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2010
S.A. SCHERJON

Begin december en nog geen teken 
van een komende winter: de tem-
peratuur is veel te mild. Het regent 
fors en het land in de polders is 
drassig. Het heeft iets gemakkelijks 
dit weer en dit landschap, anders 
dan sneeuw en koude, maar ook 
iets onzekers over wat er gaat 
komen, wat er nog in het verschiet 
ligt. Ditzelfde gevoel heb ik de 
laatste weken ook gekregen over 
de toekomst van mijn klinische 
werk. Hoewel het voor de hand 
ligt om aan alles wat er overwogen 
is – door collega’s binnen en buiten 
ons vak; in televisierubrieken, in 
de krant en bij een afscheidscol-
lege – een commentaar te wijden, 
wil ik daarmee toch wachten totdat 
het rapport van de stuurgroep er 
is. Ongetwijfeld is daar een analyse 
gemaakt van de achtergronden van 
de perinatale sterfte in Nederland: 
een kwantitatieve analyse die ons 
juist ook moet behoeden voor aller-
lei nu al gesuggereerde ‘eendimen-
sionale’ oplossingen, waarvan het 
effect op het beoogde doel voorlo-
pig nog zeer onzeker zal zijn. De 
getrokken conclusies in krant en op 
de TV kunnen de wijze waarop wij 
ons beroep ‘gaan’ uitoefenen in de 
komende vele jaren, mede ook door 
de nu grote druk van de publieke 
opinie èn politieke oppervlakkig-
heid, voor altijd veranderen, terwijl 

de gewenste doelen, waarvan we 
de realisatie allen voor ogen heb-
ben, onvoldoende gaan lukken. 
Ik vrees de te eenvoudige analyse 
van oorzaken van uitkomsten en 
de te snel gekozen oplossingen die 
mogelijk helemaal niet kunnen 
leiden tot door alle betrokkenen zo 
gewenste verbetering van die uit-
komsten. Dat de toekomst momen-
teel onvoldoende goed is beschre-
ven, is op zich geen bezwaar en kan 

ook heel positief weken; het biedt 
ook grote mogelijkheden, als we 
die onzekerheid juist ook weten te 
benutten voor ‘gewenste verbete-
ringen’.

Het laatste NTOG van dit jaar. In dit 
nummer en het komende nummer 
een aantal artikelen met onderwer-
pen uit de fertiliteit naar aanleiding 
van Nederlandse bijdragen aan 
het afgelopen ESHRE-congres in 
Amsterdam. Ook de start van een 
nieuwe rubriek: Focus, waarin we 
graag met een plaatje en een korte 
beschrijving aandacht besteden 
aan een kenmerkend ziektebeeld. 
Binnenkort hopen we ook met een 
veranderde opmaak van het tijd-
schrift te starten, die recht doet aan 
de opzet van het tijdschrift, met een 
visueel aantrekkelijke en inzichte-
lijke indeling van ieder nummer. 
Echter, zoals bij alles, ook smaken 
van kernredactie en redactieleden 
verschillen….

Ik heb in mijn eerste jaar met op-
recht veel plezier het hoofdredacti-
onele werk samen met velen binnen 
en buiten de (hoofd) redactie, bin-
nen en ook buiten het specialisme 
verricht. Daarvoor wil ik iedereen 
bedanken. Daarnaast wil ik een 
ieder binnen en buiten het werk een 
goed 2010 toewensen.

Editorial
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De eerste drie artikelen uit de serie 
van vijf worden u in dit nummer 
van het NTOG gepresenteerd.

en gescoord op originaliteit en 
methodologische kwaliteit van het 
onderzoek. Vijftien presentaties 
werden genomineerd en uiteinde-
lijk werden er vijf voor publicatie in 
het NTOG geselecteerd. Aan de au-
teurs werd gevraagd om expliciet 
aan te geven voor de lezer van het 
NTOG wat de relevantie van hun 
onderzoeksresultaten is of kan zijn 
voor de dagelijkse gynaecologische 
praktijk.

Van 28 juni tot 1 juli 2009 werd de 
jaarlijkse meeting van de  ESHRE 
(European Society of Human 
Reproduction & Embryology) 
gehouden in Amsterdam. Dit was 
reden voor de deelredactie voort-
plantingsgeneeskunde van het 
NTOG de inzendingen van alle 
Nederlandse onderzoekers onder 
de loep te nemen. De desbetref-
fende presentaties werden bezocht 
door de leden van de deelredactie 

Redactioneel voorwoord op  
de ESHRE 2009 bijdragen van 
 Nederlandse bodem
V. MIJAtOVIC

Gynaecoloog, afdeling voortplantingsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam
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kwaliteit zijn geëxporteerd naar de 
I-Space, en hierin zijn de metingen 
verricht. 

De applicatie 
Op 24 maart 2005 werd op de 
afdeling Bioinformatica van het 
Erasmus MC in Rotterdam de 
BARCO I-Space officieel geopend. 
Dit systeem maakt het mogelijk 
diepte waar te nemen in computer-
gegenereerde beelden. Het is een 
kamer die aan de voorkant open 
is, waarbij op de vloer en op drie 
muren geprojecteerd wordt door 
in totaal acht projectoren (figuur 1: 
rechts). Op iedere muur worden 
twee verschillende beelden gepro-
jecteerd. De hersenen zijn in staat 
om uit deze twee ‘platte’ beelden 
een beeld met diepte te vormen. 
Een volumevisualisatieapplicatie, 
genaamd V-Scope, is ontwikkeld 
om een hologram te creëren van 
3D medische scans (figuur 1: links). 
Dit hologram kan worden gemani-
puleerd door een virtuele pointer, 
gekoppeld aan een draadloze joy-
stick. Er zijn verschillende functies 

brengen, door gebruik te maken 
van de informatie die de I-Space 
biedt over morfologie, biometrie en 
volumetrie. Het in kaart brengen 
van de groei door gebruik te maken 
van het embryonaal volume, staat 
hierbij centraal. 

METHODE

De patiënten
Voor ons onderzoek hebben wij 
gebruikgemaakt van het Voluson 
730 Expert (GE, Zipf, Oostenrijk) 
ultrasoundsysteem. In totaal zijn 
er vijftig in-vitrofertilisatie (ivf)/
intracytoplasmatische sperma-
injectie (ICSI)- en spontaan zwan-
gere patiënten geincludeerd.1,2 De 
patiënten zijn longitudinaal tussen 
de zesde en dertiende week van 
de zwangerschap gevolgd. Acht 
patiënten zijn uiteindelijk geëx-
cludeerd omdat de conditie van 
het embryo de groei en ontwik-
keling kon beïnvloeden. In totaal 
zijn er van de 42 patiënten 180 3D 
ultrasound datasets verzameld. De 
afbeeldingen met een goede beeld-

ACHTERGROND 

Sinds de jaren negentig wordt 
driedimensionaal (3D) echosco-
pisch onderzoek verricht om voor-
namelijk de externe foetale structu-
ren te bestuderen. Ook de interne 
structuren kunnen bestudeerd 
worden, en samen kan dit gebruikt 
worden bij het in kaart brengen 
van de groei en ontwikkeling van 
het embryo. Tijdens de beoorde-
ling van de ultrasound datasets 
wordt de derde dimensie niet 
volledig benut. Het beeldmateriaal 
wordt bekeken op tweedimensio-
nale (2D) media (bijvoorbeeld een 
computerscherm of papier), die 
niet de mogelijkheid tot diepteper-
ceptie bieden. Het I-Space Virtual 
Reality (VR) systeem maakt het nu 
mogelijk om 3D-beelden daadwer-
kelijk driedimensionaal te bekijken 
met behulp van stereoscopische 
beeldvorming. Met VR is gedetail-
leerd anatomisch onderzoek van 
het embryo mogelijk, wat onder 
andere is gebleken uit het kunnen 
bepalen van de Carnegie Stage van 
embryo’s. Deze is onder andere 
gebaseerd op de uitwendige ken-
merken, zoals het aangezicht, de 
oren, ogen, bovenste en onderste 
extremiteiten. Deze kenmerken 
kunnen dan ook afzonderlijk 
worden waargenomen.1 Naast de 
bestudering van de morfologie is 
het ook mogelijk om embryonale 
lengtemetingen en volumemetin-
gen te verrichten. 

DOELSTELLING

Met ons onderzoek willen wij 
bestuderen of de derde dimensie 
een toegevoegde waarde heeft bij 
het beoordelen van 3D echoscopi-
sche beelden. Daarnaast willen wij 
de embryonale en vroege foetale 
groei en ontwikkeling in kaart 

Het embryo in virtual reality
M. ROUSIAN1, A.H.J. KONING2, P.J. VAN DER SPEK2, N. ExALtO3 EN E.A.P. StEEGERS3

1 Onderzoeker, afdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

2 Afdeling Bioinformatica, Erasmus MC, Rotterdam

3 Gynaecoloog, afdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Figuur 1. Links: Foto van een I-Space hologram bij tien weken zwangerschapsduur. Dit hologram 
wordt op tweedimensionale media getoond, waardoor de derde dimensie niet volledig benut kan 
worden. Rechts: Een schematische tekening van de Barco I-Space. 
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tot een uitbreiding van prenatale 
diagnostiek van vooral het tweede 
en derde trimester van de zwanger-
schap naar ook het eerste trimester. 
De I-Space is een systeem dat we 
momenteel niet in de kliniek kun-
nen gebruiken door de omvang en 
kosten van het apparaat. Daarom 
wordt er gewerkt aan een desk-
topversie van de I-Space. Hiermee 
zal het mogelijk zijn om in iedere 
spreekkamer een 3D-scherm te 
gebruiken, waarbij alle functies van 
de huidige V-Scope zijn geïmple-
menteerd. 

Literatuur

1. Verwoerd-Dikkeboom CM, et al. 
Embryonic staging using a 3D vir-
tual reality system. Hum Reprod 
2008;23:1479-84.

2. Verwoerd-Dikkeboom CM, et al. 
Reliability of three-dimensional 
sonographic measurements in 
early pregnancy using virtual 
reality. Ultrasound Obstet Gynecol 
2008;32:910-6.

3. Rousian M, et al. Early pregnancy 
volume measurements: validation 
of ultrasound techniques and new 
perspectives. BJOG 2009;116:278-
85.

4. Koning AH, et al. V-scope: design 
and implementation of an immer-
sive and desktop virtual real-
ity volume visualization system. 
Stud Health Technol Inform 
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zijn de accuraatheid en reprodu-
ceerbaarheid van de volumemetin-
gen op fantomen en dooierzakken 
getest. Ook deze bleken uitstekend 
te zijn.3 Nu we hebben aangetoond 
dat de lengte- en volumemetin-
gen accuraat en reproduceerbaar 
kunnen worden verricht in de I-
Space, zijn er verschillende studies 
verricht met als doel curven te 
reconstrueren van de normale groei 
en ontwikkeling. In onze studie 
stonden het embryonaal volume en 
de CRL-metingen centraal. De groei 
is gecorreleerd aan de zwanger-
schapsduur en aan de CRL. 

CONCLuSIE

De I-Space biedt ons de moge-
lijkheid om de morfologie, de 
biometrie en volumetrie efficiënt 
en betrouwbaar te onderzoeken, 
door aan de bestaande technieken 
diepteperceptie toe te voegen. Met 
behulp van de biometrie- en volu-
metriemetingen die in de I-Space 
zijn verricht, zijn grafieken gemaakt 
die de normale groei en ontwik-
keling in kaart brengen. De groei 
en ontwikkeling van het embryo 
kunnen op deze manier completer 
gevolgd worden tijdens het eerste 
trimester. 

RELEVANTIE VOOR  
DE pRAkTIJk 

We zijn nu in staat om de em-
bryogenese op een nieuwe manier 
in kaart te brengen. Dit kan ons 
helpen bij de differentiatie tussen 
een normale en abnormale zwan-
gerschap tijdens het eerste trimester 
met behulp van een non-invasieve 
methode. Uiteindelijk zal dit leiden 

die het mogelijk maken om het 
hologram te bewegen en te bewer-
ken. Het meten van lengtes is een 
van die functies.2 Recentelijk is een 
functie toegevoegd die het mogelijk 
maakt om semi-automatisch volu-
mes te meten. Deze meetmethode is 
in vitro en in vivo gevalideerd.3 Het 
segmentatiealgoritme is gebaseerd 
op region growing en maakt gebruik 
van verschillen in grijswaarden bij 
het berekenen van het volume. Met 
behulp van deze functies kunnen 
biometrie en volumemetingen in 
de I-Space worden verricht.4 Naast 
de bekende bio metrie, als de kop-
stuitlengte (CRL) en de biparië-
tale diameter, kan ook de lengte 
van structuren gemeten worden 
die niet in een plat vlak te meten 
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
navelstreng, de armen en de benen. 
Het volume van de dooierzak heb-
ben we reeds in een eerdere studie 
gemeten.3 We kunnen tevens het 
volume berekenen van de vrucht-
zak, de hersenventrikels, de fysiolo-
gische hernia en het totale embryo. 
Net als de dooierzak bestaat het 
embryo ook uit hypo-echogene en 
hyperechogene delen. Het volume 
moet dan ook in twee stappen 
gesegmenteerd worden. Foutief 
gesegmenteerde delen zijn te cor-
rigeren door verschillende functies 
te gebruiken, zoals de gumfunctie 
en de groeifunctie. 

RESuLTATEN

De intra- en interbeoordelaarsvari-
abiliteit van de lengtemetingen had 
intracorrelatiecoëfficienten (ICC) 
van boven de 0,98, wat weergeeft 
dat de reproduceerbaarheid goed 
is.2 In een in-vitro- en in-vivostudie 
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MATERIAAL EN METHODEN

De studie vond plaats tussen 
november 2006 en februari 2009 
in drie academische centra en zes 
perifere opleidingsklinieken. Paren 
werden uitgenodigd deel te nemen 
aan de studie indien zij werden 
gediagnosticeerd met onverklaarde 
subfertiliteit of een milde manne-
lijke factor, een ovulatoire cyclus 
en de leeftijd van de vrouw onder 
de 38 jaar was. De paren hadden 
een kleinere kans dan 30% op een 
spontane zwangerschap in het 
komende jaar, berekend met behulp 
van het gevalideerde model van 
Hunault.1,5 Door middel van een 
web-based randomisatieprogram-
ma werden de paren toegewezen 
aan behandeling met één cyclus 
ivf-eSET gevolgd door een eventu-
ele cryocyclus of aan behandeling 
met drie cycli IUI-COH binnen een 
tijdsbestek van vier maanden vanaf 
randomisatiedatum.

naar alternatieve behandelingen die 
equivalent zijn, maar die niet ge-
paard gaan met een verhoogd risico 
op meerlingzwangerschappen.3,4 
Een van deze alternatieve behan-
delingen is ivf met terugplaatsing 
van één embryo (ivf met elective 
single embryotransfer, ivf-eSET). 
Of ivf-eSET ook een alternatief 
zou kunnen zijn voor IUI-COH is 
nog onbekend. Nooit eerder werd 
de effectiviteit van ivf-eSET met 
IUI-COH vergeleken wat betreft 
doorgaande zwangerschap en 
meerlingpercentages. 
Om de effectiviteit van één cyclus 
ivf-eSET (eventueel met cryo-
cycli) te vergelijken met drie 
cycli IUI-COH, verrichtten wij een 
gerandomiseerde multicentrische 
trial bij paren met onverklaarde en 
milde mannelijke subfertiliteit en 
een kleine kans op een spontane 
zwangerschap.

INTRODuCTIE

Vrouwen die zwanger zijn van 
een meerling lopen een verhoogd 
risico op obstetrische en neona-
tale complicaties. Patiënten die 
hoofdzakelijk at risk zijn voor een 
meerlingzwangerschap, zijn paren 
die geassisteerde voortplanting on-
dergaan vanwege onverklaarde of 
milde mannelijke subfertiliteit. Voor 
paren met een ongunstige prognose 
voor een spontane zwangerschap 
(spontane zwangerschapskans 
kleiner dan 30%) is de gebruikelijke 
behandeling zes cycli intra-uteriene 
inseminatie met milde gecontro-
leerde ovariële hyperstimulatie 
(IUI-COH).1,2 Indien IUI-COH niet 
tot zwangerschap leidt, wordt de 
stap naar ivf gemaakt (NVOG, 
http://www.nvog.nl). Deze be-
handeling is weliswaar effectief, 
maar gaat tevens gepaard met een 
aanzienlijk percentage meerlingen. 
Er dient daarom gezocht te worden 

Behandeling van paren met 
 onverklaarde subfertiliteit en  
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alle op na een IUI-cyclus waarin 
sprake was van drie follikels met 
een diameter van meer dan 10 mm 
tijdens hCG-injectie. De drieling-
zwangerschap in de IUI-COH-
groep werd gereduceerd tot een 
tweelingzwangerschap. 
In de ivf-eSET-groep hadden 
25 paren restembryo’s die geschikt 
waren voor cryopreservatie. 
Er waren in totaal dertien door-
gaande zwangerschappen in de 
ivf-eSET-behandelarm; zes na single 
embryo transfer, vier na transfer van 
twee embryo’s, twee na een cryo-
embryotransfer en één spontane 
zwangerschap.
Er waren in totaal tien doorgaande 
zwangerschappen in de IUI-COH-
behandelarm: één na de eerste IUI-
cyclus, vijf na de tweede IUI-cyclus, 
vier na de derde cyclus, en twee 
spontane zwangerschappen net 
voorafgaand aan de behandeling.

DISCuSSIE

Deze trial laat zien dat één cyclus 
ivf-eSET, eventueel gevolgd door 
terugplaatsing van een cryo-
embryo, even effectief lijkt als 
drie IUI-COH-cycli bij paren met 
onverklaarde of milde mannelijke 
subfertiliteit.
Onze studie is de eerste die de ef-
fectiviteit van ivf-eSET ten opzichte 
van IUI onderzoekt. Alhoewel wij 
geen verschillen vonden, kunnen 
kleine maar klinisch relevante 
verschillen tussen beide groepen 
niet uitgesloten worden gezien de 
geringe power van onze trial.
In verband met de korte tijdspanne 
van vier maanden konden slechts 
elf paren een cryo-ET ondergaan 
binnen het tijdsbestek van de trial. 
Het gevonden doorgaande zwan-
gerschapspercentage van 22% zal 
dus in de praktijk hoger uitvallen. 
In toekomstige studies zal een 
langere follow-upperiode aange-

embryo’s niet tot de mogelijkheden 
behoorde.
Derhalve startten in totaal 54 paren 
met ivf-behandeling; bij 52 (93%) 
paren vond follikelaspiratie plaats 
en bij 48 (90%) werd een terug-
plaatsing verricht. Bij twee paren 
werd besloten tot ICSI vanwege een 
onverwacht slechte semenkwaliteit 
op de dag van follikelaspiratie.
In de IUI-COH-groep werd door 
vier paren niet gestart met behan-
deling: twee paren waren spon-
taan zwanger geworden voor de 
behandeling, bij één paar waren 
er medische problemen en bij één 
paar was er sprake van relationele 
problemen. In deze groep startten 
dus 54 paren met IUI-COH, die in 
totaal 142 IUI-cycli ondergingen. 
Bij vijf van deze patiënten werd 
clomifeencitraat gegeven in plaats 
van recombinant FSH. In 74% van 
alle uitgevoerde IUI-COH-cycli 
werd multifolliculaire groei bereikt 
(105 van 142 gestarte cycli). Van de 
142 gestarte cycli werd in 42 geval-
len (10%) afgezien van inseminatie 
gezien het risico op een meerling-
zwangerschap.
Het percentage doorgaande zwan-
gerschappen na vier maanden was 
vergelijkbaar in beide groepen: 13 
(22%) in de ivf-eSET-groep versus 
12 (21%) in de IUI-COH-groep 
(RR 1,1; 95%-BI 0,55-1,2) (tabel). Er 
was tevens geen verschil in tijd tot 
zwangerschap (log-rank test 0,105; 
p = 0,75). Het percentage meer-
lingzwangerschappen per door-
gaande zwangerschap was 15% 
in de ivf-eSET-groep versus 25% 
in the IUI-COH-groep (RR 0,73; 
95%-BI 0,23-2,3). De twee tweeling-
zwangerschappen in de ivf-eSET-
behandelarm ontstonden beide 
na terugplaatsing van twee verse 
embryo’s van matige kwaliteit. De 
drie meerlingzwangerschappen in 
de IUI-COH-behandelarm (twee 
tweelingen en één drieling) traden 

In de ivf-eSET-arm vond terug-
plaatsing van één embryo plaats, 
indien er ten minste één embryo 
van topkwaliteit voorradig was. 
Een morula werd beschouwd als 
een topembryo als deze minder 
dan 10% fragmenten en ten minste 
50% compacterende cellen bevatte. 
Een cleavage stage embryo werd 
beschouwd als een topembryo als 
deze een cumulatieve embryoscore 
had van ten minste 24 punten. De 
embryoscore werd berekend uit het 
aantal cellen vermenigvuldigd met 
de morfologische score, variërend 
van 1 (uitstekend, 4 punten) tot 4 
(slecht, 1 punt).
Indien er geen topembryo’s aanwe-
zig waren, vond terugplaatsing van 
twee embryo’s plaats. De embryo’s 
werden teruggeplaatst op de derde 
of vierde dag na follikelaspiratie. 
Eventuele restembryo’s werden 
mits van voldoende kwaliteit, ge-
cryopreserveerd, en zo nodig terug-
geplaatst in de volgende cyclus.
Ovariële hyperstimulatie werd 
verricht met recombinant-FSH 
(Puregon®, Organon, Oss) in beide 
groepen. De primaire uitkomstmaat 
was doorgaande zwangerschap per 
paar. De effectiviteit van ivf-eSET 
in vergelijking tot IUI-COH werd 
uitgedrukt als een relatief risico 
(RR) met een 95%-betrouwbaar-
heidsinterval. Analyse vond plaats 
door middel van het intention-to-
treatprincipe. Ons doel was ten 
minste vijftig paren in elke arm te 
includeren.
Deze trial is geregistreerd onder 
nummer ISRCTN86744378. De 
studie werd mede gefinancierd 
door een onconditionele gift van 
Organon Nederland.

RESuLTATEN

In totaal werden 116 paren geïn-
cludeerd (58 paren in elke arm). 
De patiëntkarakteristieken waren 
vergelijkbaar voor beide groepen. 
In de ivf-eSET-groep startten drie 
paren niet met behandeling, één 
paar in verband met een spon-
tane zwangerschap, één paar om 
medische redenen en één paar 
om persoonlijke redenen. Bij één 
paar werd besloten tot IUI-COH 
in plaats van ivf-eSET, omdat 
er sprake was van een positieve 
hepatitis-B-serologie en in het 
behandelend centrum cryopreser-
vatie van hepatitis-B-geïnfecteerde 

Uitkomstmaten ivf-eSET 
n = 58

IUI-COH 
n = 58

RR 
(95%-BI)

Doorgaande zwangerschap N (%) 13 (22)* 12 (21)† 1,1 (0,55-2,2)
Meerlingzwangerschap¹ N (%)  2 (15)  3 (25) 0,73 (0,23-2,3)
– tweeling  2  2
– drieling  0  1
Klinische zwangerschap N (%) 14 14 1,0 (0,52-1,91)
Miskraam N (%)  1  2 0,5 (0,05-5,4)
EUG  0  1 –

Tabel. Zwangerschapsuitkomsten na vier maanden. 
* één spontane zwangerschap, † twee spontane zwangerschappen
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houden dienen te worden. 
Het percentage tweelingzwan-
gerschappen in de ivf-eSET-groep 
was hoger dan verwacht (15%) 
maar gezien deze kleine aantallen 
(2/13) is het uiteraard niet mogelijk 
duidelijke conclusies te verbinden 
ten aanzien van de kans op een 
meerlingzwangerschap.
Onze trial bestendigt de haalbaar-
heid en noodzaak van een grotere, 
definitieve studie met een langere 
behandelduur en follow-upperiode 
die het zwangerschapscijfer en 
meerlingenpercentage van beide 
behandelingen in groter detail kan 
vergelijken en preciseren. Deze 
INeS-studie (IUI, Natural cycle IVF 
or IVF with Single embrotrans-
fer, http://www.studies-obsgyn.
nl/ines) loopt in het Nederlands 
consortium voor fertiliteitsstudies. 
Geïnteresseerde gynaecologen 
worden van harte uitgenodigd om 
mee te doen.
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Utrecht en het Universitair Zie-
kenhuis Brussel in de periode van 
juli 2007 tot september 2008. Alle 
vrouwen ≤ 43 jaar, zonder klachten 
van intra-uteriene pathologie, bij 
wie de indicatie was gesteld om te 
starten met ivf/ICSI, ondergingen 
standaard een transvaginale echo.11 
Indien de echo geen afwijkingen 
liet zien en er nooit eerder een hys-
teroscopie was uitgevoerd, werd 
er een hysterscopie gepland in de 
folliculaire fase van de menstrua-
tiecyclus.

Alle hysteroscopieën werden ver-
richt door drie ervaren gynaeco-
logen, 1-3 maanden voorafgaande 
aan de ivf-behandeling. Kleine 
intracavitaire afwijkingen waren 
vooraf gedefinieerd als endometri-
umpoliepen, submuceuze myomen, 
adhesies en septa. Indien één van 
deze afwijkingen werd gediagnos-
ticeerd, werd er – volgens het TEA-
trialprotocol – gerandomiseerd 
voor wel of geen behandeling. 
Eventuele behandeling ervan vond 
direct plaats met behulp van een 
schaartje, forceps of Versapoint® 
(Johnson & Johnson, Dilbeek, 
België & Hoofddorp). De bevindin-
gen werden op gestandaardiseerde 
wijze gerapporteerd en tevens op 
foto vastgelegd. 

om de screening naar intra-uteriene 
afwijkingen te verrichten door 
middel van een hysteroscopie.6-8,10 
Echter, gedegen onderzoek naar het 
effect van een screenende hystero-
scopie op de zwangerschapskansen 
na ivf/ICSI is tot nog toe uitgeble-
ven. 

DOELSTELLING

Het doel van deze studie was om 
de prevalentie te verifiëren van 
onverwachte kleine intra-uteriene 
afwijkingen, die worden gediag-
nosticeerd tijdens een screenende 
hysteroscopie, voorafgaande aan 
een eerste ivf-behandelcyclus.

METHODE

Deze studie werd uitgevoerd 
als een onderdeel van de TEA-
trial (Treatment Efficacy of uterine 
Abnormalities, registratienummer 
 ClinicalTrial.gov: NCT00830401): 
een randomized controlled trial 
waarmee de voordelen van de 
behandeling van intra-uteriene 
afwijkingen op de kans op zwan-
gerschap na ivf/ICSI werden 
onderzocht.

De TEA-trial vond plaats aan het 
Universitair Medisch Centrum 

ACHTERGROND

Na de geboorte van de eerste 
‘reageerbuisbaby’ in 1978 zijn er 
vele ontwikkelingen geweest op het 
gebied van in-vitrofertilisatie (ivf) 
en intracytoplasmatische sperma-
injectie (ICSI). Desondanks treedt 
er bij slechts 30% van de geplaatste 
embryo’s innesteling op.1 Mogelijke 
oorzaken voor het uitblijven van 
een zwangerschap na ivf/ICSI zijn 
de kwaliteit van het embryo, het 
intra-uteriene milieu of een combi-
natie van beide. Er wordt gedacht 
dat zelfs de kleinste intra-uteriene 
afwijkingen de kans op zwanger-
schap na ivf negatief kunnen beïn-
vloeden.2 Beschreven prevalentie-
cijfers liggen tussen de 20 en 40% in 
onderzoekspopulaties van vrouwen 
zonder klachten en een normale 
transvaginale echo.3-6 Om die reden 
wordt steeds vaker geadviseerd om 
alle infertiele vrouwen zorgvuldig 
op aanwezigheid van deze intra-
uteriene afwijkingen te screenen en 
zo nodig te behandelen.6-8

Hysteroscopisch onderzoek wordt 
gezien als de gouden standaard 
voor het vaststellen van afwijkin-
gen in het cavum uteri. Het is een 
goedkoop onderzoek dat gemak-
kelijk op de polikliniek uitvoerbaar 
is.9 Er wordt dan ook aangeraden 

De prevalentie en relevantie van 
kleine intra-uteriene afwijkingen, 
gediagnosticeerd tijdens hystero-
scopie voorafgaand aan in-vitro-
fertilisatie
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RELEVANTIE VOOR  
DE pRAkTIJk

Het beste onderzoek dat is ge-
daan naar de betekenis van 
kleine intra-uteriene afwijkingen 
bij infertiele vrouwen bestaat uit 
twee gerandomiseerde trials. Beide 
trials bestuderen de voordelen van 
hysteroscopie door te randomiseren 
voor geen hysteroscopie versus 
wel hysteroscopie en gelijktijdige 
behandeling van gedetecteerde 
afwijkingen. In een populatie van 
vrouwen met twee of meer gefaalde 
ivf-cycli vonden zij in de hystero-
scopiegroep een stijging in de kans 
op zwangerschap van 9-13% na 
de volgende ivf/ICSI-cyclus (van 
21,6% naar 30,4 en van 26,2 naar 
39,6%).7,8 Ervan uitgaande dat een 
hysteroscopie de kans op zwanger-
schap bij vrouwen voor het starten 
van een ivf/ICSI-behandeling doet 
stijgen met 5% (van 20 naar 25%), 
dan zou het number needed to screen 
om een extra zwangerschap te reali-
seren 184 zijn, bij een prevalentie 
van afwijkingen van 11%. Als een 
screenende hysteroscopie niet zou 
worden ingevoerd, zouden er in 
een groep van 1000 vrouwen na een 
eerste ivf-poging 28 extra ivf-cycli 
nodig zijn om hetzelfde aantal 
zwangerschappen te verkrijgen. In 
Nederland zijn de geschatte kosten 
voor één ivf-cyclus  € 2400.12 De 
uiteindelijke vraag is dan of het 
totale bedrag van € 67.500,- de kos-
ten voor 1000 hysteroscopieën zou 
overschrijden. 
De lage prevalentie van kleine 
intra-uteriene afwijkingen zou dus 
invloed kunnen hebben op het 
belang van het ontdekken en be-
handelen ervan met het oog op de 
succeskansen na ivf/ICSI. Op basis 
van de door deze studie vastgestel-
de prevalentie, lijkt een screenende 
hysteroscopie niet kosteneffectief. 
Het advies om routinematig een 
hysteroscopie uit te voeren vooraf 
aan ivf/ICSI dient daarom herover-
wogen te worden.
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In de loop van de studieperiode 
bleek de prevalentie van de afwij-
kingen te laag om een effect aan te 
kunnen tonen van de behandeling 
van kleine intra-uteriene afwijkin-
gen. Daarom moest de TEA-trial 
vroegtijdig worden beëindigd. 

RESuLTATEN

In totaal voldeden er 960 vrouwen 
aan de inclusiecriteria. Vanwege 
gebrek aan de benodigde facili-
teiten voor het uitvoeren van de 
hysteroscopieën, werden uiteinde-
lijk 684 vrouwen geïncludeerd. Van 
hen werden zes patiënten geëxclu-
deerd vanwege een afwijking op de 
transvaginale echo. Er werden geen 
significante verschillen gevonden 
tussen de wel en niet gescreende 
groep wat betreft leeftijd, Body 
Mass Index (BMI), roken of ras. 

Bij 670 vrouwen (99%) kon het 
cavum uteri volledig en adequaat 
met behulp van de hysteroscoop 
worden onderzocht. De voornaam-
ste reden waarom dit niet lukte was 
patiëntintolerantie (0,9%).

Bij 11% van de onderzochte vrou-
wen werden één of meer intraca-
vitaire afwijkingen gevonden. Het 
betrof één of meerdere endometri-
umpoliepen bij 41 vrouwen (6%). 
De meeste poliepen (63%) waren 
≤ 0,5 cm. Een submuceus myoom 
werd gediagnosticeerd bij zes vrou-
wen (1%) en ze hadden alle een 
diameter van 0,5-2 cm. Daarnaast 
werd bij vijftien vrouwen een ad-
hesie (1%) en bij veertien vrouwen 
een septum (1%) gedetecteerd. 

Zowel de leeftijd van de vrouw als 
BMI leken geassocieerd met intra-
uteriene pathologie bij de univariate 
analyse. De multivariate analyse, 
om de afhankelijkheid van deze 
twee voorspellende factoren te ana-
lyseren, liet slechts een positief ver-
band tussen leeftijd van de vrouw 
en afwijkingen zien (p = 0,002; OR 
1.09; 95%-BI 1,03-1,16).

CONCLuSIE

De prevalentie van minor intra-ute-
riene afwijkingen in deze populatie 
van asymptomatische, infertiele 
vrouwen was 11%. Dit is duidelijk 
lager dan de prevalentie die in de 
literatuur beschreven staat (20-40%). 
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Tilburg is HPP een veelvoorkomen-
de complicatie. Besloten werd om 
de medische zorg voor alle patiën-
ten die gedurende één jaar waren 
behandeld voor deze complicatie 
te evalueren met behulp van de 
medical audit van de NVOG. 

pATIëNTEN EN METHODE
Er werd een retrospectief cohorton-
derzoek uitgevoerd. Alle patiënten 
die tussen 1 januari 2007 en 31 de-
cember 2007 op de afdeling Obste-
trie van het St. Elisabeth Ziekenhuis 
Tilburg zijn behandeld voor een 
HPP werden geïncludeerd. Iedere 

de uitvoering van medische zorg 
ten opzichte van de vigerende 
standaard, zoals een richtlijn of een 
protocol. Een audit wordt, naast 
indicatoren, gebruikt als ‘de check’ 
in de kwaliteitscyclus plan-do-check-
act (figuur 1). Indicatoren en medical 
audits geven verschillende informa-
tie en kunnen elkaar daarom goed 
aanvullen. Indicatoren zijn geschikt 
om de zorg te beoordelen op het 
niveau van de praktijk, de regio of 
het land. Met een medical audit kan 
de zorg voor een individuele pati-
ent in detail worden beoordeeld. 
In het St. Elisabeth Ziekenhuis te 

INTRODuCTIE

Haemorrhagia post partum (HPP) 
wordt in Nederland gedefinieerd 
als bloedverlies post partum van 
1000 ml of meer.1 De diagnose HPP 
is gebaseerd op de schatting en het 
oordeel van de clinicus.2 Volgens de 
gegevens van de Stichting Perina-
tale Registratie Nederland kwam 
HPP in 2006 voor bij 5,2% van alle 
bevallingen.3 In de tweede- en 
derdelijnsverloskunde steeg de 
incidentie van HPP van 5% in 1999 
tot 7,5% in 2008.4 HPP veroorzaakt 
aanzienlijke maternale morbidi-
teit. Uit de LEMMoN-studie is 
gebleken dat ernstige obstetrische 
bloedingen optreden bij 4,5 op 1000 
bevallingen en verantwoordelijk 
zijn voor een belangrijk deel van 
de obstetrische opnames op de in-
tensive care.5 Voor de ontwikkelde 
landen is het risico op maternale 
sterfte ten gevolge van een obste-
trische bloeding geschat als 1 op 
100.000 bevallingen.6 In een re-
cente systematische review door de 
WHO bleek obstetrische bloeding 
verantwoordelijk voor 13% van de 
moedersterfte in ontwikkelde lan-
den en 34% van de moedersterfte 
in Afrika.7 Het herhalingsrisico van 
HPP bedraagt 10-15%.8 Een actief 
nageboortetijdperk is geassocieerd 
met een halvering van het risico 
op HPP en minder behoefte aan 
bloedtransfusie.9

In 2008 heeft de NVOG een Medical 
Audit Haemorrhagia Post Partum 
ontwikkeld. Een medical audit is 
een retrospectieve evaluatie van 
de kwaliteit van medische zorg 
door analyse van medische dos-
siers. Het zorgt, in tegenstelling tot 
research, niet voor nieuwe kennis, 
maar beoordeelt de kwaliteit van 

Medical Audit Haemorrhagia Post 
Partum: werken aan de kwaliteit 
van zorg in de eigen praktijk
E.A.G. LAMMERINK1, A. FRANx2 EN C.M. VAN OIRSCHOt2

1 Anios obstetrie & gynaecologie, UMC Groningen

2 Gynaecoloog, St. Elisabeth Ziekenhuis, tilburg

Figuur 1. De medical audit in de kwaliteitscyclus plan-do-check-act.
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Definiëren richtlijn of protocol

CHECK:  
Medical audit en indicatoren
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     Uitvoeren richtlijn of protocol

Figuur 2. Oorzaken van haemorrhagia post partum (%).
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casus werd beoordeeld op alle vijf 
criteria (in totaal 25 vragen) ver-
meld in de Medical Audit Haemor-
rhagia Post Partum van de NVOG 
(tabel 1).10 Alle gegevens werden 
verkregen uit de medische dossiers 
van de patiënten. De gegevens 
werden ingevoerd en geanalyseerd 
in Excel (versie 2007).

RESuLTATEN

In 2007 werden in het St. Elisabeth 
Ziekenhuis 98 patiënten behandeld 
voor HPP. Veertien van deze 98 
patiënten werden na de geboorte 
van het kind overgedragen uit de 
eerste lijn (negen thuispartus en vijf 
poliklinische partus). In 2007 be-
vielen er 1368 patiënten onder onze 
leiding. De incidentie van HPP in 
de eigen tweedelijnspopulatie was 
dus (98-14)/1368 = 6,1%.
De meest voorkomende oorzaken 
van de HPP waren atonie (41%), 
vastzittende placenta(rest) (26%) 
en een combinatie van deze twee 
oorzaken (16%) (figuur 2).
De hoeveelheid bloedverlies was 
gemiddeld 1723 ml (spreiding 
800-10.000 ml). Er was één patiënt 
geïncludeerd met minder dan 1000 
ml bloedverlies, omdat bij deze 
casus een daling van de hemoglo-
bineconcentratie (Hb) was opgetre-
den van 2,5 mmol/l en patiënte een 
transfusie kreeg. De gemiddelde 
hoeveelheid bloedverlies was het 
grootst bij patiënten met een vast-
zittende placenta(rest): gemiddeld 
2054 ml. 
Vijfenveertig patiënten (45%) 
hadden minder dan 1500 ml 
bloedverlies en 59 patiënten (60%) 
behoefden geen bloedtransfusie. 
De gemiddelde Hb-daling was 
2,2 mmol/l. Er waren dertien pa-
tiënten (13%) met een geschatte 
hoeveelheid bloedverlies minder 
dan 1500 ml en een Hb-daling 
minder dan 1,0 mmol/l. Bij deze 
patiënten is mogelijk de diagnose 
HPP ten onrechte gesteld. 

De uitkomsten van de vragen van 
de Medical Audit HPP zijn samen-
gevat in tabel 1.

Criterium 1. Preventie: identificatie 
van risicopatiënten en opstellen behan-
delplan
Van de 98 patiënten met HPP 
werden er achttien voor de partus 
geïdentificeerd als ‘at risk’ voor 

Ja Nee Onbekend N.v.t
Criterium 1. Identificatie risicopatiënten
1. Risicofactoren geïdentificeerd 18 2 - 78
2. Interval laatste Hb – partus < 1 mnd? 13 5 - -

Risicopatiënten (n=18) 46 47 5 -
Totaal (n=98) 18 - - -

3. Van te voren behandelplan opgesteld?* - - - 18
4a. Onderscheid verhoogd- extreem hoog risico?* - - - 18
4b. Zo nodig overleg verwijscentrum?* 18 - - -
5. Noodzakelijke gegevens in status? *
Criterium 2. Uitvoering van het behandelplan
6. Vooraf bestaande anemie behandeld?* 1 1 3 13
7. Hb, BG en kruisbloed prepartum? 12 1 5 -

Risicopatiënten (n=18) 19 69 10 -
Totaal (n=98) 14 1 3 -

8. Waakinfuus prepartum?* 18 - - -
9. Actief nageboortetijdperk?* 18 - - -
10. Bolus oxytocine?* 17 - 1 -
11. Overige onderdelen behandelplan uitgevoerd?*
Criterium 3. Protocollen & Teamoefeningen
12. Lokaal protocol HPP? 98 - - -
13. Lokaal protocol bloedtransfusie? - 98 - -
14. Periodieke MOET-trainingen? - 98 - -
15. Afspraken met Anesthesiologie/Bloedbank/ 

Hematologie/Laboratorium/OK/Radiologie?
98 - - -

Criterium 4. Behandeling volgens MOET-criteria
16. Hoeveelheid bloedverlies gemeten? 10 44 44 -
17. Welke maatregelen?

Uterusmassage 39
Blaaskatheterisatie 56
Uterotonica 72
Inspectie vulva/vagina/cervix 9
Natasten 39
Correctie stollingsstoornissen 2
Tamponnade uterus 10
Embolisatie 5
(Supra) vaginale uterusextirpatie 1
Hechten episiotomie/ruptuur 7
Sectio 3
Geen maatregelen 8
Onbekend 0

18. Voldoende mogelijkheden op locatie? 89 9 - -
19. Hypovolemische shockbestrijding?

a. Twee goedlopende infusen 5
b. Toediening zuurstof 11
c. Toediening bloedproducten 25
Onbekend 2
Geen 34
a+b 5
a+c 2
b+c 1
a+b+c 13

20. Welke (bloed)producten i.v.?
Kristalloïden 21
Colloïden 14
Erytrocytenconcentraat 37
Plasma 7
Trombocyten 4
Geen 45

21. Kreeg patiënte een CAD? 48 48 2 -
22. Specifieke medicatie gegeven?

Calciumgluconaat 1
Novo Seven 1
Cyclokapron 2

Criterium 5. Onnodige vertraging
23. Vertraging bij tijdsverloop tussen geboorte kind/

placenta - diagnose HPP - maatregelen en inroepen 
supervisor?

16 15 67

24. Supervisor tijdig beschikbaar? 95 3

Tabel 1. Resultaten Criterium 1 tot en met 5.
* Vraag is van toepassing op de geïdentificeerde risicopatiënten.
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aanwezig waren, ging het acht 
keer om een thuisbevalling en één 
patiënte kreeg een HPP op de derde 
dag post partum, nadat zij ontslagen 
was. 
Bij 34 (35%) patiënten werden geen 
van de in de Medical Audit HPP van 
de NVOG gesuggereerde maatrege-
len genomen om hypovolemische 
shock te bestrijden. Deze patiënten 
hadden gemiddeld 1200 ml bloed-
verlies; aanzienlijk minder dan het 
gemiddelde voor alle patiënten. De 
patiënten bij wie alle in de Medical 
Audit HPP genoemde mogelijkhe-
den zijn ingezet om een hypovole-
mische shock te bestrijden (twee 
goedlopende infusen, zuurstof, 
bloedproducten) hadden aanzienlijk 
meer bloedverlies: 3500 ml. 
Aan 53 (55%) patiënten werden 
kristalloïden, colloïden, erytrocyten, 
plasma, trombocyten of combina-
ties toegediend. De patiënten bij 
wie geen bloedproducten werden 
toegediend hadden gemiddeld 1285 
ml bloedverlies; aanzienlijk minder 
dan het gemiddelde.
Er werd een verblijfskatheter 
geplaatst bij 48 patiënten die een 
gemiddelde hoeveelheid bloedver-
lies hadden van 2071 ml. Patiënten 
zonder verblijfskatheter hadden een 
gemiddelde hoeveelheid bloedver-
lies van 1351 ml.

Criterium 5. De uitkomst van HPP is 
afhankelijk van het zonder onnodige 
vertraging uitvoeren van de gepaste 
maatregelen
Het tijdsverloop bleek slecht te 

riodieke MOET-trainingen plaats. 
Er waren in 2007 wel specifieke af-
spraken met de afdelingen anesthe-
siologie, de bloedbank, de afdeling 
hematologie, het laboratorium, de 
operatiekamers en de interventie-
radiologen met betrekking tot het 
handelen bij ernstige HPP, maar 
deze afspraken waren niet schrifte-
lijk vastgelegd.

Criterium 4. Behandeling volgens 
MOET-criteria11

Slechts bij tien patiënten werd de 
diagnose HPP gesteld op basis van 
een gemeten hoeveelheid bloedver-
lies. 
Bij het beoordelen van de verschil-
lende maatregelen welke werden 
toegepast om de HPP te behande-
len kon worden vastgesteld dat er 
slechts bij twintig patiënten (20%) 
helemaal niet was afgeweken van de 
MOET-criteria. Bij twintig patiënten 
was er sprake van een aanvaardbaar 
alternatief beleid, bij drie patiënten 
was er geen mogelijkheid tot beoor-
deling vanwege het ontbreken van 
gegevens in het medisch dossier, en 
bij de overige 55 patiënten was niet 
gehandeld volgens de MOET-crite-
ria. Met name was er geen zuurstof 
toegediend, waren er geen twee 
goedlopende infusen aangebracht, 
en/of geen verblijfskatheter. Bij 
vijf patiënten werd een embolisatie 
van de uterus uitgevoerd en bij één 
patiënte een uterusextirpatie.
Bij de negen patiënten bij wie er 
onvoldoende mogelijkheden voor 
diverse behandelingen op locatie 

HPP (tien patiënten met een HPP in 
de obstetrische voorgeschiedenis, 
drie met een placenta praevia mar-
ginalis, één met een forse uterus 
myomatosus, twee met vaginaal 
bloedverlies in het derde trimester, 
één met een positieve discongru-
entie bij diabetes gravidarum en 
één patiënte met idiopathische 
trombocytopenische purpura (ITP) 
die een zwangerschapsafbreking 
onderging. Bij twee patiënten werd 
een risicofactor gemist (macrosomie 
en laagliggende placenta). 
Omdat in het St. Elisabeth zieken-
huis alle faciliteiten om een ernstige 
HPP te behandelen aanwezig zijn, 
zoals (level 3) intensive care en 
interventieradiologie, was criteri-
um 1, vraag 4b niet van toepassing.

Criterium 2. Uitvoeren van de  
onderdelen van het behandelplan
Bij één van de 18   geïdentifi ceer de 
patiënten ‘at risk’ werd een voor af 
bestaande anemie (Hb < 6,5 mmol/l) 
niet behandeld. 
Bij één van de geïdentificeerde acht-
tien patiënten ‘at risk’, die polikli-
nisch beviel onder leiding van een 
eerstelijnsverloskundige, werd om 
onbekende reden geen Hb, bloed-
groep en kruisbloed bepaald voor-
afgaand aan de partus. Bij slechts 
zeven van de tachtig (9%) patiënten 
die tevoren niet als ‘at risk’ waren 
geïdentificeerd, werden een Hb, 
bloedgroep en kruisbloed bepaald 
voorafgaand aan de partus.
Er was geen waakinfuus ingebracht 
bij een van de risicopatiënten, die 
poliklinisch beviel onder leiding van 
een eerstelijnsverloskundige. Voor 
drie risicopatiënten, van wie er één 
poliklinisch beviel onder leiding van 
een eerstelijnsverloskundige, was dit 
niet terug te vinden in het medisch 
dossier. 
Bij iedere patiënt werd een actief 
beleid in het nageboortetijdperk 
gevoerd, waarbij altijd een bolus 
oxytocine werd toegediend. 

Criterium 3. Acute levensbedreigende 
complicaties dienen protocollair behan-
deld te worden en regelmatige teamoe-
feningen verdienen aanbeveling
In het St. Elisabeth Ziekenhuis Til-
burg was er in 2007 een lokaal pro-
tocol haemorrhagia post partum. 
Er was in 2007 geen lokaal protocol 
bloedtransfusie gebaseerd op de 
NVOG-richtlijn Transfusiebeleid en 
zwangerschap en er vonden geen pe-

Ja Nee Onbekend
Eindevaluatie
Onvoldoende gegevens in het medisch dossier 58 40 -
Adequate test niet uitgevoerd 2 96 -
Uitslagen niet verkregen/opgevraagd 0 98 -
Niet-relevante test uitgevoerd 0 98 -
Onnodige vertraging van diagnose en behandeling 9 89 -
Diagnose werd niet gesteld 1 97 -
Onvoldoende kwaliteit beschikbare staf 0 98 -
Onvoldoende training/supervisie behandelend arts 0 98 -
Onvoldoende staf beschikbaar 8 90 -
Communicatieproblematiek 0 98 -
Gebrekkige samenwerking in het behandelteam 0 98 -
Inadequate service andere afdelingen 0 98 -
Niet volgen van het lokale protocol/behandelplan 52 46 -
Niet beschikbaar zijn van de juiste apparatuur 0 98 -
Geen van bovenstaande problemen 11 87 -
Onbekend 1 97 -

Tabel 2. Eindevaluatie.
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gerandomiseerde studie hiernaar 
lijkt de moeite waard.
Opvallend is ook dat het strikt op-
volgen van ‘de regelen der kunst’ 
afhankelijk leek te zijn van de 
hoeveelheid bloedverlies. In onze 
studie leken de clinici meestal een 
juiste inschatting van de ernst van 
de situatie te kunnen maken. Aan 
de andere kant werd een te grote 
terughoudendheid in geen enkel 
geval hard afgestraft. Dit gegeven 
noopt tot bescheidenheid. Een 
goede afloop is niet altijd te danken 
aan het gevoerde beleid.

CONCLuSIE

Wij evalueerden de kwaliteit van 
zorg voor patiënten met een HPP 
op de afdeling obstetrie van het St. 
Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, 
met behulp van de Medical Audit 
Haemorraghia Post Partum van de 
NVOG. In 2007 bleek de kwaliteit 
van zorg op een aantal punten voor 
verbetering vatbaar te zijn. Een 
belangrijk deel van de verbeterin-
gen is inmiddels geïmplementeerd. 
In 2010 zullen wij de audit herhalen 
om te evalueren of onze zorg verbe-
terd is ten opzichte van 2007, en op 
welke wijze we de zorg nog verder 
kunnen verbeteren.

placenta(rest). In deze subgroep 
was de hoeveelheid bloedver-
lies groter dan gemiddeld voor 
alle patiënten met haemorraghia 
post partum. Traditioneel wordt 
gesproken van retentio placentae 
indien de placenta één uur na 
geboorte van het kind nog niet 
geboren is. Bij een berekening 
over een honderdtal consecutieve 
ongecompliceerde partus op onze 
afdeling bleek de gemiddelde duur 
van het nageboortetijdperk bij een 
‘actief beleid’ negen minuten te 
bedragen (spreiding 2-45 minuten); 
slechts twee keer werd de placenta 
nog spontaan geboren na meer 
dan 30 minuten. Dit komt overeen 
met de literatuur.12-14 Combs et al. 
onderzochten het risico op HPP 
indien er sprake is van een retentio 
placentae.15 Het risico op HPP bleek 
niet toe te nemen tot 30 minuten 
na de geboorte van het kind, maar 
steeg daarna progressief, evenals 
in het onderzoek van Magann et 
al.16 Deze gegevens suggereren dat 
de incidentie van HPP kan worden 
gereduceerd door een beleid te 
volgen waarbij tot manuele placen-
taverwijdering wordt overgegaan 
na 30 in plaats van 60 minuten na 
de geboorte van het kind. Dit zal 
ten koste gaan van een geringe toe-
name van het aantal manuele pla-
centaverwijderingen. Een landelijke 

beoordelen omdat de notitie van 
tijdstippen in de medische dossiers 
in veel gevallen ontbrak. Slechts 
voor vijftien patiënten konden we, 
op grond van tijdstippen die ver-
meld waren in het medisch dossier, 
vaststellen dat er zonder vertraging 
was gehandeld. Voor 67 patiënten 
was dit helemaal niet te beoordelen 
vanwege gebrekkige verslaglegging. 
Voor drie patiënten was de supervi-
sor niet onmiddellijk beschikbaar. 

Eindevaluatie
Voor slechts elf (11%) patiënten met 
een HPP (11%) was er volgens de 
Medical Audit HPP van de NVOG 
helemaal geen kritiek te leveren op 
de kwaliteit van de medische zorg. 
Voor 58 (59%) patiënten waren 
onvoldoende gegevens beschikbaar 
in het medisch dossier om de zorg 
volledig te beoordelen. Bij 52 (53%) 
patiënten was het lokale protocol 
niet gevolgd. Details van de einde-
valuatie staan in tabel 2.

Verbeterpunten en implementatie-
traject
Aan de hand van de bovenstaande 
analyse werden twaalf verbeter-
punten geïdentificeerd (tabel 3).
Inmiddels zijn verbeterpunten 1 tot 
en met 10 geïmplementeerd. Er is 
veel aandacht voor betere docu-
mentatie van tijdstippen, handelin-
gen en klinische beslissingen in het 
medisch dossier. 

DISCuSSIE

Wij beoordeelden de kwaliteit van 
het medisch beleid dat werd ge-
voerd bij alle patiënten die in 2007 
voor hemorraghia post partum 
werden behandeld in het St. Elisa-
beth Ziekenhuis in Tilburg, door 
middel van de medical audit van de 
NVOG. De verslaglegging in het 
medisch dossier bleek onvoldoende 
te zijn voor een groot deel van de 
patiënten. Er werden twaalf verbe-
terpunten geïdentificeerd, waarvan 
de implementatie inmiddels groten-
deels is gerealiseerd.
In 2007 was de incidentie van HPP 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis 
6,1%, hetgeen lager is dan het 
landelijk gemiddelde (ruim 7%) 
voor de tweedelijnsverloskunde in 
dat jaar. 
Bij 43% van de patiënten met HPP 
was er sprake van een vastzittende 

Geïdentificeerde verbeterpunten
1. Bloedverlies wegen (in plaats van schatten), en hierop de diagnose HPP stellen. 
2. Bij vastzittende placenta(rest) na 30 minuten besluiten tot manuele placentaver-

wijdering.
3. Extra Hb-bepaling bij zwangerschapsduur van 36 weken.
4. Alertheid voor behandelen van tevoren bestaande anemie: in ieder geval bij  

Hb < 6,5 mmol/l.
5. Alertheid voor Hb, bloedgroep en kruisbloed pre partum bij risicopatiënten. 
6. Eerste lijn nogmaals attenderen dat risicopatiënten, dus patiënten met BD-indica-

tie, een waakinfuus dienen te krijgen tijdens de ontsluitingsfase en dat kort voor 
de geboorte van het kind Hb, bloedgroep en kruisbloed moeten worden bepaald.

7. Opstellen van protocollen voor haemorrhagia post partum en transfusiebeleid in 
de zwangerschap.

8. Periodieke MOET-trainingen. 
9. Schriftelijke afspraken over handelen bij HPP met:

* Anesthesiologie en OK
* Bloedbank en afdeling hematologie
* Interventieradiologie

10. Bij iedere HPP twee infusen en een verblijfskatheter aanbrengen, zuurstof toedie-
nen en twee eenheden erytrocyten bestellen.

11. Betere documentatie tijdstippen van gebeurtenissen en handelingen.
12. Implementatie van deze verbeterpunten in 2009, herhaling van de Medical Audit 

HPP in 2010 .

Tabel 3. Verbeterpunten.
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SAMENVAttING
Haemorrhagia post partum wordt 
gedefinieerd als bloedverlies post 
partum van 1000 ml of meer. Deze 
veel voorkomende complicatie 
is verantwoordelijk voor een 
belangrijk deel van de obstetrische 
opnames op de intensive care. 
We evalueerden de kwaliteit van 
zorg voor alle patiënten met een 
haemorrhagia post partum in 2007 
op de afdeling Ostetrie van het St. 
Elisabeth ziekenhuis, aan de hand 
van de Medical Audit Haemor-
rhagia Post Partum van de Neder-
landse Vereniging voor Obstetrie 
en Gynaecologie. Onze evaluatie 
bracht twaalf verbeterpunten naar 
voren. Een belangrijk deel van de 
verbeteringen is inmiddels geïm-

plementeerd, waarna we in 2010 
deze audit zullen herhalen.

SUMMARy
Post partum hemorrhagia is 
defined as blood loss of at least 
1000 ml after delivery. It is a very 
common complication and con-
tributes significantly to obstetric 
admissions being admitted to the 
intensive care. We evaluated the 
quality of care in our obstetrics 
department for all patients with 
post partum hemorrhagia in 2007, 
using the Medical Aaudit Haemor-
rhagia Post Partum of the Dutch 
Society of Obstetrics and Gynaecol-
ogy. Our evaluation yielded twelve 
points for improvement of our 
care. These points will be imple-

mented and thereafter we will 
evaluate our care for patients with 
post partum hemorrhagia again.
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haemorrhagia post partum, 
 medical audit, kwaliteit
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Neonatale gegevens: geboortege-
wicht, tekenen van sepsis, opname-
duur, respiratory distress syndrome 
(RDS), apneus, wet-lung, hyperbili-
rubinemie en voedingsproblemen.
Infectie werd gedefinieerd als 
positieve bloedkweek of door de 
kinderarts in de status genoteerde 
sepsis. Retrospectief bleek de 
notatie van ademproblemen niet 
altijd eenduidig. Daarom werd er-
voor gekozen alle kinderen bij wie 
ondersteuning van de ademhaling 
nodig was samen te nemen onder 
de term ‘pulmonale problemen’. 
Als overall kenmerk voor neonatale 
morbiditeit werd gebruikgemaakt 
van opnameduur op de high care. 
Primaire eindpunten waren: 
maternale morbiditeit, neonatale 
mortaliteit en neonatale morbiditeit 
uitgesplitst in pulmonale morbi-
diteit (RDS, apneu en wet-lung), 
infectieuze morbiditeit en neonatale 
opnameduur. 

Data-analyse werd verricht met 
SPSS for Windows versie 14. Voor 
numerieke variabelen werd de 
t-test gebruikt, de chikwadraat-
test voor nominale variabelen. 
Anova werd gebruikt voor analyse 
van variabelen op de neonatale 
opnameduur. 

RESuLTATEN

Tussen 1 januari 2000 en 31 de-
cember 2004 was het totaal aantal 
tweedelijnspartus 6749.
Het totaal aan premature partus 
was 791, waarvan 153 met PPROM. 
Achtenvijftig procent was afkom-
stig uit de eerste lijn en 42% was 
onder controle in de tweede lijn. 
Vierenzestig procent was nullipara. 

periode het beleid constant was. 

De behandeling van patiënten was 
geprotocolleerd: bevestiging van 
vruchtwaterverlies, introïtuskweek 
op groep-B-streptokokken, uri-
nekweek, opname, erytromycine 
250 mg 4 dd gedurende tien dagen, 
CTG tweemaal per dag, driemaal 
daags temperatuurmeting, twee-
maal wekelijks CRP- en leukocyten-
bepaling. 
Vóór een amenorroeduur (AD)
van 34+0 weken werden cortico-
steroïden gegeven ter longrijping. 
Tocolyse werd alleen toegepast bij 
afwezigheid van tekenen van infec-
tie en foetale nood. 
Vóór een AD van 32+0 weken wer-
den patiënten verwezen naar een 
ziekenhuis met NICU, waarna zij 
indien mogelijk na het bereiken van 
32+0 weken werden terugverwezen 
naar ons ziekenhuis. 
Na het bereiken van 37+0 weken 
werd de zwangerschap via inlei-
ding beëindigd. 

Exclusiecriteria waren congenitale 
afwijkingen en tekenen van infectie 
bij presentatie. 

Van de geïncludeerde patiënten 
werden uit de status van moeder 
en kind de volgende parameters 
genoteerd. 
Maternale gegevens: maternale 
leeftijd, graviditeit, pariteit, AD 
bij breken van de vliezen, recent 
bloedverlies, recente vaginitis, 
maternale koorts, interval tussen 
breken van de vliezen en beval-
ling, opnameduur, geschat foetaal 
gewicht, foetale tachycardie (CTG), 
foetale nood en andere zwanger-
schapscomplicaties. 

INLEIDING

Van alle zwangerschappen gaat 
2-8% gepaard met prematuur 
gebroken vliezen (PPROM), maar 
20-35% van alle partus prematures 
is hiermee geassocieerd.1-3 In geval 
van PPROM moeten ten aanzien 
van het beleid risico’s worden afge-
wogen; een expectatief beleid met 
het risico op intra-uteriene infectie 
en een actief beleid met de risico’s 
die vroeggeboorte met zich mee-
brengt. Op dit moment bestaat er 
geen consensus over het optimale 
beleid en de optimale zwanger-
schapsduur bij de partus.1,4-8

De RCOG-richtlijn beveelt een ac-
tief beleid aan na een termijn van 34 
weken.8 Onze NVOG-richtlijn laat 
ruimte voor een expectatief beleid 
tot 37 weken.5

In de periode 2000-2004 bestond in 
onze kliniek het beleid in geval van 
PPROM uit een expectatief beleid 
tot 37 weken met antibioticaprofy-
laxe. Een actief beleid werd slechts 
gevoerd bij andere zwangerschaps-
complicaties. Doel van deze studie 
is ons strikt conservatieve beleid te 
evalueren in het licht van de nati-
onale en internationale richtlijnen, 
in afwachting van prospectieve 
studies over dit thema. 

MATERIAAL EN METHODE

Voor deze retrospectieve cohortstu-
die werden van alle partus in het 
VieCuri Medisch Centrum via de 
LVR-2 database patiënten geselec-
teerd met PPROM en een zwan-
gerschapduur tussen 32+0 en 37+0 
weken. De periode van inclusie 
werd gekozen tussen 1 januari 2000 
tot 31 december 2004 omdat in deze 

Resultaten van expectatief beleid  
tot 37 weken bij prematuur 
 gebroken vliezen
D. BOSKAMP1 EN J.J. VAN BEEK2

1 Gynaecoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (destijds Aios gynaecologie en obstetrie, MUMC, Maastricht)

2 Gynaecoloog, afdeling Obstetrie en Gynaecologie, VieCuri Medisch Centrum, Venlo



Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, vol. 122, december 2009   327

Zeven patiënten werden geëxclu-
deerd: een kind had een bekende 
congenitale afwijking en zesmaal 
bleek patiënte toch bevallen bin-
nen 24 uur na het breken van de 
vliezen.
Dit resulteert in 146 partus die in 
deze studie geanalyseerd wer-
den (2,1% van alle partus in onze 
klinieken, 18,5% van alle premature 
partus).

De gemiddelde maternale leeftijd 
was 30,4 jaar (spreiding 16-45 jaar). 
Zowel maternale leeftijd als het 
geboortegewicht zijn normaal ver-
deeld. Figuur 1 toont de zwanger-
schapsduur ten tijde van presenta-
tie met PPROM. 

Het expectatieve beleid werd 
bij 109 van de 146 patiënten met 
PPROM voortgezet (74,7%). 
Redenen om af te stappen van het 
expectatieve beleid waren: tekenen 
van foetale nood (3%), tekenen 
van intra-uteriene infectie (4%) of 
andere (maternale) zwangerschaps-
complicaties.
Het interval tussen breken van de 
vliezen en partus varieerde van 
25 tot 690 uur; 91 patiënten (62%) 
bevielen binnen vier dagen na bre-
ken van de vliezen. Vóór 34 weken 
werd tocolyse gestart bij 26 van 33 
patiënten. Het PROM-partusin-
terval varieerde bij patiënten met 
PPROM vóór 34 weken van 139 
tot 264 uur versus 74 tot 100 uur 
bij PROM tussen 34 en 37 weken. 
Negentien procent van de patiënten 
bereikte een AD van 37+0 weken 
en werd daarom ingeleid volgens 
protocol. 

In de onderzoeksgroep trad geen 
foetale sterfte op. Primaire uit-
komstmaten infectie en pulmonale 
problemen, zoals gedefinieerd in 
materialen en methode, kwamen 
voor in negen (6,2%) versus acht 
(5,4%) casus. 
De kans op infectie werd niet 
significant beïnvloed door de AD 
ten tijde van het breken van de 
vliezen (oddsratio 1,5; 95%-BI 0,9-
2,5) of door de duur dat de vliezen 
gebroken waren (oddsratio 1,0; 
95%-BI 0,9-1,2). 
De incidentie van longproblemen 
werd wel significant beïnvloed 
door de AD ten tijde van de partus 
(oddsratio 2,8; 95%-BI 1,5-5,1). 
Tabel 2 toont een omslagpunt bij 

Zwangerschapsduur in weken
bij presentatie met PROM
(absolute aantallen)
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Figuur 1. Zwangerschapsduur ten tijde van presentatie met PPROM. Zwanger-
schapsduur in hele weken.

Figuur 2. Zwangerschapsduur op moment van partus na PPROM. Zwanger-
schapsduur in hele weken.
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Zwangerschapsduur in weken

bij bevalling na PPROM

(absolute aantallen)

Zwangerschapsduur bij bevalling na PPROM

32 33 34 35 36 37 Totaal

Aantal kinderen met infecties (%) 2 (66) 0 (0) 1 (4) 4 (13) 2 (4) 0 (0) 9

Aantal kinderen met pulmonale 
problemen (%)

1 (33) 3 (21) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 8

Totaal 3 14 25 30 50 24 146

Tabel 1.Casus met infectie en pulmonale problemen bij patiënten met PPROM verdeeld naar 
zwangerschapsduur (in weken) bij bevallen. 

Parameter Invloed op opnameduur in dagen ( 95%-BI )
Totale groep Subgroep partus  

34-36 weken
+ 1 week zwangerschaps-
duur bij bevalling

–5,6 dagen* 
(–6,5 tot –4,7)

– 4,7 dagen* 
(–6,0 tot –3,5)

Infectie –2,8 dagen 
(–6,4 tot 0,8)

–1,6 dagen 
(–5,4 tot 2,2)

Pulmonale problemen +0,8 dagen 
(–5,5 tot 3,9)

+0,3 dagen 
(–-5,7 tot 6,3)

Tabel 2. Invloed van zwangerschapsduur, pulmonale problemen en infectie op de neonatale 
opnameduur bij PPROM voor de totale groep en voor de groep met een partus tussen 34 en 36 
weken AD (ANCOVA). * p < 0,005
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die 34 weken als omslagpunt voor 
beleid geven.  
Naar aanleiding van deze studie 
zien wij nog geen reden het huidige 
beleid te wijzigen. Hopelijk geven 
de huidige prospectieve onderzoe-
ken meer duidelijkheid wat het 
beste omslagpunt is voor actief 
beleid bij PPROM. Onze kliniek 
participeert in de PPROMEXIL-
consortiumstudie.10 
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komt tot een andere conclusie dan 
wij. Terwijl zijn studie laat zien dat 
de opnameduur significant afnam 
bij een partus vanaf 34 weken, laat 
onze studie juist een verkorte op-
nameduur zien bij een expectatief 
beleid tot 37 weken. 

Neonatale opnameduur werd 
gekozen als verzamelkenmerk voor 
morbiditeit en wordt beïnvloed 
door een veelheid aan factoren 
anders dan infectie en pulmonale 
problemen.7 Wij realiseren ons dat 
de neonatale opnameduur sterk 
afhangt van het beleid van de 
kinderarts. Dit beleid was in onze 
studie consistent, maar kan tussen 
studies en klinieken verschillen.
De toenemende incidentie van 
PPROM bij oplopende amenorroe-
duur is zoals verwacht.6,8

De incidentie van PPROM is in 
onze studie lager dan in andere stu-
dies. Dit wordt mogelijk verklaard 
doordat in onze studie een AD voor 
32 weken reden was voor verwij-
zing naar een NICU-centrum. In 
de studie van Lieman trad 31% van 
PPROM op vóór 32 weken.6

Het feit dat 57% van onze patiën-
ten voor het breken van de vliezen 
onder controle was in de eerste lijn 
toont dat dit zowel een eerste- als 
een tweedelijnsprobleem is. 
Bij 6,2% van de kinderen werd een 
infectie gevonden. Dit percentage is 
vergelijkbaar met dat van de Oracle 
study (5,7%).9

Onze studie werd beperkt door de 
retrospectieve opzet. Ademhalings-
problemen en neonatale infecties 
werden niet altijd op dezelfde wijze 
genoteerd. Echter gedurende de 
periode 2000-2004 werd consequent 
een expectatief beleid gevoerd. De 
incidentie van infecties en long-
problemen was vrij laag, maar de 
studieperiode kon niet worden 
verlengd door kleine wijzigingen 
in beleid. 

Het risico op neonatale infectie leek 
in onze groep willekeurig ver-
deeld over de zwangerschapsduur 
bij breken van de vliezen. Het is 
mogelijk dat de populatie te klein 
is om verschillen aan te tonen. Het 
verschil in longproblemen vóór en 
na 35 weken AD suggereert dat dit 
de kritieke AD is voor een actief be-
leid, in tegenstelling tot de RCOG-
richtlijn,8 Liemen6 en Neerhof,1 

35 weken AD voor het optreden 
van pulmonale problemen. Voor 
35 weken AD waren 4/42 (16,7%) 
aangedaan, na 35 weken 1/104 
(1%; p < 0,002). Deze casus betreft 
een kind geboren bij 37 weken AD, 
dertien dagen na het breken van de 
vliezen. 

In negentien casus hadden zowel 
moeder als kind positieve kweken 
(introïtuskweek moeder en op-
pervlakte- en bloedkweek kind). 
Dit betreft 26% van alle moeders 
met een positieve kweek, maar 68% 
van alle kinderen met een posi-
tieve kweek. Behalve voor E. coli 
en hemolytische streptokok groep 
B was er geen verband tussen de 
gekweekte verwekkers bij moeder 
en kind. 

Prematuriteit gaat gepaard met 
veel andere morbiditeit zoals 
hyperbilirubinemie, hypoglykemie, 
dysmaturiteit en voedingsproble-
men. Omdat de aantallen te klein 
waren voor aparte analyse van elk 
van deze items is gekozen voor 
opnameduur als overall kenmerk 
van morbiditeit. De invloed van 
infecties, pulmonale problemen en 
prematuriteit op de opnameduur 
staat vermeld in tabel 3. 
De AD ten tijde van de partus was 
de enige factor die de opnameduur 
significant beïnvloedde (tabel 2). 
Deze verkorting van de opname-
duur gold ook nog als de groep 
die beviel bij een AD tussen 34 en 
36 weken apart werd genomen. In 
deze periode leidde een extra week 
amenorroeduur tot een afname van 
4,7 dagen opnameduur (95%-BI tus-
sen –3,5 en –6,0; p < 0,001).

DISCuSSIE

Om te besluiten een actief of expec-
tatief beleid te voeren bij prema-
tuur gebroken vliezen, moeten de 
voordelen en risico’s van beide 
strategieën duidelijk zijn. 
Lieman,6 de ACOG-richtlijn8 en 
Neerhof1 concluderen dat na 34 
weken een actief beleid gevoerd 
moet worden op basis van de lage 
incidentie van morbiditeit.
Harding et al. echter geven aan dat 
er te weinig bewijs is om te bepalen 
dat een actief of een expectatief be-
leid voordelig dan wel schadelijk is.7

Neerhofs1 retrospectieve studie met 
een vergelijkbare opzet als de onze 
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with preterm prelabour rupture 
of membranes between 34 ad 37 
weeks (the PPROMERIL-trial). 

Beek J van, Opmeer B, Bijlenga D, 
et al. Induction of labour versus 
expectant management in women 

SAMENVAttING
Een retrospectieve studie laat zien dat 
een expectatief beleid in geval van 
PPROM een lage incidentie toont van 
zowel infecties als pulmonale proble-
men.
De neonatale opnameduur wordt met 
name bepaald door de amenorroeduur 
ten tijde van de partus. Een omslagpunt 
ten aanzien van pulmonale problemen 
werd gezien bij een amenorroeduur 
van 35 weken.

SUMMARy
Objective: To evaluate perinatal and 
maternal outcome of local practice in 
premature pre labour rupture of mem-
branes (PPROM) in view of national 
and international guidelines. Local 
practice consisted of expectant manage-
ment up to 37 weeks gestation.
Study design: Retrospective cohort 
study of all patients with PPROM from 
January 2000-December 2004, in a 
general teaching hospital. The stand-

ardized expectant management before 
37+0 weeks included the following: 
hospitalization, prophylactic antibiot-
ics and before 34 weeks corticosteroids 
and tocolysis when necessary. Outcome 
parameters included neonatal mortal-
ity, major and minor neonatal morbid-
ity and maternal morbidity.  Overall 
outcome was defined as neonatal 
length of stay.  
Results: In the study period 146 women 
with PPROM were identified. No neo-
natal mortality was seen. In neonates 
with signs of infection and respira-
tory problems, length of hospitaliza-
tion was prolonged. Infection was 
not significantly related to gestational 
age. Pulmonary problems were rare 
in deliveries after 35 weeks gestation 
(1%). Regression analysis showed that 
gestational age at delivery was the 
only significant parameter for length of 
hospitalization. 
Conclusions: Because of the lack of 
major neonatal or maternal morbidity 

expectant management up to 35 weeks 
in PPROM seems to be safe. Minor neo-
natal morbidity is related to infection 
en pulmonary problems, but mostly to 
prematurity. Induction before 35 weeks 
might prevent infections but will in-
duce more respiratory and prematurity 
related problems. 
 
tREFWOORDEN 
PPROM, prematuur gebroken vliezen, 
expectatief beleid
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logen (van wie twee in opleiding). 
Van hen waren zeven verloskun-
digen en vier gynaecologen direct 
betrokken bij één van de casus.
Twee verschillende auditformulie-
ren werden gebruikt: één voor de 
individuele audit en één voor de 
plenaire audit. Het eerste formulier 
werd met de geanonimiseerde ca-
sus meegezonden voorafgaand aan 
de bijeenkomst om het team in staat 
te stellen per casus de beschikbare 
informatie, de risicoselectie en 21 
specifieke substandaardzorgfacto-
ren te beoordelen. Deze factoren 
waren onderverdeeld in zeven 
groepen: 1) patiënt, 2) huisarts, 3) 
verloskundige, 4) gynaecoloog, 5) 
andere tweedelijns arts, 6) organisa-
tie gezondheidszorg en 7) behande-
ling van eclampsie. Bij een casus 
was er sprake van substandaard-
zorg indien de meerderheid van de 
auditoren dat vond.
Tijdens de bijeenkomst zijn alle 
acht casus volgens dezelfde me-
thode besproken: presentatie van 
de casus, vervolgens toelichting 
door de direct betrokken eerste- 
en tweedelijnszorgverlener, met 
eventuele aanvullende informatie 
uit de klinische en eerstelijnsstatus. 
Vervolgens werden de risicoselectie 
en eventuele substandaardzorg-
factoren geanalyseerd door middel 
van discussie. Na de discussie vond 
anonieme stemming plaats, met ge-
bruikmaking van het tweede audit-

MATERIAAL EN METHODEN

Studiepopulatie
De casus zijn geselecteerd uit de 
database van de LEMMoN-studie. 
De LEMMoN-studie (Landelijke 
studie naar Etnische determinanten 
van Maternale Morbiditeit in Neder-
land) is een landelijke studie waarin 
van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 
2006 gevallen van maternale sterfte 
en ernstige maternale morbiditeit uit 
alle 98 Nederlandse ziekenhuizen 
met een afdeling verloskunde zijn 
verzameld.2 De morbiditeit is onder-
verdeeld in vijf groepen: 1) IC-opna-
me, 2) uterusruptuur, 3) eclampsie 
en/of HELLP gecompliceerd door 
leverruptuur dan wel -hematoom, 4) 
ernstige fluxus en 5) overige ernstige 
maternale morbiditeit naar het oor-
deel van de clinicus. 
Partus onder begeleiding van de 
eerste lijn, waarbij postpartum-
eclampsie en/of ernstige HELLP is 
opgetreden, zijn geselecteerd voor 
deze audit. 

Auditmethodologie
Het auditteam was samengesteld 
uit leden van het LEMMoN-expert-
panel en onafhankelijke verlos-
kundigen, aangevuld met verlos-
kundigen en gynaecologen die 
als behandelaar direct bij de casus 
waren betrokken. Het auditteam 
bestond uit twintig leden: twaalf 
verloskundigen en acht gynaeco-

INLEIDING EN 
 ACHTERGROND

Risicoselectie is in de internationale 
Safe Motherhood-discussie een om-
streden onderwerp geworden. De 
WHO stelt zelfs dat Every pregnancy 
faces risk1 en dat complicaties niet 
zijn te voorspellen. Selectie op basis 
van laag- en hoogrisicozwanger-
schap kwam hiermee onder vuur te 
liggen. Een en ander heeft bijgedra-
gen aan de verdere medicalisering 
van de verloskunde in de wereld. 
Het Nederlandse verloskundige 
systeem is echter nog steeds geba-
seerd op deze selectie. Dit legt ons 
de verplichting op om haar metho-
den met evidence te onderbouwen. 
Opsporing en analyse van inade-
quate risicoselectie en substan-
daardzorgfactoren door middel van 
audit maken het mogelijk lering uit 
de betreffende casus te trekken op 
grond waarvan nuttige aanbevelin-
gen ter verbetering van de kwali-
teit van eerstelijns verloskundige 
zorg in Nederland gedaan kunnen 
worden.
De primaire vraagstelling was dan 
ook als volgt: Is bij de casus van 
eclampsie en ernstige HELLP bij 
partus in de eerste lijn de risicose-
lectie volgens het Verloskundig Vade-
mecum verlopen of is er anderszins 
sprake geweest van substandaard-
zorg?

Risicoselectie en substandaard-
zorgfactoren bij eclampsie en 
 ernstige HELLP in de eerste lijn: 
LEMMoN-audit
D.A.E. DIEtZ DE LOOS1, J.A.J.M. MESMAN2, J.J. ZWARt3 EN J. VAN ROOSMALEN4

1 Coassistent, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

2 Physician assistant – klinisch verloskundige, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

3 Aios, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

4 Perinatoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, tevens hoogleraar Internationale en nationale aspecten van Safe 

Motherhood, VUmc, Amsterdam
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gevonden, waarvan 87.199 thuis en 
40.053 poliklinisch.3,4

Van de 239 gerapporteerde casus 
uit de LEMMoN-studie (groep 3, 
eclampsie en/of HELLP) vond in 
zeven gevallen (2,9%) de partus 
onder begeleiding van de eerste lijn 
plaats.2 Daarnaast is nog één casus 
geselecteerd uit groep 1 (ICU-opna-
me) waarbij sprake was van drei-
gende eclampsie en ernstige HELLP 

een gunstigere uitkomst gegeven 
hebben.) of major (Andere zorg 
zou waarschijnlijk een gunstigere 
uitkomst gegeven hebben.).

RESuLTATEN 

Algemeen
In de studieperiode hebben in 
Nederland 127.252 partus onder 
begeleiding van de eerste lijn plaats-

formulier. Hierop kon aangegeven 
worden of de risicoselectie al dan 
niet adequaat was verlopen en of er 
sprake was van substandaardzorg. 
De substandaardzorg kon vervol-
gens geclassificeerd worden in drie 
groepen, te weten: incidental (Uit de 
casus kan lering getrokken wor-
den, echter andere zorg zou geen 
andere uitkomst gegeven hebben.), 
minor (Andere zorg zou mogelijk 

Samenvatting casus Substandaardzorg 
 aanwezig 

Inadequate 
risico-
selectie

Belangrijkste geïdentificeer-
de substandaardzorgfacto-
ren door auditpanel tijdens 
plenaire audit

n1 %1 n2 %2 n3 %3

1: G2P1,34 jr. OVG: sp partus AD36+3, PE. Overname 
HA AD 40+3 ivm eclamptisch insult durante partu en 
fluxus pp agv solutio. Overlijden neonaat 3e dag pp.

17 94 14 78 3 17 - Consult 2e lijn ivm PE in 
OVG, niet overgenomen

- RR verschil (diast van 
50 naar 75 mmHg) met 
klachten; geen aanvullend 
onderzoek

- gebruik Methergin
2: G3P2, 30 jr. AVG: hypertensie. OVG: 2x sp partus. 
Overname VKE na sp thuispartus AD38+1ivm HELLP 
en dreigende eclampsie 5u pp. MgSO4, opname IC 1 
dag.

7 39 1 6 0 0 - Geen albuminecontrole bij 
PE in VG.

3: G1P0, 31 jr. sp thuispartus AD38+5. Ingestuurd 
9u pp ivm PE. Op SEH eclamptisch insult, MgSO4, 
tevens ernstige HELLP.

13 72 15 83 7 39 - Geen analyse klachten PE 
en alb+.

- Niet agressief genoeg be-
handelen PE.

4: G3P2, 29 jr. Turkije. OVG:2x sp partus. Ante partum 
tweemaal consult ivm oplopende tensie. Sp partus 
poliklinisch AD39+5. pp opname ivm PE, insult in ZH 
8u pp, diazepam, MgSO4.

17 94 18 94 6 33 - Klachten en RR-stijging (di-
ast van 65 naar 90 mmHg) 
niet tijdig herkend als PE, 
na consult 2e lijn weer 
teruggestuurd.

- Ontbreken insultprofylaxe

5: G2P1, 28 jr. sp thuispartus AD40+4. Overname VKE 
pp ivm eclampsie 5u pp, na opname,6u pp 2e insult, 
stesolid, MgSO4, ook sprake van HELLP

9 53 14 74 0 0 - RR-stijging tijdens zwanger-
schap (diast van 65 naar 80 
mmHg): ontbreken nadere 
analyse

- MgSO4 pas gestart na 2e 
insult

6: G2P1, 35 jr. OVG: VE. Overname 8u pp na spon-
tane thuispartus AD38+0 ivm dreigende eclampsie 
en HELLP, (RR 230/120 mmHg), MgSO4, trandate, 
opname IC. Overplaatsing 3e lijn 18u pp, verdenking 
leverhematoom. Maternale sterfte tgv massale hersen-
bloeding.

9 53 16 80 8 39 - Ondanks klachten en alb+: 
geen overname 2e lijn na 
consult.

7: G2P1, 35 jr. OVG: sp partus. Sp thuispartus 
AD41+1, 6u pp eclamptisch insult (RR 200/100), ste-
solid. ZH 2e insult, MgSO4, ketensin.

11 61 0 0 0 0 - Delay start MgSO4 

8: G2P0, 27 jr. OVG: APLA. Sp thuispartus AD40+4. 
Overname VKE pp ivm verdenking PE/HELLP, bij 
opname eclamptisch insult, 10u pp, valium, MgSO4, 
ketensin, opname IC.

4 25 1 5 0 0 - Delay start MgSO4

Tabel 1. Samenvatting casus.
G = gravida, P = para, AVG = algemene voorgeschiedenis, OVG = obstetrische voorgeschiedenis, sp = spontane, HA = huisarts, VKE = 
verloskundige, AD = amenorroeduur, PE = pre-eclampsie, pp = post partum, IC = intensive care, SEH = afdeling spoedeisende hulp, ZH = 
ziekenhuis 
1 = Individuele auditresultaten van 18 leden, behalve casusnrs. 5, 6 (17 leden) en nr. 8 (16 leden).
2 = Groepsaudit gebaseerd op stemming van 19 leden, behalve casus nrs. 1, 2 & 3 (18 leden) en nr. 6 (20 leden).
3= Groepsaudit gebaseerd op stemming van 19 leden, behalve casus nrs. 1 (17 leden), nrs. 2, 3 & 4 (18 leden) en nr. 6 (20 leden).
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major substandaardzorgfactoren 
(figuur 1). 
Bij vier casus werd, zij het door een 
minderheid (gemiddeld 32%, sprei-
ding 17%-40%) van de auditoren 
geoordeeld dat de risicoselectie niet 

consensus over het afwezig zijn van 
substandaardzorgfactoren.
Bij subclassificatie van de sub-
standaardzorg zijn de 79 stemmen 
onderverdeeld in 11 (14%) inci-
dental, 41 (52%) minor en 27 (34%) 

zonder leverhematoom of -ruptuur 
na een thuisbevalling (casus 2). 

Individuele audit
Per casus zijn gemiddeld 17,5 
auditformulieren geretourneerd 
(16-18). Totaal zijn voor de acht ca-
sus 221 substandaardzorgfactoren 
geïdentificeerd, te weten 7,5% van 
de 2940 mogelijk te identificeren 
factoren. Gemiddeld werden per 
respondent per casus 1,6 substan-
daardzorgfactoren geïdentificeerd 
(0,6-3,1). De meerderheid van het 
panel (respectievelijk 85% en 56%) 
achtte de casus goed beoordeelbaar 
op risicoselectie en substandaard-
zorgfactoren.
Van de acht casus werden zes door 
de meerderheid (gemiddeld 71%, 
spreiding 53%-94%) als substan-
daard aangewezen. Bij deze zes 
casus waren de categorieën als 
volgt verdeeld. 
Bij casus 3 werd beoordeeld dat 
er sprake was van een belangrijk 
delay bij de verloskundige, die on-
danks klachten en/of symptomen 
het ziektebeeld niet herkende. 
Bij casus 1, 5, 6 en 7 (tabel 1) had de 
partus in de thuissituatie duide-
lijk een negatieve invloed op het 
beloop, voornamelijk veroorzaakt 
door onvoldoende stabilisatie voor 
vervoer naar het ziekenhuis. 
Bij casus 5 was de behandeling 
van eclampsie en/of preventie van 
convulsies niet adequaat volgens 
de NVOG-richtlijn. 
Bij casus 4 werd beoordeeld dat er 
sprake was van belangrijk delay 
door het niet tijdig herkennen van 
het ziektebeeld door de gynae-
coloog, ondanks klachten en/of 
symptomen, aangevuld met het feit 
dat later, ondanks een diagnose, 
geen adequate behandeling volgens 
de richtlijn van de NVOG werd 
ingesteld.
De resultaten per categorie zijn 
vermeld in tabel 2.

Plenaire audit
Na de bijeenkomst zijn gemid-
deld 18,8 formulieren per casus 
geretourneerd (18-20). Totaal zijn 
150 stemmen geteld, waarbij 79 
maal (53%) is aangeven dat bij een 
casus sprake was van substan-
daardzorg. Van de acht casus zijn 
vijf door de meerderheid (gemid-
deld 82%, spreiding 74%-95%) als 
substandaard beoordeeld. Bij de 
overige drie casus was (nagenoeg) 
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Figuur 1. Classificatie substandaardzorgfactoren.

Substandaardzorgfactoren en hun bijdrage - Individuele audit n* %†

Patiënt  15 6,8
Patiëntdelay op essentieel moment 10 4,5
Weigert medisch advies 0 0,0
Taalbarriëre 5 2,3
Huisarts 11 5,0
Inadequate (antenatale) controles 4 1,8
Delay herkennen ziektebeeld 5 2,3
Delay in doorverwijzing tweede lijn 2 0,9
Verloskundige 58 26,2
Inadequate risicoselectie Verloskundig Vademecum 11 5,0
Inadequate (antenatale) controles 18 8,1
Delay herkennen ziektebeeld 15 6,8
Delay in doorverwijzing tweede lijn  14 6,3
Gynaecoloog 37 16,7
Inadequate (antenatale) controles volgens richtlijn NVOG 10 4,5
Delay herkennen ziektebeeld 9 4,1
Delay in behandeling na stellen diagnose 16 7,2
Delay in doorverwijzing derde lijn 2 0,9
Andere tweedelijns arts 1 0,5
Delay consulteren gynaecoloog 1 0,5
Organisatie gezondheidszorg 37 16,7
Thuispartus had negatieve invloed op beloop 24 10,9
Transportkwaliteit had negatieve invloed op beloop 13 5,9
Behandeling eclampsie/HELLP 62 28,1
Onvoldoende stabilisatie voor vervoer 22 10,0
Onvoldoende stabilisatie voor partus/sectio 1 0,5
Behandeling hypertensie was onvoldoende obv richtlijn NVOG 16 7,2
Behandeling/preventie convulsies was onvoldoende obv richtlijn 
NVOG

23 10,4

Totaal 221 100

Tabel 2. Substandaard zorgfactoren en hun bijdage - individuele audit.
*Na individuele beoordeling van acht casus door gemiddeld 17,5 beoordelaars (16 - 18).
† Percentage van totaal 221 geïdentificeerde substandaardzorgfactoren.
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bestrijding van hypertensie tijdens 
de zwangerschap en inadequate 
insultprofylaxe volgens de NVOG-
richtlijn komen herhaaldelijk als 
geïdentificeerde substandaardzorg-
factoren terug.
Algemeen valt nog op te merken 
dat gebrekkige verslaglegging de 
individuele beoordeling van de 
casus bemoeilijkte. Verslaglegging 
is een onderdeel van de verloskun-
dige zorg en dient dan ook immer 
van een bepaalde kwaliteit te zijn. 
Adequate verslaglegging is juist 
van belang in het Nederlandse 
verloskundige systeem van keten-
zorg. Tijdens de auditbijeenkomst 
konden de betrokken zorgverle-
ners de casus toelichten, waardoor 
uiteindelijk van elke casus een vol-
doende compleet beeld geschetst 
kon worden.
Aanvankelijk bestond enige 
argwaan tegen een auditbijeen-
komst waarin de aanwezigen een 
kijkje zouden nemen in elkaars 
keuken. Echter, de sfeer tijdens de 
plenaire bijeenkomst bleek vei-
lig en constructief. De discussies 
waarin velen actief aan hebben 
bijgedragen, weerspiegelden dit. 
Regelmatige feedback op eigen 
handelen, bijvoorbeeld door middel 
van een audit als deze, werd door 
de deelnemers als zeer waardevol 
bestempeld.
Deze acht casus van eclampsie 
en/of HELLP bij thuispartus zijn 
slechts het ‘topje van de ijsberg’. De 
‘ijsberg’ geeft alle gevallen van pre-
eclampsie weer waarbij uiteindelijk 
geen eclampsie of ernstige HELLP 
is opgetreden en die dus niet zijn 
geïncludeerd in de LEMMoN-
studie. Een richtlijn hypertensieve 
aandoeningen vanuit de KNOV zou 
voor al deze gevallen wenselijk 
zijn ter preventie en voor adequaat 
handelen in geval van (dreigende) 
maternale morbiditeit.

Het ontwerpen, aanscherpen en 
toetsen van richtlijnen om zo alert 
en adequaat mogelijk complicaties 
te signaleren is een belangrijke 
manier om onwenselijke risico-
volle thuissituaties nog verder in 
te perken. Op deze manier kan het 
Nederlandse verloskundig systeem 
getoetst worden op zijn effectiviteit 
en efficiëntie, om zo wellicht een 
voorbeeldfunctie te zijn voor de 
rest van de wereld.

5), zeker in combinatie met albumi-
nurie (casus 3), zou moeten leiden 
tot nader onderzoek in de tweede 
lijn, waarbij eiwitverlies in de urine 
dient te worden gekwantificeerd 
door de bepaling van eiwit (mg)/
creatine(mmol)ratio (sensitiviteit 
93% en specificiteit 92%) of verza-
meling van 24-uursurine (de gouden 
standaard, sensitiviteit 96% en 
specificiteit 100%). Het slechts her-
halen van een urinedipstick test bij 
hypertensie door de gynaecoloog is 
niet voldoende, gezien de sensitivi-
teit van 55% en specificiteit van 84%, 
waardoor de kans op een vals-nega-
tieve waarde en daarmee onterechte 
geruststelling en terugverwijzing 
aanzienlijk is.6

Bij zes van de acht casus lijkt er, 
zij het achteraf gezien, sprake van 
mogelijke voortekenen van eclamp-
sie (casus 1-6). Drie van de acht 
patiënten (casus 1, 4, 6) die voor 
consult in de tweede lijn zijn ge-
weest, zijn zonder grondige analyse 
weer terugverwezen naar de eerste 
lijn. Alerter signaleren en vroegtijdi-
ger behandelen van pre-eclampsie 
(inclusief nastreven van de partus 
in de aterme periode) zou een 
gunstiger beloop tot gevolg kunnen 
hebben gehad. Het feit dat in enkele 
casus een consult in verband met 
verdenking op pre-eclampsie door 
de gynaecoloog werd geweigerd, 
is zorgelijk te noemen en illustreert 
hoe verstoorde samenwerking 
tussen eerste en tweede lijn leidt 
tot ernstige morbiditeit en substan-
daardzorg.

Voorts zijn nog enkele onderwer-
pen van substandaardzorg naar 
voren gekomen die bijgedragen 
zouden kunnen hebben aan het 
ongunstige beloop van de casus. 
Vanwege het feit dat bij vijf casus 
sprake was van delay bij toediening 
van MgSO4, zou overwogen kun-
nen worden om initiële toediening 
van dit medicament mogelijk te 
maken voor eerstelijnsverloskun-
digen of ambulancepersoneel, al 
dan niet na telefonisch overleg met 
de gynaecoloog. Hiermee zou de 
kans op het optreden van multipele 
insulten verlaagd worden. 
Evenals bij eerdere audits in de 
tweede lijn, met name in het kader 
van behandeling van eclampsie en 
ernstige fluxus, blijkt in de eerste 
lijn ruimte voor optimalisering van 
verloskundige zorg.7,8 Suboptimale 

adequaat was verlopen volgens het 
Verloskundig Vademecum. In deze 
gevallen betrof het voornamelijk 
het niet accepteren door de gynae-
coloog van een patiënt voor beoor-
deling in de tweede lijn bij sympto-
men of klachten van pre-eclampsie. 
In sommige casus was de patiënt 
zelfs tweemaal door de verlos-
kundige ingestuurd voor consult 
vanwege hypertensie of vermoeden 
van pre-eclampsie. Bij de overige 
vier casus was er consensus over 
adequate risicoselectie. 

DISCuSSIE

Tot nu toe is audit binnen de eer-
stelijnsverloskunde nog een relatief 
onbekend fenomeen. Met behulp 
van gegevens uit de LEMMoN-
studie bleek het mogelijk onderzoek 
te doen naar de risicoselectie van 
zwangeren en het vóórkomen van 
substandaardzorgfactoren vóór, 
tijdens en na een partus in de eerste 
lijn.
Eclampsie na een eerstelijnsbeval-
ling kwam in de twee jaar van de 
LEMMoN-studie slechts zes keer 
voor en HELLP vier keer, verdeeld 
over acht casus. Door middel van 
audit was het mogelijk de casus in 
detail te analyseren. Enkele belang-
rijke punten van aandacht kwamen 
hierbij naar voren.
Van groot belang lijkt het routinema-
tig meten van de bloeddruk tijdens 
en na de partus. Het meten van de 
bloeddruk post partum wordt in de 
huidige opleiding tot verloskundige 
onderwezen.5 Tijdens de audit bleek 
echter dat deze handeling in de 
praktijk vaak niet wordt verricht. 
Zeker wanneer de vrouw eerder al 
was verwezen naar de tweede lijn 
in verband met hypertensie, is deze 
meting van belang. Het meten van 
de bloeddruk post partum is routine 
in het ziekenhuis, ook na eerste-
lijnspartus. Het zou hebben kunnen 
leiden tot eerdere herkenning en 
behandeling van hypertensieve 
complicaties rond de partus. In tabel 
1 is te zien dat bij zes van de acht 
casus (casus 3-8) het insult enkele 
uren post partum optrad.
Daarnaast moet niet alleen de ab-
solute afkapwaarde van de diasto-
lische of de systolische bloeddruk 
aanleiding geven een patiënt in te 
sturen; juist een duidelijke bloed-
drukstijging ten opzichte van de 
uitgangstensie (tabel 1, casus 1, 4, 
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zorg ten goede komen. Het kan 
leiden tot een betere selectie van 
laagrisicozwangerschappen, een 
 reductie van ernstige maternale 
morbiditeit in de eerste lijn en bete-
re samenwerking en begrip tussen 
de verschillende echelons.
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CONCLuSIE

Deze audit bracht een substantieel 
aantal substandaardzorgfactoren 
aan het licht, waaronder inadequate 
risicoselectie. De geïdentificeerde 
substandaardzorgfactoren geven 
aan dat er ruimte is voor optimali-
sering van de eerstelijnsverloskun-
dige zorg. Alleen indien het Verlos-
kundig Vademecum strikt wordt 
nageleefd, blijft de thuisbevalling 
veilig en verantwoord. 
De zorgverlening bij een consult 
vanwege hypertensie of vermoeden 
van pre-eclampsie moet verbeterd 
worden. Gebrek aan goede samen-
werking tussen zorgverleners in de 
eerste en tweede lijn leidt onher-
roepelijk tot ernstige morbiditeit en 
substandaardzorg. 
Bij implementatie van nieuwe richt-
lijnen voor hypertensieve aandoe-
ningen in de eerste en tweede lijn 
zouden genoemde aanbevelingen 
verwerkt moeten worden, waar-
onder het routinematig meten van 
bloeddruk tijdens en na de partus.
Het invoeren van regelmatige audit 
van gevallen van ernstige mater-
nale morbiditeit binnen de verlos-
kundige samenwerkingsverbanden 
zal de kwaliteit van verloskundige 

SAMENVAttING
Eclampsie en HELLP komen bij 
partus in de eerste lijn slechts 
zelden voor. Analyse van mogelijke 
risicomomenten door middel van 
audit kan het aantal gevallen nog 
verder terugdringen.
De casus uit de LEMMoN-studie 
van eclampsie en ernstige HELLP 
tijdens of na een bevalling in de 
eerste lijn werden geauditeerd. 
Gekeken werd of de risicoselectie 
voldoende scherp is geweest en of 
er sprake was van substandaard-
zorgfactoren.
De voornaamste geïdentificeerde 
substandaardzorgfactoren betrof-
fen het niet voldoende grondig 
analyseren van klachten en/
of symptomen en het delay in 
adequate toediening van anti-
convulsiva. De meest opvallende 
bevinding was het structureel niet 
meten van de bloeddruk bij een 
thuisbevalling, zelfs niet wanneer 
gedurende de zwangerschap een 
consult had plaatsgevonden van-

wege hypertensie of vermoeden 
van pre-eclampsie. Implementatie 
van een richtlijn ‘hypertensieve 
aandoeningen in de eerste lijn’ is 
noodzakelijk.

SUMMARy
The Dutch risk assessment system 
prevents most cases of eclampsia 
and/or HELLP to occur in low-risk 
pregnancies. In continuation of a 
nationwide study concerning severe 
acute maternal morbidity, an audit 
was organised to investigate risk 
selection and possible substandard 
care factors in home deliveries un-
der supervision of midwives in the 
Netherlands that were complicated 
by eclampsia and/or HELLP.
Substandard care was identified in 
the majority of cases, mainly con-
cerning delay in adequate recogni-
tion of clinical signs and symptoms, 
and delay in adequate treatment.
A guideline ‘hypertensive disor-
ders in midwifery care’ should be 
implemented to further improve 

the quality of care in future cases of 
eclampsia and/or HELLP occurring 
in low-risk pregnancy. Monitoring 
blood pressure during and after 
labour with timely referral and in-
tervention could prevent eclampsia.
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Bij Adiana® permanente anticonceptie worden veiligheid en eenvoud 
gecombineerd om tot een resultaat te komen dat voor de patiënte 
zo bevredigend mogelijk is. De minimaal invasieve biocompatibele matrix 
laat niets in de uterus achter dat toekomstige gynaecologische procedures 
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 in tekst, foto’s en spotprenten) 
zeer aantrekkelijk maken. Wat een 
beetje ontbreekt is een systematische 
beschrijving van het onderwijs en 
de ontwikkelingen daarin en ook 
bijvoorbeeld hoeveel leerlingen er in 
de jaren zijn opgeleid in Heerlen.

Juist als niet ingevoerde in het 
Nederlandse katholieke leven heb 
ik dit ‘gedenk’ boek met veel plezier 
gelezen.

Literatuur

1. Thomas Bernard Ritter, Dene, Voss 
Burgtheater Wien, Programma-
boekje nr 4 september 1986.

jaar geschiedenis van de Heer-
lense vroedvrouwenschool. Deze 
korte biografie opgenomen in het 
boek, geeft zicht op de betekenis 
van de kliniek en vooral van het 
‘Doorgangshuis’, waaraan in het 
hoofdstuk ‘Katholieke identiteit’ 
vele pagina’s, ondermeer ook aan de 
hulp voor de ongehuwde moeder, 
zijn besteed. In 1951 bevallen er in 
de Heerlense kliniek 109 ongehuw-
de moeders. Het boek bevat nog 
vele andere wetenswaardigheden; 
over de methode ‘Ogino Knaus’, een 
voor katholieken geoorloofde vorm 
van anticonceptie beschreven door 
Smulders, die daarmee ‘(wereld)-
beroemd’ werd; een prachtig hoofd-
stuk over de architect Jan Stuyt, die 
naast de vroedvrouwenschool vele 
andere gebouwen in Heerlen en 
Zuid-Limburg ontwierp. Daarnaast 
komen er in het gehele boek namen 
voor van gynaecologen, bekende 
en minder bekende, die de inhoud 
van het boek, geplaatst tegen de 
historische context (weergegeven 

In het stuk Ritter, Dene, Voss 
beschrijft Thomas Bernard1 de 
thuiskomst van Ludwig, die door 
zijn twee zussen verwelkomd wordt 
in het ouderlijk huis. Hij is die dag 
ontslagen uit een psychiatrische 
kliniek. Indrukwekkend zijn de el-
lenlange monologen die het uiterste 
vergen van de acteurs, vooral van 
Ludwig, maar ook van het publiek. 
Het irriteert soms, maar het veroor-
zaakt ook grote hilariteit. Het duurt 
even voordat ik in de gaten had dat 
het de familie Wittgenstein betrof, 
waar een en ander zich afspeelde. 
De Oostenrijkse schrijver Thomas 
Bernard blijkt in 1931 in Heerlen 
te zijn geboren en het stuk is daar 
(waarschijnlijk) ongeveer 60 jaar 
later ooit ook opgevoerd.

Als één van de vele wetenswaardig-
heden staan de details van het hoe 
en waarom van Bernards geboorte 
in Heerlen kort beschreven in het 
zeer fraai geïllustreerde, recent 
verschenen boek over de bijna 100 
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ontstaat door retrograde menstru-
atie waarbij menstruatiebloed 
door de tubae in het kleine bekken 
terechtkomt. De aanwezigheid van 
endometrium zorgt vervolgens 
voor neovascularisatie, waardoor 
het endometrium kan implanteren 
en groeien. Andere theorieën voor 
het ontstaan van endometriose zijn  
metaplasie van het coeloom, directe 
verspreiding, iatrogene dissemina-
tie en lymfatische of hematogene 
verspreiding. Omdat endometriose 
op zo veel verschillende plaatsen in 
het lichaam kan voorkomen, ver-
schilt mogelijk ook de manier van 
ontstaan per lokalisatie of laesie.
Endometriose van de navel in aan-
wezigheid van laesies in het kleine 
bekken ontstaat waarschijnlijk door 
lymfatische of hematogene ver-
spreiding. Solitaire endometriose 
van de navel ontstaat waarschijnlijk 
door metaplasie van resten van de 
urachus.

Zwelling, pijn en bloedverlies zijn 
de meest voorkomende klachten 
waarbij deze klachten bij driekwart 
van de vrouwen cyclusgebonden is.
De therapie van eerste keuze is 
chirurgische excisie; een recidief 

therapie werd geen excisie van de 
laesie verricht.

De afwijking werd enkele malen 
gefotografeerd. Eenmaal tijdens 
de menstruatie (figuur 1) en na zes 
maanden continu combinatiepilge-
bruik (figuur 2). 

DIAGNOSE

Endometriose van de navel.

COMMENTAAR

Endometriose is aanwezigheid en 
groei van endometrium buiten de 
uterus. Endometriose komt voor 
bij 6% van de premenopauzale 
vrouwen. Twaalf procent hiervan 
heeft laesies buiten het kleine bek-
ken. Spontane endometriose van de 
navel (zonder litteken) komt voor 
bij 0,5-1% van deze vrouwen.

Ondanks het bestaan van vele 
theorieën over het ontstaan van 
endometriose is de pathogenese 
niet geheel duidelijk. De meest 
geaccepteerde theorie is de im-
plantatietheorie van Sampson. Zijn 
hypothese is dat endometriose 

CASuS

Een 42-jarige nullipara wordt naar 
onze polikliniek verwezen van-
wege een zwelling in de navel. De 
voorgeschiedenis vermeldt diabetes 
mellitus type 1; zij is nog nooit 
geopereerd.
Sinds vijf jaar verliest zij maan-
delijks oud bloed uit de navel.  
Zes maanden geleden kreeg zij 
cyclisch hevige pijn in de navel. 
De menstruatie is regelmatig met 
een cyclus van 24 tot 28 dagen; zij 
gebruikt geen anticonceptie. Er is 
geen sprake van dysmenorroe.
Bij lichamelijk onderzoek zien we 
in de navel een zwelling bestaande 
uit een vijftal lobjes die wisselen 
van kleur. Bij vaginaal toucher is er 
een normaal grote, mobiele uterus 
in anteversieflexie; de ovaria zijn 
niet vergroot. Echografie werd niet 
verricht.

Vanwege verdenking op endo-
metriose van de navel werd de 
combinatiepil voor continu gebruik 
voorgeschreven. Bij controle na 
zes maanden waren de klachten 
helemaal verdwenen. Gezien de 
goede reactie op medicamenteuze 

Focus

Een maandelijks bloedende navel
L.M. FREEMAN1 EN L.A. LOUWé2

1 Aios gynaecologie, afdeling Gynaecologie, LUMC, Leiden

2 Gynaecoloog, LUMC, Leiden

Figuur 1. Laesie tijdens de menstruatie. Figuur 2. Laesie na zes maanden gebruik anticonceptiepil.
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when inserting a Veress needle. Fertil 
Steril 2006 dec;86(6):1764 e1-2.

2. Frischknecht F, Raio L, Fleischmann 
A, et al. Umbilical endometriosis. 
Surg Endosc 2004;18:347.
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Umbilical endometriosis, a pathology 
that a gynecologist may encounter 

hierna wordt zelden beschreven. 
Alternatief kan medicamenteuze 
behandeling zijn voor verlichting 
van klachten of verkleinen van de 
massa.

SAMENVAttING
Een 42-jarige vrouw presenteert 
zich op de polikliniek met een 
zwelling in de navel welke 
bloedt tijdens de menstruatie en 
pijnklachten geeft. Na lichamelijk 
onderzoek wordt de diagnose 
endometriose van de navel 
gesteld. De klachten verdwenen 
bij continu gebruik van de orale 
anticonceptiepil. De casus wordt 
geillustreerd door een foto van 
de laesie tijdens de menstruatie 
en na zes maanden continu ge-
bruik van de anticonceptiepil.

tREFWOORDEN:
Endometriose, navel, spontaan.
 
SUMMARy
A case of a 42 year old women 
presenting with an umbilical 
swelling, periodic bleeding and 
pain is presented. The diagnosis 
of umbilical endometriosis is 
made on clinical examination. 
The pain and bleeding disap-
peared with continuous use of 
oral contraceptives. The case is 
illustrated by a picture of the 
lesion during menstruation and 
after 6 month of continuous oral 
contraceptives.

KEyWORDS:
Endometriosis, umbilical, sponta-
neous.
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artikelen werden oddsratio’s en 
95%-betrouwbaarheidsintervallen 
berekend. 

RESuLTATEN 

Er waren 39 bruikbare artikelen, 
waarvan de meeste uit de Ver-
enigde staten afkomstig en de rest 
uit Europa, Canada en Australië. 
Negenentwintig ervan waren case-
controlstudies en twaalf cohortstu-
dies. De BMI was veruit de meest 
gebruikte maat voor maternaal 
gewicht. Neuralebuisdefecten en 
hartafwijkingen werden het meest 
onderzocht. Achttien artikelen met 
onvoldoende te extraheren data 
konden wel geïncludeerd worden in 
de meta-analyse. Een overzicht van 
de resultaten staat in tabel 1.

Neuralebuisdefecten: Obese gravida 
hadden een significant hogere kans 
op dit spectrum van afwijkingen 
ten opzichte van moeders zonder 
obesitas. Ook voor anencefalie was 
het verschil significant. De kans op 
spina bifida was twee keer hoger 
bij obese moeders ten opzichte van 
moeders zonder obesitas, maar niet 
significant verschillend. Overge-
wicht liet geen significante verschil-
len zien. 

Cardiovasculaire afwijkingen: Zowel 
moeders met overgewicht als obese 
moeders hadden een significant ver-
hoogd risico op kinderen met aange-
boren hartafwijkingen. Obesitas gaf 
een verhoogd risico op septumaf-

congenital birth defects leverden 545 
resultaten op. Het te bespreken 
artikel werd gekozen omdat het een 
recente (2009) systematische review 
betreft.

EVIDENCE

Stothard et al.3 verrichtten een syste-
matische analyse van de beschikbare 
literatuur naar de mogelijke relatie 
tussen maternaal overgewicht en 
obesitas en congenitale afwijkingen 
bij het ongeboren kind. Met behulp 
van de gevonden artikelen werd een 
systematische review geschreven en 
een meta-analyse uitgevoerd. 
Er werd in het kader van deze 
studie een uitgebreid literatuur-
onderzoek verricht in MEDLINE, 
EMBASE, CINAHL en Scopus van 
januari 1966 tot mei 2008.
Er werden observationele studies 
met bekende BMI van vóór de 
zwangerschap of vroeg in de zwan-
gerschap en data over congenitale 
afwijkingen geïncludeerd. 
Per congenitale afwijking of subtype 
werd een minimum van 150 casus 
gehanteerd om een gepoolde odds-
ratio (OR) te kunnen berekenen.
Er werden 1944 potentieel bruikbare 
artikelen gevonden, waarvan 39 
geïncludeerd konden worden in de 
systematische review en achttien in 
de meta-analyse.
Vier reviewers hebben de gegevens 
verzameld met behulp van stan-
daardformulieren. Er waren geen 
verschillen in de door hen geëxtra-
heerde data. Van alle geïncludeerde 

ACHTERGROND

Overgewicht en obesitas zijn in de 
westerse wereld een steeds groter 
wordend probleem. Overgewicht 
wordt gedefinieerd door een BMI 
25-30, obesitas door een BMI > 30.1 
In Nederland heeft ongeveer 12% 
van de vrouwen in de fertiele 
levensperiode obesitas.2 Indien 
er sprake is van preconceptionele 
obesitas zijn er aanwijzingen dat er 
meer aangeboren afwijkingen voor-
komen bij de neonaat.

VRAAGSTELLING

Geeft maternale obesitas een 
verhoogde kans op congenitale 
afwijkingen bij de neonaat?

Patiënt: Zwangere met  
BMI > 30

Exposure:  Obesitas

Comparison: Zwangere met  
BMI < 25

Outcome: Verhoogde kans op 
congenitale afwijkin-
gen bij de neonaat

ZOEkSTRATEGIE

In pubMed werd gezocht met de 
volgende zoektermen: maternal 
obesity, pregnancy, congenital birth 
defects, BMI >30, systematic review, 
meta-analysis. 
De zoektermen maternal obesity AND 
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was van een onafhankelijke meting 
van de uitkomsten, laat de mate van 
blootstelling zich lastiger omschrij-
ven. De definities van de BMI be-
horende bij obesitas en overgewicht 
variëren in de meta-analyse. De 
auteurs hebben echter alleen artike-
len geïncludeerd waarin de gede-
finieerde BMI-categorieën globaal 
overeenkwamen met de BMI-inde-
ling zoals opgesteld door de World 
Health Organisation (WHO). Voor 
de meerderheid van de aangeboren 
anomalieënsubtypen werd geen 
significante heterogeniteit gevonden 
tussen de verschillende aangeno-
men BMI-categorieën. De validiteit 
kan gelimiteerd worden door het 
feit dat de data over het gewicht 
niet goed te objectiveren zijn. In 
de meeste studies was het gewicht 
gebaseerd op zelfrapportage. Het 
is niet uit te sluiten dat er eerder 
een lager gewicht dan een hoger 
gewicht werd gerapporteerd, met 
het risico dat de gepoolde OR’s in 
de meta-analyse overschat worden.
De sensitiviteitsanalyse laat zien dat 
verandering van het poolingmodel, 
de methodologische inclusie- of 
exclusiecriteria geen significante 
verandering teweegbrengen in de 
waarde van de gepoolde OR’s voor 
neuralebuisdefecten of cardiovascu-
laire afwijkingen. Dit ondersteunt de 
conclusie van de auteurs en sugge-
reert dat de resultaten zijn bestand 
tegen confoundinginvloeden.

tresie, hypospadie, afwijkingen van 
de tractus urogenitalis, buikwand-
defecten en micro-encefalie hadden 
geen relatie met overgewicht of 
obesitas.

MECHANISME

Een potentieel mechanisme voor 
de verhoogde kans op congenitale 
afwijkingen bij obese moeders is de 
associatie met malnutritie en met 
name foliumzuurdeficiëntie, moge-
lijk op basis van een ander verde-
lingsvolume. Tevens is er een sterke 
relatie tussen obesitas en diabetes en 
de daarbij horende insulineresisten-
tie en hyperglykemie. Zoals reeds 
bekend, is diabetes een risicofactor 
voor congenitale afwijkingen en dan 
met name voor afwijkingen aan het 
centrale zenuwstelsel en het foetale 
hart. 

CRITICAL AppRAISAL

Het artikel is toepasbaar aange-
zien de patiëntenpopulaties en de 
risicofactor zoals omschreven in het 
artikel en de PECO-vraag overeen-
komen. De onderzoekers hebben 
zowel casecontrol-als cohortstudies 
geïncludeerd en tevens zijn index-
groep en controlegroep adequaat 
geformuleerd. Het bestaan van bias 
werd door middel van een statisti-
sche test en de ‘trim-en-fill’-metho-
de uitgesloten. Hoewel er sprake 

wijkingen, maternaal overgewicht 
veroorzaakte geen verhoogd risico. 
Er werd bij kinderen van moeders 
met overgewicht of obesitas geen 
significant verhoogd risico gevon-
den voor tetralogie van Fallot. Ook 
ten aanzien van transpositie van de 
grote vaten werd geen significant 
verhoogd risico aangetoond hoewel 
de OR binnen de obese groep een 
tendens naar verhoging vertoonde 
(OR 1,41; 95%-BI 0,97-2,06; p = 0,07). 
Voor het hypoplastisch linkerhart-
syndroom, coarctatie van de aorta 
en aorta-anomalieën werd geen 
verhoogd risico aangetoond.

Schisis: Obesitas van de moeder gaf 
bij de kinderen een significant ver-
hoogde kans op een gehemeltespleet 
en op een cheilopalatoschisis, echter 
niet op een solitaire lipspleet. Over-
gewicht gaf geen verhoogde kans op 
schisis.

Andere congenitale afwijkingen: Obese 
moeders hadden ook een verhoogde 
kans op een foetus met anorectale 
atresieën, hydrocefalus en afwij-
kingen aan de ledematen bij hun 
kinderen. Overgewicht vertoonde 
geen verhoogd risico. 
De prevalentie van gastroschisis 
was daarentegen in de groep van 
obesitas juist significant lager, bij 
overgewicht werd er geen associatie 
gezien.
Hernia diaphragmatica, oesofagusa-

Tabel 1. Odds ratio aangeboren afwijkingen bij overgewicht en bij obesitas.

Afwijking OR (overgewicht) OR (obesitas)
Neuralebuisdefecten (als groep) OR 1,20; 95%-BI 1,04-1,38; 

p = 0,1
OR 1,87; 95%-BI 1,62-2,15;  
p < 0,001

Anencephalie Niet significant OR 1,39; 95%-BI, 1,03-1,87;  
p = 0,03

Spina bifida Niet significant OR 2,24; 95%-BI 1,86-2,69;  
p < 0,001

Cardiovasculaire afwijkingen (als groep) OR 1,08; 95%-BI 0,94-1,25;  
p = 0,27

OR 1,30; 95%-BI 1,12-1,51;  
p = 0,001

Septumafwijkingen Niet significant OR 1,20; 95%-BI 1,09-1,31;  
p < 0,001

Lipspleet Niet significant Niet significant
Gehemeltespleet Niet significant OR 1,23; 95%-BI 1,03-1,47;  

p = 0,02
Gehemelte en lipspleet Niet significant OR 1,20; 95%-BI 1,03-1,40;  

p = 0,02
Overige afwijkingen:
Anorectale atresie Niet significant OR 1,48; 95%-BI 1,12-1,97;  

p = 0,006
Hydrocefalus Niet significant OR 1,68; 95%-BI 1,119-2,36; p = 

0,003
Reductieafwijkingen ledematen Niet significant OR 1,34; 95%-BI 1,03-1,73; p = 0,03
Gastroschisis Niet significant OR 0,17; 95%-BI 0,10-0,30; p < 0,001
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obesity and the risk of congenital 
anomalies. JAMA 2009;301:636-50.

AANBEVELING 

Obese vrouwen met kinderwens 
komen in aanmerking voor precon-
ceptioneel advies en voorlichting 
over de verhoogde kans op conge-
nitale afwijkingen bij het nageslacht 
en de mogelijkheden van prenatale 
diagnostiek.
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CONCLuSIE

Het artikel van Slothard geeft een 
goed overzicht van de beschikbare 
gegevens over obesitas en overge-
wicht bij de moeder en congenitale 
afwijkingen bij de neonaat. Vrou-
wen met obesitas hebben een signi-
ficant hogere kans op een kind met 
een neuralebuisdefect, cardiovascu-
laire afwijkingen, schisis, anorectale 
atresie, hydrocefalus en reductie 
afwijkingen aan de ledematen. Er 
is geen bewijs dat dit ook geldt 
voor vrouwen met overgewicht. 
Obesitas geeft daarentegen juist een 
lagere prevalentie van gastroschisis. 
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obesitas, overgewicht, congenitale afwijkingen
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ANALYSE

We vroegen om commentaar aan 
Ellen Everhardt:

Voor ons als professionals is het 
heel interessant om de gang van 
nulliparae door de verloskundige 
zorgketen in beeld te zien. Voor de 
vrouw die voor het eerst zwanger 
is, zal figuur 2 meer weg hebben 
van een doolhof of iets uit de ho-
gere wiskunde. De kans is klein dat 
zij en haar partner, zelfs na gedegen 
uitleg, snappen wat hun kansen 
en risico’s zijn. Daarom past een 
objectieve blik op deze cijfers en een 
vereenvoudiging in begrijpelijke 
taal, zoals bijvoorbeeld hoort in een 
patiëntenfolder. Dus LVRinsight 

parae: de eerste lijn draagt circa 70% 
van haar nulliparae over en maar 
een kwart van de parae. 

INTENTIE EN REALITEIT

Het is interessant om ook in beeld 
te brengen hoe de eerste en tweede 
lijn samenwerken aan de hand van 
de gang van nulliparae door de ge-
hele verloskundige zorgketen. Dat 
kunnen we natuurlijk niet uitslui-
tend uit de LVR2 afleiden. 

Wij vroegen daarom de Stichting 
Perinatale Registratie Nederland 
om onderzoek te doen met gekop-
pelde bestanden (LVR1 en LVR2). 
Deze analyses leidden tot figuur 2. 
Dit stroomdiagram laat de relatie 
zien tussen de oorspronkelijke 
intentie en de werkelijkheid voor 
de plaats van bevalling voor alle 
(61.634) voldragen nulliparae in 
2007. Bij de figuur moet worden 
vermeld dat het – op basis van 
informatie uit de deelregistra-
ties – niet goed mogelijk is om de 
precieze omvang te schatten van de 
kleine groep vrouwen die planden 
om in de tweede lijn te bevallen 
maar uiteindelijk thuis bevielen. 
De figuur toont niet in welke fase 
van de zwangerschap een transitie 
plaatsvindt. Het blijkt dat over-
dracht tijdens de baring formidabel 
is: circa de helft van de bevallingen 
van nulliparae die in de eerste lijn 
beginnen eindigt in de tweede 
lijn – hetgeen de scherpe toename 
bij dag 0 in figuur 1 onderbouwt. 
Figuren 1 en 2 samen tonen aan 
dat het bij nulliparae tot en met de 
baring moeilijk is in te schatten of 
zij complicaties zullen krijgen.

INLEIDING

LVRinsight is inmiddels vrijgege-
ven voor de tweede lijn, die inzage 
heeft in de LVR2. Het is de bedoe-
ling dat ook de eerste lijn er de 
beschikking over krijgt, met inzage 
in de LVR1. En zo ook de kinder-
artsen, met inzage in de LNR. Het 
laatste artikel dit jaar gaat over een 
onderwerp dat over de grens tussen 
de eerste en tweede lijn heenkijkt: 
wat kunnen we zeggen over de 
overdracht van nulliparae tijdens 
de zwangerschap en bevalling? 

OVERDRACHT VANuIT  
DE EERSTE LIJN

Het leidt geen twijfel dat nulliparae 
een grotere kans hebben op compli-
caties dan parae. In de LVR2 blijkt 
dat bijvoorbeeld uit het aantal inter-
venties. Maar het blijkt ook uit de 
overdracht vanuit de eerste lijn. We 
concentreren ons hier op voldragen 
(≥ 37+0 weken) eenlingen.

Figuur 1 is afgeleid van uitsluitend 
LVR2-gegevens en toont de cumu-
latieve percentages nulliparae en 
parae die zijn overgenomen uit de 
eerste lijn, voor de laatste week 
van de zwangerschap tot en met de 
partus. Opvallend is dat van alle 
546.000 nulliparae die in de jaren 
1999-2008 werden overgedragen on-
geveer de helft werd overgenomen 
gedurende de laatste twee dagen 
van de zwangerschap of tijdens de 
partus. Voor de 517.000 parae was 
dat slechts een kwart. Deze curven 
zijn de laatste tien jaar vrijwel niet 
veranderd. Er worden aanzienlijk 
meer nulliparae overgedragen dan 

Wat ons opvalt in de LVR2

Uit de lijn der verwachting
t. DE NEEF1, C.W. HUKKELHOVEN2 EN A. FRANx3, MEt MEDEWERKING VAN E. EVERHARDt4

1 Fysicus, onafhankelijk auteur van VOKS2i

2 Arts-epidemioloog, Stichting Perinatale Registratie Nederland

3  Voorzitter Commissie Indicatoren, lid bestuur Stichting Perinatale Registratie Nederland (namens de NVOG)  
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Figuur 1. Moment van overname uit de eerste lijn 
van nulliparae en parae met een eenlingzwangerschap 
die ≥ 37 weken duurt.
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Het zou goed zijn als de eerste lijn 
ons hierin zou volgen.
We weten inmiddels ook dat 
laagrisicozwangeren die beginnen 
aan een thuisbevalling geen hogere 
kans hebben op perinatale sterfte of 
ernstige perinatale morbiditeit dan 
vrouwen die poliklinisch bevallen 
onder leiding van de eerstelijns ver-
loskundige.4 De huidige analyse laat 
echter zien dat het niet te voorspel-
len is welke eerstbarende een laag 
risico houdt tot en met het einde 
van de bevalling. In de Stuurgroep 
Zwangerschap en Geboorte is de 
groep eerstbarenden vanwege het 
hoge percentage verwijzingen apart 
onder de loep genomen. Er wordt 
gediscussieerd over hoe de verlos-
kundige zorg voor hen geoptima-
liseerd kan worden. Punten van 
discussie zijn onder andere: goede 
en objectieve voorlichting en het 
zo veel mogelijk terugdringen van 
verplaatsingen. 
Bevallen onder leiding van de 
eerstelijns verloskundige kan thuis, 
maar ook in geboortecentra of 
poliklinisch plaatsvinden. De plaats 
waar de zwangere onder leiding 
van de eerstelijnsverloskundige 
gaat bevallen zou gekozen moeten 
worden op grond van factoren als 
(slechte) behuizing, (on)veiligheid 
thuis, woon-ziekenhuisafstand én 
de kans op verplaatsing; maar niet 
vanuit emotie. 
De tijd is rijp om de zwangere en 
haar kind centraal te stellen en ad-
viezen te geven die hun belang die-
nen. Voorlichting over het risico van 
verplaatsingen zou daarbij hoog op 
de agenda moeten staan. Of dit item 
daadwerkelijk in het advies aan de 
minister van VWS wordt opgeno-
men is bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet bekend.
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bezien vanuit het perspectief van de 
patiënt.
Wat leert ons de voorliggende 
analyse? Dat voor alle vrouwen die 
vanwege hun eerste zwangerschap 
begeleid worden in de eerste lijn 
globaal de ‘een derde’ regel geldt: 
ongeveer een derde van hen wordt 
overgedragen tijdens de zwan-
gerschap en een derde tijdens de 
baring. Niet meer dan een derde 
bevalt daadwerkelijk onder leiding 
van de eerstelijnsverloskundige. 
Je kunt deze cijfers ook toespitsen 
op de acute zorg en kijken naar de 
vrouw die gaat bevallen ≥ 37+0 
weken. Dan verandert de regel naar 
‘50/50’. Want van alle nulliparae 
die aan het begin van de baring nog 
begeleid worden door de eerste lijn 
zal de helft alsnog worden overge-
dragen. Dit wordt bevestigd door 
eerder onderzoek waaruit ook bleek 
dat niet-vorderende ontsluiting de 
meest voorkomende reden voor 
overdracht tijdens de bevalling is. 
Tevens bleek dat twee derde van de 
vrouwen die worden overgedragen 
vanwege niet-vorderende ontslui-
ting medicamenteuze pijnstilling 
nodig heeft.1 Dit werpt op zijn minst 
vragen op over de doelmatigheid 
van de huidige organisatie. 
De huidige praktijk kan zonder 
goede voorlichting over kansen en 
risico’s niet anders dan leiden tot 
nogal wat ontevreden vrouwen 
vanwege gefrustreerde verwach-
tingen. Onderzoek heeft bevestigd 
dat met name vrouwen die ver-
plaatst worden tijdens de bevalling 
het meest ontevreden zijn; van de 
nulli’s die aan een thuisbevalling 
beginnen, is dat dus circa de helft!2 
Een recente Cochrane-review heeft 
aangetoond dat continue één-op-
één-begeleiding de kans op inter-
venties aan het einde van de baring 
doet afnemen.3 Die één-op-één-
begeleiding hebben wij als NVOG 
inmiddels in onze nota Praktijknor-
men klinische verloskunde opgeno-
men en als kwaliteit gedefinieerd. 

CORRESPONDENtIEADRES
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Figuur 2. Plaats van bevalling: van intentie naar 
werkelijkheid voor nulliparae met een voldragen 
eenlingzwangerschap in 2007.
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Tom de Neef die LVRinsight pre-
senteerde op de ledenvergadering 
in Utrecht. De data van tien jaar 
LVR vormen de basis om verlos-
kundige trends van de eigen kliniek 
te spiegelen met landelijke data. 
Veel maatschappen hebben al een 
bezoek gekregen van Tom de Neef, 
die het gebruik van dit instrument 
op locatie uitlegt. 

De Nota Eindtermen Klinisch Verlos-
kundigen is dit jaar aangenomen en 
intussen is een werkgroep, samen-
gesteld uit leden van de KNOV 
en NVOG, begonnen het beroeps-
profiel Klinisch Verloskundigen te 
beschrijven. 

De subspecialisaties binnen het 
vak hebben een officiële plaats 
gekregen binnen de NVOG. Na de 
oncologie, voortplantingsgenees-
kunde en perinatologie is nu ook 
het subspecialisme urogynaecologie 
binnen onze vereniging erkend en 
zal het register worden geopend. 

In het voorjaar was er de invitatio-
nal conference ‘De patiënt centraal’ 
voor patiëntenverenigingen en gy-
naecologen met als doel niet alleen 
een nadere kennismaking met de 
patiëntenverenigingen, maar ook 
een gedachtewisseling over wat 
patiënten belangrijk vinden als het 
gaat om de dienstverlening door 
de gynaecoloog en welke concrete 
zaken er zijn om in de toekomst 
samen op te trekken. 
Voor het kwaliteitsbeleid van onze 
vereniging zijn belangrijke stappen 
gezet. Er is thans een structurele 
financiering via de Stichting Kwa-
liteitsgelden Medisch Specialisten 
voor richtlijnontwikkeling, visita-
ties, implementatie en patiëntveilig-
heid. 
De ontwikkeling van richtlijnen is 
verder geprofessionaliseerd door 
het aanstellen van twee arts-onder-
zoekers. 
Dit jaar is een fraai kwaliteitsinstru-
ment aan ons arsenaal toegevoegd: 
LVRinsight, ontwikkeld door ir. 

Het jaar 2009 is bijna ten einde en 
hiermee eindigt ook de tweejaarlijk-
se bestuursperiode met Ellen Ever-
hardt als voorzitter van de NVOG. 
Zij was na Josien Holm (1996-1997) 
de tweede vrouwelijke voorzitter 
van onze vereniging. In de afgelo-
pen jaren is het aantal vrouwelijke 
gynaecologen in Nederland sterk 
toegenomen; thans is 46% van de 
actieve leden vrouw en onder de 
gynaecologen in opleiding is 77% 
vrouw. 
We hebben ernaar gestreefd om 
de samenstelling van het nieuwe 
bestuur weer een goede afspiege-
ling te laten zijn van onze vereni-
ging, rekening houdend met de 
verdeling over het land, afkomst uit 
academisch, opleidings- en niet-
opleidingsziekenhuis en rekening 
houdend met de verdeling man-
vrouw. 
Ten aanzien van dat laatste is dit 
helaas (nog) niet helemaal gelukt, 
maar verder kunnen we terugkijken 
op een jaar waarin we als vereniging 
veel hebben bereikt. Met name door 
de inzet van veel enthousiaste leden 
in commissies en werkgroepen zijn 
de meeste doelstellingen zoals die 
zijn geformuleerd in het beleidsplan 
2007-2010 inmiddels gerealiseerd. 
De ondersteuning van de directeur 
en medewerkers van het NVOG-
bureau is hierbij onmisbaar geweest. 
 
Naar aanleiding van achterblij-
vende verloskundige resultaten 
heeft de minister de Stuurgroep 
Zwangerschap en Geboorte geïn-
stalleerd. De NVOG heeft negen 
gynaecologen afgevaardigd die de 
belangen van onze patiënten heb-
ben ingebracht in de Stuurgroep en 
Taakgroepen. Begin 2010 verwach-
ten wij de belangrijke rapportage 
van de Stuurgroep, die richtingge-
vend zal zijn voor verbetering van 
de inhoud en organisatie van de 
verloskundige zorg in ons land. 

bestuur@nvog.nl

Jaarverslag bestuur NVOG 2009
F. REIJNDERS

1e secretaris 2005-2009

NVOG bestuur 2007-2009: Thierry van Dessel, Piet Scholten, Ellen Everhardt, 
Theo Helmerhorst, Banut Verbruggen, Marrije Buist, Frans Reijnders (niet op de 
foto: Jan van Lith) 
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elkaars verwachtingen. Onder het 
motto ‘de NVOG komt naar u toe’ 
heeft de directeur een aantal zie-
kenhuizen bezocht om enerzijds het 
beleid van het bestuur uit te dragen 
en meer bekendheid te geven en 
anderzijds om de verwachtingen 
van de leden te peilen. 

De globalisering gaat ook aan onze 
vereniging niet voorbij. Het bestuur 
heeft deelgenomen aan een interna-
tionale bijeenkomst in Parijs, waar 
de contacten met de besturen van 
de Britse (RCOG), Duitse (DGGG) 
en Franse (CNGOF) gynaecolo-
genverenigingen zijn verstevigd 
en ervaringen over belangrijke 
bestuurlijk thema’s van de beroeps-
verenigingen zijn uitgewisseld. 
Binnenkort zal een delegatie van 
de NVOG de RCOG in Londen 
bezoeken om nog meer ideeën op te 
doen met betrekking tot continuous 
professional development en e-learning. 

Tot slot: Het bestuur dankt alle 
leden die zich hebben ingezet voor 
het belang van onze vereniging op 
het gebied van wetenschap, oplei-
ding, kwaliteit en beroepsbelangen. 

Bestuur NVOG

De voorgenomen professionali-
sering van het bureau is voltooid 
onder leiding van onze directeur 
Veronique van Dooren. De functies 
op het NVOG-bureau zijn nu goed 
bezet, waarmee een professionele 
ondersteuning van bestuur en com-
missies is gewaarborgd.

De NVOG heeft in het verleden 
naam gemaakt met het project 
HOOG (Herziening Opleiding 
Obstetrie Gynaecologie). In mei 
2009 heeft een brede conferentie 
plaatsgevonden over het project 
BOEG (Bezinning Op Eindtermen 
Gynaecologen), dat zal anticiperen 
op de eisen die in de toekomst 
worden gesteld aan gynaecologen 
op het gebied van kennis, kunde, 
vaardigheden en competenties. 

Om onderbouwd invloed te kun-
nen uitoefenen op de instroom van 
nieuwe gynaecologen is dit jaar 
weer een NIVEL-enquête uitgezet 
die de behoefte aan gynaecologen 
in de toekomstige jaren in beeld zal 
brengen. 

Zoals in het beleidsplan verwoord, 
is het belangrijk dat bestuur en 
leden over en weer bekend zijn met 

Met het aannemen van de Nota Prak-
tijknormen Klinische Verloskunde laten 
we zien welke personele ondersteu-
ning en faciliteiten de gynaecoloog 
nodig heeft om op een kwalitatief 
verantwoorde wijze de verloskunde 
in het ziekenhuis vorm te geven. 
Het spreekt vanzelf dat de gynae-
coloog hierin verantwoordelijkheid 
moet nemen in zijn of haar rol als 
eindverantwoordelijk regisseur van 
de klinische verloskunde. 

Veel energie is gestoken in de 
nieuwe visuele identiteit van de 
NVOG. Bijna een kwart van de 
leden reageerde enthousiast op 
de oproep mee te denken over het 
nieuwe logo van de NVOG. De 
huisstijl is aangepast en nieuwe 
dassen en strikjes voor de heren en 
een fraaie sjaal voor de dames zijn 
tijdens het laatste Gynaecongres 
uitgereikt. Op dit congres werd 
ook de nieuwe website gelanceerd. 
De NVOG-website zal een steeds 
belangrijker medium zijn voor de 
onderlinge communicatie binnen 
de vereniging. De vergaderstukken 
worden sinds ruim een jaar per e-
mail naar de leden verstuurd. 
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zal ondergaan.” Het verdwijnen 
van de allround therapeutisch 
behandelaar is een vrij unaniem 
geluid. Een breed diagnostisch 
geschoolde allrounder lijkt wel 
belangrijk te blijven.
Een fraai citaat over de overname 
van delen van ons vak door andere 
disciplines: “Het succes van een 
vakgebied is afhankelijk van de 
kwaliteit die het biedt.”
Bij de vraag over technische 
ontwikkelingen komt veel los. 
“Er zullen TLC-robots komen met 
zachte handen, lieve stemmen, 
lekker eten en mooie ogen.” “Meer 
elektronisch contact met patiën-
ten.” “Robotchirurgie.”
Bij vragen over interne organisa-
tiestructuren: “Maatschappen zijn 
achterhaald. Er zijn zorgnetwerken 
ontstaan rondom patiënten.” “Ie-
dereen gaat in loondienst.”
Het multidisciplinaire team in de 
verloskunde zal volgens menigeen 
onder het dak van grote gespecia-
liseerde klinieken komen. “Eerste-
lijnsverloskundigen zijn in dienst 
van het ziekenhuis.”
Bij het maken van beleid ziet 
menigeen ook in 2025 nog een 
belangrijk rol voor de NVOG. 
“Belangrijk. We moeten overal 
vertegenwoordigd zijn. Doe je dat 
niet, dan zal er over je worden 
beslist.”
De citaten geven deels herkenbare, 
deels controversiële standpunten. 
Het is maar een fractie van de 
informatie. Er zal ook input van 
buiten onze beroepsgroep worden 
gevraagd. Wanneer er vervolgens 
een toekomstscenario met enige 
bandbreedte op papier gekomen 
is, zal het bestuur van de NVOG 
een wijsheidslag moeten maken. 
Daarin wordt in overleg met de 
vereniging bepaald welk scenario 
zich in redelijkheid ervoor leent 
om verdere vertaling naar meer 
detailniveau te maken, zodat 
uiteindelijk de eindtermen in beeld 

vraagt via internet informatie van 
verschillende gynaecologen en 
kiest dan met wie ze verder wil.” 
“Second opinions en vergelijkend 
warenonderzoek zijn de doodnor-
maalste zaak van de wereld.”
Over de opkomst van preven-
tieve geneeskunde: “Er zal een 
doorbraak komen in genetische 
profielen, hetgeen tot veel ethische 
discussies aanleiding zal geven” 
“Bij economische tegenspoed blijft 
er van preventieve zorg niet veel 
over”
De opkomst van de geriatrogy-
naecologie werd gepostuleerd, een 
vak dat sterk beïnvloed zal wor-
den door de young and beautiful 
forever groepering.
Betreffende de fysieke omgeving 
waarin men werkt: “Er zullen zo’n 
50-60 grote behandelziekenhuizen 
overblijven met vele poliklinische 
satellieten.” “De obstetrie is gecon-
centreerd in grote centra waarbij ik 
denk aan 3-5000 klinische partus.” 
“Er is als het ware een netwerk 
waarbinnen men zijn vak uitoe-
fent. Vaak zal men de werkzaam-
heden uitsmeren over meerdere 
locaties.” “Ik zie mijzelf deels in 
private zorg werken en deels in 
een academisch ziekenhuis.” “Er 
ontstaat een netwerksamenleving 
waarin de fysieke grenzen van een 
ziekenhuis zullen vervallen. Er zal 
meer worden samengewerkt bin-
nen het netwerk van de patiënt.” 
Over de rol van de allrounder en 
de opkomst van de subspecialisa-
tie het volgende: “Ik voorzie een 
duidelijke tweedeling tussen ener-
zijds subspecialisten en anderzijds 
generalisten.” “De gespecialiseerd 
allround gynaecoloog (…) heeft 
overzicht van gespecialiseerde 
functies en hun samenhang. Rol: 
coach, coördinator, bewaker en 
simulator samenhang.” “Samen 
met de vrouwengezondheidspecia-
list (allrounder) zal zij besluiten bij 
wie zij een bepaalde behandeling 

”Een onmogelijke vraag. Wie had 
de val van de muur, nine eleven of 
de kredietcrisis voorspeld? Nie-
mand, hoewel die kredietcrisis…” 
Via het BOEG-project werden 
honderd leden van de NVOG 
schriftelijk ondervraagd om hun 
beeld te geven over het werk 
van de gynaecoloog in 2025. De 
honderd vormen een zorgvuldig 
samengestelde afspiegeling van 
onze beroepsgroep. Meer dan de 
helft van de antwoorden is binnen 
en afgaande op wat onze enthousi-
ast reagerende collega’s schrijven, 
vormt er zich een steeds scherper 
beeld van wat ons volgens die 
collega’s in grote lijn de komende 
jaren te wachten staat. Er ligt al 
een rijke en groeiende verzameling 
voorspellingen. Die zal ons leiden 
tot een toekomstscenario op basis 
waarvan de NVOG interventies 
kan kiezen. Zijn we wel tevreden 
met die toekomst? Zijn gynaeco-
logen wel goed voorbereid op de 
komende tijd? 
Interventies zullen binnen het 
BOEG-project de herijking van de 
eindtermen voor de opleiding tot 
gynaecoloog betreffen. Door gy-
naecologen in opleiding optimaal 
op de toekomst voor te bereiden 
werken we aan kwaliteit van zorg, 
maar hebben we ook sturing op 
welke positie gynaecologen in de 
toekomst waar kunnen maken. We 
kunnen, als we goed voorbereid 
zijn, onze rol voor de toekomst 
kiezen. Opleiden is in die zin een 
vorm van besturen.
Het scenario (al of niet met varian-
ten) moet nog worden uitgewerkt, 
maar ik deel alvast enkele citaten 
met u (die dus nog geen volledig 
beeld kunnen geven).
Betreffende de arts-patiëntrelatie: 
“De arts zal meer optreden als 
coach in plaats van de paterna-
listische allesweter … De patiënt 
wordt actief subject in plaats 
van passief object.” “De patiënt 

bestuur@nvog.nl

Vooruitzien is regeren
F. SCHEELE
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Leden:
Marianne ten Kate
Jan van Lith
Marian Mourits
Frans Reijnders
Banut Verbruggen
Maarten Wiegerinck
Tjard de Cock Buning (extern adviseur)

de toekomst van ons vak ter spra-
ke willen brengen, schroom dan 
niet om contact op te nemen met 
onze projectcoördinator Nadine 
van der Lee (n.vanderlee@slaz.nl). 
Samen maken we de beroepsgroep 
sterk!

Fedde Scheele, voorzitter BOEG-
project 

zullen komen. Daar komen nog 
veel tussenstappen bij kijken.
U begrijpt dat deze toekomstver-
kenning alleen mogelijk is doordat 
er in de NVOG veel visie bestaat 
en men de moeite neemt die te 
delen. Bij de vervolgstappen zullen 
we wederom de hulp van vele col-
lega’s nodig hebben. Mocht u uw 
visie over bepaalde aspecten van 
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