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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

Richtlijnontwikkeling
S.A. Scherjon
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Ten minste tien opladers van DOS-computers en de
snoeren van enkele Apple-computers vormen deze
wirwar tijdens de laatste Otterlo-bijeenkomst. Wat
is het schrijven van richtlijnen veranderd ten opzichte van de eerste bijeenkomsten van deze succesvolle NVOG-werkgroep, nu al meer dan 25 jaar
geleden. Tijdens eerdere bijeenkomsten, stapels papier en kratjes vol met mappen en boeken, nu heeft
nog maar een enkeling een boek meegenomen, dat
in de twee dagen niet meer ingekeken wordt, laat
staan dat iemand nog iets uit een boek opmerkt.
In plaats van aandachtig over papier gebogen met
een pen in de hand, kijken we nu zo nu en dan op
— over het beeldscherm heen — naar degene die aan
het woord is. We zoeken op het internet en het is
indrukwekkend hoe snel alles te vinden is. Is dit gevondene echter alles wat we willen weten… en is wat
we vinden voldoende voor onze richtlijnen. De huidige werkwijze is goed passend bij de nieuwere concepten van richtlijnontwikkeling, waarbij de richtlijn
ontwikkeld wordt conform de dikke instructie van de
Orde – en daardoor voor subsidie in aanmerking komend – in de vorm van antwoorden op zelfgestelde

vragen. Als de meta-analyse is gevonden of juist als
er geen RCT’s te vinden zijn, is er snel de neiging om
onze conclusie te trekken.
Een indrukwekkende verandering die mij toch doet
denken aan de veranderingen binnen ons onderwijssysteem. Ik was onder de indruk van de overeenkomsten tussen de lagere school uit het Friese
Kollum van 1930 — dat nu in het Zuiderzeemuseum
staat — en mijn eigen lagere school in de Achterhoek.
De schuine hoge tafels, waar je met zijn tweeën in
zat en schreef met een kroontjespen, die je doopte
in het inktpotje in het midden van de tafel. De grote
Talens-inktflessen op de kast langs de wand waarmee de meester deze potjes weer vulde. En de onafscheidelijke schoolplaten van Jetses — het sluiten
van de Afsluitdijk — en de Bos-wandkaarten: Hoogezand-Sappemeer. Deze school met zijn hoge ramen,
gebouwd bijna dertig jaar na de invoering in 1901
van de algemene leerplicht en het onderwijs daar gegeven, voldeed tot in de zestiger jaren. In de school
werkte niemand anders dan meesters en juffrouwen.
Het kan niet anders dan dat dit onderwijssysteem
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verouderd is, maar ik ontkom niet aan de indruk dat
de vele veranderingen die na 1960 opgelegd zijn aan
het onderwijsveld te veel zijn geweest en ook hebben bijgedragen aan de onvrede met het huidige onderwijs. Ook de ’tweede macht’ deed zijn intrede in
het onderwijs, waardoor het aantal niet onderwijskundige professionals in en rondom de school ruim
het lerarenaantal overtreft. Het is na de jaren zestig
nooit meer rustig geweest in het onderwijsveld. Er is
zoveel onvrede dat kinderen uit de grensgemeenten
naar school gaan in België, omdat daar het onderwijs beter is — in Belgische lagereschoolklassen zitten soms meer Nederlandse dan Belgische kinderen
— en onder beter verstaan we dan vooral (of — toch
— onder meer) strenger, respectvoller en weer in de
rij staan, zo kenmerkend ook voor de Kollummerschool en mijn lagere school van destijds en juist
niet meer van ons huidige onderwijs.
Ook ons werkgebied wordt overstroomd door veranderingen en ook bij ons is de invloed van de ’tweede
macht’ veel invloedrijker dan we kunnen aannemen.
Ons DBC-stelsel is nauwelijks uitgekristalliseerd, laat
staan dat het begrijpelijk is, of nieuwe grote veranderingen kondigen zich alweer aan. En het kwaliteitsbeleid, geldverslindend, doet vooral uitspraken over
de praktijkvoering — daarvoor is het terecht opgezet
— maar de effectiviteit is niet indrukwekkend gedemonstreerd.
Zoals de Richtlijnen van de NVOG ontwikkeld zijn –
met een mooie term ’bottom-up’- is een mooi voorbeeld van hoe goed iets kan werken. We zijn daarin
sedert jaren een voorbeeld voor de andere weten-

schappelijke verenigingen, belangrijke aspecten van
ons vakgebied zijn in overzichtelijke en goed via het
web en apps toegankelijke richtlijnen beschreven en
heeft een grote mate van uniformiteit van behandeling in ons vak gebracht. Niet bedacht door het ministerie of door de hoofden van de afdelingen, maar
door gynaecologen zelf, werkzaam in de academische centra en in de periferie, niet gebonden door
de macht. Nu het kwaliteitsbeleid vooral dreigt van
‘top-down’ te komen, moeten we alert zijn en moet
de vereniging zich afvragen of ze deze dure slag wel
wil (en zelfs kan) maken. Laten we niet in de valkuil
lopen, waarin het onderwijs wel terecht is gekomen
en ons vooral realiseren dat we het als beroepsgroep
helemaal niet zo slecht doen en laten we vooral die
zaken behouden waar we goed in zijn.
We nemen met dit laatste nummer van jaargang 124
afscheid van de rubriek ’Wat ons opvalt in de LVR2’,
allereerst met veel dankzeggen aan Tom de Neef en
Arie Franx, maar vooral ook met een gevoel dat we
iets gaan missen, omdat de rubriek zo veel gelezen
en gewaardeerd is. De auteurs hadden het gevoel
dat het zo mooi is geweest; dat is het zeker geweest
en daarvoor heel veel dank. Ik weet zeker als u toch
weer een vraag bedenkt, Tom en Arie hem graag
voor u uitzoeken!
Volgend jaar jaargang 125 in het NVOG-jubileumjaar.
We hopen weer op jullie bijdragen te mogen rekenen.
Mede namens de gehele redactie wil ik u al het goede voor 2012 toewensen.
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Neonatologie: een
bijzondere tak van sport
NTOG-redactielid en neonatoloog
dr. Willem de Vries aan het woord
A. Houmes
Was de keuze voor kindergeneeskunde een vanzelfsprekende?
Nou, ik vond veel specialismen leuk. En toen ik
moest gaan kiezen, bleven gynaecologie, kindergeneeskunde en chirurgie over. Ik heb toen voor de
kindergeneeskunde gekozen. Het werken met kinderen die in ontwikkeling zijn en de wetenschap
dat vroeg en snel interveniëren van levensbelang is,
spreekt me erg aan. Hoe meer je kunt voorkomen,
hoe minder problemen er op latere leeftijd zijn.
Maar ook hebben ’doevakken’ me altijd gelegen,
vandaar dat ik me zo thuisvoel in de neonatologie.
Daar komt heel veel neer op snel beslissen en snel
handelen.
Met welke problemen kampen neonaten veelal?
Op de afdeling neonatologie liggen zowel te vroeg
geboren kinderen (24-32 weken zwangerschap), als
kinderen die op tijd of zelfs te laat geboren zijn. Bij
de laatste groep kan van alles aan de hand zijn:
bijvoorbeeld asfyxie, aangeboren afwijkingen, herseninfarcten of neurologische aandoeningen. Die
laatste groep zien we veel, aangezien we een referentiecentrum zijn voor kinderen met neurologische
problemen.
De prematuren kunnen ook een heel scala aan problemen hebben, veel organen zijn nog niet rijp. Met
name de longen hebben problemen. Prematuren
moeten vaak worden beademd en soms behandeld
met surfactant, een middel dat de oppervlaktespanning van de longen verlaagt. Als de prematuren
heel lang beademingsbehoeftig zijn of lang zuurstof nodig hebben, geven we corticosteroïden om te
voorkomen dat de kinderen chronische longziekten
ontwikkelen.
Uw bent gepromoveerd op de langetermijneffecten
van de behandelingen van glucocorticoïden bij ratten en kinderen. Wat is de achtergrond hiervan?
Aangezien er bijwerkingen bekend zijn, werd er
steeds minder corticosteroïden geven, maar omdat
wij jongere kinderen (vanaf 24 weken) zijn gaan behandelen, neemt het gebruik weer toe. Er zijn twee
soorten glucocorticoïden die in de neonatologie ge-

bruikt worden: dexamethason wordt het meest gebruikt, maar ook zijn er centra – waaronder Utrecht
– die voor hydrocortison kiezen.
Van dexamethason is bekend dat het bijwerkingen
geeft op de lange termijn en hersenbeschadiging
kan geven, van hydrocortison is dat nooit beschreven, maar wij kunnen niet garanderen dat dat inderdaad niet zo is.
Wat onderzocht u?
In mijn promotieonderzoek heb ik gekeken naar de
verschillen tussen diegenen die wel (voor of na de
bevalling) of geen glucocorticoïden gekregen hebben. Ik focuste me op het hart. Een deel van mijn
onderzoek richtte zich op ratten, het andere deel
was een follow-upstudie met kinderen van negen
tot elf jaar die als kind met hydrocortison of dexamethason behandeld zijn.
En, zijn deze glucocorticoïden veilig voor het hart
en de vaten?
Uit de rattenstudie kwamen indrukwekkende uitkomsten: de ratten die met dexamethason behandeld werden, kregen op de lange termijn een
hypertensie, een vergroting van het hart, en de dieren stierven ook. Bij de kinderen zagen we (nog)
geen significante verschillen. Bij ratten vonden wij
wel dat hydrocortison niet de bijwerkingen geeft
die na dexamethason werden gevonden.
We weten uit studies dat het geven van glucocorticoïden vóór de geboorte geen bijwerkingen geeft,
maar we kunnen geen zekerheid geven dat het
voor hart en circulatie veilig is om de kinderen na
de geboorte met glucocorticoïden te behandelen.
Natuurlijk hopen we dat het voor de kinderen niet
dezelfde bijwerkingen geeft als bij de ratten. We
denken áls je iets gaat vinden dat je dat op de lange
termijn ziet, dat was bij de ratten ook zo. Vandaar
dat we diezelfde kinderen die destijds meededen,
weer opnieuw gaan volgen en levenslang moeten
blijven vervolgen

Pubers op de neonatologie...
We hebben de kinderen die toen (tussen 1993 en
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Wie is Willem de Vries
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• Geboren op 22 januari 1965 te Utrecht
• Groeide op in Vianen en ging in Utrecht naar het
gymnasium
• Haalde in 1985 zijn propedeuse psychologie aan
de Universiteit van Utrecht
• Studeerde van 1985 tot 1994 Geneeskunde aan
dezelfde universiteit
• Vervulde tijdens zijn studententijd diverse
bestuursfuncties, zoals studentbestuurslid van de
faculteit geneeskunde, vice-voorzitter van de
faculteitsvereniging van geneeskundestudenten,
MSFU “Sams”, voorzitter van de Juniorafdeling
Kindergeneeskunde en bestuurlid van de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
• Werkte een jaar als arts-assistent in het WKZ en
ging aansluitend in opleiding tot kinderarts in het
WKZ en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven
• Werd in die periode door prof. van Bel van de
afdeling Neonatologie geënthousiasmeerd voor
het onderzoek dat de basis legde voor zijn
promotieonderzoek
• Startte in 1999 met de opleiding tot neonatoloog
aan het WKZ in Utrecht, waarvan hij een jaar
doorbracht in de Isala Klinieken in Zwolle
• Is in 2002 geregistreerd als neonatoloog en
sindsdien staflid Neonatologie in het WKZ
• Promoveerde in 2006 op het proefschrift
Long-term effects of perinatal glucocorticoid
treatment on the heart
• Heeft graag dat zaken goed geregeld zijn
• Trad een jaar geleden toe als redactielid
neonatologie van het NTOG omdat hij het
interessant vindt om in een andere keuken te
kijken en hij het leerzaam vindt om te zien hoe
zo’n blad tot stand komt
• Willem de Vries is getrouwd met een perinatoloog, heeft drie kinderen (11, 9 en 7 jaar oud) en
woont in Utrecht

1997) zeven tot tien jaar oud waren en deelnamen
aan het onderzoek opnieuw uitgenodigd. Maar we
hebben ook bij andere centra patiënten geworven
om de groep groter te maken.
Het is echt leuk om die pubers op de afdeling te
zien. Het doet goed om te zien dat het met een behoorlijk aantal kinderen goed gaat. Er waren er die
net zo lang zijn als ik, sporten op hoog niveau, het
goed deden op school en plannen maakten voor de
toekomst.
Mijn collega-onderzoekers gaan op huisbezoek bij
de pubers, nemen vragenlijsten af en de jongeren
komen ook naar het WKZ waar ze een stresstest
krijgen, hun bloeddruk continu gemeten wordt
en gekeken wordt hoe ze bewegen. Naast het cardiovasculaire deel kijken we ook naar de psychische en neurologische ontwikkeling en naar het
functioneren van het afweersysteem. De aangrijpingspunten voor deze studie ligt bij mijn promotie-onderzoek en bij diverse andere rattenstudies
binnen het instituut. Daaruit is gebleken dat de corticosteroïden ook neurologische en gedragsafwijkingen kunnen uitlokken.
Noemt u eens een voorbeeld van een ander onderzoek?
Een van de andere studies waar ik bij betrokken
ben, is een onderzoek naar biomarkers. Pas hebben
collega-neonatoloog Daniel Vijlbrief en ikzelf een interessante ontdekking gedaan over het B-Type Natriuretic Peptide (BNP), een eiwit dat gebruikt wordt
als marker van de hartfunctie. In het kader van een
andere studie kwamen wij er bij toeval achter dat
kinderen met blijvende pulmonale hypertensie, een
ernstig ziektebeeld in de neonatologie, een heel
hoog BNP hebben en dat dat tijdens de behandeling met onder andere stikstofmonoxide zakt. Bij
het afbouwen van die behandeling zagen wij dat
het BNP soms toch weer sterk steeg. Uit ons onderzoek bleek dat die stijging in het BNP voorspelt dat
er een rebound zal optreden als we op dat moment
zouden stoppen met de behandeling. Zo’n rebound
is niet gunstig en het is mooi dat we een rebound
aan kunnen zien komen aan de levels van het BNP
en daarop kunnen inhaken door even pas op de
plaats te maken.
Waarom ging u promoveren op een cardiovasculair
onderwerp?
Ik vond het interessant om me ergens in te verdiepen en ook in een onderwerp waar anderen zich
niet zo erg mee bezighouden. Dat in de kliniek mijn
aandachtsgebied de circulatie is, heeft ook met
mijn (promotie-)onderzoek te maken.

U begeleidt de kinderartsen in opleiding op de afdeling neonatologie en bent daarvoor verantwoordelijk. Zijn de beste kinderartsen gepromoveerd?
Nee, zeker niet. Er zijn specialismen waarbij je als
gepromoveerde echt een voorsprong hebt om in opleiding te komen. Dat was in de kindergeneeskunde
eerst ook zo en in sommige centra nog steeds. Maar
in Utrecht niet. We willen de beste kinderartsen
opleiden en daar selecteren we op. En als zij naast
dat ze klinisch heel goed zijn ook goed onderzoek
doen, dan is dat heel mooi. Maar het is niet noodzakelijk.
Als lid van het opleidingsteam kindergeneeskunde
begeleid ik de kinderartsen in opleiding tijdens
de zes maanden dat ze meelopen op de afdeling
neonatologie in het WKZ. Ik doe de introductiegesprekken, de tussen- en eindbeoordeling en doe de
dagelijkse begeleiding. Dat vind ik behalve leuk,
ook heel belangrijk. Deze opleidingsassistenten zijn
de toekomst van de kindergeneeskunde.
Het vak neonatologie bestaat zo’n veertig jaar. Wat
zijn de belangrijkste vooruitgangen?
Voor de kinderen is de komst van surfactant, een
eiwit waardoor de longblaasjes ook bij een lage
intra-alveolaire druk open blijven staan, een grote
vooruitgang geweest. En dat daarna verschillende
andere vormen van beademing beschikbaar kwamen waardoor intuberen niet altijd meer noodzakelijk is zoals het CPAP- en BiPAP-systeem is ook een
stap voorwaarts. Maar ook kunnen we nu gerichter en minder lang antibiotica geven en starten we
sneller met de voeding. Een voordeel voor ons als
artsen is de vooruitgang van de beeldvorming door
echo’s en MRI’s. De kwaliteit daarvan is veel beter
geworden en daardoor kunnen we steeds beter in
kaart brengen wat er aan de hand is.
Het WKZ heeft – net als de andere academische kinderziekenhuizen – een perinatologisch centrum. Is
er veel veranderd?
In Utrecht zijn de afdelingen obstetrie en neonatologie nu volledig geïntegreerd: we zitten samen, als
Perinatologisch Centrum, in een divisie: ‘Vrouw en
Baby’ en zitten letterlijk op één afdeling. We vallen niet onder de kindergeneeskunde en wij zijn het
enige perinatologische centrum in Nederland dat
zo geïntegreerd is. Vroeger, voor 1999, zat neonatologie in het centrum van Utrecht, aan de Nieuwegracht, en de afdeling verloskunde zat in het AZU op
de Uithof. Je ziet al voor je, als een kindje naar de
Neonatale Intensive Care Unit (NICU) moest, moest
het met de ambulance naar de stad gebracht worden. Dat is nu gelukkig verleden tijd, de verloskamers liggen op dezelfde verdieping als de NICU’s
en de afdeling High Care Neonatologie. De Medium
Care zit een verdieping hoger. Het is goed dat we op

één afdeling zitten, hoe dichter je bij elkaar zit, hoe
beter je elkaar en elkaars standpunten begrijpt en
de gevolgen van bepaalde keuzes ziet.
Hoe werken de perinatologen en neonatologen samen?
Ik ben uitermate tevreden. Het is goed dat de leiding van beide afdelingen het goed met elkaar kunnen vinden, vaak volgt de rest dan ook. We hebben
dezelfde belangen: de gezondheid van moeder en
kind.
Elke ochtend is er een overleg tussen de verloskundigen/perinatologen en de neonatologen en dan
wordt besproken welke vrouwen op de verloskamers liggen en wat we die dag kunnen verwachten. Dan kijken we wat het beste moment is om het
kindje te laten komen, of uitstellen van de bevalling
nog zinvol is, of niet. En natuurlijk zijn we het soms
niet eens over een te nemen beslissing, maar daar
kan dan over gesproken worden.
De patiëntjes die op de NICU liggen worden drie
keer per week besproken bij dit overleg, zodat de
perinatologen ook op de hoogte zijn van de ’resultaten’ van hun handelen.
Welke kinderen – en moeders – komen in het perinatologisch centrum?
Dat gebeurt sowieso als er iets met de moeder of
met het kind lijkt te zijn. Bijvoorbeeld een dreigende vroeggeboorte, een moeder met het HELLPsyndroom of een kindje met groeiretardatie. We
proberen de zwangerschap dan zolang als voor
moeder en/of kind mogelijk is te laten duren en het
beste moment te kiezen om de bevalling te laten
beginnen.
Maar ook vinden eerstelijnsbevallingen onder begeleiding van een verloskundige plaats in het WKZ, de
zogenaamde verplaatste thuisbevallingen. Destijds
zijn we dat gaan doen omdat er een tekort was aan
verloskundigen en kraamvrouwen en omdat het zo
goed beviel, hebben we het zo gehouden.
Baby’s worden vanaf 24 weken behandeld, wat
vindt u daarvan?
Een lastig punt. Ik hoop in elk geval dat die grens
niet verder schuift. Die hele jonge kinderen (24-26
weken) zijn echt een hele moeilijke categorie; ze
hebben lang beademing nodig, hun longen en het
hart kunnen beschadigen, er treden soms beschadiging aan de hersenen op en vaak zijn er veel voedingsproblemen. Maar er zijn ook zeker kinderen
die bij 25 weken geboren zijn en het – na een lastige
start – heel goed doen. De keuze wordt verschoven
naar het moment waarop gekozen moet worden
tussen de behandeling stoppen of doorbehandelen.
Ik denk dat we heel goed naar de individuele kinderen zelf moeten kijken in de beslissing wat wel
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en wat niet kan. Daarbij kunnen bijvoorbeeld MRI’s
van de hersenen ons soms helpen. Als de hersenen
van een kindje zwaar beschadigd zijn waardoor de
prognose voor later slecht is, kunnen wij besluiten,
in overleg met de ouders, dat continueren van de
intensivecarebehandeling niet zinvol is.
Dit zijn de moeilijkste beslissingen.
Hoe is het om voor hele zieke en kleine kinderen te
zorgen?
Het is een bijzondere tak van sport. Patiëntjes zijn
écht afhankelijk van je. Ook zie je kinderen vaak
heel lang, soms maanden. Dat zorgt voor een speciale band, met name ook met de ouders.
Als neonatoloog heb je veel contact met de ouders
en daarin moet je duidelijk en open zijn, ook over
de ernst van de situatie. Ik bespreek met de ouders
altijd heel duidelijk dat hun kind ernstig ziek is en
we grote zorgen hebben. We moeten voorkomen
dat de ouders een verkeerd beeld hebben en wonderen verwachten van onze afdeling.
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In het contact met de ouders speelt empathie een
grote rol, en dat vind ik belangrijk. Ik vind professionele distantie een verkeerd woord, er moet geen
grote afstand zijn. In de loop van de jaren ben ik
wel gestopt mij met mijn voornaam voor te stellen
om teveel amicaliteit te voorkomen. Maar ook besef
ik, nog meer sinds ik vader ben, wat het is om een
kind aan de verantwoordelijkheid van een ander
over te laten. Daarom probeer ik de ouders gerust
te stellen dat ik zo goed als mogelijk voor hun kind
zal zorgen. Wij proberen met z’n allen de al goede
zorg steeds nóg beter te maken, met kleine stapjes.
Auteur
Antje Houmes, MSc, wetenschapsjournaliste,
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Intra-uteriene therapie voor
foetale hartafwijkingen
D. Oepkes
Inleiding
Het hypoplastisch linkerhartsyndroom werd tot zo’n
tien jaar geleden nog als letaal beschouwd. Afbreking van de zwangerschap, ook bij detectie in het
derde trimester, was gebruikelijk bij deze diagnose.
Tegenwoordig is in de beste kinderhartchirurgische
centra de overleving van geopereerde kinderen met
deze aandoening boven de 65%. De langetermijnuitkomst van de overlevers is echter teleurstellend.
Vroege sterfte, hartfalen, harttransplantatie, maar
ook neurologische handicaps en ernstige gedragsstoornissen komen vaak voor. Wellicht kan eerder
operatief ingrijpen, al in de foetale periode, de prognose verbeteren. In dit artikel wordt de huidige stand
van zaken op dit gebied besproken

Het hypoplastisch linkerhartsyndroom
Het hypoplastisch linkerhart is een beschrijving van
het eindstadium van een ziekte die begint bij een
klepvernauwing. Meestal betreft het primair de aortaklep, soms (of ook) de mitralisklep. Ernstige aortastenose ontstaat al zeer vroeg in het embryo. De
uitstroombelemmering van de linker ventrikel leidt
eerst tot toename van de linker ventrikelinhoud, en
door te hoge druk tot schade aan de hartspier. Groei
en functie van de ventrikel worden verstoord, waardoor de ventrikel stopt met groeien. Na de geboorte
is de ventrikel te klein om te kunnen functioneren.
Operatief is deze ventrikel niet te herstellen, het kind
moet met een univentriculair hart overleven. Al tijdens de zwangerschap heeft de aortastenose een
abnormale bloedstroom naar de hersenen tot gevolg. De aortaboog, met de vaten naar de hersenen,
wordt retrograad gevuld vanuit de truncus pulmonalis, met zuurstofarmer bloed. In de tweede helft van
de zwangerschap treedt vaak verminderde schedelgroei op. Ook de coronairarteriën worden retrograad
geperfundeerd, wat mogelijk bijdraagt aan de myocardschade. Het endocard is vaak ook beschadigd
(endocardiale fibro-elastose).
Overleving is mogelijk na meerdere zware operaties
(volgens Norwood), waarna het kind vaak met een
univentriculair hart (de fontancirculatie) door het leven moet. De levensverwachting van zo’n hart, en
dus van de patiënt, is beperkt. Eén op de vier kinderen die levend geboren worden met een hypoplastisch linkerhart sterft vóór het 20e levensjaar. Veel

kinderen hebben hersenschade of een ontwikkelingsachterstand.
Het hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS) is een
ductusafhankelijke hartafwijking, die tot in de jaren
negentig als letaal werd beschouwd. De incidentie is
0,16 per duizend levendgeborenen, drie maal vaker
bij jongens dan bij meisjes. Foetale sterfte is relatief
zeldzaam, rond 5%.
Deze kinderen komen vaak ogenschijnlijk gezond
ter wereld, een belangrijke ‘valkuil' is ook dat er bij
auscultatie geen ruis gehoord wordt. Als na enkele
dagen de ductus sluit, ontstaat acute hypoxemie,
acidose en shock. Als prenataal het foramen ovale
grotendeels gesloten is door de hoge linkeratriumdruk kan acuut na de geboorte cyanose en sterfte
ontstaan, als niet zeer snel ingegrepen wordt. Mede
dankzij de SEO en de populaire bijscholingscursussen wordt toenemend de diagnose al prenataal gesteld, en kan de geboorte in een kindercardiologisch
centrum worden gepland. Momenteel kiest nog naar
schatting tussen de 25 en 50% van de ouders bij
vroege ontdekking van HLHS voor afbreking van de
zwangerschap, of voor compassionate care.

Postnatale behandeling van HLHS
Postnatale behandeling, die 'palliatie' en geen repair
genoemd wordt, bestaat meestal uit de drie stappen van de norwoodprocedure, waarvan verschillende varianten bestaan, maar die alle uiteindelijk
resulteren in een univentriculair hart (fontancirculatie). Het alternatief, de harttransplantatie, wordt in
Europa voor neonaten niet of nauwelijks toegepast,
zowel vanwege gebrek aan donorhartjes als de vele
ernstige nadelen aan zowel de operatie als aan de
effecten van de daarbij nodige immunosuppressieve
therapie. De kortetermijnoverleving bij de norwoodprocedure is in de beste instituten 65-80%, maar de
vijfjaarsoverleving ligt eerder rond de 45%. Technische verbeteringen zoals de sanoshunt en hybride
katheteringrepen geven mogelijk lagere sterftecijfers
van de operaties.1,2

Teleurstellende uitkomsten
De laatste jaren wordt echter toenemend duidelijk
dat op de langere termijn de morbiditeit bij de overlevende kinderen en jongvolwassenen teleurstellend
hoog is. Studies door Mahle et al. lieten hoge percen-
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tages neurologische afwijkingen zien bij overlevende
kinderen met een hypoplastisch linkerhart.3,4 Neurologisch onderzoek bij 23 van hun 34 HLHS-patiënten,
met een leeftijd van gemiddeld 8,9 jaar (spreiding
6,0-13,6), liet bij zestien van de 23 (70%) ADHD zien.
Microcefalie was aanwezig bij drie (13%), grove motoriekafwijkingen bij negen (39%) en fijne motoriekstoornissen bij elf patiënten (48%). Cerebral palsy
werd gediagnosticeerd bij vier (17%), spraakproblemen bij zeven (30%) en stemmingsproblemen bij
twee patiënten. Slechts drie van de 23 kinderen waren op basis van anamnese en onderzoek normaal.
In een recente Amerikaanse serie van 88 kinderen,
geopereerd voor een hypoplastisch linkerhartsyndroom (norwoodstadium 1) tussen 1998 en 2003,
was op 1-jarige leeftijd het neuromusculair onderzoek abnormaal of verdacht bij 65%, de score op de
psychomotor development index (PDI) 73 (normaal
100, 2SD = 15), en 42 kinderen (48%) hadden een PDI
< 70.5 Slechts drie kinderen hadden een PDI van 100
of hoger.
Microcefalie komt vaker voor bij HLHS, waarschijnlijk gerelateerd aan abnormale bloedstroom naar de
hersenen in utero. Hinton et al. (2008), lieten zien
dat de meeste foetussen met HLHS halverwege de
zwangerschap een normale hoofdomtrek hebben,
maar dat deze erna afneemt6. De hersenen van deze
foetussen en neonaten laten wittestofschade zien,
ondanks een normaal hersengewicht.

Foetale cardiale interventies
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Enkele centra hebben sinds het begin van deze eeuw
ervaring opgedaan met prenatale ballondilatatie van
vernauwde foetale hartkleppen. Indicatiestelling, timing en vele technische aspecten zijn onderzocht,
en in een deel van de behandelde casus is bereikt
dat voldoende ventrikelgroei optrad om postnatale
biventriculaire repair mogelijk te maken. Hoewel er
nog vele vragen beantwoord moeten worden, is deze
ontwikkeling zodanig positief dat ook andere centra
voor foetale therapie, waaronder het LUMC, deze ingrepen zijn gaan voorbereiden en sinds kort ook uitvoeren.
Historie
In 1989 werd in Guy’s Hospital in Londen de eerste
foetale ballondilatatie van de aortaklep verricht door
Darryl Maxwell, Lindsey Allan en Michael J. Tynan.7
In deze kliniek waren in de voorgaande jaren 28 foetussen gediagnosticeerd met ernstige aortastenose,
van wie twaalf moeders kozen voor voortzetting van
de zwangerschap en postnatale operatie. Geen van
deze kinderen overleefden. Van de twee casus die
Maxwell et al. publiceerden in 1991 eindigde één in
foetale sterfte kort na de ingreep, maar eindigde de

andere na twee pogingen in technisch opzicht succesvol. Een deel van de ballon en de geleidedraad
bleven achter in het hart. De neonaat overleed op
dag 28 met nier- en leverfalen. Deze pioniers van de
foetale hartchirurgie besloten enigszins gefrustreerd
hun pogingen te staken.
In 2000 werden de eerste twee ballondilataties verricht bij foetussen met pulmonale atresie en een intact ventrikelseptum. Eén ingreep werd verricht door
Artz en Tulzer in Linz, Oostenrijk, de ander door
Loughna, Franklin en Gardiner in het Royal Brompton Hospital, Londen, Engeland. De twee casus werden samen gepubliceerd in de Lancet.8 De ingrepen
werden bij 28 en 30 weken zwangerschapsduur verricht, wegens dreigend hartfalen door een restrictief
FO en ernstige tricuspidalisdysplasie met lekkage.
Beide ingrepen waren succesvol, met overleving en
een biventriculaire repair bij beide kinderen. De
groep uit Linz is sindsdien, op bescheiden schaal,
haar ervaring aan het uitbouwen, de eerste jaren met
één casus per jaar.
Hernieuwde belangstelling
De groep van het Brigham & Women’s Hospital in
Boston zorgde voor hernieuwde belangstelling voor
deze interventies vanaf 2000. Zij richtten zich in eerste instantie op de kritische aortastenose en ballondilatatie met als doel voldoende groei van de linker
ventrikel te bewerkstelligen voor een postnatale biventriculaire repair. Deze onderzoekers zetten een
uitgebreid programma op met dierexperimenten en
optimalisatie van technische aspecten en het maken
en evalueren van selectiecriteria voor de ingreep.9,10
De technische uitvoering wordt schematisch weergegeven in figuur 1.

Figuur 1. Schematische weergave van foetale ballonvalvulopastie bij ernstige aortastenose. Uit: Tworetzky et al. 2004 8
De ingreep wordt verricht met een 18G- of 19G-naald,
die onder echogeleide via de apex in de linker ventrikel wordt geplaatst. Na verwijderen van de trocar
wordt een geleidedraad met (coronair)ballon door de

1994-1999

2000-2005

Totaal

87

79

Afbreking

38 (44%)

20 (25%)

IUVD

1

4

Sterfte zonder operatie

11/48 (23%)

16/55 (29%)

Overleving na operatie

12/32 (38%)

20/31 (65%)

Tabel 1. Overleving van prenataal ontdekte cases met hypoplastisch linkerhart.
Uit: Rasiah et al, 20072
Boston

Linz

Totaal

Aantal zwangeren

70

23

93

Zwangerschapsduur bij
ingreep

23 (20-31)

26 (21-32)

24 (20-32)

Technisch succes

52/70 (74%)

16/23 (70%)

68/93 (73%)

IUVD in groep met technisch
succes

2/52 (4%)

1/16 (6%)

3/68 (4%)

IUVD in groep met technisch
falen

4/18 (22%)

2/7 (29%)

6/25 (24%)

Totale overleving
(> 28 dagen post partum)

59/70 (84%)

20/23 (87%

79/93 (85%

Biventriculair repair in groep
met technisch succes

17/45 (38%)

9/15 (60%)

26/50 (52%)

Biventriculair repair in groep
met technisch falen

0/14 (0%)

0/6 (0%

0/20 (0%)

Tabel 2. Resultaten van foetale aortaklepballonvalvuloplastie 2000-2010 in Boston 10 en Linz (persoonlijke mededeling).
aortaklep geschoven. De ballon wordt twee of drie
keer kort opgeblazen, waarna naald, draad en ballon
verwijderd worden. Technisch succes kan worden
gecontroleerd door toename van de bloedstroom
over de klep bij kleurendoppleronderzoek. Complicaties zijn vooral bradycardie en hemopericardium.9,10
Sindsdien krijgen zij verwijzingen uit de gehele VS
en daarbuiten. Totaal hebben ze (2011) rond de 170
humane foetale behandelingen uitgevoerd. De meerderheid van de ingrepen werd verricht bij foetussen
met ernstige aortastenose. De recent gepubliceerde
resultaten zijn samengevat in tabel 1. Zoals blijkt uit
tabel 2 zijn de technische succespercentages en percentages gunstige uitkomst (momenteel gedefinieerd
als biventriculaire repair) vergelijkbaar met of zelfs
beter dan die in de beginjaren van inmiddels geaccepteerde foetale behandelingen zoals intra-uteriene
bloedtransfusie en lasercoagulatie bij tweelingtransfusiesyndroom.

IFCIR-consortium
Hoewel de resultaten van de foetale cardiale interventies zeker niet goed te noemen zijn, worden deze
toch zodanig hoopvol genoemd dat recent enkele
tientallen centra voor foetale therapie in de wereld,

waaronder het LUMC, deze ingrepen in hun arsenaal
zijn gaan opnemen. Bij een inventarisatie tijdens het
ISPD-congres in Amsterdam, in juli 2010, bleken al
meer dan vijftien centra in de wereld hiermee bezig te zijn. Vertegenwoordigers van een deel van
deze centra bespraken de mogelijkheid van samenwerking.11 De aanzet tot stroomlijnen van indicaties
en protocollen, gezamenlijk data opslaan, delen en
analyseren en leren van elkaars ervaringen werd
unaniem gesteund. Inmiddels is dit samenwerkingsverband International Fetal Cardiac Intervention Registry (www.ifcir.org) genoemd, er is een website en
een gezamenlijke web-based database. Alle centra
voor foetale therapie in de wereld die deze interventies bieden, hebben toegezegd hun data te delen via
deze website. Alle potentieel in aanmerking komende zwangerschappen zullen worden geregistreerd,
met beloop, operatiedetails en uitkomst.

Verwachting voor de nabije toekomst
De verwachting is dat de komende jaren het aantal
foetale cardiale ingrepen fors zal stijgen. Een voorstel voor criteria voor foetale interventie bij aortastenose wordt gegeven in tabel 3.10,11 Een echoafbeelding
van een foetaal hart met ernstige aortastenose en
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grote kans (zonder interventie) op progressie naar
HLHS wordt getoond in figuur 2.

Figuur 2. Echoafbeelding van een foetaal hart bij 23
weken met ernstige aortastenose, met een gedilateerde, nog niet hypoplastische linker ventrikel. Bij
dit beeld kan ballondilatatie in utero zinvol zijn.
Nederlandse zwangeren bij wie een foetale hartafwijking wordt gevonden hebben recht op volledige
informatie en counseling over prognose en alle opties. In de – als het goed is – gezamenlijke counseling
van deze zwangeren met gynaecoloog en kindercardioloog behoren naast de bespreking van de toegenomen kennis en kunde van de kinderhartchirurgen
ook de complicaties en kansen op (hersen)schade
aan bod te komen. De folder van de Hartstichting
(Jump) is hier overigens helder over. De komende
jaren zal duidelijk worden of de optie van interventie al tijdens de zwangerschap een meer dan expe-

rimentele plaats zal krijgen. Door internet en andere
media zal de zwangere zelf toenemend op de hoogte
zijn van de nieuwste ontwikkelingen. De gynaecoloog en de kindercardioloog kunnen natuurlijk niet
achterblijven. De in dit artikel beschreven stand van
zaken kan hierbij helpen. Door middel van publicaties zoals deze, en de websites www.ifcir.org en
www.lumc.nl/3050 houden we u graag op de hoogte
van de voortgang van deze en andere ontwikkelingen
in de foetale therapie.
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3. Retrograde/bidirectionele flow in de aortaboog OF twee van de volgende kenmerken:
- Monofasische mitralisinstroom dopplerpatroon
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Samenvatting
Het links hypoplastisch hartsyndroom kan tegenwoordig met een redelijk overlevingspercentage
worden geopereerd. Na meerdere operaties gaat
het kind na de leeftijd van 3-4 jaar verder door het
leven met een fontancirculatie, een hart met maar
een ventrikel (de rechter), die de lichaamscirculatie
op gang houdt. De langetermijngezondheiduitkomst
van de kinderen die de eerste jaren overleven is
echter teleurstellend. Mogelijk kan intra-uterien
ingrijpen, door middel van ballondilatatie van de
te nauwe aortaklep, de uitkomsten verbeteren. Dit
heeft vooral tot doel de linkerventrikel te redden
zodat een biventrikulaire repair mogelijk is na de
geboorte. Ook zou de foetale bloedstroom en dus
zuurstofvoorziening naar coronairen en hersenen
hierdoor kunnen verbeteren. Momenteel worden
deze foetale operaties in meer dan vijftien centra
in de wereld uitgevoerd, waaronder in het LUMC.
Deze centra werken samen om met vaste indicatiecriteria en uniforme follow-up over enkele jaren
te kunnen analyseren of deze nieuwe behandeling
meer goed dan kwaad doet.

rates. After a series of operations, 3 to 4 year old
children surviving these stages continue to live on
a single ventricle “Fontan” heart. Long term outcome however is disappointing. A few relatively small
observational studies have suggested that prenatal
intervention using fetal balloon valvoplasty of the
stenotic aortic valve may lead to a higher rate of
biventricular repair, with expected improved long
term outcome. In addition, successful dilatation of
the aortic valve in utero likely improves blood flow
to the coronary arteries and the brain. The fetal interventions are now offered in at least 15 centres
worldwide, including the LUMC in Leiden, The Netherlands. All centres are collaborating by accepting
uniform criteria for these interventions, and agreeing on sharing follow-up data. This International
Fetal Cardiac Intervention registry may lead, in the
next few years, to a reliable evaluation of this procedure.
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foetus, hartafwijking, foetale therapie, links
hypoplastisch hart
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Summary
Postnatal surgery for hypoplastic left heart syndrome is now associated with reasonable survival
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Een vaginale steen bij een
77-jarige patiënte
A. ter Brugge, S.A.H.M. van den Tillaart, E.J.C. van Rijssel en
B.W.J. Hellebrekers
Inleiding
Het is zeldzaam dat een gynaecoloog in zijn carrière een patiënte met een vaginale steen ziet. Als men
een vaginale steen op een röntgenfoto ziet, interpreteert men dit meestal als een blaassteen.1
Wij rapporteren een casus van een 77-jarige patiënte bij wie wij op onze polikliniek een secundaire
vaginale steen met een diameter van 2 cm vonden.
Onder de ballon van een permanente suprapubische katheter ontstond een vesicovaginale fistel. Als
gevolg van lekkage van urine in de vagina en stase
aldaar vormde zich naast de katheter een vaginale
steen.

Casus
In 2009 presenteerde zich op de polikliniek gynaecologie van het HagaZiekenhuis een 77-jarige patiënte
met een steen in de vagina. De uroloog verwees haar
wegens een branderig gevoel in de vagina. De voorgeschiedenis van patiënte vermeldt een hoog gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom van de cervix, FIGO
stadium IIIA. In 1994 kreeg zij hiervoor radiotherapie. Ook kreeg zij dat jaar een suprapubische katheter in verband met persisterende urineretenties.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij aan de vulva
geen bijzonderheden. Vaginaal toucher was pijnlijk.
De introïtus was gestenoseerd en slechts voor een
vinger toegankelijk. In de vaginatop voelden wij een
harde structuur verdacht voor een steen, de cervix
hierachter was niet bereikbaar bij vaginaal toucher.
Wij konden bij onderzoek in narcose na introductie
van een virgospeculum de diagnose bevestigen. Met
een pincet lukte het de steen te verwijderen. Na het
verwijderen van de steen was in de vaginatop de
ballon van de suprapubische katheter te voelen. Bij
verder onderzoek voelden wij een grote vesicovaginale fistel van minstens 4 cm over het traject van de
katheterballon. Vermoedelijk is deze fistel ontstaan
als gevolg van een ernstige bestralingsreactie na behandeling van het cervixcarcinoom in 1994. Na de radiotherapie was inwendig onderzoek bij patiënte erg
pijnlijk en daardoor niet goed meer mogelijk. Hierdoor is een mogelijke bestralingsreactie niet eerder
aan het licht gekomen bij patiënte.
De verwijderde steen was gelig van kleur, had een
diameter van 2 cm en in de vorm was een afdruk van

de ballon van de suprapubische katheter te herkennen. De steen is geanalyseerd en bestond voor 100%
uit struviet.
Enkele weken na de ingreep kreeg patiënte een
urinedeviatie volgens Bricker wegens ernstige incontinentieproblematiek.

Discussie
Vaginale stenen worden in twee groepen verdeeld:
primaire en secundaire. Primaire stenen ontstaan
zonder tussenkomst van een vreemd lichaam. Deze
stenen komen het meest voor en worden voornamelijk veroorzaakt door chronische lekkage en stase
van urine in de vagina, meestal bij vesicovaginale en
urethrovaginale fistels. Bijvoorbeeld bij geretardeerde en/of bedlegerige patiënten kan door vaginale
urinecontaminatie, stase en infectie een primaire vaginale steen worden gevonden. Daarnaast kan er een
ectopische vaginale ureter, een neurogene blaas, of
een partiële vaginale stenose aan ten grondslag liggen.1-5
Tot de secundaire groep behoren de stenen die zich
vormen rondom een corpus alienum in de vagina,
zoals niet-oplosbare hechtingen. Ook kunnen blaasstenen via ulcera in het vesicovaginale septum migreren en zo de oorsprong zijn van een daaromheen
groeiende secundaire vaginale steen.1-7
Primaire stenen bestaan meestal uit struviet, calciumoxalaat, calciumfosfaat, urinezuur, of een mengeling hiervan. Secundaire stenen, vaak gerelateerd
aan infectie bij het vreemd lichaam, bestaan meestal
uit struviet of carbonaat apatiet.8,9
Struviet (ammoniummagnesiumfosfaat: NH4MgPO4)
is oplosbaar in een zure, maar kristalliseert in een
alkalische omgeving. Ureaseproducerende bacteriën
zoals Escherichia coli, Proteus mirabilis en Klebsiella
kunnen de vagina veranderen in een neutraal of alkalisch milieu, waarin deze stenen kunnen worden
gevormd.1,3
Voor zover wij weten is het vóórkomen van een vaginale steen zeldzaam. De eerste casus werd gepubliceerd in 1900 en beschreef een steen ontstaan in een
vaginale cystokèle.10 De meeste casereports die daarna zijn verschenen, beschrijven net als onze casus
bijzondere gevallen. Malhotra et al. publiceerden in
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2004 bijvoorbeeld een casus van een 21-jarige vrouw
die zich presenteerde met apareunie. Als gevolg van
chirurgische correctie van een perineumtrauma opgelopen op 5-jarige leeftijd waren de labia minora
over de gehele lengte gefuseerd door littekenweefsel.
Daar achter had zich een vaginale steen met een diameter van 8 cm gevormd.1
In 1994 beschreven Dalela et al. een 13-jarig meisje
met een secundaire vaginale steen. Deze steen was
gevormd om een klein blikje, achtergebleven na
masturbatie 2 jaar eerder.11
Bij onze patiënte lag waarschijnlijk een ernstige bestralingsreactie ten grondslag aan de vorming van de
grote vesicovaginale fistel. Hierdoor kwam de ballon
van de suprapubische katheter deels in de vagina terecht, waar zich een secundaire vaginale steen tegenaan vormde.
De diagnose vaginale steen kan door zorgvuldig lichamelijk onderzoek of met beeldvormend onderzoek worden gesteld. Op een röntgenfoto kan men
vaak de locatie niet goed beoordelen, waarbij een
vaginale steen voor een blaassteen wordt afgegeven.
Een CT-scan kan dan uitkomst bieden. Het zoeken
naar de oorzaak van het ontstaan van een steen en
het oplossen hiervan is het belangrijkste onderdeel
van de behandeling. Hiermee wordt de vorming van
een nieuwe steen immers voorkomen. Bij onze patiënte moeten wij echter de kanttekening plaatsen
dat de steen waarschijnlijk geruime tijd de continentie verzorgde. De steen lag onder het niveau van de
fistel en sloot de vagina af voor urineverlies. Helaas
gaf deze spontaan ontstane ‘oplossing’ op den duur
vaginale klachten.
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Samenvatting
Vaginale stenen zijn extreem zeldzaam en ziet men
vaak aan voor blaasstenen op een röntgenfoto.
Deze stenen worden in twee groepen verdeeld; primaire en secundaire stenen. Primaire stenen ontstaan door urinelekkage, bijvoorbeeld bij vesicovaginale fistels. Secundaire stenen ontstaan rondom
een corpus alienum in de vagina.
Wij rapporteren een casus van een 77-jarige vrouw,
die zich op onze polikliniek presenteerde met een
secundaire vaginale steen, met een diameter van 2
cm. Onder de ballon van een suprapubische katheter zat een vesicovaginale fistel. Door lekkage van
urine en stase vormde zich een vaginale steen. Deze
steen kon op de operatiekamer verwijderd worden.
Trefwoorden
vaginale steen, vesicovaginale fistel, stenose, struviet, suprapubische katheter, plaveiselcelcarcinoom
Summary
Vaginal stones are extremely rare and are often
mistaken for bladder calculi on plain radiography.
Such stones may be primary or secondary. Primary
stones are caused by urinary leakage for example
by vesico-vaginal fistulas. Secondary stones are formed around a foreign body in the vagina.

We report a case of a 77-year-old woman presented at our outpatient clinic with a secondary vaginal
stone, 2 cm in diameter. A vesico-vaginal fistula was
found under the balloon of a suprapubic catheter.
As a result of urinary leakage and stasis a vaginal
stone could be formed. In the operation room the
stone was removed.
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vaginal stone, vesico-vaginal fistula, stenosis, struvite, suprapubic catheter, squamous cell carcinoma
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Genitale tuberculose en
subfertiliteit
G.A.H. van den Elsen, I.M.W. Ebisch en D.D.M. Braat
Inleiding
Tuberculose is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem met ongeveer 9,4 miljoen nieuwe ziektegevallen per jaar en bijna twee miljoen sterfgevallen per
jaar.1 In westerse landen is tuberculose zeldzaam. In
Nederland werd het afgelopen decennium een daling gezien van de incidentie van tuberculose. Deze
daling is rond 2009 echter tot stilstand gekomen en
er wordt een stijging gezien in het percentage allochtonen met tuberculose. Dit is te wijten aan een toename van immigratie uit endemische gebieden.2 In
het merendeel van de gevallen uit tuberculose zich
als een longaandoening, maar ongeveer 30% van de
infecties is extrapulmonaal gelokaliseerd.3 Een voorbeeld hiervan is genitale tuberculose, een in Nederland zeer zeldzame aandoening4 met een aspecifieke
presentatie. Dit kan het diagnostisch traject bemoeilijken. Echter, genitale tuberculose is bij vrouwen uit
endemische gebieden een belangrijke oorzaak van
pelvic inflammatory disease (PID) en daardoor subfertiliteit. Het is van belang voor de Nederlandse
arts die geconfronteerd wordt met een fertiliteitsprobleem om aan deze diagnose te denken. Dit wordt
geïllustreerd in de onderstaande casus.

Patiënt

443

Een 29-jarige nullipara van Turkse afkomst, sinds
twaalf jaar woonachtig in Nederland, bezocht de polikliniek voortplantingsgeneeskunde in verband met
een primaire fertiliteitsstoornis sinds vijf jaar. Elders
had zij ovulatie-inductie gehad met clomifeencitraat,
wegens oligomenorroe, echter zonder resultaat. Ten
tijde van het polibezoek had zij een regelmatige cyclus van 28 dagen.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een adipeuze
vrouw (BMI 29,4). Transvaginale echografie toonde
een normale uterus, met een antrale follikeltelling
in de ovaria van 18. Hormonaal onderzoek verricht
in de folliculaire fase liet geen bijzonderheden zien.
Het C-reactieve proteïne was 22 mg/l. De chlamydiaantistoftiter was positief met een index van 1,23. De
polymerasekettingreactie (PCR) op Chlamydia was
negatief; er was dus sprake van een oude chlamydiainfectie.
Bij een tweede bezoek aan de polikliniek vermelde patiënte klachten van heftige buikpijn, dysurie
en misselijkheid sinds twee dagen, zonder koorts.

Anamnestisch bleek patiënte al gedurende tien jaar
twee tot drie keer per maand aanvalsgewijze buikpijn met koorts door te maken. Haar eetlust was verminderd en zij was in één jaar tijd vijf kilo afgevallen.
Op pulmonaal gebied waren er geen klachten, ook
niet in het verleden. De familieanamnese was niet
bijdragend. Lichamelijk onderzoek leverde geen aanknopingspunten op. Differentiaaldiagnostisch werd
gedacht aan familiaire mediterrane koorts. Echter,
aanvullend bloedonderzoek en echografie van de bovenbuik toonden geen afwijkingen en ook genetisch
onderzoek naar familiaire mediterrane koorts was
negatief.
In het kader van het oriënterend fertiliteitsonderzoek
werd een hysterosalpingogram gemaakt, waarbij een
normaal cavum uteri te zien was met een normaal
toe- en doorgankelijke rechter tuba Fallopii. De linker
tuba was niet doorgankelijk en toonde een ‘kralensnoeraspect’. Gedacht werd aan genitale tuberculose.
Echter, aangezien patiënte in haar eerste levensjaar
een BCG-vaccinatie heeft gehad, werd geen mantouxtest verricht. Wel werd een diagnostische laparoscopie verricht, waarbij vliezige adhesies werden gezien,
met name rond tubae, fimbriae en perihepatisch,
passend bij een doorgemaakte chlamydiaperitonitis.
Van het perioperatief verkregen buikspoelvocht werd
een ziehl-neelsenkleuring gedaan; deze was negatief.
Gezien de bevindingen bij laparoscopie kwam patiënte in aanmerking voor een ivf-behandeling. De
eerste behandeling leidde direct tot een zwangerschap. Bij een amenorroeduur van twaalf weken
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trad een incomplete miskraam op waarvoor een
nacurettage werd verricht. Het histopathologisch
onderzoek van het verkregen weefsel toonde een necrotiserende granulomateuze endometritis. Dit beeld
is zeer verdacht voor een tuberculose-infectie. Echter de ziehl-neelsenkleuring op het materiaal bleef
negatief. Aanvullend werd een PCR verricht op mycobacterium-tuberculosiscomplex. Deze was positief,
waarmee de diagnose genitale tuberculose werd bevestigd. Patiënte werd verwezen naar de GGD voor
bron- en contactonderzoek en behandeling. Een
mantouxtest werd verricht; deze was duidelijk positief met een induratie van 20 mm. De interferon
gamma release assay (IGRA) in de vorm van een
Quantiferon Gold test was sterk positief. De X-thorax
toonde pleuravocht rechts. Waarschijnlijk is patiënte
aerogeen besmet na contact met een persoon met
open pulmonale tuberculose op haar werk. De genitale infectie is dan ook secundair aan een primaire
pulmonale infectie. Er bestonden geen aanwijzingen
voor tuberculose bij de partner van patiënte. Hoewel een tuberculose-infectie niet bacteriologisch bewezen werd, is patiënte wel als zodanig behandeld.
Deze behandeling, bestaande uit isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazinamide, gedurende zes
maanden heeft zij voltooid en zij is inmiddels weer
gestart met ivf-behandelingen.

Beschouwing
In deze casus presenteerde een patiënt afkomstig uit
een endemisch gebied zich met primaire subfertiliteit, recidiverende koorts en buikpijn. De diagnose
genitale tuberculose is laat gesteld, terwijl al vroeg in
het traject aan deze mogelijkheid is gedacht. Toch is
een mantouxtest ten onrechte niet ingezet.
Bij veel gynaecologen is de mogelijkheid van genitale
tuberculose als oorzaak van subfertiliteit onbekend.
Daarnaast is de diagnose vaak lastig te stellen door
de zeldzaamheid en aspecifieke presentatie van dit
ziektebeeld. Echter, door een toename van immigratie vanuit endemische gebieden, heeft Nederland te
maken met een proportionele toename van het aantal tuberculose-infecties bij allochtonen. In 2009
werden er 1.158 nieuwe tuberculosepatiënten gemeld
bij de Nederlandse Tuberculose Registratie. In een
periode van vijftien jaar (1993-2008) werd de diagnose genitale tuberculose slechts 63 maal gesteld. Van
deze patiënten was 70% van allochtone afkomst.2
Deze cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting
van de werkelijke prevalentie van genitale tuberculose, gezien de atypische presentatie en het gebrek
aan ervaring met deze aandoening bij artsen.

Pathogenese
Genitale tuberculose wordt meestal veroorzaakt door
infectie met Mycobacterium tuberculosis, meestal via
aerogene transmissie van de bacterie vanuit de pri-

maire infectiehaard. Een meerderheid (80-90%) van
de geïnfecteerde personen wordt niet ziek. Van de
10-20% die wel ziek wordt, zal de helft pas na een
interval van jaren werkelijk tuberculose krijgen (latente infectie).5
Genitale tuberculose ontstaat meestal na hematogene verspreiding vanuit primaire infectiehaarden in
met name de longen, lymfeklieren of botten.6 Echter, ook lymfogene en directe verspreiding treden op
vanuit het maag-darmkanaal en het peritoneum.7 Primaire genitale tuberculose is zeer zeldzaam (< 1%) en
kan ontstaan door directe besmetting na geslachtsgemeenschap. De tubae Fallopii zijn bij tuberculose
van de vrouwelijke geslachtsorganen het vaakst aangedaan (90-100%). Vanuit de tubae breidt de infectie
zich uit naar het endometrium (50-60%), de ovaria
(20-30%) en de cervix (5-15%). Infectie van vulva of
vagina komt zelden voor.7 Een tuberculeuze endometritis kan leiden tot een hypomenorroe of amenorroe
door atrofie van het endometrium.

Klinische presentatie
Genitale tuberculose treft voornamelijk vrouwen
in de reproductieve levensfase. Het vermoeden van
deze aandoening ontstaat meestal bij oriënterend
onderzoek in verband met subfertiliteit (45-55%) bij
vrouwen afkomstig uit endemische gebieden. Vaak
zijn er weinig en aspecifieke klachten, zoals diffuse
buikpijn (50%), algehele malaise (26%), cyclusstoornissen (20%) en fluor vaginalis (4%).7
De patiënte in onze casus presenteerde zich met subfertiliteit en periodieke koorts met buikpijnklachten:
klachten die alle kunnen passen bij genitale tuberculose. Gezien de algemene aard van de klachten is de
differentiaaldiagnose zeer uitgebreid. Dit maakt het
extra lastig om tot een juiste diagnose te komen.

Diagnosestelling
Bij ongeveer 20% van de patiënten met genitale tuberculose is er een belaste familieanamnese.7 Het is
daarom van belang hier altijd naar te vragen. Bij de
helft van de patiënten vindt men geen afwijkingen bij
lichamelijk onderzoek.8 Lichamelijk onderzoek zal
dus altijd gevolgd moeten worden door aanvullende diagnostiek. Vaak is de mantouxtest (tuberculine
skin test) de eerste stap. Bij een induratie van 10 millimeter of meer spreekt men van een positieve test
(sensitiviteit 95%). Fout-positieve tuberculinereacties
kunnen voorkomen bij een kruisreactie met atypische of non-tuberculosemycobacteriën of bij eerdere
vaccinatie met Bacillus van Calmette-Guérin (BCG).
De tuberculinereactie na BCG-vaccinatie neemt echter af met de tijd. Bij personen die in het eerste levensjaar zijn gevaccineerd, heeft vrijwel iedereen vijf
jaar na vaccinatie een negatieve tuberculinetest. In
deze groep is de mantouxtest daarom een betrouwbaar diagnosticum.9 Ten onrechte is bij de patiënt in
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onze casus dus afgezien van een mantouxtest.
Sinds enige tijd wordt ook de interferon gamma release assay (IGRA) gebruikt. De specificiteit van IGRA
is hoger dan van de mantouxtest, met name bij BCGgevaccineerde personen. Er is echter nog te weinig
bekend over de afkapwaarde en reproduceerbaarheid van de test. Daarom is er in Nederland gekozen
voor een tweestappenmethode, waarbij de mantouxtest direct wordt gevolgd door IGRA.
Genitale tuberculose is in de meerderheid van de gevallen secundair aan pulmonale tuberculose; daarom
bestaat een indicatie voor het vervaardigen van een
X-thorax. Een negatieve X-thorax sluit genitale tuberculose echter niet uit. Primaire pulmonale laesies
kunnen al genezen zijn wanneer genitale laesies manifest worden. Inactieve pulmonale laesies worden
bij een derde van de patiënten met genitale tuberculose gevonden.7

of curettage sluit genitale tuberculose dus niet uit.
Een positieve kweek van M. tuberculosis is de gouden standaard in de diagnostiek van tuberculose.
Deze heeft echter praktische nadelen, aangezien het
onderzoek veel tijd vergt. Daarbij moet worden opgemerkt dat bij extrapulmonale tuberculose minder
vaak een positieve kweekuitslag wordt gevonden ten
opzichte van pulmonale tuberculose (respectievelijk 67% versus 72%).4 PCR is een test die veel sneller kan worden uitgevoerd en kan worden gebruikt
voor de detectie van DNA van M. tuberculosis. Het
is sensitiever (85-95%) dan microscopie met kleuring
bij zowel pulmonale als extrapulmonale tuberculose.
Een groot nadeel is dat PCR geen onderscheid maakt
tussen levende of dode mycobacteriën. Een positieve
uitslag moet daarom altijd worden vergeleken met
bevindingen uit kweken en de histologie.6

Genitale tuberculose en zwangerschap
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Bij onze patiënte is in het kader van het oriënterend
fertiliteitsonderzoek een hysterosalpingografie (HSG)
verricht. Hierbij werd een ‘kralensnoeraspect’ van
een tuba gezien, veroorzaakt door multipele constricties rond de tubae. Dit was voor de behandelend artsen de eerste aanwijzing voor een mogelijke
tuberculose-infectie. Bevindingen bij HSG zijn echter
niet specifiek voor genitale tuberculose. Chavhan et
al. vonden occlusie van tubae (81%), occlusie met
hydrosalpinx (32%), tubadilatatie (46%), peritubaire
adhesies (30%), endometriumadhesies en tubaire
calcificaties (5,4%) bij vrouwelijke patiënten met
genitale tuberculose. Dit zijn bevindingen die ook
gezien kunnen worden bij onder andere PID door
chlamydia-infectie, chirurgie in het kleine bekken, de
ziekte van Crohn en endometriose.10
In de door ons gepresenteerde casus werd het afwijkende HSG gevolgd door een laparoscopie. In
de subacute fase van genitale tuberculose kan men
bij laparoscopie oedeemvorming, obstructie en verscheidene met vocht gevulde pockets in de tubae
waarnemen. Dit beeld is vergelijkbaar met dat van
een niet-tuberculeuze salpingitis. In de chronische
fase ziet men met name nodulaire salpingitis, uitgebreide adhesies in het kleine bekken, hydrosalpinx,
pyosalpinx en een kralensnoeraspect van de tubae.11
Ook voor laparoscopische bevindingen geldt dat deze
de diagnose genitale tuberculose kunnen ondersteunen, maar niet bevestigen.
Histologie is het onderzoek met grotere diagnostische waarde. Een granulomateuze ontsteking met
epithelioïde cellen en verkazende necrose kan wijzen op de aanwezigheid van tuberculose. Daarnaast
kunnen met behulp van auramine- en ziehl-neelsenkleuring zuurvaste staafjes worden aangetoond.
Het endometrium is in slechts 50% van de gevallen
betrokken in het ziekteproces. Een negatief biopt

Onze patiënte had waarschijnlijk al genitale tuberculose voordat zij zwanger raakte met behulp van ivf.
Het blijft speculeren of behandeling vóór de start van
het ivf-traject de doorgemaakte miskraam had kunnen voorkomen.
Naar de effecten van tuberculose op de zwangerschap is veel onderzoek gedaan. De resultaten zijn
echter omstreden. Enkele studies over extrapulmonale en pulmonale tuberculose in de zwangerschap
laten een verhoogde incidentie zien van pre-eclampsie, lager geboortegewicht, extra-uteriene graviditeit en miskramen.12-14 Deze complicaties treden met
name op bij een late diagnosestelling en behandeling. Met name in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw is er onderzoek gedaan naar zwangerschapscomplicaties bij genitale tuberculose, waarbij
eveneens een verhoogde incidentie van ectopische
zwangerschap en spontane miskraam werd aangetoond.15,16 Echter, de uitkomsten van deze studies
zijn controversieel, omdat de onderzoeken van lage
kwaliteit zijn, de patiëntkarakteristieken sterk uiteenlopen en geen controlegroepen zijn gebruikt. Andersom heeft zwangerschap nauwelijks tot geen effect op
het verloop van tuberculose.17,18
De algemeen aanvaarde mening is dat tuberculose
geen nadelig effect heeft op het beloop en uitkomst
van de zwangerschap, mits vroeg in het ziektebeloop
adequate behandeling wordt ingezet.19 Helaas wordt
hierbij geen termijn genoemd.
De indicaties voor behandeling met tuberculostatica
zijn bij zwangere patiënten gelijk aan die bij nietzwangeren.

Behandeling
De behandeling van genitale tuberculose bestaat uit
een combinatietherapie van isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazinamide. De optimale duur

van behandeling is minstens zes maanden. De bovengenoemde tuberculostatica kunnen veilig in de
zwangerschap worden gebruikt, evenals in de lactatieperiode. Indien behandeling niet tijdig wordt
ingezet, kunnen complicaties ontstaan zoals (necrotiserende) pelviene abcesvorming en infertiliteit.
Chirurgische behandeling van genitale tuberculose
is alleen geïndiceerd wanneer microbiologische eradicatie niet kan worden verkregen en er significante
abcesvorming is6 en kan bestaan uit onder andere
hysterectomie, salpingo-oöforectomie of necrotomie.

Conclusie
Wij beschreven een casus van een Turkse patiënte
met genitale tuberculose in een ivf-traject. De diagnose van genitale tuberculose is moeilijk en is vaak
vertraagd door de zeer lage prevalentie en atypische presentatie. Met name bij patiënten uit endemische gebieden die zich presenteren met subfertiliteit
moet altijd worden gedacht aan genitale tuberculose.
Vroegtijdige, adequate behandeling is van groot belang. Toch blijft een ivf-traject, ook na behandeling,
voor deze patiënten vaak geïndiceerd.
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Samenvatting
Een 29-jarige nullipara van Turkse afkomst presenteerde zich op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde met een primaire subfertiliteit en periodieke
buikpijn en koortsaanvallen. Bij hysterosalpingografie werd een niet doorgankelijke tuba Fallopii
gezien met een kralensnoeraspect. Als kind had zij
een BCG-vaccinatie gehad. Patiënte werd zwanger
met behulp van ivf. Deze zwangerschap eindigde in
een spontane abortus. PCR van het curettagemateriaal was positief voor mycobacterium tuberculosis,
duidend op tuberculose van de interne geslachtsorganen, waarna zij met tuberculostatica werd behandeld. Genitale tuberculose is in Nederland een zeldzame aandoening, die zich aspecifiek presenteert.
Met name bij vrouwen afkomstig uit endemische
gebieden met een fertiliteitsstoornis moet aan genitale tuberculose gedacht worden. Mits tijdig behandeld heeft genitale tuberculose een goede prognose
op genezing. Echter, de kans op een spontane zwangerschap blijft uiterst klein, waardoor behandeling
met ivf meestal geïndiceerd is.
Trefwoorden
genitale tuberculose, zwangerschap, subfertiliteit,
spontane miskraam
Summary
A 29-year-old Turkish nullipara presented at an outpatient fertility clinic because of primary sub fertility and periodic abdominal pain and fever. Hysterosalpingography showed an occlusive fallopian
tube with a ‘beaded’ appearance. The patient had
had a Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination in
her childhood. She got pregnant through IVF; however, a spontaneous abortion occurred. PCR on the
material obtained by curettage showed a positive
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result for Mycobacterium tuberculosis, conclusive
for tuberculosis of the internal genital organs. The
patient was treated with tuberculostatics. Genital
tuberculosis is rare in the Netherlands and has an
atypical presentation. Especially women from endemic areas with a fertility disorder are suspect for
genital tuberculosis. If treated early, genital tuberculosis has a good prognosis. Nevertheless, spontaneous conception after treatment is very rare, and
IVF is often indicated.
Keywords
female genital tuberculosis, pregnancy, infertility,
spontaneous abortion
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Honderd jaar tang van
Kielland
Eponiemen, deel 1
A.T.M. Verhoeven
Inleiding
In 1910 demonstreerde Kielland (1871-1941) voor het
eerst de door hem ontworpen forceps. Een eeuw later is het zinvol te bezien of de toepassing van een
instrument als de tang van Kielland nog past binnen
onze huidige inzichten. Daarom worden de voorgeschiedenis, het instrument, de toepassing in verleden
en heden beschreven, evenals een biografie van Kielland.

ren bestond. Daarom pasten Levret (1747) en Smellie
(1752) de tang aan met een bekkenkromming en verlengden zij het handvat (figuur 2).

Voorgeschiedenis
In de eerste jaren van de tangverlossing werd de forceps alleen bij een in het bekken ingedaald hoofd
toegepast en waren een rechte tang zonder bekkenkromming, zoals die van Chamberlen (figuur 1), en de
korte van Smellie daarvoor geschikt.

Figuur 2. Tang volgens Levret (1747) en lange tang
volgens Smellie met bekkenkromming.1

Figuur 1. Tang volgens Chamberlen, 1658.
Bij applicatie op een hoger niveau waren zij ongeschikt omdat het perineum de handvatten hierbij in
de weg zat, waardoor het risico van ernstige ruptu-

De tractierichting correspondeert dan niet meer met
de richting van de handvatten (figuur 3), maar wordt
met de handgreep van Pajot neerwaarts bijgesteld
doordat de ene hand trekt en de andere hand de
tractierichting neerwaarts bijstelt (figuur 4).
Om die reden ontwierpen de Leuvense hoogleraar
Louis-Joseph Hubert (1810-1876) als eerste en later de
Fransman Etienne Tarnier (1828-1897) een bekkenastractietang. Hierdoor werd de benodigde kracht
minder omdat die niet verloren ging door tractie tegen de bekkenwand omdat er alleen nog maar in één
richting getrokken hoefde te worden in plaats van
gelijktijdige tractie en omlaag duwen van de forceps
met de handgreep van Pajot. Anders gezegd: het gekromde instrument functioneerde daarmee als een
recht instrument (figuur 5).
Na de opkomst van de anesthesie en asepsis in de
tweede helft van de 19e eeuw kon een primaire episiotomie ook het gebruik van een rechte tang op een
hoog niveau mogelijk maken. Kielland werd tot zijn
ontwerp geïnspireerd omdat de toen gangbare forcipes met bekkenkromming een hoogstaande schedel
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Figuur 5. Hoge tang met bekkenastractie volgens
Tarnier.4

Figuur 3. Tractierichting hoge tang met forceps van
Naegele en Kielland.2

Figuur 4a. Handgreep van Pajot3: de linkerhand
bepaalt de trekrichting, de rechter de trekkracht bij
een tang met bekkenkromming.
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Figuur 6. Hoge tang met naegeleforceps.4
met een dwarsstand in/boven de bekkeningang niet
in de ideale bipariëtale positie konden omvatten (figuur 6). Hierdoor gleed deze af en moest men soms
tot schedelverkleining door schedelperforatie overgaan, met opoffering van het kind als gevolg. Een
sectio caesarea werd rond 1900 nog als te riskant beschouwd.
Tevens bestond hierbij een verhoogd risico op letsel
van het kinderlijk gelaat, de ogen, tentoriumscheuren, hersenbloedingen en schedelfracturen.

Figuur 4b. Charles Pajot.

De kiellandtang kan, in tegenstelling tot de gangbare forcipes, het caput bij een dwarsstand op welk

bekkenniveau ook, in de ideale rechte afmeting van
het bekken, bipariëtaal omvatten en het caput tijdens zijn rotatie, zonder hernieuwd aanleggen, in
zijn oorspronkelijk aangelegde positie op het caput
extraheren. Een bijkomend voordeel boven de naegeleforceps bestaat hieruit dat de kiellandtang ook
een goed rotatie-instrument is, omdat deze tang het
caput in dwarsstand precies bipariëtaal, dat wil zeggen op symmetrische punten omvat voor de rotatie, glad aanligt en nergens met een kant uitsteekt
(figuur 7). Dit in tegenstelling tot de naegeleforceps
die het caput daarbij in de schuine afmeting kan omvatten (methode van Lange) en dus ondoelmatig ligt
(figuur8).

Figuur 9. Naegeleforceps (boven) en kiellandforceps
naast elkaar.7

Beschrijving van de tang van Kielland
De tang is met 567 gram lichter dan de naegeleforceps; de lengte is 40 centimeter (figuur 10). De lepels
kruisen elkaar 5 centimeter boven het schuifslot, dat
slechts verschuiving van de lepels in de lengte toestaat. Iedere lepel heeft drie delen: boven een het
caput omvattend gevensterd deel met 10 centimeter
lange afgeronde ribben, waaraan een 10 centimeter
lang kantig tussenstuk met het slot, waaronder de
handvatten met aan het boveneinde vleugelvormige
uitsteeksels voor de trekkende vingers. Deze hebben een klein knopje dat de richting aangeeft volgens
welke de tang in de richting van het achterhoofd
moet worden aangelegd. De hoofdkromming laat 8
centimeter vrij. De ribben zijn mid-fenestraal 4,1 mm

Figuur 7. Kiellandforceps bipariëtaal bij dwarsstand.

450

Figuur 8. Naegeleforceps schuin aangelegd bij
dwarsstand.5 Methode van Lange.6

Figuur 10. Tang volgens Kielland.1
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dik en daarmee iets dunner dan die van de naegele:
4,5 mm. Dat scheelt 0,8 mm voor beide lepels.
Er is slechts een minimale bekkenkromming, en
de lepels liggen in lichte bajonetstand 3 centimeter
achter de as van het tussenstuk. De handvatten zijn
scherp en kunnen de handen van de verloskundige
verwonden. Daarom heeft Van Rooy,8 die de kiellandforceps in Nederland introduceerde, op de naar
hem genoemde variant de handvatten van de naegele met de trekhaken van Busch laten aanbrengen
(figuur 11).
Tholen ontwierp als uitgangstang een kleinere variant van de kiellandforceps (figuur 12).10,11

opgeschoven, dan 180 graden gedraaid en dan weer
naar beneden getrokken, tot hij om de schedel lag
(figuur 13).12,13
De achterste lepel werd aan de kant van het slot

Figuur 11. Tang volgens Kielland-Van Rooy.9

Figuur 12. Tang van Tholen.

Applicatietechnieken
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Kielland zette voor applicatie, behalve bij een lage of
uitgangstang, primair altijd een mediolaterale episiotomie, ongeacht de pariteit. Hij deed dit vanwege het
risico dat de lepels door hun compressie van het perineum een totaalruptuur zouden veroorzaken.1 Bovendien gaf hij altijd algehele anesthesie met ether
of chloroform.
Er zijn drie applicatietechnieken: 1) de 'klassieke' van
Kielland zelf; 2) het 'wanderen' en 3) de directe methode.
De 'klassieke' methode
Voor de hoge tang, waarvan het gebruik heden ten
dage geheel verlaten is, bracht Kielland na positionering in de aan te leggen stand voor de vulva eerst
de voorste lepel met de concaviteit naar voren onder de symfyse in; daarna werd deze lepel vrij hoog

Figuur 13. Hoge tang volgens Kiellandsmethode.13
ingebracht (figuur 14). De tractie vond plaats in de
richting van de handvatten of liever nog juist iets
daaronder (richting os coccygis).
Bij de indaling tijdens tractie draait het achterhoofd
meestal spontaan naar voren. Men kan de rotatie
voltooien als het caput geheel is ingedaald, bij voorkeur in de bekkenwijdte – het vlak dat ligt door het
midden van de symfyse, het midden van de heupkommen en door de derde sacrale wervel (figuur 15).
Wandern
De thans meestal toegepaste en aanbevolen applicatiemethode is die van het 'wandern' (wandelen).2

Figuur 14. Achterste lepel inbrengen aan de kant van
het slot.1

Figuur 17. Inbrengen van de voorste lepel op geleide
van twee vingers.1

Figuur 15. Handgreep bij rotatie: (a) bij A.a.l.a en
A.a.l.dw. (b) bij A.a.r.a. en A.a.r.dw.1
Figuur 18. De inwendige vingers liggen achter het
venster om de lepel naar voren te duwen.1
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Figuur 16. De drie bewegingen bij het 'wandern’ bij
A.a.r.dw.1
Hierbij wordt, zoals bij de naegeleforceps, de voorste lepel door 'wandern' naar voren gebracht (figuren 16-21).
Directe applicatiemethode
Deze methode kan alleen worden toegepast bij een
relatief klein en ingedaald hoofd. Op geleide van de
toucherende vingers van de ene hand tussen caput

Figuur 19. De voorste rand van de lepel drukt tijdens
het 'wandern' meer tegen de schedel dan tegen de
vaginawand.1
en voorste vaginawand wordt de voorste lepel met
de andere hand loodrecht met het handvat zo laag
mogelijk gehouden en met de concaviteit naar de
vulva toe. Door te drukken en gelijktijdig het handvat
op te heffen wordt de lepel tussen vagina en caput
geschoven (figuur 22). Daarna wordt de achterste lepel ingebracht (figuur 23).
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Figuur 20. De voorste lepel wordt over het gelaat tot
op het zygoma gebracht.1

Figuur 23. Directe applicatie rotatieforceps bij een
diepe dwarsstand.15

Figuur 21. 'Wandern' bij A.a.r.dw.14
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Figuur 22. Directe applicatie voorste lepel loodrecht
met concaviteit naar vulva.1
Opkomst in de eerste 50 jaar
Kielland zelf had vanaf 1910, toen hij zijn forceps demonstreerde in Kopenhagen en Duitse klinieken, bij
publicatie in 1916 een serie opgebouwd van 352 casus. Daarvan lag 85% in dwarsstand: 72% was een
hoge tang en 38% een midden- of lage tang.8,9 Zijn

tang trok veel aandacht en zijn naam werd in één
rij genoemd met de andere tangontwerpers zoals
Levret, Smellie, Naegele en Brüninghausen. Aanvankelijk zag men onder invloed van zijn eerste publicaties een toename van de hoge tang. Echter de
100% gunstige resultaten van Kielland zelf werden
door anderen niet bevestigd, deels omdat men de indicatie uitbreidde, maar ook bleek de klassieke applicatie van de voorste lepel soms veel moeilijker,
soms onmogelijk, of ging deze met grote letsels van
moeder en kind gepaard: uterus- en cervixrupturen
tot in de blaas, en met luxatie van het caput uit de
bekkeningang. Dat gold speciaal bij een sterk asynclitisme, voorliggende schouder en strak gespannen
uteruswand. Ook het inbrengen van de achterste lepel voor het promontorium was vaker moeilijk, met
cervix- en uterusrupturen als gevolg. Daarom zochten steeds meer ervarenen hun toevlucht weer tot
het 'wandern' of tot de directe applicatie. Ook gleed
de kielland vanwege zijn graciele bouw en schuifslot,
makkelijker af dan de naegeleforceps, met zijn stiftslot. Daarom wordt de kielland wel vergeleken met
een steeksleutel en de naegele met een ringsleutel.
De rotatie verliep bij normale grootteverhoudingen
caput-bekken in het algemeen goed, zij het minder
'spelenderwijs’ dan Kielland had voorgespiegeld.
Evenzo werd Kiellands voorstelling dat de vaginawand hierbij gespaard bleef, gelogenstraft door de
soms grote spiraalvormige vaginawandrupturen, uitgescheurde episiotomieën en derdegraadsrupturen.
Bij deze rotatiepogingen bleek dat men het natuur-

lijk geboortemechanisme niet moest trachten na te
bootsen omdat dat mislukte, maar dat men veeleer tijdens tractie de rotatie uit zichzelf moest laten plaatsvinden zonder die te forceren. Soms bleef
rotatie uit, maar dat moest geen reden zijn tot een
geforceerde correctie met de kielland. Voor het kind
bestond er geen wezenlijk verschil met de naegeleforceps. Bij de hoge kielland met klassieke applicatie
en rotatie bestond er risico op navelstrengprolaps of
-letsel, placentaloslating of -verscheuring.16
In ons land verschilden de meningen. Op zondag
(!) 11 februari 1923 werd de kiellandforceps voor het
eerst binnen de gynaecologenvereniging bediscussieerd na een voordracht van de Amsterdamse hoogleraar Van Rooy.17

Figuur 24. A.H.M.J. van Rooy.
Prof. Kouwer18 en De Snoo19 zagen er geen voordeel
in boven de naegele. De Leidse universiteitskliniek
zag voor de medicus practicus (= huisarts) geen voordeel boven de naegele: voor de hoge tang was het
de vraag of die niet beter door een sectio caesarea
vervangen kon worden, zoals daarvoor reeds vanaf
1920 werd gepleit.20 De Amsterdamse vrouwenkliniek meende dat de kielland de naegeleforceps niet
kon noch mocht vervangen, maar een waardevolle
aanvulling en aanwinst kon zijn in de handen van
specialisten.21
In het Utrechtse leerboek van De Snoo wordt de kielland slechts benoemd, maar niet onderricht. In die
tijd dat de huisartsen nog de volledige verloskunde,
waaronder tangverlossingen beoefenden, werd de
naegeleforceps aan alle semi-artsen onderwezen,
en werd de kielland en zeker de hoge tang aan ervaren specialisten voorbehouden. Dat was nog steeds
de consensus rond 1955. Toen waren er 8.467 casus
in de literatuur beschreven, met vier daaraan gerelateerde maternale sterfgevallens en 311 foetale sterfgevallen (3,6%).1 De kielland had als voordeel dat

er een geringere trekkracht nodig was bij de hoge
tang, en hij werd als een beter rotatie-instrument beschouwd dan de naegele bij een dwarsstand en vooral ook als middentang bij A.a.r/l.dw.
Vanwege het schuifslot is er een voordeel bij asynclitisme: bij de eerste tractie wordt het hoofd
synclitisch. Wel bestond er meer risico op vaginawandrupturen.22
Als toepassingen werden later genoemd: de rotatieforceps van een achterhoofdsligging achterhoofd
links of rechts achter, aangezichtsligging zelfs nog als
de kin dwars lag, en het nakomend hoofd bij stuitgeboorte.23,24
In de Nederlandse verloskundeleerboeken werd de
kielland vanaf 1956 tot circa 1994 vermeld.
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Een interessante publicatie, de biografie van professor van Bouwdijk Bastiaanse. Bondig samengevat. De
vermelde literatuur en noten prikkelen ook tot verder
lezen.
Een kanttekening bij blz. 294, 1e kolom onderaan
“Omdat hij zelf als hbs’er in Nederland in 1912 niet
kon promoveren, verlangde hij…”
Schijnbaar wordt het verlangen van VBB aan assistenten met een gymnasiale vooropleiding gekoppeld
aan zijn wens dat zij allen moesten kunnen promoveren.
Maar na het aannemen van het wetsvoorstel van de
heer Limburg op 3 mei 1917 kregen ook oud-HBS’ers
in Nederland het recht om te promoveren (zie eventueel Muntendam NTvG 1917 pag. 1589 en commentaar van Van Rijnberk NTvG 1917, vol 61, pag. 831.
Boeiend om te lezen.). Dat zal VBB in 1938 (bij zijn
benoeming tot hoogleraar) toch wel hebben kunnen
weten?
Terzijde: voor het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog weken oud-HBS’ers om te promoveren wel uit
naar het buitenland (vaak Duitsland of België) . Toen
professor Klaas de Snoo (ook oud-HBS’er) destijds
met de gedachte speelde om voor zijn promotie naar
de Gentse Universiteit te gaan, dreigde zijn toenmalige chef professor Kouwer hem er “in dat geval uit
te zullen gooien” (Thiery, GdG december 1995, blz.
345).
Auteur
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Erratum:
In hetzelfde artikel staat op pagina 293 over Van
Bouwdijk Bastiaanse “Hoogleraar te Amsterdam
(1938-1975)”. Dit moet zijn: “Hoogleraar te Amsterdam (1938-1957).”

De maternale bloedtest op
foetale trisomie 21, de heilige graal binnen handbereik!
A.T.J.I. Go, D. Oepkes en J.M.G. van Vugt
Inleiding*
In maart van dit jaar was het weer zover. In de verschillende kranten verschenen artikelen over de ontwikkeling van een bloedtest op het downsyndroom en
dat het onderzoek weer verder gevorderd is, bijna beschikbaar voor de patiëntenzorg. Collega’s Oudejans
en van Lith verschenen in interviews op radio en televisie. In de zomer van 2003 stond op de voorpagina
van de Telegraaf ook al een artikel over de bloedtest
op het downsyndroom die bijna beschikbaar was. In
december 2009 verschenen rond de promotie van Go
een aantal krantenartikelen met deze belofte. De media, maar vooral ook het publiek reageert na dergelijke berichtgeving altijd met gretig enthousiasme. “Is de
test beschikbaar, zo ja waar?” De ziekenhuizen waar
de onderzoekers werken worden ‘platgebeld’ of krijgen e-mails van patiënten die graag willen weten hoe
ze toegang kunnen krijgen tot deze test. Is het niet in
Nederland, dan zijn enkelen bereid om het buiten de
grenzen te zoeken. De beschikbaarheid van een diagnostische bloedtest op trisomie 21 lijkt vele zwangere
vrouwen en hun partners een geweldige manier om
een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest, en zo de
kans op een iatrogene miskraam, te omzeilen.
Toch was het deze keer in maart anders. Het was anders omdat er recent grotere patiëntenstudies met
veelbelovende resultaten zijn gepubliceerd en het was
anders omdat deze keer ook de professionals elkaar
opzochten om de situatie in breed verband te bespreken en gezamenlijk een strategie vast te stellen hoe de
mogelijkheden van deze test voor Nederland te onderzoeken.
In dit artikel zal de recente geschiedenis van de ontwikkeling van een bloedtest op trisomie 21 en de huidige
stand van zaken beknopt worden besproken. Ingegaan
zal worden op de situatie in Nederland en het op te
zetten klinisch onderzoek en implementatietraject van
een dergelijke test in Nederland, tot slot zal kort gefilosofeerd worden over mogelijke ontwikkelingen.
*Voor uitgebreide en gedetailleerde informatie over
technische mogelijkheden en ontwikkelingen verwijs
ik u naar een recent gepubliceerde review in Human
Reproduction Update van Go et al.1

Recente geschiedenis en ontwikkelingen
Om chromosoomafwijkingen bij een foetus te kunnen vaststellen is een invasieve procedure, zoals
een vruchtwaterpunctie of vlokkentest, nodig om
foetale cellen te verkrijgen. Het nadeel van deze
testen is dat er een kans bestaat op een iatrogene miskraam. De wens tot onderzoek naar foetale trisomie 21, waarvan de kans toeneemt met
de leeftijd van de zwangere, is de meest gangbare reden voor vrouwen om voor een invasieve
prenatale test te kiezen. 2 Het zou ideaal zijn als
een prenataal diagnostische test met dezelfde
mogelijkheden als de huidige diagnostische test
beschikbaar zou zijn, zonder het risico op een
iatrogene miskraam. Al tientallen jaren geldt de
ontwikkeling van een dergelijke test als een zeer
uitdagend onderzoeksdoel.
Aanwezigheid van foetale cellen in de moederlijke
circulatie is intensief bestudeerd, maar het is niet
mogelijk gebleken een test te ontwikkelen die geschikt is voor klinisch gebruik. 3 In het bloed van
zwangere vrouwen kan ook cell-free fetal-DNA en
placenta-mRNA gedetecteerd worden.4-6 Dit foetaal en placentair genetisch materiaal kan gebruikt
worden voor een potentieel zeer groot aantal diagnostische tests. Genetische verschillen tussen
moederlijk en foetaal celvrij DNA kunnen gebruikt
worden voor de ontwikkeling van prenatale testen. Het meest voor-de-hand liggende voorbeeld
is de aanwezigheid van het Y-chromosoom bij een
mannelijke foetus. De ontwikkeling van een nietinvasieve prenatale test om het foetale geslacht te
bepalen verliep succesvol en is in Nederland geïmplementeerd voor de indicatie geslachtsgebonden
afwijking bij de foetus en congenitaal adrenogenitaal syndroom.7 Ook niet-invasieve bepaling van
de foetale RhD-status in zwangerschappen van
een RhD-negatieve zwangere heeft zijn weg naar
de kliniek gevonden. 8,9
Voor aneuploïdiedetectie ligt de situatie ingewikkelder. Voor bijvoorbeeld trisomie 21 geldt dat hetzelfde chromosoom 21 zowel bij de moeder als bij
de foetus voorkomt.
Het is goed om vooraf vast te stellen aan welke voorwaarden een test voor niet-invasieve aneuploïdiede-
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tectie idealiter zou moeten voldoen:
1. specificiteit en sensitiviteit grenzend aan 100%;
2. beschikbaar en zo mogelijk toepasbaar voor alle
zwangerschappen;
3. uitvoerbaar vanaf het eerste trimester;
4. geschikt en dus uitvoerbaar voor populatiebrede
implementatie;
5. tegen redelijke kosten;
6. praktisch uitvoerbaar in klinische setting;
7. technisch uitvoerbaar in routine laboratorium
setting.
Om onderscheid te kunnen maken tussen foetale
trisomie en disomie 21 zijn ingenieuze strategieën
ontwikkeld. Een uitdaging hierbij is dat van het circulerend cell-free-DNA in moederlijk bloed slechts
3-6% (range 0,4-11%) foetaal van origine is.10 De ontwikkelingen op technologisch gebied hebben recent
een enorme vlucht genomen, waardoor met verschillende technieken het nu mogelijk blijkt om foetaal
genetisch materiaal in moederlijk bloed betrouwbaar
te onderzoeken. Grofweg kan onderscheid gemaakt
worden tussen targeted testen en kwantitatieve testen. Bij targeted testen wordt eerst het gedeelte van
het foetale DNA waarin men geïnteresseerd is geïdentificeerd en vervolgens wordt dat specifieke DNA
gebruikt voor de test, bijvoorbeeld op trisomie 21. Bij
kwantitatieve testen wordt al het cell-free-DNA gekwantificeerd.
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Figuur 1. Schematische weergave van de allelratiostrategie. Gebruikmakend van de allelratio van een
specifieke heterozygote SNP op celvrij foetaal mRNA,
kan aneuploidie van de foetus onderzocht worden in
het plasma van een zwanger vrouw.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers
Ltd: Nature Medicine 2007;13(2):218–23.

Targeted testen
Een voorbeeld van targeted testen is de RNA-single
nucleotide polymorphisme (SNP) allelratiostrategie,
een ingenieuze strategie ontwikkeld door Lo et al.11,
waarbij gebruik gemaakt wordt van de verhouding
tussen de allelen, waarop een specifiek SNP gelegen
op een specifiek stukje gen aanwezig is. Het principe wordt weergegeven in figuur 1. In de studie van
Lo et al. werd de hypothese gesteld dat verschillen
in allelratio die bij een foetus aanwezig zijn, ook in
het plasma van een zwangere vrouw terug gevonden
kan worden. De strategie werd getest in placentamateriaal en in plasmasamples verkregen van trisomie
21 en euploïde zwangerschappen. De sensitiviteit
bleek bij deze eerste studie 90% en de specificiteit
96,5%. Het grote nadeel van deze benadering is dat
de toepasbaarheid afhangt van het heterozygotiepercentage. Voor de geteste SNP op PLAC4 (gelegen
op chromosoom 21) is het heterozygotiepercentage
0,45. Dat betekent dat de test voor minder dan 50%
van de zwangere vrouwen bruikbaar is. Het is een
mogelijkheid om meerdere SNP’s te combineren om
tot een hogere populatiedekking te komen. Op basis
van studies lijkt dat inderdaad mogelijk.12 Er zijn nog
geen publicaties verschenen waarin de diagnostische
waarde van deze techniek in grote patiëntengroepen getest is. Het komende jaar kan wel een grote
studie verwacht worden waarin de diagnostische
waarde van een techniek geanalyseerd wordt, die gebruik maakt van tandem-SNP’s. Met de strategie, die
gebruik maakt van tandem-SNP’s, bleek in de eerste studie met 27 samples alle trisomie 21-zwangerschappen gedetecteerd te kunnen worden.13
Kwantitatieve testen
Veelbelovend en van recente datum is de kwantitatieve strategie waarbij gebruik gemaakt wordt van
massively parallel sequencing (MPS) ook wel next
generation sequencing genoemd. Hierbij worden
miljoenen korte stukjes DNA gesequenced door gebruik te maken van het zogenaamde high-througput
shotgun sequencing. Over- en onderrepresentatie
van chromosomen kan zo aangetoond worden. In
de studie door Fan et al. bleek het mogelijk om onderscheid te maken tussen foetussen met trisomie 21
(6), trisomie 18 (1) en trisomie 13 (1) ten opzichte van
foetus met normaal aantal chromosomen (6).14 Een
tweede studie afkomstig van een andere onderzoeksgroep werd enkele maanden later gepubliceerd. Ook
in deze studie kon onderscheid gemaakt worden tussen trisomie 21- en disomie 21-samples.15 Het voordeel van deze benadering is dat in eenzelfde sample
meerdere aneuploïdie tegelijk bestudeerd kunnen
worden. In de eerste studie werd beschreven dat er
per apparaat zestien samples per week bepaald kunnen worden. Te verwachten valt dat de ontwikkeling
op dit gebied snel gaat en dat het aantal samples

dat per week per apparaat bepaald kan worden zal
toenemen en dat de kosten per sample zullen dalen.
Studies waarbij 96 samples parallel worden getest,
worden op dit moment uitgevoerd.
Een doorbraak in de ontwikkeling van een bloedtest
om trisomie 21 in het bloed van een zwangere te diagnosticeren is de publicatie van grotere patiëntenstudies. Twee recent gepubliceerde studies waarin
de testeigenschappen op ‘geblindeerde’ samples
werden onderzocht in respectievelijk 314 en 480
samples, rapporteerden een sensitiviteit van 100% in
beide, en een specificiteit van 97,7% en 99,7% (zie
tabel 1).16,17
Situatie in Nederland
In Nederland worden desgewenst alle zwangeren gecounseld over prenatale screening, waarbij men mag
kiezen voor de eerstetrimestercombinatietest (CT)
om de kans op trisomie 21, 18 en 13 te bepalen. Een
belangrijke vraag is wat de plaats zou zijn van een
nieuwe bloedtest op trisomie 21 met aan diagnostiek
grenzende testeigenschappen. In de literatuur over
de niet-invasieve genetische testen wordt als het grote voordeel en de motivatie voor de ontwikkeling van
dergelijke testen de diagnostische waarde genoemd,
de vervanger van de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest. Echter de situatie is op dit moment zo dat
het detectiepercentage op grond van de huidige
studies weliswaar 100% blijkt te zijn maar het foutpositieve percentage 0,3-2,1%. Het lijkt de auteurs
ondenkbaar dat een zwangerschap afgebroken wordt
terwijl er een kans bestaat dat er geen foetale trisomie 21 aanwezig blijkt te zijn. Naar verwachting zal
een invasieve diagnostische test, die 100% zekerheid
verschaft, een onderdeel van de diagnostiek blijven.
Aan de andere kant, stel dat een zwangere vrouw,
die ervoor kiest om een screenende test op trisomie
21 te laten uitvoeren, kan kiezen tussen verschillende
screenende testen. Eén met een detectiepercentage
van 75- 85% en een fout-positief percentage variërend van 5 tot 12% of één met detectiepercentage van
100% en een fout-positief percentage van 0,3-2,1%.
Welke van de twee testen zal zij kiezen? Welke van

Techniek

Inclusie

de twee testen zult u haar als arts of verloskundige
aanraden? Als deze keuze vrij zou zijn van kosten- of
capaciteitaspecten, kiest een weldenkend mens voor
de test met de beste testeigenschappen. De auteurs
zouden deze ‘foetale DNA-bloedtest op trisomie 21’
dan ook plaatsen als een screenende test die de CT
vervangt. Dat biedt bovendien andere voordelen. De
test, laboratoriumbepaling en berekening van de uitslag, kan dan op één plaats uitgevoerd worden. In
tegenstelling tot de CT. Bij de CT worden twee testen op verschillende plaatsen uitgevoerd en vervolgens moeten de uitkomsten geïntegreerd worden tot
één uitslag. De kwaliteitsbewaking van de beide onderdelen, de laboratoriumbepaling en van de echoscopische nuchal translucency-meting is bovendien
intensief en tijdrovend. Tijd en kosten die hiermee
gemoeid zijn, kunnen sterk gereduceerd worden. Een
ander voordeel van deze ‘foetale DNA bloedtest op
trisomie 21’ is dat de termijn waarop de test uitgevoerd kan worden minder begrensd is. In principe
kan de test vanaf tien weken zwangerschapsduur
verricht worden. De mate van betrouwbaarheid en
de wenselijkheid om deze test in het eerste trimester uit te voeren, moet nader onderzocht worden.
Het feit dat de vruchtwaterpunctie of vlokkentest als
definitieve diagnostische test blijft bestaan, is bij genoemde testeigenschappen een beperkt probleem.
Het geeft een bevestiging van alle trisomie 21-zwangerschappen. En het aantal patiënten dat een punctie laat uitvoeren terwijl er een normaal karyogram
blijkt te zijn, is zeer beperkt.
Er wordt op dit moment gesproken over het opzetten
van een nationaal project dat zich niet alleen richt op
keuze van de techniek, de reproduceerbaarheid van
de testeigenschappen op Nederlandse bodem en de
plaats van de test. Ook kosten- en capaciteitaspecten zijn belangrijke kwesties en dienen betrokken te
worden bij het onderzoek naar deze testen. Onderzoek naar de psychosociale en medisch-ethische aspecten zullen gekoppeld moeten worden.
Benadrukt dient te worden dat de waarde van de
pretest counseling onverminderd groot blijft. De stelling dat de waarde van de pretest counseling even-

Chui BMJ 2011

Ehrich AJOG 2011

MPS

MPS

2-plex

4-plex

2.3 milj reads/sample

3-5 milj reads/sample

314

480

na CT, verhoogde kans uitslag

na CT, verhoogde kans uitslag

Aantal trisomie 21-samples

36

42

Detectiepercentage

100%

100%

Fout-positief percentage

2,10%

0,30%

Tabel 1. Overzicht van onderzoeksopzet en testeigenschappen van trisomie 21-detectie door middel van MPStechniek, resultaten van twee patiëntenstudies.
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redig toeneemt met de kwaliteit van een dergelijke
niet-invasieve prenatale test, kan onderzocht worden.
Toekomstscenario’s…..
Indien deze foetale DNA-bloedtest op trisomie 21 aan
diagnostiekgrenzende testeigenschappen blijkt te bezitten, lijkt het de auteurs een uitgelezen moment om
zowel de leeftijdindicatie voor vruchtwaterpunctie of
vlokkentest af te schaffen, als de vergoeding voor de
test voor elke zwangere in het basispakket te realiseren. Deze ongelijkheid is ook nu al vele gynaecologen een doorn in het oog. Uit een eerste evaluatie
van de CT 18 blijkt dat afschaffing van de leeftijdindicatie voor invasieve diagnostiek en realisatie van
vergoeding voor de test voor elke zwangere in het
basispakket thans reeds aangewezen is.
De vraag is wat de plaats zal worden van de NT-meting. In het kader van de kansbepaling op trisomie
zal de NT-meting dan geen functie meer hebben. Een
verdikte NT (≥ 3,5 mm) kan echter ook een aanwijzing zijn voor andere foetale afwijkingen. Het zou
een aparte onderzoekspoot van het grote project
kunnen zijn wat de waarde van NT-meting is, los van
trisomie 21-detectie. Mogelijk komt er in de toekomst
meer ruimte voor de ontwikkeling van mogelijkheden om de invloed van het derde chromosoom 21 uit
te schakelen, zodat bij vroege detectie van trisomie
21 niet alleen doorgaan met de zwangerschap of afbreken tot de mogelijkheden behoort, maar wellicht
ook foetale behandeling.
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Het onderzoek naar niet-invasieve prenatale testen
op trisomie 21 maakte de laatste tien jaar een enorme ontwikkeling door, voornamelijk ten gevolge van
de technische ontwikkelingen. Vele proof of principle-studies zijn gepubliceerd waarin strategieën en
technieken werden onderzocht op kleine aantallen
patiëntenmateriaal. De resultaten van studies naar
testeigenschappen van de MPS-techniek in grote patiëntengroepen zijn veelbelovend, waardoor beschikbaarheid voor de patiëntenzorg een stap dichterbij
gekomen is.
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Samenvatting
Sinds 1 januari 2007 wordt aan alle zwangere vrouwen in Nederland de eerstetrimestercombinatietest
als screeningstest op trisomie 21 aangeboden. Beschikbaarheid van een niet-invasieve (bloed) test
met diagnostische eigenschappen zou ideaal zijn.
In bloed van zwangere vrouwen kan foetaal DNA
en placenta mRNA gedetecteerd worden. Dit genetische materiaal is een reservoir van mogelijke
biomarkers voor de ontwikkeling van niet-invasieve
prenatale testen met diagnostische mogelijkheden.
In kleine studies en modelsystemen konden technieken en strategieën voor niet-invasieve trisomie
21-detectie worden aangetoond. Massively parallel
sequencing of next generation sequencing lijkt op
dit moment de meest veelbelovende techniek. Dit
jaar werden twee grotere patiëntenstudies gepubliceerd met fraaie resultaten; 314 en 480 vroegtweedetrimesterbloedsamples werden getest op trisomie 21. De gevonden testeigenschappen lieten een
sensitiviteit van 100% en een specificiteit van respectievelijk 97,7 en 99,7% zien. Implementatie van
deze test in Nederland dient bestudeerd te worden.
Trefwoorden
trisomie 21, niet-invasieve, prenatale testen, next
generation sequencing
Summary
In the Netherlands since 2007 the first trimester
combination test, as screening test for trisomy 21,
is offered to all pregnant women. The availability
of a non-invasive (blood) test with diagnostic qualities would be ideal. In blood of pregnant women
foetal DNA and placental mRNA can be detected.

19. Engels MAJ, Heijboer AC, Blankenstein MA, Vugt
JMG van. Performance of first trimester combined
test in different maternal age groups: reason for
adjustment in screening policy? Prenatal
Diagnosis, in press 2011.

This genetic material provides a reservoir of possible biomarkers for the development of non-invasive
prenatal tests with diagnostic potentials. In small
studies and model systems strategies and techniques for non-invasive trisomy 21 detection are demonstrated. Massively parallel sequencing or next
generation sequencing seems to be the most promising technique. Recently two patient studies have
been published with promising results; 314 and 480
early second trimester blood samples have been
tested on trisomy 21. Test qualities found, were a
sensitivity of 100% and a specificity of respectively
97.7 and 99.7 %. Implementation of this test in the
Netherlands should be studied.
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Vreemd is normaal en
normaal is vreemd
T. Meguid
‘Eigen gaat voor vreemd’
Nederlands gezegde
Toen ik in 1980 voor het eerst naar Nederland kwam
om geneeskunde te studeren in Maastricht, dacht ik
dat Maastricht, zoals wellicht elke Nederlandse stad,
aan zee zou liggen of tenminste vlakbij. Ik dacht ook
dat geneeskunde vooral zou gaan over gezondheid.
Vóór mijn derde studiejaar ben ik bijna drie maanden stage gaan lopen in een missieziekenhuis in
Onandjokwe, in het noorden van Namibië. Toen
was de oorlog voor onafhankelijkheid van Apartheid
Zuid Afrika nog in volle gang.1 Onandjokwe was mijn
eerste ziekenhuis. Dat heeft mijn idee van wat een
ziekenhuis is medebepaald. Deze ervaring heeft me
een norm gegeven waartegen ik vervolgens, en nog
steeds, meet wat daarmee overeenkomt en dus normaal is, en wat niet, en dus een beetje vreemd is.
Dat was thuis ook zo eigenlijk. Wat zo was als bij
ons thuis was normaal en wat daarvan afweek was
vreemd. Het vreemde was alleen dat het thuis van
geen van mijn vrienden op ons thuis leek, dus iedereen was vreemd. Sterker nog, iedereen dacht dat wij
vreemd waren, en dat zou wel met het feit te maken
kunnen hebben dat mijn vader Egyptenaar en mijn
moeder Duitse was.
Ik heb vervolgens vier jaar als tropenarts en zes jaar
als gynaecoloog in Onandjokwe gewerkt en de overgang van oorlog naar vrede en van kolonie naar onafhankelijke staat meegemaakt.2 Ook de overgang van
diagnostische laparotomie3 naar diagnostische laparoscopie4, en van de catastrofe van landmijnen naar
de catastrofe van hiv/aids5, en de catastrofe van politiek geweld6 naar de catastrofe van huiselijk geweld.7
Later werkte ik als gynaecoloog, weer voor zes jaar,
in Malawi dat een van de armste landen op aarde is.
Overgangen van de éne norm naar een andere voelen vreemd en vergen energie omdat men opnieuw
moet doordringen, niet tot wat normaal is maar wat
juist is. Dat is net zoals opgroeien, en een noodzake-

Figuur 1. Samen met de manager van CMT Annette
Namangale. (Foto Eric Minaard)
lijke activiteit voor iedere arts. Het voelt urgenter als
de normen zo duidelijk niet juist voelen. En dit is eerder het geval naarmate men minder diep in zijn eigen
wereld zit, naarmate men een beetje buiten zichzelf
is, naarmate men ook zichzelf kan bekijken; als een
vreemde als het ware; zoals gezegd, net als opgroeien, zeker als je een vreemde bent in den vreemde.
Dat we als artsen en dus ook als gynaecologen eigenlijk niets met gezondheid maar alleen maar met
ziekte te maken hebben, is ook zoiets vreemds. Het
duurde bij en voor mij vrij lang voordat ik dat doorhad. In Nederland had ik er weinig erg in, dat gezegd
werd dat de oorzaken voor verschillende ziektes met
name te zoeken waren op het biologisch vlak. Infecties werden veroorzaakt door bacteriën en virussen
en parasieten misschien nog, andere ziektes waren
genetisch bepaald of het resultaat van een verkeerde
leefwijze inclusief traumata; en een combinatie van
dit allemaal (multifactorieel). De focus was gericht op
de arts als biologisch, wetenschappelijk geschoolde
en denkende factor, die begreep hoe het allemaal
kwam en daar dan ook biologische, dat wil zeggen
medische, oplossingen voor had en zocht.
Ik moest eerst tientallen zwangere vrouwen dood
zien gaan in Namibië en nog veel meer in Malawi,
voordat ik begreep dat dit de verkeerde manier van
kijken was.8 Of tenminste niet volledig.
Met een beetje bescheidenheid mogen wij zeggen,
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denk ik, dat onze wetenschappelijke/biologische kijk
alleen maar vragen beantwoordt die beginnen met
hoe?. Maar niet de causale vragen, die we allemaal
zo graag willen beantwoorden.9 Op de waaromvraag
krijgen we geen antwoord als we alleen naar ziekte
en niet ook naar gezondheid kijken.
Waarom gaan zo ontzettend veel vrouwen nu dood
tijdens of kort na het einde van een zwangerschap?
Het antwoord op die vraag is simpel en schandalig.
De moedersterfte is wereldwijd zo hoog omdat de
slachtoffers ervan drie dingen gemeen hebben, ze
zijn allemaal:
• Machteloos
• Arm
• Vrouw
		 (De drie P’s van powerless, poor en pregnant)
Als die drie kwaliteiten bij elkaar komen, is er een
grote kans op overlijden. Heel simpel en helemaal te
gek voor woorden. Wat bijzonder opmerkelijk is hieraan is het feit, dat dit schandaal geen echt schandaal
schijnt te zijn, het is bijna normaal; heel erg vreemd
is dat. Zo vreemd, dat we dit niet mogen en niet kunnen en niet zullen accepteren.
Vandaar dat het belangrijk is de dodelijke trojka beter te bekijken en de conclusie voor ons medici, en
zeker voor ons gynaecologen!, kan alleen maar zijn
dat we het eerste punt moeten veranderen. Het is immers een hele andere zaak de armoede te bestrijden
en aan het feit dat vrouwen vrouwen zijn willen we
al helemaal niets veranderen. Dus de machteloosheid van arme vrouwen moet weg.
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Het zal pas over zijn met deze moedersterfte als de
vrouwen zelf het voor het zeggen hebben als het om
hun gezondheid gaat. Niemand doet het voor ze, noch
in rijke landen als Nederland, noch in de eigen landen
meestal in het zuiden.10 Dat is een heel pragmatische,
zeker geen cynische reden. Zo werkt dat nu eenmaal,
mensen moeten zich bevrijden van de onderdrukking
die ze belemmert, uitbuit en ook doodt.11
Het gaat dus om gezondheid, maar eigenlijk om rechtvaardigheid. Het gaat erom dat ook arme vrouwen op

Figuur 2. Oude kraamzaal. (Foto Arlette Olaerts)

een menselijke manier de zorg krijgen, die ze nodig
hebben. Dat zijn open deuren en in 2011, 222 jaar na
de Franse en 235 jaar na de Amerikaanse Revolutie is
het meer dan vreemd dat we het nog over dit soort zaken moeten hebben.12 Wie ooit in een arm land op een
verloskamer heeft gewerkt, weet heel goed dat het bijna altijd gaat om een kamer waarin geleden wordt en
waarin vrouwen dikwijls als vee worden behandeld.13
Dat begint al met het gebouw waarin de verloskamer
gehuisvest is, die ook meer iets van een stal heeft dan
van een kamer.14 En gaat verder met de manier waarop wij, de artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, arme vrouwen bejegenen.15
Op een dag besefte ik dat het inderdaad gaat om
rechtvaardigheid en daarom studeerde ik nog rechten
in de avonduren (distance learning).16,17 Dat heeft mijn
kijk op de geneeskunde, en de gynaecologie en verloskunde enorm verbreed en ik ben blij dat ik nu tenminste niet zo een, twee, drie omver kan worden gepraat
door een of ander technocraat van een of ander ministerie, NGO of universiteit. Maar het heeft me ook duidelijk gemaakt, dat rechten net zo ver weg staan van
rechtvaardigheid als geneeskunde van gezondheid.
Het blijft een uitdaging de machteloosheid van onze
patiënten te verkleinen en uiteindelijk de wereld uit
te helpen. En daar moeten wij gynaecologen een leidende rol in spelen, in ieder geval zouden wij een
actieve bijdrage kunnen leveren.
In Malawi hebben we dat getracht te doen door het
neerzetten van het eerste en tot nu toe enige ziekenhuis in Afrika waar elke vrouw, dus niet alleen the
rich, famous and beautiful, maar echt elke vrouw
een eigen verloskamer heeft. Om dit te bereiken is
de Chitenje Maternity Trust (CMT) gesticht, die een
basis vormde voor het werven van fondsen. De bedoeling hiervan was om voor vrouwen die bevallen
ruimte te scheppen om hun eigen stem te vinden.
Het design van de verloskamers is zo, dat de barende
vrouw haar man of eigen doula mee kan nemen en
dat ook inderdaad bijna altijd doet. De machtsverhoudingen tussen patiënt en verloskundige/arts verschuiven ten gunste van de patiënt én omdat zij haar
eigen kamer heeft waar de hulpverlener naartoe gaat
(en niet andersom) én omdat ze niet alleen is. Dit samen met veel andere aspecten, die hier niet kunnen
worden besproken, heeft er inderdaad toe geleid dat
vrouwen die nu in Lilongwe in Malawi bevallen meer
hun stem laten horen. Het is een begin.18
En ook hier was het vreemd te zien hoe mensen probeerden dit onmogelijk te maken met argumenten zoals
de oude dooddoener, dat er sowieso niet genoeg personeel is om dit draaiende te houden, en wat dies meer
zij. Heel vreemd te horen dat het leed van de vrouwen

Figuur 3. Nieuwe kraamzaal. (Foto Tarek Meguid)
ondergeschikt wordt gemaakt aan de ‘realiteit’, als of
die niet door mensen (met name mannen) is gemaakt.19
Dit laat onder andere ook zien hoe belangrijk het is dat
er inderdaad geluisterd wordt naar de stemmen van de
patiënten. Maar het blijft zeker vreemd.
De volgende stap voor mij zal zijn te proberen binnen
de universiteit van Namibia (UNAM) een bijdrage te leveren aan het opleiden van nieuwe artsen en medisch
specialisten, die hun taak als medici niet alleen biologisch/natuurwetenschappelijk maar ook maatschappelijk begrijpen20 en van wie het primaire doel zal zijn
hun patiënten de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg
te doen toekomen. Hoge kwaliteit van zorg moet, heel
breed, gedefinieerd worden als een service die zo veel
mogelijk evidence-based is en die de waardigheid van
de patiënt centraal heeft staan. Normen kunnen en
moeten worden veranderd en dan is niets meer echt
vreemd alleen maar omdat het anders is. Wellicht zou
dit ook met Nederlandse assistentie en ondersteuning
kunnen gaan, ten voordele van alle partners.
Ik hoop dat dit niet al te vreemd klinkt en kan zeggen dat ik, meer dan dertig jaar geleden, weliswaar
niet in de zee heb kunnen zwemmen in de buurt van
Maastricht, maar wel in heel lekker water vlakbij. En
dat was helemaal normaal.
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Een traumatische endometrium-inclusiecyste in de
uteruswand als complicatie
van een vacuümcurettage
W.M. Ankum
Casus
Een 30-jarige vrouw, para 0+1, werd door een collega verwezen wegens een persisterend cysteus
proces in de uteruswand. Patiëntes eerste zwangerschap eindigde zeven maanden tevoren in een
miskraam waarvoor een ongecompliceerde vacuümcurettage plaatsvond. Een half jaar daarna bezocht
zij opnieuw de verwijzend gynaecoloog wegens toenemende pijnklachten in de onderbuik, die gerelateerd waren aan de menstruaties. Bij echoscopisch
onderzoek werd een uniloculaire cyste van 6 x 6 cm
in de uteruswand vastgesteld. Ter nadere evaluatie
werd zowel een hysteroscopie als laparoscopie uitgevoerd. Bij hysteroscopie bleek een normaal cavum
uteri te bestaan met normale tuba-ostia. Laparoscopische inspectie van de genitalia toonde een slappe
weke uterus met een grootte conform twaalf weken
met normale adnexa. Aansluitend werd - onder echoscopische controle - met behulp van hysteroscopisch
instrumentarium de cyste vanuit de uterusholte geopend, waarbij oud bloed met stolsels tevoorschijn
kwam. Hysteroscopische inspectie van de binnenzijde van de cyste toonde een gladde wand.

Bij controle enkele weken na de ingreep waren de
klachten teruggekeerd en werd weer hetzelfde beeld
gezien als tevoren, waarna patiënte verwezen werd
naar het AMC.
Aldaar vertelde patiënte toenemende pijnklachten te
ondervinden, evenals mechanische bezwaren. Patiënte maakte zich bovendien ernstig zorgen over haar
vruchtbaarheid, gezien de doorgemaakte miskraam
en de onderhavige problematiek.
Gynaecologisch onderzoek bevestigde de aanwezigheid van een cyste in de uteruswand, waarvan de
omvang inmiddels toegenomen was tot 10 x 81/2 x 10
cm. Gezien het beloop en patiëntes klachten werd
besloten het proces operatief te verwijderen. Met patiënte werd besproken dat de aard en moeilijkheidsgraad van de ingreep sterk zouden afhangen van het
al dan niet bestaan van een duidelijk klievingsvlak
tussen cyste en uteruswand: van het eenvoudig pellen van een mandarijntje tot het moeizaam losmaken van een natte krant. In de laatste situatie zou
coagulatie van de cystewand een alternatieve optie
kunnen zijn. Besproken werd dat de kans op verlies

466

Figuur 1. Sagittaal en coronaal MRI-beeld. Cyste in de uterus fundus/achterwand.
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Figuur 2. Hysterotomie tot in de cyste. Links in beeld
de bloedleegte-schlauch.

Figuur 5. Uterus na sluiten en opheffen van de bloedleegte.

Figuur 3. Het klievingsvlak dat zich aandient.

Figuur 6. De geopende cyste met endometriumbekleding.

Figuur 4. Catheterballon in het cavum met erboven
adhesie tussen endometrium en cyste.
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van de uterus extreem klein was omdat de ingreep
onder bloedleegte zou plaatsvinden. In de wachttijd
voor de ingreep werd als symptomatische behandeling een GnRH-analoog voorgeschreven en vond een
MRI-scan plaats (figuur 1).
De ingreep vond plaats onder narcose via een pfannenstielincisie. Tevoren werd een balloncatheter
in de uterusholte geplaatst ter identificatie van het
cavum uteri. Na het aanleggen van bloedleegte
werd diathermisch een hysterotomie uitgevoerd op
de overgang fundus/achterwand, waarbij de cyste
moedwillig geopend werd om het resectievlak te
kunnen bepalen (figuur 2). Er bestond een duidelijk
klievingsvlak, waarbij de gehele cystewand omgeven bleek te zijn door een adhesieve myometriumlaag die zich eenvoudig met een prepareerschaar liet
scheiden van de omgevende uteruswand (figuur 3).
Na openen van de uterusholte werd aan de basis van
de cyste een littekenvormige adhesie naar het cavum

uteri/endometrium zichtbaar (figuur 4). Na verwijdering van de cyste werd de uteruswand in lagen gesloten, waarna de bloedleegte werd opgeheven (figuur
5). Bij inspectie van de cyste was evident dat de binnenzijde met endometrium bekleed was, hetgeen
histologisch bevestigd werd (figuur6).
Patiënte herstelde vlot van de ingreep en kreeg het
advies een zwangerschap zes maanden uit te stellen.
Patiënte werd een jaar na de ingreep zwanger en beviel - zoals geadviseerd - per primaire sectio van een
gezonde dochter van zeven pond.

Discussie
Een traumatische inclusiecyste van de uteruswand
als complicatie van een vacuümcurettage is nooit
eerder beschreven. Toch is er weinig twijfel aan de
juistheid van deze diagnose, omdat zowel de tijdsrelatie met de vacuümcurettage die patiënte onderging,
de mislukte poging tot hysteroscopische drainage, de
peroperatieve bevindingen tijdens de hysterotomie/
cystectomie, evenals de microscopische bevindingen
van de cystewand als puzzelstukjes in elkaar passen
waardoor andere diagnoses onwaarschijnlijk zijn.
In deze casus komen theoretisch de volgende differentiaaldiagnoses in aanmerking, waarvan een deel
zeldzaam is:
- Adenomyosis, maar dan zijn de cystes kleiner, niet
solitair, terwijl een trauma ontbreekt.
- Een congenitale uterusanomalie, maar die is uitgesloten.
- Een gedegenereerd myoom met cystevorming,

maar dat was het evenmin.
- Een hematoom, waaraan inderdaad even gedacht
werd, maar zowel het beloop als de microscopie
van de cystewand ontkrachten deze diagnose.
- Een endometriumstromasarcoom, dat zich soms als
cyste presenteert, maar dat is uitgesloten.
- Een ashermansyndroom dan wel een vochtcollectie
achter synechieën, maar dat was het ook niet.
In het licht van de PA-uitslag komt adenomyosis het
meest in aanmerking als reële differentiaaldiagnose. Feitelijk is daarbij hetzelfde mechanisme actief,
waarbij zich menstruatiebloed ophoopt in afgesloten
endometriumklierbuizen die zich diep in het endometrium bevinden. Meestal gaat het hierbij niet om
grote cystes, maar hooguit om afwijkingen van enkele
millimeters in doorsnede, die doorgaans over grotere
gebieden of gegeneraliseerd, maar juist niet solitair
voorkomen. Slechts enkele grotere adenomyosiscystes
zijn beschreven in de literatuur, soms in samenhang
met uteriene ingrepen waarbij een traumatische origine soms denkbaar is, maar niet door de auteurs als
zodanig benoemd of onderkend wordt.1-4
De beschreven casus is daarom een witte raaf, hoewel het pathofysiologische mechanisme van een
traumatische epitheelcyste, waarbij door trauma
losgeraakt en verplaatst epitheel begraven raakt on-

der een epitheellaag, welbekend en niets nieuws is.
Het is een alledaagse bevinding op de poliklinische
operatiekamer van de algemeen chirurg. Ook de endometriosehaard in een sectiolitteken behoort tot
dezelfde categorie, die met regelmaat gezien wordt
op elke willekeurige gynaecologische polikliniek.
Het blijft raadselachtig waarom niet meer traumatische epitheelcystes in de uterus gezien worden, terwijl een curettage geen zeldzame ingreep is. Dat de
behandeling een uitdaging kan zijn, illustreert deze
casus.
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Samenvatting
Beschreven wordt een 30-jarige para 0+1 bij wie
zich, in de maanden na een vacuümcurettage wegens een miskraam, een cysteus proces in de uteruswand ontwikkelde. Na hysteroscopische drainage
van de cyste waarbij bloed en stolsels weggespoeld
werden, trad snel een recidief op waarna patiënte
verwezen werd.
Naast dysmenorroe bestonden mechanische bezwaren doordat de grootte van de cyste inmiddels
10 x 8,5 x 10 cm bedroeg. Onder bloedleegte werd
een hysterotomie uitgevoerd, waarbij de cyste verwijderd werd vanuit de uteruswand. Zowel macroscopisch als microscopisch was de cystewand bekleed met endometrium.
Ingegaan wordt op de differentiaaldiagnostiek van
deze afwijking, die lijkt te berusten op een traumatische versleping van endometrium tot in het
myometrium, als complicatie van de doorgemaakte
vacuümcurettage; een ziektebeeld dat niet eerder
beschreven is.

The patient was referred to our tertiary centre, after
hysteroscopic drainage of the cyst, performed elsewhere, failed to solve the problem. Under bloodless
circumstances, i.e. by temporarily blocking the uterine blood supply, the cyst was removed from the
uterine wall by means of a laparotomy. Both clinically and on histopthological examination, the cyst
was an endometrial inclusion cyst, most probably
resulting from the earlier vacuum curettage. The patient’s follow-up was uneventful and she gave birth
to a healthy baby girl by primary caesarean section,
two years after removal of the cyst.

Summary
This case report describes a 30 years old woman
who developed a uterine cyst in the aftermath of
a vacuum curettage for first trimester miscarriage.
The clinical picture consisted of lower abdominal
pain, dysmenorroea, and mechanical complaints
due to the growing cyst which ultimately reached a
diameter of 10 cms.
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Inleiding van de baring;
enkele of dubbele ballon?
E. Paternotte en A.B. Hooker
Inleiding
Het inleiden van de baring in het tweede en derde trimester van de zwangerschap is een veelvoorkomende
obstetrische interventie in de tweede en derde lijn,
wanneer het continueren van de zwangerschap gepaard gaat met een verhoogde kans op foetale en maternale complicaties.1
De incidentie van inleiden is de laatste jaren toegenomen (van 30,2% in 2002 tot 35% in 2008); vrouwen
vanaf een zwangerschapsduur van 41 weken mogen
als zij dit wensen worden ingeleid.1,2 Na de HYPITATstudie is de neiging om vrouwen met een zwangerschapshypertensie of milde pre-eclampsie in te leiden
toegenomen. De HYPITAT-studie concludeerde dat inleiding van de baring gepaard gaat met een betere maternale conditie en lagere kosten zonder extra risico
op een keizersnede in vergelijking met een afwachtend beleid.3
De inductie van de baring is afhankelijk van de rijpheid van de cervix; dit kan bijvoorbeeld aan de hand
van de bishopscore worden vastgesteld. Bij een rijpe
cervix (bishopscore > 9) wordt de baring ingeleid door
middel van amniotomie gevolgd door intraveneuze
toediening van oxytocine of prostaglandines. Bij een
onrijpe cervix (een bishopscore < 5) wordt eerst gestreefd naar rijping van de cervix. Het rijpingsproces
kan via verschillende technieken worden nagestreefd:
farmacologische (prostagladine) en niet-farmacologische technieken (strippen van de vliezen en mechanische cervixdilatatie).
De werking van mechanische cervixdilatatie berust op
mechanische druk op het cervicale kanaal, waardoor
endogene prostaglandines vrijkomen en verweking
en ontsluiting ontstaan. De kans op hyperstimulatie is
in vergelijking met prostaglandine-inleiding kleiner.4,5
De enkele ballon is de meest gebruikte vorm van mechanische cervixdilatatie. De dubbele ballon zou van
additionele waarde zijn bij een inleiding vanwege mechanische druk op zowel het ostium internum als externum.6 De vraag is welke van de twee ballonnen het
meest effectief is voor het kunstmatig op gang brengen van de baring bij een onrijpe cervix.

Vraagstelling
Enkele of dubbele ballon bij inleiding van de bevalling?

Patient:
Intervention:
Controle:
Outcome:

zwangere vrouwen die ingeleid worden
enkele ballon
dubbele ballon
duur van de partus en complicaties

Zoekstrategie en methoden
Zoektermen in PubMed: induced labor als MeSHterm en vrije tekst, single balloon en double balloon
als vrije tekst. Deze zoekstrategie, waarbij de zoektermen werden gecombineerd, gaf acht artikelen. Het
artikel van Salim et al. Single-balloon compared with
double-balloon catheters for induction of labor: a
randomized controlled trial is het enige artikel waarbij de enkele en dubbele ballon met elkaar vergeleken worden, zonder farmacologische methoden.7

Bespreking
Het artikel beschrijft een prospectieve gerandomiseerde studie waarbij de effectiviteit van de enkele- en dubbeleballonkatheters voor inleiding van de
baring met elkaar zijn vergeleken. De studie werd gehouden in Israel, van juni 2008 tot december 2010.
Vrouwen vanaf 18 jaar met een vitale eenlingzwangerschap in hoofdligging met staande vliezen, met
een indicatie tot inleiding en een bishopscore van 6
of minder, werden geïncludeerd. Exclusiecriteria waren een contra-indicatie voor een vaginale bevalling,
een sectiolitteken, klinische verdenking op intra-uteriene infectie, dragerschap van hepatitis B of C, hivseropositiviteit en latexallergie. De indicaties voor
inductie van de baring waren: hypertensie, diabetes gravidarum, bereikte termijn, trombofilie, eigen
wens, intra-uteriene groeirestrictie, oligohydramnion,
onduidelijke foetale status en een als groot geschat
kind.
Vrouwen werden door middel van computer gerandomiseerd voor een enkele 24 french foleyballonkatheter of voor een dubbeleballonkatheter (Cook
cervical ripener balloon, Cook OB-GYN). De enkele
ballon werd gevuld met 60 ml steriel fysiologisch
zout; bij de dubbele ballon werden beide ballonnen elk aan één kant van de cervix gevuld met 80
ml steriel fysiologisch zout. De ballonkatheter werd
digitaal of in speculo ingebracht na desinfectie en nadien gecontroleerd met een vaginaal toucher. Na 12
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uur werd de ballonkatheter verwijderd indien deze
niet spontaan was uitgevallen. Indien de bevalling
niet vanzelf op gang was gekomen nadat de ballonkatheter was uitgevallen of na verwijdering, werden
de vliezen artificieel gebroken en werd oxytocine
gestart onder continue CTG-registratie. De inleiding
werd als mislukt beschouwd indien er geen of onvoldoende vordering van de ontsluiting was twaalf uur
na het breken van de vliezen en starten van oxytocine. De primaire uitkomstmaat was de duur van de
partus, gerekend vanaf het plaatsen van de katheter
tot de bevalling. Secundaire uitkomstmaten waren de
wijze van bevallen en er was een samengestelde uitkomstmaat voor nadelige effecten.

Resultaten
Van de 368 geschikte vrouwen weigerden 66 deelname. Er werden 148 vrouwen geïncludeerd in de enkeleballongroep en 154 in de dubbeleballongroep. In
totaal werden 293 vrouwen geanalyseerd. De demografische en obstetrische parameters waren in beide
groepen gelijk. Van de ingebrachte katheters vielen
er 54 (37,2%) spontaan uit in de enkeleballongroep
versus 70 (47,3%), in de dubbeleballongroep; het verschil was niet significant (p = 0,1).
De primaire uitkomstmaat, het interval tussen het
plaatsen van de katheter en bevalling, was niet significant verschillend tussen beide groepen (zie tabel 1).
Het aantal spontane vaginale bevallingen was signifi-

Tabel 1. Resultaten.
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Enkele ballon
(n=145)

Dubbele ballon
(n=148)

P*

Interval tussen plaatsen katheter en
partus (uur)

19.4±6.0
(18.8; 4.0-37.4)

19.1±6.8
(18.6; 4.3-39.7)

.80

Interval tussen plaatsen katheter en vaginale partus (uur)

18.9±5.8
(18.3; 4.0-37.4)

17.8±6.1
(17.9; 4.3-39.1)

.22

Vaginale partus < 24 uur na het plaatsen van katheter

105 (80.8)

103 (84.4)

.44

124 (85.5)
6 (4.1)
15 (10.3)

110 (74.3)
12 (8.1)
26 (17.6)

11 (73)
3 (20)
1 (7)
21 (14.4)

12 (46)
13 (50)
1 (4)
38 (25.7)

15 (71.4)
5 (23.8)
1 (4.8)
66 (45.5)
2 (1.4)
2 (1.4)
0 (0)
0 (0)

20 (52.6)
17 (44.7)
1 (2.6)
78 (52.7)
11 (7.4)
8 (5.4)
1 (0.7)
2 (1.4)

.02¹
.22
.09
.16
.11
.09
>.99
.02¹
.26
.18
.16
>.99
.24
.02²
.10
.85
.70

3,215±483
(3,230;1,922-4,554)

3,166±483
(3,246;1,262-4,422)

0 (0)

0 (0)

Spontane vaginale partus
Vacuüm extractie
Sectio Caesarea
Indicatie sectio:
- Suboptimaal CTG
- Geen of onvoldoende vordering
- Wens patiënte
Vacuüm of sectio
Indicatie voor operatieve partus:
- Suboptimaal CTG
- Geen of onvoldoende vordering
- Wens patiënte
Epiduraal
Nadelige effecten
- Koorts durante partu
- Uitgezakte navelstreng
- Afwijkende ligging
Geboortegewicht (g)
Apgar score<7 na 5 minuten

.39
-

Data: gemiddelde±standaard deviatie (mediaan; en bereik) of n(%) tenzij anders weergegeven
*De permanente variabelen interval tussen plaatsen katheter en partus en interval tussen plaatsen katheter
tot vaginale partus zijn geanalyseerd met de Mann-Whitney U test. De Student t test is gebruikt om het
geboortegewicht te analyseren; de Fisher exact test om indicaties voor sectio, indicaties voor operatieve
partus en nadelige effecten te analyseren. De χ2 test werd gebruikt om alle andere data te analyseren.
1
Odds ratio 0.49, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.26-0.92.
2
Odds ratio 0.17, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.04-0.80.

cant hoger in de enkeleballongroep (85,5%) dan in
de dubbeleballongroep (74,3%), oddsratio 0,49,
95%-betrouwbaarheidsinterval 0,26-0,92 (p = 0,02).
Het totale aantal interventies, vaginale kunstverlossingen en keizersnedes samen (operative deliveries)
was significant lager in de enkeleballongroep dan
in de dubbeleballongroep, odssratio 0,49, 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,26-0,92 (p = 0,02). Echter
voor beide interventies afzonderlijk is dit verschil
niet significant. Geen of onvoldoende vordering van
de baring was, volgens een niet-significante trend,
de voornaamste indicatie voor een interventie (dubbeleballongroep: 44,7%, enkele ballongroep: 23,8%).
In het onderzoek worden geen verschillen gevonden
tussen nullipara en multipara.

Nadelige effecten
De samengestelde uitkomstmaat voor nadelige effecten, bestaande uit koorts tijdens de bevalling,
uitgezakte navelstreng, afwijkende ligging en katheterverwijdering vanwege excessief bloedverlies tijdens plaatsing was significant lager bij de vrouwen
met een enkele ballon ten opzichte van de groep met
een dubbele ballon, oddsratio 0,17, 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,04-0,80 (p = 0,02).
Vrouwen bij wie de ballon uitviel (42,3%), hadden
een kortere bevallingsduur en significant minder interventies dan vrouwen bij wie de ballon na twaalf
uur werd verwijderd (57,7%).

Discussie
In deze studie wordt de enkelefoleyballonkatheter
vergeleken met de dubbeleballonkatheter (Cook cervical ripener balloon) bij vrouwen die werden ingeleid met een onrijpe cervix, bishipscore van 6 of
minder. De resultaten van beide katheters zijn vergelijkbaar in de duur van de partus, het interval tussen
ballonplaatsing en bevalling. De enkele ballon leidt
tot significant meer spontane vaginale bevallingen
dan de dubbele ballon.
Overall worden significant meer interventies – vaginale kunstverlossing en keizersnede – verricht in de
dubbeleballongroep dan in de enkeleballongroep.
Wanneer er afzonderlijk naar de interventies wordt
gekeken is er geen significant verschil tussen de
groepen. De voornaamste reden om te interveniëren
was geen of onvoldoende vordering van de baring
(enkele ballon 23,8%, dubbele ballon 44,7%). In andere studies werd een toename van operatieve ingrepen bij de dubbele ballon niet waargenomen.4,6
Vrouwen bij wie de ballon spontaan was uitgevallen
hadden een kortere duur van de partus en minder
interventies. Afwachten tot de ballonkatheter vanzelf
uitvalt, lijkt tot betere resultaten te leiden: minder interventies en een vlottere bevalling dan het verwijderen ervan op een van tevoren vastgesteld tijdstip. In

Nederland is het gebruikelijk om te wachten tot de
ballon vanzelf uitvalt.
De samengestelde uitkomstmaat voor nadelige manifestaties bestaande uit koorts durante partu, liggingafwijkingen en uitgezakte navelstreng was significant
hoger in de groep met dubbeleballonkatheter. Hiervoor kan geen verklaring worden gegeven. In deze
studie was er geen enkele pasgeborene met een apgarscore van minder dan 7 na vijf minuten.
Het onderzoek van Salim et al. is het enige onderzoek waarbij alleen de katheters met elkaar worden
vergeleken, zonder prostagladinen. Uit eerder onderzoek van Pennell et al. blijkt wel dat na twintig uur
vanaf het inbrengen van de ballon er meer vrouwen
bevallen zijn met een enkele ballon. Na vijftig uur
blijkt er geen verschil meer te zijn tussen beide ballonnen. Dat verschil is in het onderzoek van Salim et
al. niet te zien.
Opvallend is dat bij het onderzoek van Pennell et al.
meer vrouwen een hogere pijnscore aangaven bij
de dubbele ballon in vergelijking met de enkele ballon of prostagladinen. Een discussiepunt is de vraag
waarom bij dit onderzoek van Salim et al. niet is gekeken naar de pijnbeleving van de patiënt. Ook het
per ongeluk breken van de vliezen of obstructie van
de urethra bij de dubbele ballon worden niet als
complicatie beschreven door Salim et al., terwijl dit
wel een beschreven complicatie is bij de dubbele
ballon.4
De ballonnen die gebruikt zijn voor dit onderzoek
kosten $ 0,60 (€ 0,42) en $ 37 (€ 25,75) voor respectievelijk de enkele en dubbele ballon.
De kanttekeningen van de auteurs zelf zijn: de ongeblindeerde opzet van de studie en mogelijk te kleine
groep om secundaire uitkomstmaten goed te kunnen vergelijken. Tevens kreeg meer dan 30% van de
vrouwen prostaglandinen toegediend voordat de ballon werd ingebracht in verband met het onrijp zijn
van de cervix. Dit was geen exclusiecriterium voor
deelname aan de studie. Deze vrouwen waren gelijk
verdeeld over beide armen van de studie en hadden
dezelfde bishopscore als de vrouwen zonder prostaglandinen. Of het toedienen van prostaglandinen
voor het inbrengen van de ballon de resultaten heeft
beïnvloed, kan niet worden uitgesloten.
Vertaling van de resultaten van deze studie naar de
alledaagse praktijk in Nederland is moeilijk vanwege diverse verschillen. In Nederland wordt over het
algemeen een 16 of 18 frenchkatheter gebruikt voor
inleiding, gevuld met 30-40 ml steriel water. Deze
katheters kosten ongeveer € 14. Het onderzoek van
Delaney et al. laat echter zien dat inleiding met een
ballon gevuld met 60 ml effectiever is dan een ballon
met 30 ml, zonder toegenomen nadelige effecten.8
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Naast het gebruik van andere katheters zijn de inleidingindicaties verschillend. In Nederland is een sectiolitteken de meest voorkomende reden om te kiezen
voor een balloninleiding in plaats van prostaglandinen, terwijl een sectiolitteken in deze studie juist
een exclusiecriterium was. Andere indicaties voor
inleiding in deze studies worden in de Nederlandse
praktijk weinig of niet gehanteerd, zoals trombofilie,
eigen wens, groot geschat kind en onduidelijke foetale status.
Als laatste verschil werd in deze studie de ballon na
twaalf uur verwijderd en werd de baring bevorderd
door middel van amniotomie en bijstimulatie, onafhankelijk van de rijpheid van de cervix. De inleiding
werd als mislukt beschouwd indien er onvoldoende
vordering was twaalf uur na het verwijderen van de
ballon. In Nederland is het gebruikelijk om te wachten tot de ballon uit de cervix valt alvorens amniotomie en bijstimulatie toe te passen. Deze methode
is wezenlijk anders dan die wordt toegepast in het
onderzoek van Salim et al. Er werden geen meldingen gedaan over complicaties van de dubbele ballon,
die wel in andere onderzoeken zijn beschreven.4 Aan
de andere kant geeft de studie van Salim et al. geen
aanwijzingen dat een dubbeleballonkatheter van additionele waarde is bij een inleiding.

Conclusie
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Beide katheters lijken effectief om de baring mee in
te leiden. Echter meer vrouwen bevielen spontaan in
de enkeleballongroep dan in de dubbeleballongroep.
Tevens lijkt het gebruik van dubbele katheters tot
een hogere incidentie van interventies te leiden. Een
ander feit is dat een enkele ballon goedkoper is dan
een dubbele ballon. De opzet van deze studie wijkt
echter op diverse punten af van de Nederlandse
praktijk, wat interpretatie van de resultaten bemoeilijkt.
Een enkele foleyballonkatheter is kosteneffectiever
en even veilig of mogelijk veiliger dan een dubbeleballonkatheter voor inleiding van de baring bij een
onrijpe cervix.
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09 Wat ons opvalt in de LVR2

Vrijheid van handelen
T. de Neef en A. Franx met medewerking van M.G.A.J. Wouters

Keuzevrijheid
Onze aandacht gaat uit naar vrijheid van handelen.
Daarom beschouwen we de interventies: inleidingen, sectio caesarea, kunstverlossingen, pijnstilling
en episiotomie. Casemixverschillen tussen praktijken
reduceren we zo veel mogelijk door de vergelijkingen
te beperken tot nulliparae met een aterme eenlingzwangerschap en een kind zonder letale congenitale
afwijkingen in hoofdligging. Om verschillen in samenwerking tussen eerste en tweede lijn uit te sluiten beschouwen we van deze casus alleen patiënten
die al vóór de ontsluiting onder behandeling van de
tweede lijn waren. Om kleine fluctuaties in de tijd uit
te sluiten, tellen we de partus die aan deze criteria
voldoen gedurende de laatste drie jaar (2008-2010).
Dat zijn er circa honderdduizend. Met deze keus zijn
casemixverschillen tussen praktijken beperkt. Alleen
etniciteit kan nog een belangrijke invloed hebben.
De variatie in handelen is aanzienlijk. Figuur 1 en 2
tonen de interventies bij het begin van de baring: inleidingen en primaire sectio’s. Het percentage inleidingen varieert tussen 30% en 60% met uitschieters naar
onderen en naar boven. Er lijkt geen relatie te zijn met
etniciteit. De verschillen zijn hoogstwaarschijnlijk gevolg van verschil in beleid/protocol. Praktijkgrootte
speelt hierin geen rol. Soms worden inleidingen geregistreerd als bijstimulatie. Maar de verdeling van

Aantal praktijken

Verschillen in interventiebeleid tussen de tweedelijns
verloskundige praktijken mogen worden verwacht.
Beleid is immers vooral gestoeld op persoonlijke
visie en ervaring. Als die eenmaal zijn ingesleten,
bestaat er weinig reden om het eigen handelen te
wijzigen. Maar er zijn wel nivellerende invloeden. In
de eerste plaats het grote aantal opleidingsinstituten.
De hand van verschillende meesters vindt via de opleiding zijn weg naar alle 91 praktijken – waar derhalve verschillende visies samenkomen. De tweede
belangrijke invloed komt van kwaliteitsinstrumenten, zoals richtlijnen, indicatoren, het jaarverslag van
PRN, VOKS2 en de kwaliteitsvisitaties van de NVOG.
Grote afwijkingen van het gemiddelde beleid, zoals
percentages sectio’s en kunstverlossingen, leiden
waarschijnlijk tot discussies binnen maatschappen
en vakgroepen. Wij laten in de (voorlopig) laatste
aflevering van deze rubriek zien wat de registratie
toont over de variatie in het tweedelijns handelen.

praktijken naar partus waar noch een inleiding, noch
bijstimulatie is gecodeerd, toont hetzelfde beeld.
Bij primaire sectio’s zijn de verschillen relatief nog
groter met percentages tussen 1% en 4%. Rond 40%
van de primaire sectio’s in de referentiegroep is geregistreerd als ‘electief’. Grote diversiteit is hier te verwachten. Maar ook de verschillen in het percentage
casus waarbij een ingreep nodig werd geacht vanwege de conditie van moeder of kind, zijn aanzienlijk.
De invloed van etniciteit of praktijkgrootte is ook bij
het percentage primaire sectio’s ondergeschikt.

% inleidingen

Figuur 1. Indeling van praktijken naar percentage
inleidingen.
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Aantal praktijken

Inleiding

% primaire sectio's

Figuur 2. Indeling van praktijken naar percentage
primaire sectio’s.
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% kunstverlossingen

Figuur 3. Indeling van praktijken naar percentage
kunstverlossingen.

Figuur 4. Indeling van praktijken naar percentage
secundaire sectio’s

Bij de interventies aan het einde van de baring hoort
hetzelfde beeld van verscheidenheid. Figuur 3 toont
dit voor vaginale kunstverlossingen bij partus in de
referentiegroep die niet met een primaire sectio begonnen.
Niet vorderen van de baring is in de helft van de gevallen reden tot interventie. Dat deze indicatie een
zeer praktijkgebonden uitleg heeft, blijkt uit het feit
dat in sommige praktijken dit in een derde van de
casus aanleiding is en bij andere praktijken in driekwart van de gevallen.

de helft van het landelijk gemiddelde tot anderhalf
maal het gemiddelde, met uitschieters daarbuiten.

Secundaire sectio’s bij vaginaal begonnen baringen
completeren het beeld (zie figuur 4). Ook voor deze
interventie is de Nederlandse praktijk verre van homogeen. De variatie is – door de bank genomen – van

Wij vroegen Maurice Wouters om commentaar:
Praktijkvariatie staat sinds eind vorig jaar (weer) landelijk in de belangstelling. In een rapport van Plexus
KPMG in opdracht van het Ministerie van VWS werd
geconstateerd dat er grote regionale verschillen be-

Aantal praktijken

Ook wat betreft pijnstilling en episiotomie is het
beeld niet anders, getuige figuren 5 en 6. Figuur 5
deelt praktijken in naar percentage pijnstilling (alle
vormen) bij spontaan begonnen baringen. Figuur 6
doet dat naar percentage episiotomie. In een eerder
artikel signaleerden wij al de grote variatie in het
percentage consultaties van een kinderarts.

Aantal praktijken
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% secundaire sectio's

% episiotomie

Figuur 6. Indeling van praktijken naar percentage
episiotomie

% pijnbestrijding

Figuur 5. Indeling van praktijken naar percentage
pijnbestrijding

staan in de behandelingen van vier veel voorkomende aandoeningen. In een rapport van ZN dat de
afgelopen zomer verscheen werd een vergelijkbare
conclusie getrokken. Er is berekend dat in een scenario waarbij de praktijkvariatie maximaal wordt teruggedrongen, besparingen mogelijk zijn tussen 24% en
62% van de totale ziekenhuiskosten per aandoening.
Gemiddelde berekeningen laten zien dat ziekenhuizen tussen de 7% en 32% kunnen besparen. Wanneer deze resultaten breder worden getrokken naar
het macrokader van de ziekenhuiszorg, kan dat volgens de onderzoekers een besparing opleveren van
5% tot 7%. Dat komt neer op een besparing tussen
de 0,9 en 1,3 miljard euro.
De onderzoekers geven ook een aantal oplossingen
om kosten te besparen en variatie te verminderen.
Belangrijk is om de huidige richtlijnen aan te scherpen, stellen de onderzoekers. Het zou nog te vaak
onduidelijk zijn wanneer er geopereerd moet worden. Een andere manier is om de variatie in zorggebruik te koppelen aan wetenschappelijk onderzoek.
Op het moment dat de meerwaarde van een ingreep
niet wetenschappelijk aangetoond kan worden, zou
de ingreep niet langer tot de verzekerde zorg moeten
behoren.
De Orde van Medisch Specialisten stelt dat zowel
uit het oogpunt van doelmatigheid als van veiligheid
onnodige praktijkvariatie niet wenselijk is. Medisch
specialisten zijn gebaat bij deze gegevens, die zij
kunnen gebruiken om hun eigen handelen te controleren en om kritisch te blijven kijken naar de eigen
praktijkvoering. Bovendien kunnen die gegevens gebruikt worden tijdens de reguliere praktijktoetsingen
bij visitaties als onderdeel van een breder en actief
kwaliteitsbeleid.
De bevindingen uit de LVR over inleidingen, sectio
caesarea, kunstverlossingen, pijnstilling en episiotomie bevestigen de resultaten uit de genoemde rapporten van VWS en ZN. Opvallend hierbij zijn de
grote verschillen in inleidingen, (primaire) sectio’s en
vaginale kunstverlossingen. De NVOG heeft over deze
interventies richtlijnen opgesteld, waarin – naast de
procedures en risico’s – ook de indicatiestellingen
worden besproken. De wetenschappelijke bewijsvoering hierover is echter beperkt en ontstijgt veelal niet
het laagste bewijskrachtniveau. Het is denkbaar dat
hierdoor in de praktijk (te)veel ruimte wordt gelaten
voor keuzevrijheid in handelen.
Recent heeft de NVOG geparticipeerd in de werk-

groep Zwangerschap en Geboorte van Zichtbare
Zorg, die tezamen met ZN en de NPCF, indicatoren
voor toekomstige zorginkoop heeft ontwikkeld. Hierbij werd duidelijk dat de zorgverzekeraars een groot
belang hechten aan het beperken van de grote spreiding in aantallen primaire sectio’s per ziekenhuis.
Anders gezegd: een hoge incidentie aan primaire
sectio’s zal de onderhandelingen met de zorgverzekeraars bemoeilijken en de toekomstige financiering
onder druk zetten.
De medisch specialist – en ook de gynaecoloog –
hecht traditioneel sterk aan zijn/haar professionele
autonomie. Dat betekent in de praktijk dat de professional, weliswaar in samenspraak met de patiënt, zelfstandig het eigen beleid wil bepalen. Tot op
heden worden hierbij vooral medisch inhoudelijke
kaders, zoals verwoord in de richtlijnen van de eigen beroepsgroep, gehanteerd. De groter wordende
invloed van de zorgverzekeraars dwingt de gynaecoloog ertoe om voortaan andere aspecten, zoals doelmatigheid en financiering, in de besluitvorming mee
te wegen. Hiermee zal de zorgvariatie van buitenaf
worden beperkt.
De NVOG zet zich in om de praktijkvariatie op de
werkvloer bespreekbaar te maken. Elke maatschap
wordt bij de kwaliteitsvisitatie gevraagd om te reflecteren op de eigen verrichtingen op basis van gegevens uit de LVR. Het gesprek binnen de maatschap
en met visitatiecommissie ad hoc hierover is vaak
nuttig, maar tamelijk vrijblijvend. Een advies om verrichtingen te matigen beperkt zich meestal tot de
uitschieters. De maatschappelijke ontwikkelingen
maken het wellicht noodzakelijk om deze houding te
herzien.
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Verslag Oranjedag 2011
M.O. Verhoeven, M.M.L.H. Wassen, B.W. Mol en M.G.A.J. Wouters
De Oranjedag 2011, zoals georganiseerd door de
commissie richtlijnen, had als thema het implementeren van de kwaliteitscirkel. Alhoewel de NVOG
ten opzichte van andere specialismen relatief voorop loopt met het ontwikkelen van richtlijnen en
indicatoren, schiet zij tekort in het gedegen implementeren ervan. Op de Oranjedag was een aantal
sprekers gevraagd om hierop hun visie te geven,
waarna in vier pijlergerelateerde werkgroepen aan
de hand van een actueel thema besproken werd
welke bijdrage de individuele gynaecoloog hieraan
zou kunnen leveren.
Dr. Bert Boer, bestuurder van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) maar ook kwartiermaker van
het in 2013 te vormen kwaliteitsinstituut voor de
zorg, schetste in zijn voordracht het huidige zorglandschap in Nederland. De discussie over de gezondheidszorg wordt op dit moment gedomineerd
door het vraagstuk van noodzakelijke kostenbeheersing en het leveren van kwalitatief goede zorg.
Er is geen twijfel dat de professional kwalitatief
goede zorg wil leveren. Door kostenbesparende
maatregelen van de overheid zal er echter gesneden
moeten worden in bestaande voorzieningen waardoor er, mogelijk onterecht en misschien ook wel
onnodig, groepen buiten de boot kunnen vallen.
Het is aan de specialisten om mee te denken over
maatregelen die kostenbesparend zijn, kwalitatief
goede zorg geven en de zorg voor iedereen toegankelijk houdt.
Boer betoogde dat specialisten de diagnostische
processen en behandelingen het best kunnen beoordelen op hun effectiviteit. Bij gelijke effectiviteit moet het gebruik van het goedkoopste middel
worden gestimuleerd door dit als eerste keus op te
nemen in een richtlijn. Innovaties moeten een kans
krijgen en bij bewezen resultaat moeten deze vooruitstrevend ingevoerd kunnen worden. Hij deed
hiertoe een vijftal voorstellen:
1. Het snel uitvoeren van studies met gerichte, direct op praktijkproblemen gestoelde onderzoeksvragen. De beroepsgroep speelt hierin een
belangrijke rol door praktijkproblemen helder te
definiëren (mede op grond van in richtlijnen vastgestelde kennislacunes) en gezamenlijk via onderzoeksnetwerken studies te realiseren.
2. In richtlijnen veel meer helder dan tot nu toe aangeven welke technieken/interventies/diagnostiek

obsoleet geworden dan wel verouderd zijn. Indicatiestelling aan te scherpen en indien beschikbaar kosteneffectiviteitsgegevens te gebruiken bij
het vaststellen van aanbevelingen waarmee bij
marginale verschillen in effectiviteit goedkopere
behandelingen of diagnostiek de voorkeur krijgen.
3. De overheid moet bereid zijn een voorwaardelijke financiering (voorwaardelijke toelating tot
verzekerd pakket) in te stellen voor innovatieve
technieken. Dit maakt het mogelijk ervaring op
te doen en goed onderzoek op te zetten met (gezamenlijk overheid en beroepsgroep) bepaalde
uitkomstmaten zodat na de vastgestelde voorwaardelijke financieringsperiode er heldere besluitvorming kan plaatsvinden over definitieve
opname in het verzekerd pakket.
4. (Kwaliteits)Registraties in de zorg (zoals de LVR)
moeten verder ontwikkeld en breder ingezet
worden. Ook de indicatie zou hierin opgenomen
moeten worden. Dergelijke registraties leveren
een belangrijke bijdrage aan heldere en meer
feitelijke besluitvorming over veranderingen en
verbeteringen in de zorg. Het registreren zou een
verplicht onderdeel moeten worden in de zorg.
5. Het allerbelangrijkste is dat de overheid en beroepsgroep samenwerken in het tot stand brengen van verbeteringen en keuzes in de zorg, zodat
we de zorg betaalbaar en kwalitatief hoogstaand
kunnen houden. Het kwaliteitsinstituut zou hier
een bemiddelende rol in kunnen spelen.
In twee werkgroepen werd gesproken over de toekomstige financiering van ivf. De minister van VWS
moet volgens het regeerakkoord in 2013 30 miljoen
bezuinigen op ivf-/ICSI-behandelingen. Als we de invulling hiervan aan de overheid laten, betekent dit
dat iedereen nog maar één behandeling vergoed zal
krijgen. Deze kaasschaafmethode staat succesvolle
behandelingen in de weg. Er werd gesproken over
beleidsveranderingen die zouden kunnen resulteren
in kostenreductie met behoud van kwalitatief goede
zorg. Daarbij werd gesuggereerd de indicatiestelling
voor ivf te verscherpen, alleen een ivf-/ICSI-behandeling te vergoeden als er een single embryo transfer plaatsvindt bij vrouwen onder de veertig jaar
met een indicatie waarvan bewezen is dat ivf/ICSI
een toegevoegde waarde heeft. Daarnaast is het
belangrijk dat de vlucht naar ivf-behandelingen in
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het buitenland niet langer meer vergoed wordt. Het
moet onmogelijk gemaakt worden deze vergoeding
in het buitenland vervolgens af te dwingen op basis
van Europese wetgeving. Tevens zou er bespaard
kunnen worden op de medicatiekosten door het gebruik van hogere doseringen te stoppen aangezien
hier geen evidence voor bestaat. De lacunes in de
kennis dienen opgelost te worden door middel van
nationale trials, bijvoorbeeld de indicatiestelling
van ivf. Geconcludeerd werd dat er volgend jaar gestreefd wordt naar meer doelmatige ivf-zorg.
Binnen de werkgroepen oncologie werd gediscussieerd over de centralisatie van oncologische zorg.
Nederland staat internationaal op de negende
plaats met 35,7% vijfjaarsoverleving van patiënten met een ovariumcarcinoom, zoals berekend
in de Eurocare-4-studie. Het loco-regionaal (multidisciplinair) oncologie-overleg loopt overal naar
tevredenheid. De gynaecoloog (gynaecologisch oncoloog dan wel gynaecoloog met aandachtsgebied
oncologie) houdt de regie over de totale behandeling van de individuele patiënt, waarbij het streven
is dat de logistieke uitvoering door een casemanager (verpleegkundig specialist) wordt verricht. Deze
casemanager wordt gefinancierd door de kostencomponent van de DBC. Het is belangrijk dat er
in elk ziekenhuis een gynaecoloog is met het aandachtsgebied oncologie die als centraal aanspreekpunt functioneert.
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traal. Is de toenemende vraag naar epidurale analgesie tijdens de baring en het aantal inleidingen
een wenselijke ontwikkeling? Zal de verschuiving
van barende van de eerste naar de tweede lijn niet
een onwenselijke kostenstijging met zich meebrengen? Ontstaat hierdoor een capaciteitsprobleem
voor de tweede lijn? De implementatie van nieuwe
richtlijnen en de uitkomsten van nationale studies
leiden tot een toename van het aantal bevallingen
met epidurale analgesie en inleidingen. De capaciteitsuitbreiding die ervoor nodig is, dient op lokaal
niveau te worden geregeld en met verzekeraars te
worden onderhandeld. Het is belangrijk om alle
zwangere vrouwen tijdig voor te lichten over de mogelijkheden van pijnstilling, en bij voorkeur rond
32-34 weken amenorroeduur, op de polikliniek of in
de verloskundige praktijk. Daarnaast werd gesproken over een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, waarbij op nationaal niveau de
NVOG een rol speelt en regionaal afspraken kunnen
worden gemaakt binnen het VSV. Een transmurale
richtlijn pijnbestrijding in samenwerking met eerstelijnsverloskundigen, het opstellen van een regionaal ’bevalplan’ waarin zowel de situatie van de
eerstelijns- alsook van een tweedelijnspartus wordt
besproken. Dit ’bevalplan’ moet niet worden gezien
als een eisenpakket van de zwangere maar als middel voor de dialoog met de zwangere.

De werkgroepen over prolaps en implantaat constateerden dat er een toenemend gebruik van MESHmaterialen in de prolapschirurgie is. De individuele
gynaecoloog wordt overspoeld met een stroom aan
nieuw ontwikkelde MESH-materialen. Er is behoefte aan een richtlijn waarin voor de verschillende
indicaties de meest optimale behandeling wordt besproken. Verder is er behoefte aan afspraken over
welk MESH-materiaal voor welke indicatie wordt
gebruikt. Iedereen is het erover eens dat MESH-chirurgie speciale expertise vereist en men is bereid
om ook deze zorg te centraliseren en hiervoor volumenormen af te spreken. Het uitvoeren van studies is belangrijk om de lacunes in de kennis aan
te vullen en de richtlijn te optimaliseren. Voor het
evalueren en implementeren van de richtlijn is het
belangrijk dat het registreren van de indicatie, soort
behandeling, complicatie en bijwerkingen verplicht
centraal gebeurt door middel van een adequaat
functionerend systeem, zoals het POMT (Patient
Outcome Measurement Tool). Hierbij wordt een duidelijke rol voor de NVOG gezien.

In alle pijlers is men het erover eens dat het ontwikkelen van richtlijnen de zorg kwalitatief beter
maakt. In enkele pijlers worden richtlijnen over onderwerpen gemist en er is behoefte aan een snelle
ontwikkeling hiervan. Het is van essentieel belang
dat de richtlijnen op de werkvloer worden geïmplementeerd. Een belangrijk middel hiervoor is het
verrichten van landelijke studies. Het meedoen aan
een studie heeft een positief effect op het accepteren van de uitkomst en het implementeren ervan in
de klinische praktijk.
Iedereen was het erover eens dat kwaliteit staat of
valt bij registratie. Met het registreren van alle indicaties, behandelingen en complicaties/bijwerkingen kan het succes van implementatie en effect van
richtlijnen worden geëvalueerd. Ongewenste uitkomsten van keuzes gemaakt in een richtlijn moet
leiden tot een verandering van de richtlijn. Lacunes
in wetenschappelijke kennis kunnen worden gesignaleerd en kunnen de aanzet zijn voor het ontwikkelen van nieuwe studies. De NVOG zou een
duidelijke rol moeten hebben in het toezien op het
implementeren van richtlijnen en het registreren
van ons handelen.

Binnen de werkgroepen verloskunde stonden de
toenemende vraag naar pijnstilling en de toename
van het aantal inleidingen en keizersneden cen-

Tot slot werd in alle groepen de noodzakelijkheid
van een kwaliteitsfunctionaris benoemd. De functionaris moet niet van buitenaf allerlei controles

doen en opdrachten geven, maar binnen de groep
werken, registraties controleren, bijsturen, et cetera. De NVOG zou de aanstelling van zo’n kwaliteitsfunctionaris kunnen aanmoedigen door er bij
kwaliteitsvisitaties op aan te dringen en het ook op
te nemen als basisvoorwaarde in een Nota Kwaliteit.

te werken, worden we een essentiële gesprekspartner voor partijen van buitenaf en houden we de regie in eigen hand. Het gaat erom dat er goede zorg
geleverd wordt die voor iedereen toegankelijk is en
waarin de patiënt centraal staat.

De bevindingen van alle werkgroepen werden in
het slotwoord van Teus van Barneveld, hoofd professionele kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten, in een overkoepelende context geplaatst.
Hij benadrukte dat samenwerking cruciaal is. Onderlinge samenwerking tussen specialisten, maar
ook regionaal met verloskundigen en landelijk samen met andere instanties zoals het Kwaliteitsinstituut, de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
verzekeringsmaatschappijen, patiëntenorganisaties
en de overheid. We verliezen een deel van onze
autonomie als individuele specialist maar door samen voor ons kwaliteitsbeleid te staan en hieraan
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Naam van het geneesmiddel: Lutinus 100 mg. Kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling: 1 tablet voor vaginaal gebruik bevat 100
mg progesteron. Farmaceutische vorm: tablet voor vaginaal gebruik
Therapeutische indicaties: ondersteuning van de luteale fase als
onderdeel van de behandeling met kunstmatige voortplantingstechnieken.
Contra-indicaties: •overgevoeligheid voor progesteron of voor één
van de hulpstoffen, vaginale bloeding met onbekende diagnose,
miskraam of ectopische zwangerschap, ernstig leverfalen of een ernstige
leveraandoening, bekende of vermoedde borstkanker of kanker van
de geslachtsorganen, actieve arteriële of veneuze trombo-embolie of
ernstige (voorgeschiedenis van) tromboflebitis, porfyrie. Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: De behandeling staken
in geval van een myocardinfarct, cerebrovasculaire aandoening, arteriële
of veneuze trombo-embolie (veneuze trombo-embolie of pulmonaire
trombo-embolie), tromboflebitis, retinale trombose, voorbijgaande
ischemische voorvallen, het optreden van plotselinge ernstige hoofdpijn of
visusstoornissen gerelateerd aan papillair oedeem of retinale bloedingen
Voorzichtigheid moet worden betracht bij gebruik bij patiënten met milde tot
matige leverfunctiestoornissen of patiënten met een voorgeschiedenis van
depressie. Omdat progesteron in enige mate vochtretentie kan veroorzaken
moeten aandoeningen die hierdoor worden beïnvloed (zoals epilepsie,
migraine, astma of cardiale of renale functiestoornissen) zorgvuldig worden
gecontroleerd. Diabetespatiënten die progesterontherapie krijgen moeten
zorgvuldig worden gecontroleerd. Gebruik van geslachtshormonen
kan het risico op retinale vasculaire laesies vergroten. Daarom moet
voorzichtigheid worden betracht bij gebruikers ouder dan 35 jaar, rokers
en personen met risicofactoren voor atherosclerose. Het plotseling staken
van progesterontoediening kan een verhoogd angstgevoel, humeurigheid
en een verhoogde gevoeligheid voor toevallen veroorzaken. Bijwerkingen:
vaak komen voor: hoofdpijn, opgezette buik, buikpijn, misselijkheid en
uterusspasmen. Soms komen voor: duizeligheid,, slapeloosheid, diarree,
obstipatie, urticaria, huiduitslag, vulvovaginale aandoeningen, vaginale
mycose, borstaandoeningen, genitale pruritus en perifeer oedeem.
Registratiehouder: Ferring B.V., Polarisavenue 130, 2132 JX, Hoofddorp.
Afleverstatus: UR. Datum tekst: dec 2010
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Hoge incidentie lymfkliermetastasen bij laagstadium epitheliaal
ovariumcarcinoom
Kleppe M, Wang T, van Gorp T,
Slangen BF, Krüse AJ, Kruitwagen
RF.Gynecol Oncol 2011
[Epub ahead of print]

De auteurs verrichtten een systematische literatuurstudie naar de incidentie van lymfkliermetastasen bij klinisch stadium I- en II-ovariumcarcinoom. In totaal werden veertien
studies die rapporteerden over vrouwen met een klinisch laagstadium ovariumcarcinoom, die een complete pelviene en para-aortale lymfadenectomie ondergingen als
onderdeel van een stageringslaparotomie, geïncludeerd. De gemiddelde incidentie van
lymfkliermetastasen bedroeg 14,% (range 6,2 tot 29,6%): 6,7% alleen para-aortaal, 3,3%
alleen pelvien, en 4,3% zowel pelvien als para-aortaal. Het percentage lymfkliermetastasen bij graad I-tumoren was 4,0%, bij graad 2-tumoren 16,5% en bij graad 3-tumoren 20%. Na verdeling in histologische subtypen bleken lymfkliermetastasen het vaakst
voor te komen bij tumoren van het sereuze type (23,3%), en het minst vaak bij mucineuze tumoren (2,6%). Bij unilaterale tumoren werden in 9,7% van de gevallen bilateraal metastasen in lymfklieren gevonden, in 8,3% alleen ipsilateraal, en in 3,5% alleen
contralateraal. De auteurs concluderen dat de incidentie van lymfkliermetastasen bij het
laagstadium ovariumcarcinoom aanzienlijk is, en dat optimale stagering derhalve een
must is om onderstadiëring te voorkomen. Hoewel de literatuur ter ondersteuning beperkt is, zou overwogen kunnen worden om bij graad I-mucineuze tumoren een systematische lymfadenectomie achterwege te laten.

Eerstetrimesterscreening voor
vroege pre-eclampsie en intrauteriene groeivertraging
Vandenberghe G, Mensink I, Twisk
JW, Blankenstein MA, Heijboer AC,
van Vugt JM.
Prenat Diagn 2011; 31(10): 955-61
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Doel van de huidige studie was te onderzoeken of placental growth factor (PIGF) en
pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A), bepaald in het eerste trimester, potentiële screeningsmarkers voor ernstige, vroege pre-eclampsie (PE) en intra-uteriene
groeivertraging (IUGR) zijn. Hiertoe werden retrospectief deze markers bepaald bij 23
vrouwen met vroege (< 34 weken) pre-eclampsie, 26 gevallen van groeivertraging (geboortegewicht < p5), en 5 controles per casus. Waarden van PIGF en PAPP-A werden gecorrigeerd voor zwangerschapsduur, etniciteit en roken en uitgedrukt in multiples of the
median (MoM). Met logistische regressie werd de relatie tussen PIGF, PAPP-A en maternale karakteristieken en het optreden van vroege PE dan wel IUGR nagegaan. In de vroege PE-groep waren PIGF MoM-waarden significant lager dan bij de controles (p<0.0001),
maar niet bij IUGR. De MoM-waarden van PAPP-A waren significant lager bij de vrouwen met een foetale groeivertraging, maar niet bij vroege pre-eclampsie. Zowel PIGF als
PAPP-A hadden echter weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de systolische bloeddruk bij het eerste antenatale consult.

