gevraagd was,
maar indien bekend hun onzekerheid en angst zal
verhogen. Hetzelfde geldt voor deleties en duplicaties
die tot ziekte zouden kunnen leiden zonder onmiddellijke consequenties voor de gezondheid van de
neonatus te hebben. Een voorbeeld hiervan is de locus 16p11.2; deleties op deze plaats kunnen leiden tot
obesitas later in het leven.7 Uiteraard is dit belangrijke gezondheidsinformatie, maar niet in een prenatale setting.
Tevens is deze methode niet in staat om gebalanceerde chromosoomafwijkingen zoals translocaties en in-

versies aan te tonen, kan mozaïcisme maar tot een
bepaald percentage waargenomen worden en is zij
beduidend duurder. Hoewel array-CGH dan ook duidelijk voordelen heeft ten opzichte van de klassieke
cytogenetische onderzoeken bij bepaalde toepassingen, wordt zij momenteel (nog) niet aangeraden als
vervanging bij de prenatale diagnostiek.8 Er zijn niettemin verschillende mogelijkheden om deze techniek
verantwoord in te zetten bij de analyse van prenatale stalen. Enerzijds kan men de indicaties waarvoor
deze techniek gebruikt wordt limiteren tot foetussen
waarbij echografische afwijkingen werden vastgesteld. Anderzijds kan men zich beperken tot het opsporen van bekende microdeletiesyndromen zoals
de volgende (niet-limitatieve) lijst: wolf-hirschhornsyndroom (4p16.3), cri-du-chatsyndroom (5p15.2),
williams-beurensyndroom (7q11.23), beckwith-wiedemannsyndroom (11p15.5), angelmansyndroom
(15q11-q13), prader-willisyndroom (15q11-q13), rubinstein-taybisyndroom (16p13.3), smith-magenissyndroom (17p11.2), miller-diekersyndroom (17p13.3),
CATCH22/digeorge/VCFS-syndroom (22q11.2). Algemene criteria voor chromosomale loci gebruikt op
een prenatale microarray zijn: een significant deel
van de gevallen wordt veroorzaakt door deleties of
duplicaties; de ziekte is van significant klinisch belang; het spectrum van de ziekte is bekend en de
ziekte is geassocieerd met echografische afwijkingen.
Het is duidelijk dat het in deze context meer dan ooit
van belang is om verantwoorde keuzes te maken en
te weten wat men mogelijkerwijze niet weet.
Tevens is een multidisciplinaire benadering gedurende het diagnostische procedé in de obstetrie onmisbaar. Enkel met een genetische counseling kan in
een prenatale setting, maar ook bij de analyse van
miskraamweefsel en infertiliteitspatiënten verzekerd
worden dat de patiënten/aanstaande ouders relevante informatie verkrijgen en de meest geschikte genetische techniek toegepast wordt.

Conclusie
Een hele waaier aan nieuwe moleculaire genetische
technieken staat ter beschikking van het diagnostische proces in de verloskunde.
De obstetricus moet vertrouwd zijn met de mogelijkheden die hierdoor geboden worden en in overleg
met de geneticus een nauwkeurige keuze maken welke de meest geschikte procedure is, afhankelijk van
enerzijds het toepassingsgebied (prenatale diagnose,
onderzoek op miskraamweefsel of bij infertiliteitspatiënten) en anderzijds het risicopotentieel (screening
versus individuele diagnostiek) van de onderzochte
populatie. Non-directieve counseling van de betrokkenen door een multidisciplinair team is hierbij geboden.

Literatuur
1. Deshpande M, Harper J, Holloway M, Palmer R,
Wang R. Evaluation of array comparative
genomic hybridization for genetic analysis of
chorionic villus sampling from pregnancy loss in
comparison to karyotyping and multiplex
ligation-dependent probe amplification. Genet
Test Mol Biomarkers 2010;14:421-4.
2. Boormans EM, Birnie E, Oepkes D, Galjaard RJ,
Schuring-Blom GH, Lith JM van; MLP and
Karyotyping Evaluation (M.A.K.E.) Study Group.
Comparison of multiplex ligation-dependent
probe amplification and karyotyping in prenatal
diagnosis. Obstet Gynecol.2010;115:297-303.
3. Maya I, Davidov B, Gershovitz L, Zalzstein Y, Taub
E, Coppinger J, et al. Diagnostic utility of
array-based comparative genomic hybridization
(aCGH) in a prenatal setting. Prenat Diagn
2010;30:1131-7.
4. Hillman SC, Pretlove S, Coomarasamy A,
McMullan DJ, Davison EV, Maher ER, et al.
Additional information from array Comparative
Samenvatting
Genetische onderzoeksmethoden spelen een belangrijke rol in het diagnostische proces van de obstetrie, zowel in de prenatale kliniek als ook bij habituele abortus en infertiliteitspatiënten. De evolutie
van genoomwijde-DNA-gebaseerde methoden heeft
een revolutie veroorzaakt van de klinische praktijk,
niet alleen door een indrukwekkende verkorting
van de uitslagtermijn maar ook door de enorme resolutie van deze technieken, die de perceptie van
subtiele veranderingen in het menselijke genoom
mogelijk maken. Het is dan ook van immens belang
dat de obstetricus zich bewust is van het principe,
de indicatie, beperking en mogelijke ethische implicaties van de beschikbare technologie.

5.

6.

7.

8.

Genomic Hybridisation (array CGH) technology
over conventional karyotyping in prenatal
diagnosis - a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;37:6-14.
Kleeman L, Bianchi DW, Shaffer LG, Rorem E,
Cowan J, Craigo SD, et al. Use of array comparative genomic hybridization for prenatal diagnosis
of fetuses with sonographic anomalies and
normal metaphase karyotype. Prenat Diagn
2009;29:1213-7.
Bi W, Breman AM, Venable SF, Eng PA, Sahoo T,
Lu XY, et al. Rapid prenatal diagnosis using
uncultured amniocytes and oligonucleotide array
CGH. Prenat Diagn 2008;28:943-9.
Walters RG, Jacquemont S, Valsesia A, Smith AJ
de, Martinet D, et al. A new highly penetrant form
of obesity due to deletions on chromosome
16p11.2. Nature 2010;463:671-5.
ACOG Committee Opinion No. 446: array
comparative genomic hybridization in prenatal
diagnosis. Obstet Gynecol 2009;114:1161-3.

mous resolution of these techniques, which make the
perception of subtle changes in the human genome
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De kennis van gezonde
primigravidae over preeclampsie en HELLP-syndroom
K. Broekhuijsen, J.G. Aarnoudse en M.G. van Pampus
Introductie
Volgens de Nederlandse richtlijnen zouden alle
zwangere vrouwen moeten worden voorgelicht over
hypertensieve complicaties zoals pre-eclampsie (PE)
en HELLP-syndroom (HELLP). In hoeverre deze voorlichting in de praktijk plaatsvindt, is niet bekend. In
de praktijk komen we echter regelmatig voorbeelden tegen van vertraging die ontstond doordat een
vrouw met klachten niet tijdig een zorgverlener consulteerde. Daarnaast weten we uit onderzoek naar
substandard care dat ruim 80% van de vrouwen die
uiteindelijk overleden ten gevolge van een hypertensieve aandoening, niet aantoonbaar was voorgelicht
over alarmsymptomen. Om te onderzoeken of een
gebrek aan kennis over pre-eclampsie en HELLP-syndroom onder zwangeren mogelijk een rol speelt bij
de morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen,
inventariseerden we door middel van een vragenlijst
de basiskennis over dit onderwerp onder zwangeren
die (nog) niet waren voorgelicht.

Achtergrond
Zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoeningen (PE, HELLP en eclampsie) vormen wereldwijd
een belangrijke oorzaak van maternale morbiditeit
en mortaliteit.1 In Nederland worden jaarlijks circa 15.000 zwangerschappen gecompliceerd door
hypertensie;2 ongeveer een kwart van de ernstige
maternale morbiditeit heeft een relatie met hypertensieve aandoeningen3 en 40% van de maternale
sterfte wordt veroorzaakt door deze aandoeningen
en hun complicaties.4 Zwangerschapsgerelateerde
hypertensieve aandoeningen zijn daarmee de belangrijkste oorzaak van maternale sterfte in ons land.
PE en HELLP kunnen gepaard gaan met symptomen
zoals hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik en oedeem (tabel 1); het
optreden van de genoemde symptomen tijdens relevante periodes van de zwangerschap en het kraambed zou dan ook moeten leiden tot een verdenking
op deze aandoeningen.

De symptomen van PE en HELLP zijn echter variabel, meestal niet indrukwekkend en soms moeilijk te
onderscheiden van onschuldige ongemakken tijdens
de zwangerschap of aandoeningen die niet zwangerschapsgerelateerd zijn.20 Voorbeelden van vertraging
die ontstond doordat een vrouw met symptomen van
PE of HELLP niet tijdig een zorgverlener consulteerde, komen we in de praktijk dan ook regelmatig tegen.21 Voorlichting over PE en HELLP zou deze patient
delay kunnen verkorten en op die manier kunnen bijdragen aan het verminderen van de maternale morbiditeit en mortaliteit.
Er is weinig bekend over de kennis van Nederlandse zwangeren over PE en HELLP. Uit onderzoek naar
substandard care-factoren weten we dat 81% van de
vrouwen die overleden ten gevolge van een hypertensieve aandoening, niet aantoonbaar was voorgelicht over de alarmsymptomen waarbij ze contact op
zouden moeten nemen met een zorgverlener.22 Dat
terwijl voorlichting over de symptomen van PE en
HELLP volgens de Nederlandse richtlijnen een vast
onderdeel zou moeten zijn van de prenatale zorg aan
alle zwangere vrouwen!23,24
Om te onderzoeken of een gebrek aan kennis over
PE en HELLP onder zwangeren mogelijk een rol
speelt bij de morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen, inventariseerden we door middel van een
vragenlijst de basiskennis over dit onderwerp onder
zwangeren die (nog) niet waren voorgelicht. We onderzochten tevens het informatiegebruik van deze
vrouwen en hun behoefte aan informatie over mogelijke zwangerschapscomplicaties.

Methode
Van juli tot en met september 2009 werd via eerstelijnsverloskundigenpraktijken in de regio Groningen
een vragenlijst verstrekt aan primigravidae met een
maximale amenorroeduur van dertig weken. Door alleen in de eerste lijn te includeren was er geen bias
ten gunste van vrouwen met risicofactoren voor het
ontwikkelen van PE of HELLP (die daardoor wellicht
meer kennis zouden kunnen hebben over deze aan-
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Symptomen
Studie

Methode

Aantal,
aandoening

Zwart et al.
20085

dossieronderzoek

Douglas et
al. 19946

Hoofdpijn

Buikpijn

Nausea

Braken

Visusstoornissen

213
eclampsie

69%

45%

49%

28%

41%

dossieronderzoek

383
eclampsie

50%

19%

Katz et al.
20007

dossieronderzoek

53
eclampsie

64%

Chames et
al. 20028

89
eclampsie

69%

12%

214
eclampsie

56%

17%

Abraham et
al. 200110

dossieronderzoek
retrospectieve
enquete
screening
op HT

Penney et
al. 2007 11

dossieronderzoek

14
eclampsie

Penney et
al. 2007 12

dossieronderzoek

14
eclampsie

Penney et
al. 200613

dossieronderzoek

15
eclampsie

67%

Kullberg et
al. 200214

dossieronderzoek

80
eclampsie

10%

18%

Ekholm et
al. 199915

dossieronderzoek

77
eclampsie

66%

23%

27%

Andersgaard et al.
200616

dossieronderzoek

211
eclampsie

66%

31%

34%

Weinstein
198517

dossieronderzoek

57
HELLP

86%

84%

Martin et
al. 199918

dossieronderzoek

771
HELLP

53-61%

1650%

15-35%

Martin et
al. 199918

dossieronderzoek

293
ernstige PE

68%

13%

15%

Audibert et
al. 199619

dossieronderzoek

48%

66%

34%

17%

Audibert et
al. 199619

dossieronderzoek

48%

35%

23%

17%

Audibert et
al. 199619

dossier
onderzoek

67
HELLP
71
partiële
HELLP
178
ernstige PE

40%

5%

5%

19%

Knight et
al. 20079
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13
HELLP

Overig

Geen

55%
hyperreflexie

11%

19%

41%

Geen hypertensie/
proteïnurie
laatste controle

43%

32%
25%

28%

26%

23%

21%

4662%

62%

77%
oedeem
43%
oedeem

43%

79%
18%

64%

29%

47%
69%

8%

19%

29%

<1%
dyspnoe
11% rusteloos/
prikkelbaar

26%

13%

67%
oedeem

Zoekstrategie: “pregnancy induced hypertension”, “gestational hypertension”, preeclampsia, HELLP-syndrome en eclampsia;
signs, symptoms, diagnosis.
Tabel 1. Literatuuronderzoek symptomen PE/HELLP.

Respondenten
De deelnemende verloskundigenpraktijken vertegenwoordigden in de onderzoeksperiode circa
vijfhonderd primigravidae (schatting op basis van

117

Leeftijd, gemiddelde (SD)

28,3 jaar (5,0)

Amenorroeduur, mediaan (interkwartielafstand)

20 weken (8)

Etniciteit

Opleidingsniveau

Nederlands
Overig

90,6%
9,4%

Lager opgeleid
(basis-/middelbaar onderwijs,
mbo)

61,5%

Hoger opgeleid
(hbo, wo)

38,5%

Tabel 2. Respondenten.
De gemiddelde leeftijd van de respondenten verschilde niet significant van de gemiddelde leeftijd van
primigravidae in Nederland (respectievelijk 28,3 en
28,9; one sample t-test; p = 0,2) Wel was het percentage vrouwen van Nederlandse afkomst onder de
respondenten significant hoger (respectievelijk 90,6
en 82,7%, chikwadraattoets, p(exact) = 0,03).2
Kennisvragen
Van de respondenten had 76,1% vóór het lezen van
de vragenlijst al eens gehoord van zwangerschapsvergiftiging, pre-eclampsie of HELLP. De meeste respondenten (66,3%) hoorden van deze aandoeningen
via familie, vrienden of collega’s, 37,1% hoorde ervan
via de media, 5,6% via zorgverleners en 9,0% op
overige manieren (met name via het eigen werk in de
gezondheidszorg) (figuur 1).
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Verloskundigenpraktijken
Van de achttien benaderde verloskundigenpraktijken, zagen er tien af van deelname. De genoemde
redenen om niet deel te nemen waren: een te groot
aantal onderzoeken dat al liep binnen de praktijk,
te veel drukte/personeelsgebrek/waarnemers in de
praktijk, geen angst willen zaaien onder cliënten, en
opmerkingen over de lengte/moeilijkheidsgraad van
de vragenlijst.

Aantal

er
len
er
/m
ed
icu

Resultaten

jaarlijkse gemiddelden van deze praktijken). Er werden in totaal 127 ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Daarvan werden er tien geëxcludeerd omdat
de respondent niet aan de inclusiecriteria voldeed.
Het totaal aantal respondenten kwam daarmee op
117 (23,4% van het geschatte aantal potentiële respondenten). Hun karakteristieken zijn samengevat in
tabel 2.

Zo
rg
v

doeningen). Door alleen primigravidae te includeren
was er geen invloed van ervaringen in eerdere zwangerschappen. Door een maximum amenorroeduur
van dertig weken aan te houden werden ook ervaringen uit de huidige zwangerschap zo veel mogelijk
vermeden; bovendien werd op die manier het effect
van eventueel gegeven voorlichting zo veel mogelijk
uitgesloten, zodat we de individuele kennis zouden
meten en niet de voorlichtingsgewoontes van de
deelnemende verloskundigenpraktijken.
Omdat er geen gevalideerde vragenlijst over het onderwerp bestond, hebben we zelf een vragenlijst
ontwikkeld en getest. Deze vragenlijst begon met
kennisvragen over PE en HELLP, die konden worden
beantwoord met 'waar', 'niet waar' of 'dat weet ik
niet'. De symptomen die daarbij beschouwd werden
als symptomen van PE en HELLP, waren gebaseerd
op een literatuurstudie (tabel 1). Deze symptomen
werden in de vragenlijst afgewisseld met symptomen
die niet voorkomen bij PE of HELLP. Respondenten
die aan het begin van de vragenlijst invulden nog
nooit gehoord te hebben van zwangerschapsvergiftiging, pre-eclampsie of HELLP-syndroom vulden de
kennisvragen niet in en werden gescoord alsof ze
overal 'dat weet ik niet' hadden ingevuld. Daarna
werd door middel van een lijst waarop informatiebronnen aangekruist en/of ingevuld konden worden,
geïnventariseerd welke bronnen van informatie
over zwangerschap en bevalling de respondenten
gebruikten. Tot slot werd de behoefte aan informatie over complicaties geïnventariseerd, door middel van stellingen die beantwoord werden op een
vijfpuntsschaal. Een likertschaal voor 'behoefte aan
informatie' werd hieruit geconstrueerd met behulp
van bevestigende factoranalyse volgens de multiple
group method.25 De betrouwbaarheid van de schaal
werd beoordeeld aan de hand van Cronbach’s alfa
(minimaal 0,6), en de individuele item-totaalcorrelaties (minimaal 0,3).26
Alle analyses werden uitgevoerd met behulp van
SPSS 16.0.27

Figuur 1. Manier waarop respondenten bekend waren
met de begrippen zwangerschapsvergiftiging, preeclampsie of HELLP (meerdere antwoorden mogelijk).
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Aantal symptomen terecht als
symptoom aangemerkt
0
≥1
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Aantal symptomen 'weet niet'

n (%)

1
2
3
4

55 (47,0)
57 (48,7)
15 (12,8)
10 (8,5)
16 (13,7)
13 (11,1)

5

3 (2,6)

Aantal symptomen onterecht niet als symptoom
aangemerkt

n (%)

0
≥1

7 ( 6,0)
105 (89,8)
18 (15,4)
11 (9,4)
12 (10,3)
12 (10,3)

1
2
3
4
5 (23,9%*+
20,5%†)

0
≥1

52 (44,4)

n (%)

1
2
3
4

96 (82,1)
16 (13,7)
11 (9,4)
2 (1,7)
1 (0,9)
2 (1,7)

5

0 (0,0)

* Respondenten die nog nooit van PE of HELLP gehoord hadden (en dus per definitie de symptomen niet
kenden). † Respondenten die bij alle symptomen van PE/HELLP 'weet niet' invulden.
Tabel 3. Antwoorden op kennisvragen symptomen PE/HELLP (n = 117).
fout geantwoord

Hoofdpijn(114)

weet niet

Pijn in de bovenbuik(113)

goed geantwoord

Misselijkheid en overgeven(113)
Oedeem(vocht vasthouden)(114)
Sterretjes/lichtflitsen zien(113)

Voorkomen: 1ste helft zwangerschap(112)
Voorkomen: 2de helft zwangerschap(114)
Voorkomen: Tijdens/na bevalling(114)
Incidentie(113)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figuur 2. Kennisvragen over de symptomen en het vóórkomen van pre-eclampsie en HELLP-syndroom.
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Naast de 23,9% van de respondenten die nog nooit
van PE of HELLP gehoord had, wist nog eens 20,5%
niet welke klachten kunnen duiden op deze aandoeningen (tabel 3). Van de respondenten kende 48,7%
één of meerdere relevante symptomen (hoofdpijn,
misselijkheid en braken, pijn in de bovenbuik, sterretjes/lichtflitsen zien of oedeem); 2,6% kende ze allemaal. Verder dacht 13,7% van de respondenten dat
één of meerdere symptomen geen aanwijzing kunnen zijn voor PE of HELLP, terwijl dat wél het geval
is. Omgekeerd dacht 14,6% van de respondenten dat
één of meer klachten kunnen wijzen op PE of HELLP,
terwijl dat níet het geval is (niet in de tabel).
Oedeem was het bekendste symptoom (37,7%), gevolgd door misselijkheid en braken (29,2%), hoofdpijn (26,3%), visusstoornissen (23,0%) en pijn in
de bovenbuik (18,6%) (figuur 2). Van de respondenten wist 50,9% dat PE en HELLP in de tweede helft
van de zwangerschap voorkomen; 17,5% wist dat
het risico na de bevalling niet voorbij is. Overigens

dacht 13,4% ten onrechte dat er ook een risico op
deze aandoeningen bestaat in de eerste helft van
de zwangerschap. Van de respondenten wist 79,6%
niet hoe vaak zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoeningen voorkomen; de incidentie werd
door 16,8% onderschat, en slechts 3,5% antwoordde
correct dat de incidentie in de orde van grootte van
1-10% ligt.
Informatiegebruik
Voor informatie over zwangerschap en bevalling
wendden de respondenten zich vooral tot zorgverleners en internet; beide werden door 94,0% van
de respondenten geraadpleegd (figuur 3). Daarna
volgden tijdschriften (71,8%), familie (64,9%), vrienden (58,1%), boeken (55,6%) en folders (51,3%). Cadeaupakketten (29,9%), kranten (12,0%) en televisie
(6,0%) werden ook door enkele respondenten aangeduid als informatiebronnen over zwangerschap en
bevalling.

Behoefte aan informatie over complicaties
Over de behoefte aan informatie over complicaties
werd een schaal geconstrueerd op basis van acht
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Figuur 3. Geraadpleegde informatiebronnen over
zwangerschap en bevalling (meerdere antwoorden
mogelijk).
stellingen. Deze schaal had een Crohnbach’s alfa van
0,8 en item-totaalcorrelaties uiteenlopend van 0,5 tot
0,7. De mogelijke scores liepen uiteen van 0 (geen
behoefte) tot 32 (veel behoefte). De behoefte aan informatie over complicaties onder de respondenten
was met een mediaan van 22 hoog (spreiding 11-32,
interkwartielafstand 6) (figuur 4).
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Figuur 4. Boxplotscore op de schaal 'behoefte aan
informatie'.

Discussie
Uit ons onderzoek naar kennis over PE en HELLP
blijkt dat het merendeel van gezonde primigravidae
wel eens gehoord heeft van deze aandoeningen. Bijna de helft van hen weet echter niet welke klachten
relevant zijn, en een aantal heeft onjuiste veronderstellingen waardoor ze zich onterecht veilig zouden
kunnen wanen. Dit gebrek aan kennis is van belang
omdat er een patient delay door kan ontstaan, dat
van invloed kan zijn op de morbiditeit en mortaliteit
van PE en HELLP.
Om zo veel mogelijk zwangeren met voorlichting
te bereiken, zou deze op basis van ons onderzoek
via zorgverleners of internet plaats moeten vinden.
Vanwege de betrouwbaarheid zou voorlichting via
zorgverleners wat ons betreft de voorkeur hebben,
wellicht ondersteund door een 'erkende' website.
De grote behoefte aan informatie over mogelijke
complicaties van onze respondenten lijkt erop te duiden dat zwangeren zelf in ieder geval openstaan voor

voorlichting over PE en HELLP.
Er zijn twee belangrijke redenen om gezonde zwangeren, die ogenschijnlijk geen verhoogd risico op
PE en HELLP hebben, toch voor te lichten over deze
aandoeningen. Ten eerste is het onvoldoende om
alleen vrouwen voor te lichten op het moment dat
een oplopende tensie, hypertensie en/of proteïnurie
geconstateerd worden. PE en HELLP kunnen namelijk in korte tijd ontstaan – tussen controles in –, ook
bij voorheen normotensieve vrouwen zonder proteïnurie.14 Bovendien is bij HELLP niet altijd sprake van
hypertensie en proteïnurie.28 Ten tweede zullen vrouwen die niet zijn voorgelicht, zich waarschijnlijk niet
vanzelf bij een zorgverlener melden bij het ervaren
van symptomen die kunnen passen bij PE of HELLP:
als de klachten niet geassocieerd worden met PE of
HELLP, zijn ze op zich meestal niet ernstig genoeg om
contact met een zorgverlener te verantwoorden. 8,20
Een potentieel nadeel van voorlichting over PE en
HELLP aan alle zwangere vrouwen is de mogelijkheid
dat dit zal leiden tot een groter aantal vrouwen dat
een zorgverlener consulteert met klachten die zouden kunnen duiden op een hypertensieve aandoening. Onder hen zullen ook vrouwen zijn die geen
PE of HELLP blijken te hebben. Wat ons betreft is
dit echter geen reden om voorlichting achterwege te
laten: hopelijk zullen degenen die wel PE of HELLP
hebben namelijk met minder vertraging gediagnosticeerd kunnen worden.
Met dit onderzoek hebben we niet aangetoond dat er
daadwerkelijk een relatie bestaat tussen voorlichting
over PE en HELLP, kennis over dit onderwerp, en de
morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen. Er
zijn echter wel aanwijzingen dat vrouwen die voorgelicht zijn over PE en HELLP daadwerkelijk meer
kennis hebben over dit onderwerp.29 Verder is de
relatie tussen voorlichting, kennis, patient delay en
zwangerschapsuitkomst wel aangetoond voor vroeggeboorte;30 wij denken dat voorlichting over PE en
HELLP op soortgelijke wijze de morbiditeit en mortaliteit van deze aandoeningen kan verminderen.
De mogelijkheden om de resultaten van ons onderzoek te generaliseren zijn beperkt. Ten eerste is het
aantal respondenten relatief klein. Ten tweede zijn er
geen gegevens over de respons. Dit is het gevolg van
onze keuze om, gezien het geringe draagvlak voor
onze studie, niet van de deelnemende verloskundigenpraktijken te vereisen dat ze gegevens over respons zouden registreren. Tot slot werden bepaalde
groepen zwangeren geëxcludeerd om het aantal confounders te beperken, waardoor echter ook informatie over enkele groepen zwangeren ontbreekt.
Aangezien autochtone vrouwen en vrouwen met een
hoog opleidingsniveau oververtegenwoordigd waren
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onder de respondenten, en er mogelijk sprake was
van responsbias, zou het werkelijke kennisniveau
van de Nederlandse primigravidae nog wel eens lager kunnen zijn dan dat in onze steekproef.
In dit onderzoek hebben we de basiskennis van vrouwen die nog niet waren voorgelicht geïnventariseerd.
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen of een gebrek
aan kennis een rol speelt bij de morbiditeit en mortaliteit van PE en HELLP, moeten we daarnaast onderzoeken in hoeverre er in de huidige praktijk voorlichting
wordt gegeven over hypertensie in de zwangerschap
en hoe dat het kennisniveau beïnvloedt. Een meting
vóór en na het verwachte moment van voorlichting,
gecombineerd met (semi)gestructureerde interviews
zou daarvoor geschikt zijn. Om naast kennis de praktijk van het zogenaamde 'hulpzoekgedrag' te onderzoeken, zouden hypothetische symptomen aan
zwangere vrouwen voorgelegd kunnen worden om
te onderzoeken welke actie ze daarop zouden ondernemen; daarnaast kan door middel van (semi)gestructureerde interviews met zwangere vrouwen met
PE of HELLP onderzocht worden welke factoren hun
hulpzoekgedrag hebben beïnvloed. Aan de hand van
een prospectieve RCT waarin de helft van de vrouwen
standaardzorg ontvangt en de andere helft extra wordt
voorgelicht over hypertensieve complicaties, kan uiteindelijk worden vastgesteld of voorlichting over PE en
HELLP invloed heeft op de zwangerschapsuitkomst.
Samenvattend: gezonde primigravidae weten weinig
over pre-eclampsie en HELLP-syndroom. Voorlichting
over deze aandoeningen aan zwangere vrouwen zou
het patient delay bij het stellen van de diagnose kunnen verkorten en daarmee wellicht de morbiditeit en
mortaliteit kunnen verminderen. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk om te kunnen beoordelen hoe
de huidige voorlichting functioneert.
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Met dank aan dr. Tjeerd Tijmstra voor zijn hulp bij
het opstellen van de vragenlijst en aan alle deelnemende verloskundigenpraktijken voor het verspreiden van de vragenlijst.
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geen aanwijzing kunnen zijn voor PE of HELLP.
Een groot deel van de vrouwen zou dus waarschijnlijk niet adequaat reageren bij het ervaren van
symptomen die kunnen duiden op PE of HELLP,
waardoor een patient delay ontstaat. Verder onderzoek is noodzakelijk om te kunnen beoordelen hoe
de huidige voorlichting functioneert.
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were spread through primary care midwife practices, amongst primigravid women with a maximum
gestational age of 30 weeks.
Eight midwife practices included 117 women. Almost
25% of them had never heard of these disorders
and another 22% was familiar with the terms PE or
HELLP but did not know the symptoms. Only 51%
of the respondents knew one or more of the relevant symptoms and a mere 3% of them knew them
all. Furthermore, 14% of the respondents wrongly
thought that one or more relevant symptoms cannot
signify preeclampsia or HELLP syndrome.
A large proportion of women would thus probably not respond adequately when experiencing
symptoms of PE or HELLP thereby creating a patient
delay. Further research is necessary to assess the
effect of current patient education practices.
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Gynaecologie en verloskunde in de USA en een aantal
ontwikkelingslanden
F. Broekhuizen
Na mijn studie medicijnen in Utrecht en een tropenopleiding werkte ik als tropenarts in Ethiopië van
1973 tot 1976. Tijdens mijn studie werkte ik in de zomer op toerbussen als reisleider voor groepen Amerikaanse toeristen die Europa doorreisden. Mijn vrouw
was een van die toeristen. Zij was geboren in Chicago en in de zomer van 1976 waren we in de USA om
mijn in Ethiopië geboren zoon aan zijn grootouders
te laten zien. Ik stond op een wachtlijst om mijn opleiding in Nederland te beginnen in 1979, maar door
geluk en toeval kwam ik in contact met opleidingen
in de USA en mij werd een opleidingsplaats aangeboden in de USA. Na mijn opleiding in verloskunde en
gynaecologie aan de Universiteit van Wisconsin begon ik mijn academische praktijk in Milwaukee, de
grootste stad in Wisconsin met ongeveer 1 miljoen inwoners, 150 kilometer ten noorden van Chicago. Ik
ben nu hoogleraar bij het Medical College of Wisconsin. Ik doe meer verloskunde – als perinatoloog – dan
gynaecologie, maar als medisch directeur van Planned Parenthood in Wisconsin ben ik actief in family
planning, abortus en colposcopie. Een paar maanden
per jaar doe ik internationaal werk, de laatste twee
jaar in Ethiopië, voornamelijk in de preventie van
cervixcarcinoom met VIA (visual inspection with acetic acid).
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Van Nederland naar USA via Ethiopië
In 1976 moest ik me aanpassen na drie jaar in de tropen aan de Amerikaanse benadering van ons vak. In
de verloskunde heb ik me nooit totaal aangepast en
de invloed van een degelijke Nederlandse verloskundige opleiding en tropenervaring zijn een deel van
mijn instrumentarium in de huidige praktijk. Ik doe
geselecteerde stuitbevallingen, prefereer vacuümextractie boven de tang voor niet-urgente vaginale
kunstverlossingen en heb een relatief laag keizersnedepercentage van 13% ondanks een hoog percentage
van high risk patiënten in mijn praktijk als perinatoloog. In de jaren zeventig zette ik de eerste vroedvrouwenpraktijk op in Milwaukee. Ik ben mijn dagen
als medisch student in Utrecht met thuisbevallingen

Figuur 1. Frits Broekhuizen.
met een vroedvrouw en mijn tropenopleiding in Ede
met de gynaecoloog Nico van Lith als rolmodel nooit
vergeten. De uitgebreide ervaring met extreme pathologie in verloskunde in de tropen is voor mijn huidige
competentie als clinicus en onderwijsgevende net zo
belangrijk als de moderne technologie en evidencebased medicine.
Het werd me snel duidelijk in 1976 dat de Amerikaanse medische opleiding en praktijk meer gebruikmaakten van technologie en laboratorium om tot
de diagnosie te komen dan ik gewend was, vooral
omdat in de tropen de anamnese, het lichamelijk
onderzoek en een analytisch brein de enige tools
waren waarmee je werkte, en niet kostbare technologie. Voor de Amerikaanse student of assistent is
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de stap na anamnese en onderzoek het maken van
een lijst van laboratoriumonderzoek en/of radiologisch onderzoek en niet als eerste stap de formulering van een differentiaaldiagnostische lijst. Dit is nu
nog meer het geval dan in 1976. Nog altijd geloof ik
dat een goede clinicus eerst een mogelijke diagnose
moet formuleren en dan bepalen welke test de diagnose kan bevestigen. Niet dat ik me er niet van
bewust ben dat moderne technologie – in de verloskunde vooral ultrasonografie – enorme vooruitgang
heeft mogelijk gemaakt in de mogelijkheden om verloskundige resultaten te verbeteren.

Gezondheidszorg in de USA
Niet iedere Amerikaanse patiënt heeft een gelijke
mogelijkheid om te profiteren van de huidige explosieve groei van technologie in de geneeskunde. Het
werd me snel duidelijk dat het mogelijk is om in
de USA de beste geneeskunde in de wereld te vinden, maar dat het alleen mogelijk is in bepaalde
centra en alleen voor patiënten met de juiste verzekering en die begrijpen dat de kwaliteit van artsen
en ziekenhuizen enorm varieert in de USA. In Nederland is het product van de medische faculteiten
uniformer in kwaliteit dan in de USA. De verschillen in kwaliteit van medical schools en ziekenhuizen zijn veel groter in de USA en the buyer is not
always aware daarvan. Dus zijn er miljoenen Amerikanen die suboptimale zorg krijgen, vaak zonder
het te weten, omdat ze geen toegang hebben tot de
beste zorg vanwege geografische omstandigheden,
inkomen of etniciteit of het al of niet hebben van
een verzekering. Een land dat tweeënhalf keer zo
veel aan de gezondheidszorg per persoon uitgeeft
als Nederland, geen universele verzekeringgarantie
heeft en een kloof tussen rijk en arm, groter dan
in de meeste Europese landen en met zeer weinig
regulering van de medische professie en ziekenhuizen. Het resultaat is dat je the best medicine in
the world kan vinden in de USA, maar helaas ook
the worst medicine in the developed world. Economische, geografische en educatieve verschillen zijn de determinerende factoren die bepalen
wat de customer krijgt in een voornamelijk private
sector-systeem. Minder variatie is er in de universiteitsziekenhuizen waar de salarissen en budgetten lager zijn maar waar wel de meest cutting edge
gezondheidszorg plaatsvindt. Ik prefereer om in
een universitair klimaat te werken. De gemiddelde
Amerikaanse gynaecoloog doet veel normale obstetrie en preventieve gynaecologie als PAP-smears en
STD-screening, werk dat in Nederland voornamelijk
door huisartsen gedaan wordt. Je moet je in de USA
subspecialiseren of in een academisch ziekenhuis
werken om te lijken op een consultant gynaecoloog
of obstetricus in de oude wereld.

Sociale verschillen in de verloskundige gezondheid
Een voorbeeld van een brede variatie in uitkomsten
is de kindersterfte in Wisconsin. De kindersterfte in
Milwaukee is veel hoger dan in de meeste ontwikkelde landen in de wereld. In 2007 was Milwaukee
nummer 4 (in een rangorde van de hoogste kindersterfte) onder de grootste 53 steden in de USA. De
laatste dertig jaar ben ik in vele functies betrokken
geweest bij projecten die als doel hadden deze verschillen te laten verdwijnen. Helaas met weinig succes. Het is duidelijk dat armoede, werkeloosheid,
laag opleidingsniveau, ras en toegang tot de preventieve gezondheidszorg de voornaamste oorzaken zijn
(van deze verschillen). Ongeveer 60% van de kindersterfte in Milwaukee is een gevolg van prematuriteit.
Vroeggeboorte treedt op in 13,5% van de zwangerschappen bij Afro-Amerikanen in Milwaukee, terwijl
dit percentage voor alle zwangerschappen van Wisconsin 5% is. De mortaliteit is de tip of the iceberg
en de morbiditeit geassocieerd met vroeggeboorte
is een grote kostenpost op korte en lange termijn
voor de samenleving. Onlangs was er een prematurity summit in Milwaukee die met medische aanbevelingen kwam om 17-OHP voor alle zwangeren met
een geschiedenis van vroeggeboorte voor te schrijven, naast universeel meten van de cervix in alle
zwangerschappen, stressreductie, dieetadviezen en
thuisbezoeken in high risk buurten. Dit soort aanbevelingen is echter moeilijk in praktijk te brengen
in een systeem van gezondheidszorg en samenleving
dat weinig ruimte en fondsen heeft voor preventie,
niet makkelijk toegankelijk is en niet erg vriendelijk
is voor de werkende zwangere vrouw. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat prematuriteit voornamelijk
een sociaal probleem is in de USA met een kleine
marge voor puur medische interventie. Zonder sociale veranderingen die de verschillen in inkomen, rijkdom en opleidingsniveau verminderen, geloof ik niet
dat de medische public health-interventies een grote
impact zullen hebben.
Controversen over anticonceptie en abortus in de USA
De laatste twintig jaar ben ik medisch directeur van
Planned Parenthood in Wisconsin, een organisatie
voor family planning en abortus. Deze organisatie
is al jaren de plaats voor veel Amerikaanse vrouwen
die geen gezondheidsverzekering hebben of hier illegaal zijn, voor anticonceptie, PAP-smearscreening,
STD-screening en gynaecologische problemen. De
zorg in 23 klinieken in Wisconsin wordt voornamelijk geleverd door nurse practitioners onder supervisie van een paar gynaecologen, zoals ikzelf. Ik doe
de helft van duizend colposcopieën per jaar en vier
gynaecologen werken parttime in drie abortusklinieken in Wisconsin. Abortus is legaal sinds 1963 in de
USA. Sinds 1978 kunnen geen federale fondsen gebruikt worden voor abortus tenzij er een gevaar voor
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dit moment van de USA als een enorm gepolariseerd
land. Veel wat er gebeurt in ons vak (ivf, prenatale
diagnostiek, anticonceptie, abortus, en dergelijke) is
in het centrum van politieke discussies en resulteert
in het verscherpen van de polarisatie. Als een pleitbezorger voor vrouwen en hun reproductieve rechten draag ik bij aan deze discussie door regelmatig in
opinierubrieken van kranten schrijven.

Werken in arme landen
Figuur 2. Opleiding voor de ‘See and treat’-kliniek.
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de gezondheid of het leven van de patiënt is of de
zwangerschap het resultaat is van een verkrachting
of incest. In Wisconsin doet Planned Parenthood
ongeveer 60% van alle abortussen. De organisatie
staat onder grote politieke druk van anti-choice en
anti family planning politici, die op het moment de
meerderheid hebben in Wisconsin. Wetvoorstellen
zijn geïntroduceerd om abortus volledig te verbieden; er zijn andere voorstellen om meer barrières
te creëren voor patiënten en het moeilijker te maken voor abortusartsen en abortusklinieken om hun
werk te doen in de gezondheidszorg. Fondsen voor
family planning zijn drastisch gereduceerd in 2010
en 2011. Vrouwen met de laagste inkomens, vaak
afhankelijk van overheidsprogramma’s voor gezondheidszorg, hebben nu minder toegang tot anticonceptie en vragen nu – paradoxaal genoeg – vaker om
abortushulpverlening. Het percentage van unplanned and unintended zwangerschappen was 46%
in 2009. Tussen 2000 en 2008 ging het percentage
abortussen onder de laagste inkomens omhoog van
44/1.000 naar 53/1.000.
Het huidige politieke klimaat maakt het niet makkelijk om medisch directeur van Planned Parenthood
te zijn. Dreigbrieven en andere vormen van intimidatie zijn een deel van mijn praktijk geworden. In
mijn academische praktijk in het ziekenhuis doe ik
het merendeel van abortussen met een medische
indicatie in Wisconsin, ongeveer tweehonderd per
jaar, en ontvang veel waardering van mijn collega’s
in Wisconsin voor de steun voor hun patiënten met
een letale foetale afwijking of een levensbedreigende
conditie voor de moeder tijdens de zwangerschap.
Vele fundamentele religieuzen – ongeveer 30% van
het electoraat in Wisconsin – willen ook deze abortussen op indicatie bij de wet verbieden. Ook vinden
zij dat anticonceptiemethoden geen medische indicatie hebben en niet moeten worden vergoed door
een verzekering. In de zomer van 2011 adviseerden
experts de regering Obama dat alle family planningmethodes volledig vergoed moeten worden in een
nieuw gezondheidssysteem, maar op hetzelfde moment worden in vele staten wetsvoorstellen ingediend om dit te verbieden. Dit is een voorbeeld op

Regelmatig doe ik werk voor organisaties die werken
in reproductive health in ontwikkelingslanden, voornamelijk in projecten in de preventieve zorg binnen
ons vak. Meestal is dit werk het opleiden van nonphysicians in aspecten van verloskundige of gynaecologische zorg: vroedvrouwen leren om manueel een
placenta te verwijderen of een vacuümextractie of
een keizersnede te doen. Propageren om na iedere
bevalling, waar dan ook en door wie dan ook, met
oxytocine of misoprostol het percentage postpartumbloedingen te verlagen. En de laatste tien jaar ben ik
betrokken geweest in het testen en propageren van
VIA (visuele inspectie met acetic acid) en cryotherapie
als een see and treat-methode die verpleegkundigen
kunnen doen. Oorspronkelijk bestudeerd in Zimbabwe en India en vergeleken met cytologie en colposcopie en HPV-testing, is VIA geaccepteerd in vele
Afrikaanse en Aziatische landen als een goedkope
low tech-test. In de meeste landen is er geen infrastructuur voor een screeningsysteem dat begint met
een PAP-smear zoals in ontwikkelde landen. VIA alleen of in combinatie met een goedkope HPV-test in
low resource settings bij vrouwen boven de 30 jaar,
gevolgd door cryotherapie (of met grote laesies LEEP),
is momenteel de meest logische screening/preventieve methode in arme landen. Tachtig procent van de
gevallen van cervixcarcinoom in de wereld komt voor
in de arme landen. Ik heb verpleegkundigen opgeleid
in Malawi, Ghana, Thailand, Guatemala en op dit moment in Ethiopië. Momenteel ben ik actief in een 5
jaar-project in Ethiopië voor VIA/CRYO bij patiënten
die hiv-positief zijn. Later in 2011 train ik in Ethiopië
lokale gynaecologen voor dit programma in LEEPprocedures, omdat niet alle VIA-positieve patiënten
geschikt zijn voor cryotherapie.
Na 32 jaar in de verloskunde en gynaecologie vind ik
het nog altijd een prachtig vak, waar ik dan ook werk.
Auteur
Frits Broekhuizen, hoogleraar verloskunde en
gynaecologie, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin
Correspondentieadres
Frits Broekhuizen
E-mail: fbroekhu@mcw.edu
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Amniotic fluid index versus
grootste vruchtwaterpocket
als voorspellende waarde
van een ongunstige
zwangerschapsuitkomst
S.T. Evenhuis en G.T. Tibben
Achtergrond
De hoeveelheid vruchtwater is een belangrijke parameter voor het welbevinden van een foetus. Aanwezigheid van voldoende vruchtwater is onder
andere belangrijk voor de ontwikkeling van het
musculoskeletaire systeem en de longen. Tevens
voorkomt vruchtwater compressie van de navelstreng, beschermt het de foetus tegen trauma door
de dempende werking en heeft het bacteriostatische
eigenschappen.1
Oligohydramnion treedt op bij veel hoogrisicoaandoeningen in de zwangerschap, zoals congenitale
afwijkingen, intra-uteriene groeivertraging en preeclampsie. Er kan sprake zijn van een verminderde
placentaperfusie of een afwijking in de urinewegen
van de foetus. Vruchtwaterverlies als gevolg van gebroken vliezen dient te worden uitgesloten.1,2
Oligohydramnion is geassocieerd met een verhoogde
kans op foetale en neonatale morbiditeit en mortaliteit.1
Nadat verminderd vruchtwater is gediagnosticeerd
bij een aterme zwangere, wordt vaak de zwangerschap beëindigd. Er is geen duidelijke consensus
over de manier om de hoeveelheid vruchtwater te
bepalen. De meest gebruikte methoden hiervoor zijn
het meten van de grootste verticale vruchtwaterpocket (SDVP: single deepest vertical pocket) of de Amnionic fluid index (AFI).1
Wereldwijd is geen consensus over de afkapwaarden
van de hoeveelheid vruchtwater. Verschillende studies hanteren verschillende waarden. Bij een aterme
zwangerschap varieert de afkapgrens voor een oligohydramnion met een AFI < 5 tot < 8 cm. Het meten
van de grootste vruchtwaterpocket kan op verschillende manieren plaatsvinden, namelijk verticaal
(SDVP) of verticaal en horizontaal of verticaal en ho-

rizontaal vermenigvuldigen. De afkapwaarden variëren als volgt: < 1 cm, < 2 cm, < 2,7 cm, < 4 cm, < 1 × 1
cm, < 2 × 1 cm en < 15 cm2.1
In Nederland worden beide methoden gebruikt voor
bepaling van de hoeveelheid vruchtwater. Een oligohydramnion wordt gedefinieerd als een AFI kleiner
dan 5 cm of een SDVP kleiner dan 2 cm.3

Vraagstelling
Is bepaling van de Amnionic fluid index een betere
methode dan meting van de grootste verticale vruchtwaterpocket om een ongunstige zwangerschapsuitkomst te voorspellen?
P: zwangere
I: bepaling van de amnionic fluid index (AFI): grootste verticale vruchtwaterpocket in alle vier de
kwadranten meten en bij elkaar optellen.
C: meten van de grootste verticale vruchtwaterpocket (SDVP)
O: ongunstige zwangerschapsuitkomst

Zoekstrategie
In Pubmed werd gezocht met de volgende termen:
‘Oligohydramnios’ [MeSH] AND ‘amniotic fluid index’ [MeSH] AND ‘pregnancy outcome’ [MeSH]. Dit
leverde 76 artikelen op. Er werd gelimiteerd naar
Engelse taal, waarna er 70 artikelen overbleven. Na
bestudering van de titels en abstracts van deze artikelen bleven er drie over. Omdat ‘single deepest
vertical pocket’ of een deel hiervan geen MeSH-term
opleverde, werd op deze zoekterm apart gezocht in
Pubmed, waarna zeven artikelen overbleven, waarvan drie artikelen relevant bleken.
Er is voor gekozen om de Cochrane-review van juli
2008 te bespreken.1
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In de Cochrane-review wordt een oligohydramnion
gedefinieerd als een AFI kleiner dan 5 cm of een
SDVP kleiner dan 2 × 1 cm; de geïncludeerde studies
voldeden hieraan.1

Resultaten
In de Cochrane-review van Nabhan en Abdelmoula1
werden vrouwen met een eenlingzwangerschap geïncludeerd, bij wie routinematig echoscopische onderzoeken werden verricht waarbij de AFI en SDVP
werden vergeleken. Er werden tien RCT’s gevonden,
waarvan vijf aan de selectiecriteria voldeden. Er werden 3.226 vrouwen geïncludeerd. De zwangerschapsduur was minder dan 37 weken bij 16,4%, 37 tot 40
weken bij 44,4% en meer dan 40 weken bij 39,2%
van de geïncludeerde vrouwen.
Primaire uitkomstmaten waren opname op een neonatale intensive-care unit (NICU) en perinatale sterfte. In alle vijf geïncludeerde trials is gekeken naar
opname op een NICU. In tabel 1 is te zien dat er geen
significant verschil is wat betreft opname op een
NICU wanneer de AFI en SDVP worden vergeleken
(RR 1,04; 95%-BI 0,85-1,26; p = 0,71; vijf trials; n =
3226). De perinatale sterfte werd slechts in drie van
de vijf onderzoeken onderzocht. Er trad geen perinatale sterfte op in deze drie onderzoeken.
Tabel 2 geeft de secundaire uitkomstmaten weer. Er
werd significant vaker een oligohydramnion gediagnosticeerd als de AFI werd gebruikt dan bij de SDVP

(RR 2,39; 95%-BI 1,73-3,28; p < 0,00001; vijf trials; n
= 3.226).
Met betrekking tot een navelstreng-pH onder de 7,1
werd geen significant verschil gevonden tussen beide
groepen (RR 1,10; 95%-BI: 0,74-1,65; p = 0,64; drie trials; n = 2.625). Ook wat betreft een apgarscore lager
dan 7 na vijf minuten en aanwezigheid van meconiumhoudend vruchtwater werd geen significant verschil gevonden (RR 1,15; 95%-BI 0,70-1,89; p = 0,59;
vijf trials; n = 3.226 respectievelijk RR 1,09; 95%-BI
0,90-1,30; p = 0,37; vijf trials; n = 3.226).
Er werd geen significant verschil gevonden in het
aantal gevallen van non-reassuring foetale hartslag
(RR 1,13; 95%-BI 0,93-1,36; p = 0,22; vier trials; n =
2.726).
In de AFI-groep werden er meer vrouwen ingeleid
dan in de SDVP-groep (RR 1,92; 95%-BI 1,50-2,46; p <
0,00001; vier trials; n = 2.138).
Er werd geen verschil gevonden in het aantal geassisteerde vaginale bevallingen, zowel in het totaal als
op basis van foetale nood (RR 1,08; 95%-BI 0,92-1,27;
p = 0,37; vier trials; n = 3.125 respectievelijk RR 1,07;
95%-BI 0,80-1,44; p = 0,65; twee trials; n = 1.625).
In het totale aantal sectiones caesareae werd geen
verschil gevonden (RR 1,09; 95%-BI 0,92-1,29; p
= 0,34; vijf trials; n = 3.226). Echter het aantal sectiones caesareae in verband met foetale nood was
hoger bij de AFI- dan bij de SDVP-groep (RR 1,46;
95%-BI 1,08-1,96; p = 0,014; vijf trials; n = 3.226).
Geen enkele studie heeft de duur van het verblijf op
een NICU gerapporteerd.

Primaire uitkomstmaat

Aantal studies

n

Risk ratio

95%-BI

Opname op NICU

5

3.226

1,04

0,85-1,26

Perinatale sterfte

3

1.689

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 1. AFI versus SDVP: primaire uitkomstmaten.
n = aantal zwangeren
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Secundaire uitkomstmaat

Aantal
studies

n

Risk
ratio

95%-BI

1

Percentage oligohydramnion gediagnosticeerd

5

3.226

2,39

1,73-3,28

2

Navelstreng-pH lager dan 7,1

3

2.625

1,10

0,74-1,65

3

Apgarscore lager dan 7 na vijf minuten

5

3.226

1,15

0,70-1,89

4

Aanwezigheid van meconiumhoudend vruchtwater

5

3.226

1,09

0,90-1,30

5

Vaststellen van non-reassuring foetale hartslag

4

2.726

1,13

0,93-1,36

6

Percentage inleidingen

4

2.138

1,92

1,50-2,46

7

4

3.125

1,08

0,92-1,27

2

1.625

1,07

0,80-1,44

9

Geassisteerde vaginale bevalling
Geassisteerde vaginale bevalling i.v.m. foetale
nood
Sectio caesarea

5

3.226

1,09

0,92-1,29

10

Sectio caesarea i.v.m. foetale nood

5

3.226

1,46

1,08-1,96

8

Tabel 2. AFI versus SDVP: secundaire uitkomstmaten.
n = aantal zwangeren

Discussie
Uit eerder genoemde resultaten blijkt dat er geen
bewijs is dat één van beide methodes superieur is
wat betreft voorspelling van een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Indien de AFI wordt gebruikt om
de hoeveelheid vruchtwater te bepalen, dan wordt
vaker een oligohydramnion vastgesteld. Dit leidt tot
een significant hoger percentage inleidingen in de
AFI-groep. Tevens wordt vaker een sectio caesarea
uitgevoerd in verband met foetale nood in de AFIgroep. Mogelijk wordt er bij een bekende oligohydramnion onterecht vaker de diagnose foetale nood
gesteld als indicatie voor een sectio caesarea, terwijl
er geen significant verschil is in het totaal aantal sectiones caesareae. Hierbij zijn enkele kanttekeningen
te plaatsen.1,2
Ten eerste hebben beide methoden een matige
sensitiviteit en specificiteit om een abnormale hoeveelheid vruchtwater te detecteren. Echoscopische
bepaling van de hoeveelheid vruchtwater is een semikwantitatieve methode. De uitkomst wordt onder
andere beïnvloed door ervaring van de echoscopist
en door de foetale positie. Ook kan er sprake zijn
van een voorbijgaande verandering in hoeveelheid
vruchtwater en bestaan er verschillen in diagnostische criteria met betrekking tot een abnormale hoeveelheid vruchtwater.1-3
Ten tweede dragen multipele factoren bij aan de
zwangerschapsuitkomst van vrouwen die prenatale
controles ondergaan. Er is in dit onderzoek alleen gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater, niet in combinatie met andere parameters van het biofysisch
profiel die de foetale conditie kunnen voorspellen,
zoals ‘leven voelen’ door de moeder, cardiotocografie (CTG), dopplermeting van de arteria umbilicalis
(PI), echoscopische vaststelling van foetale bewegingen en ademhalingsbewegingen.1,2,4,5

Men kan zich afvragen of inleiding van de bevalling
op basis van een geïsoleerde oligohydramnion dient
plaats te vinden, omdat dit een zwakke voorspeller
lijkt voor een ongunstige zwangerschapsuitkomst. Er
kan beter naar het totale biofysisch profiel worden
gekeken om een beslissing over inleiding te nemen.4,5
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Conclusie en aanbeveling
Bij gebruik van de AFI wordt vaker een oligohydramnion gediagnosticeerd. Op basis hiervan wordt vaker
een obstetrische interventie uitgevoerd. De perinatale uitkomst is echter niet beter.1,2,4,5
De SDVP lijkt een betere methode voor bepaling van
de hoeveelheid vruchtwater als onderdeel van het
biofysisch profiel, om de foetale conditie in te schatten.1
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Recente trends
T. de Neef en A. Franx
Inleiding
De LVR2 voor 2010 is (later dan gewoonlijk) gepubliceerd. Wij nemen de gelegenheid om veranderingen
te belichten voor onderwerpen die eerder in deze rubriek aan de orde zijn geweest. Deze onderwerpen
hebben betrekking op de organisatie, de casemix,
het beleid en het resultaat van de tweedelijns verloskundige zorg.

Organisatie
Een geleidelijke toename van de gemiddelde praktijkgrootte is al jaren geleden in gang gezet en leek wat
te haperen na de fusies van meer dan een decennium
geleden. Maar de laatste twee jaar nam het gemiddeld
aantal partus per praktijk jaarlijks weer toe met zo’n
6% (tot 1.425 in 2010). In 2010 waren er nog steeds
27 praktijken met minder dan duizend partus per jaar,
maar inmiddels ook veertien praktijken met meer dan
tweeduizend en de grootste praktijk telde meer dan
drieduizend partus.
Een andere opmerkelijke trend op het organisatorische vlak was de toenemende inzet van klinisch
verloskundigen. Bij spontaan geëindigde aterme bevallingen werd in 2010 57% van de kinderen aangepakt door een verloskundige. Figuur 1 laat zien dat dit
percentage in sommige praktijken zelfs tegen de 100%
was. De figuur toont ook dat de toename zeer regelmatig is geweest en nog niet ten einde lijkt. Omdat de
mediaan (het centrum van de donkerste percentiel-

band) vroeger onder het gemiddelde (de rode lijn) lag,
is de verandering waarschijnlijk in gang gezet door
enkele praktijken. Inmiddels lijkt het erop dat slechts
enkele praktijken nog niet aan deze trend meedoen.
In opleidingsklinieken lag het percentage aterme spontane bevallingen die door klinisch verloskundigen worden gedaan (vanzelfsprekend) wat lager.

Casemix
Op het gebied van casemix (etniciteit, meerling, leeftijd) zijn we er niet aan gewend om belangwekkende
trends te zien. En die zijn er ook niet. Toch is er één
belangrijke verandering: het percentage aterme stuitbevallingen. Tien jaar geleden was dat 8%, in 2010 was
het 5% en de afname is zeer regelmatig. De verklaring is
niet dat vanuit de eerste lijn meer zwangeren verwezen
worden om andere redenen dan stuitligging, want het
aantal stuitliggingen neemt ook in absolute zin af (met
zo’n driehonderd, oftewel rond 5% per jaar). Figuur 2
laat zien dat de afname van het percentage stuitliggingen bij alle praktijken optrad, en dat ook de variatie tussen praktijken afnam. De meest voor de hand liggende
verklaring is dat er steeds meer uitwendige versie werd
toegepast. Maar daar kunnen in de LVR2 geen aanwijzingen voor worden gevonden. 'Versie' (een facultatief
veld) werd slechts door een paar praktijken gecodeerd.
Waarschijnlijk is er sprake geweest van onderregistratie
van uitwendige versie. Een zekere verklaring voor de afname van stuitligging à terme hebben we dus niet.
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Figuur 1. Kind aangepakt door verloskundige bij
spontaan geëindigde aterme partus

Figuur 2. Percentage aterme stuitliggingen.
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Beleid
Het percentage primaire sectio’s bij voldragen zwangerschappen met stuitligging schommelde sinds
‘Hannah’ rond 60%. We kunnen melden dat het de
laatste twee jaar weer toenam en in 2010 66% was.
Er was een duidelijke tendens om meer in te leiden. Als referentiegroep hanteren we hier aterme
eenlingen bij wie de tweedelijnsbegeleiding vóór de
ontsluiting begon. Figuur 3 laat zien dat de veranderingen niet gering zijn.
Overigens nam ook de toepassing van bijstimulatie
tijdens de ontsluiting sterk toe. Bij alle aterme eenlingbevallingen gebeurde dat tien jaar geleden in
27% van de casus. In het afgelopen jaar werd in 45%

Figuur 4. Epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase bij aterme, in opzet vaginale partus.
schapsduur minder dan 25 weken).1 In figuur 5 zijn
de gegevens voor 2010 toegevoegd.
De figuur is iets afwijkend van de eerder gepubliceerde grafiek ten gevolge van een verbeterde manier
om te corrigeren voor de onderrapportage van postpartumsterfte in de LVR2. De dalende trend werd na
2008 niet voortgezet. Dit laat echter geen conclusies
toe met betrekking tot (stagnatie van) verbeterende

Figuur 3. Wijze waarop de baring begon bij aterme
eenlingen onder begeleiding van de tweede lijn.
van de gevallen bijstimulatie gegeven.
Epidurale analgesie zit al zeven jaar in de lift en de
toename in 2010 was conform verwachting. Figuur
4 geeft een goed beeld: bij bijna een kwart van de
aterme bevallingen die niet met een sectio begonnen, werd een ruggenprik gegeven. Er zijn praktijken
waar dat percentage dubbel zo hoog was en er zijn
geen praktijken meer waar epidurale analgesie niet
werd toegepast.
Als reden voor overname werd ook steeds vaker de
noodzaak van sedatie genoemd – in 2010 meer dan
7%. Ook in de LVR1 verdubbelde het aantal geregistreerde doorverwijzingen vanwege de behoefte aan
pijnstilling gedurende de afgelopen zeven jaar.

Resultaat
Wij rapporteerden in augustus 2010 over het afnemende sterfterisico bij casus waar de tweedelijnsbegeleiding vóór de ontsluiting begon (exclusief
intra-uteriene vruchtdood bij het eerste onderzoek,
letale congenitale afwijkingen en een zwanger-
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Figuur 5. Sterfterisico na 25 weken in de tweede lijn.
zorg. De veranderingen zijn immers ook afhankelijk
van veranderingen in de casemix (leeftijd moeder, etniciteit, enzovoort).
Goed nieuws is dat de zorgwekkende toename van
haemorrhagia post partum (HPP) en manuele placentaverwijdering (MPV) die wij eerder signaleerden ten
einde lijkt, getuige figuur 6.2,3
Het afvlakken van de HPP-curve is zichtbaar in alle
selecties waarnaar wij eerder keken: mét en zonder
sectio, mét en zonder MPV. Het is aantrekkelijk om
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aan te nemen dat het einde van deze stijging veroorzaakt is door betere zorg, als resultaat van protocollering en calamiteitentrainingen.

Literatuur
1. Neef T de, Franx A, Bonsel GJ. Wat ons opvalt in
de LVR2 - Perinatale sterfte(5): Trend in de tijd.
Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 2010;123:227-8.
2. Neef T de, Franx A, Roosmalen J van. Wat ons
opvalt in de LVR2 – Haemorrhagia post partum.
Ned Tijdschr Obstet Gynaecol 2009;122:227-8.
3. Neef T de, Franx A, Rietberg CCT, Scheepers HCJ.
Wat ons opvalt in de LVR2 – HPP revisited. Ned
Tijdschr Obstet Gynaecol 2010;124:315-8.
Auteurs
T. de Neef, fysicus, onafhankelijk auteur van
PRNinsight
A. Franx, voorzitter Commissie Indicatoren, lid
bestuur Stichting Perinatale Registratie Nederland
(namens de NVOG) en gynaecoloog-perinatoloog,
hoogleraar-afdelingshoofd Verloskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Figuur 6. Nageboortecomplicaties.

Correspondentieadres
E-mail: tdeneef@qolor.nl

ELONVA (cOrifOLLitrOpiN ALfA) – VErkOrtE prOductiNfOrmAtiE

423

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

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.
Voor volledige productinformatie verwijzen wij naar de huidig goedgekeurde Samenvatting van de Productkenmerken, zie www.emea.europa.eu.

NOBT Nederlands
in Buitenlandse
tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
vol. 124, november 2011 Tijdschriften
09 NederlandsOnderzoek
Auteur: S.F.P.J. Coppus E-mail: Sjors.Coppus@mumc.nl

Lactaat bij microbloedonderzoek
meer accuraat dan pH met basendeficit
Heinis AM, Spaanderman ME, Gunnewiek JM, Lotgering FK
Acta Obstet Gynecol Scand 2011
[Epub ahead of print]

De onderhavige studie vergeleek de performance van een klassiek microbloedonderzoek (MBO) (pH en basendeficit) met lactaat in het voorspellen van metabole acidose
bij de partus. Hiervoor werden bij 486 neonaten de uitslagen van een MBO vergeleken
met navelstreng-pH’s. Geïncludeerd werden eenlingen in schedelligging met een amenorroeduur voorbij 34 weken. De relatie tussen lactaat, pH en basendeficit (BD) in het
MBO-sample werd getest met een Spearman’s rangcorrelatiecoëfficient. De lactaatafkapwaarden voor geruststellende foetale conditie dan wel noodzaak tot termineren van de
baring werden bepaald door percentieldistributies en vergeleken met pH en BD. Als definitie van metabole acidose werd een navelstreng-pH < 7,05 met een BD uit het bloedcompartiment > 12 mmol/l aangehouden.
Foetale lactaatwaarden stijgen met een toenemende metabole acidose. Er was een significante correlatie met zowel pH (r = –0,50, p < 0,01) en BD (r = 0,48, p < 0,01). Lactaatwaarden zijn < 5,4 mmol/l bij een geruststellende foetale conditie, terwijl een lactaat >
6,6 mmol/l geassocieerd is met metabole acidose. Bij deze afkapwaarde zijn de sensitiviteit en specificiteit voor metabole acidose bij de partus 71% (95%-BI 61-81) en 87%
(95%-BI 79-95). Vergeleken met de afkapwaarden voor pH (< 7,20) en BD (> 10), is de
sensitiviteit significant hoger. De auteurs concluderen derhalve dat foetaal lactaatgehalte
in schedelbloed een betere voorspeller van metabole acidose is dan pH en/of BD. Bijkomende voordelen zijn dat er minder bloed nodig is en dat de uitslag beduidend sneller
beschikbaar is dan voor pH en BD.

Risicofactoren voor erosie, pijn
en dyspareunie na vaginale meshprocedures
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Withagen MI, Vierhout ME, Hen- Doel van deze studie was het identificeren van risicofactoren voor erosie, pijn en dysdriks JC, Kluivers KB, Milani AL pareunie na gebruik van tension-free vaginale mesh bij prolapschirurgie. Deze prospecObstet Gynaecol 2011;118(3):629-36. tieve observationele cohortstudie includeerde 294 vrouwen, welke na zes weken, zes
maanden en twaalf maanden geëvalueerd werden met betrekking tot anatomisch herstel
en complicaties. Voor identificatie van risicofactoren werd logistische regressieanalyse
gebruikt. De incidentie van erosie bedroeg 12%, en risicofactoren hiervoor waren roken
(oddsratio [OR] 3,1, 95%-BI 1,1-8,7) en gebruik van een totale mesh (OR 3,0, 95%-BI 1,27,0). Klinische en chirurgische expertise waren omgekeerd evenredig gerelateerd aan het
risico op erosie (OR 0,5, 95%-BI 0,3-0,8, per tien jaar). De incidentie van pijn na chirurgie bedroeg 13%, terwijl dyspareunie bij 45% van de patienten aanwezig was. Pijn (OR
3,2, 95%-BI 1,2-8,4) en dyspareunie (OR 4,7, 95%-BI 1,7-12,8) voor chirurgie waren voorspellend voor persistende pijn na chirurgie. Op basis van deze resultaten discussiëren
de auteurs over de mogelijke noodzaak tot centralisatie van dergelijke meshingrepen in
Nederland.

