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Editorial

Verzadigd
S.A. Scherjon

Door de enorme regenval en problemen met de af-
voer van al dat water staan de weilanden overal in 
het land blank. De grond is verzadigd. Het weer is zo 
zacht dat je je niet meer kan voorstellen dat het nog 
winter kan worden. Stel je voor dat nu voor een lan-
gere periode de vorst zou inzetten; wat zouden we 
enorm goed kunnen schaatsen op ondergelopen lan-
derijen en op de uiterwaarden.

Een gevoel van verzadiging zal zich voor het NTOG 
ook in dit jubileumjaar niet voordoen. Nog steeds 
hebben we het gevoel dat we er nog lang niet zijn 
en dat we in analogie aan Olof Palme1 – de in febru-
ari 1986 vermoorde Zweedse premier – juist op ver-
andering moeten blijven inzetten, hoewel dat juist 
veel moeilijker is dan te ordenen op stabilisatie. In 
het boek wordt beschreven hoe de nooit opgeloste 

moord op Palme een zeer sterk effect gehad heeft 
op de Zweedse samenleving – die echt veranderde – 
net zoals 21 jaar eerder de moord op Kennedy op de 
Amerikaanse samenleving grote effecten had. 

Veranderingen zijn er in deze 125e jaargang. Een 
nieuwe uitgever voor het NTOG; dit is het eerste 
nummer dat is uitgegeven door GAW ontwerp en 
communicatie in Wageningen en hoewel we ons best 
hebben gedaan om dat soepel te laten verlopen was 
dat toch niet helemaal eenvoudig. Met de bijdrage 
van Professor Heintz sluiten we de rubriek “Gynae-
cologen in den Vreemde af” en we willen proberen 
de rubriek “NOBT” (Nederlands Onderzoek in Bui-
tenlandse Tijdschriften) een belangrijkere plaatst in 
ieder nummer te geven. De drie gebiedsredacteuren 
(Jim van Eyck – Perinatologie, Pim Ankum – Gynae-

Beekvliet	2012
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over de herhaalde miskraam) en van de derde stu-
die (langetermijnuitkomsten van de GRIT-studie) de 
helft van de geïncludeerde patiënten uit Nederland 
komen. In klinische vraagstukken moet het eigenlijk 
nooit (te) vast liggen – ook niet in strikte protocollen – 
terwijl er in de maatschappelijke organisatie van de 
zorg juist mogelijk wel winst te behalen is, door te 
streven naar evenwichtige bestendiging. Hoewel, in 
overeenstemming met de woorden van Palme, ver-
anderingen ook daar verbeteringen beloven. Om ook 
daar de verzadiging te voorkomen moeten we – net 
zoals bij het onderzoek – bij die veranderingen zelf 
meer richtinggevend zijn en het ons niet laten over-
komen. Het mag niet zo zijn dat de overheid gaat 
ordenen op kerngetallen (die me doen denken aan 
produktienormen uit de Sovjet-tijd) die we zelf moe-
ten aanleveren en waarbij de ziekenhuizen wel een 
95%-inkomenstengarantie hebben verkregen, terwijl 
degene die aan de poort staan van deze inkomsten 
toch eigenlijk geen idee hebben hoe het gaat uitpak-
ken in 2012. 
Het gevoel dat “het wel zal meevallen” lijkt op ver-
zadiging!        

Literatuur
1.  Bondeson, Jan, Blood	on	the	snow:	The	killing	of	

Olof	Palme. Cornell University Press, 2005. ISBN 
0-8014-4211-7.

 “Politiek – dat is een kwestie van willen, van iets 
willen. Politiek is veranderingen willen, omdat 
veranderingen verbeteringen beloven, de fantasie 
en de daadkracht voegen, en dromen en 
visioenen stimuleren”.

2. Spong, C.Y., What	is	new	in	Maternal-Fetal	
Medicine. Best articles from the past year. Obstet 
Gyn. 2012; 119: 168-170.

cologie en Velja Mijatovic – Voortplantingsgenees-
kunde) zullen de rubriek actief gaan “beheren”, 
waarbij Sjors Coppus, die jarenlang deze rubriek in 
zijn eentje gedaan heeft – waarvoor onze dank “in 
bewondering” – zich vooral voor de gynaecologie 
gaat inzetten. Iedere literatuurtip naar hen is wel-
kom! Ook zal Inge Ebisch in ieder nummer enkele 
vragen van de voortgangstoets aan jullie voorleggen 
en daarna op de volgende bladzijde bespreken. En, 
we hebben ons voorgenomen om samen met de ju-
bileumcommissie ook ruim aandacht te geven aan 
het aanstaande, 125-jarige jubileum. Veranderingen, 
maar voor alle suggesties en andere zaken houden 
we ons aanbevolen.

Ook de discussie over de opleiding is nog lang niet 
verzadigd. Het stuk van Michiel Westerman over 
BOEG en de commentaren van assistenten, BOEG-
voorzitter en NVOG-bestuursvoorzitter, naast die 
van gynaecologen moeten ook reacties oproepen bij 
lezers en – in navolging van de bijdrage van profes-
sor Trimbos- is het NTOG bij voorbaat een medium, 
waar alle leden betrokken bij zijn, om deze discussie 
verder te voeren.

Verzadigd als we soms zijn voor allerlei organisato-
rische veranderingen – hoe is het bijvoorbeeld mo-
gelijk geweest dat de eerste echte informatie over de 
praktische invoering van DOT pas twee weken komt 
voordat deze, op 1 januari, wordt ingevoerd – een pe-
riode waarin veel collegae juist wisselend aanwezig 
zijn? Daarentegen moeten we juist vakinhoudelijk 
nooit verzadigd zijn; juist wel heel veranderingsbe-
reid. Dat zijn we ook getuige het editorial van Ob-
stetrics & Gynaecologie2, waar van de zes besproken 
artikelen er twee volledig Nederlands zijn (DIGITAT 
– groeivertraging à terme – en het ALIFE-onderzoek 

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 125, februari 201201
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Honderd jaar  
tang van Kielland

Eponiemen, deel 2

A.T.M. Verhoeven

Inleiding
In het vorig nummer van het Tijdschrift voor Obste-
trie en Gynaecologie is het eerste deel van dit artikel 
geplaatst: Honderd jaar tang van Kielland. Eponie-
men, deel 1. Daarin werden de voorgeschiedenis, het 
ontwerp, de applicatietechnieken en de opkomst in 
de eerste vijftig jaar beschreven. Hierna volgde een 
neergang.

Neergang in de tweede vijftig jaar 
De teloorgang van het gebruik van de kielland hangt 
samen met drie factoren: 1) het tussen 1925 en 1945 
geleidelijk aan vervangen van de hoge tang door ver-
sie en extractie of keizersnede, 2) de opkomst van 
de vacuumextractor van Malmström (1954) en 3) 
de controversen over de middentang vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Dat was een gevolg van 
opvattingen van opinieleiders; onvoldoende oplei-
ding en ervaring, en door angst voor claims die el-
kaar in een vicieuze cirkel versterkten.24

Ad	 1)	 Keizersnede.	 Dank zij de veiliger operatie- en 
anesthesiemethoden en bloedtransfusie daalde de 
gecorrigeerde moedersterfte ten gevolge van de kei-
zersnede in de periode 1900-1950 van 7 naar 1,3% 
en tot 0,13% bij electieve sectio’s in opleidingsklinie-
ken.25 In de periode 1925-1945 werd de hoge tang 
vrijwel geheel door de sectio verdrongen vanwege de 
hoge kinderlijke mortaliteit. Toch werd nog tot in de 
vijftiger jaren de hoge tang op Hodge 2 bij niet uit-
puilende schedel verricht. Citaat uit 1953: “zelfs de 
specialist gaat er ongaarne toe over. In ongeoefende 
handen is de hoge forceps een voor moeder en kind 
zeer gevaarlijk wapen.”2. In 1963 werd het dilemma 
als volgt verwoord: “Als de schedel boven het derde 
vlak van Hodge staat zal men soms moeten kiezen 
tussen tang-extractie en versie en extractie. Indien 
het vruchtwater niet al te lang geleden is afgelopen 
en de schedel dus nog niet sterk is gemouleerd , en 
indien er geen wanverhouding is tussen schedel en 
bekken zal versie en extractie de voorkeur verdienen 
boven een hoge tang.”8

Thans is een hoge tang practisch geheel verlaten. 

Mits er geen wanverhouding is, bij goede uitvoe-
ringstechniek, specifieke ervaring, en mits er een 
spoedsectio verricht kan worden, kan soms een trial-
vacuümextractie worden verricht.15, 26, 40 

Ad	 2)	 Vacuumextractor.	 Een van de voordelen van 
de vacuumextractor is dat de inwendige spildraai 
tijdens de tractie “vanzelf” plaats zal vinden. Het 
adagium luidt daarom: “de vacuumextractor is een 
slim instrument voor domme mensen, de forceps een 
dom instrument voor slimme mensen” (em. prof. M. 
Thiery, Gent). Bij een achterhoofdsligging met het 
achterhoofd dwars of links- c.q. rechtsachter kan een 
rotatieforceps hierdoor achterwege blijven, en wordt 
tegenwoordig aan de vacuumextractor meestal de 
voorkeur gegeven.
Het blijft belangrijk om altijd direct het voor de si-
tuatie juiste instrument te kiezen. In Dublin moest 
een kwart van de vacuümextracties forcipaal worden 
voltooid! Hierdoor ontstaat 45% van de subgaleale 
hematomen. In situaties waar het echt aankomt op 
effectiviteit en snelheid is de forceps iets meer su-
perieur [OR 1.69 (95%CI. 1.31.-2.19), Cochrane review 
2005]26. De kans op een succesvolle vaginale kunst-
verlossing is groter dan met de vacuumextractor: 
92% < > 88%.
Men kan zich afvragen of er nog een plaats is voor 
de forceps na een mislukte vacuümextractie. Een re-
cente door de beroepsvereniging aanbevolen cursus 
stelt:
“NIET als er geen indaling met de vacuum plaats 
vond ondanks adequate tractie.
WEL als de tractie inadequaat was: bij een geplooid 
caput succedaneum, lekkend instrumentarium, geen 
medewerking van de vrouw: dan kan het gerecht-
vaardigd zijn om een forceps te gebruiken. Die beslis-
sing moet door een ervaren gynaecoloog genomen 
worden.”27

Ad	 3)	 Anti-(midden)tang	 filosofie. Al in 1963 consta-
teerde Danforth bij opleidingassistenten onvoldoende 
kennis van bekkenvormen, baringsmechanisme en 
inzicht in de bekkenafmetingen voor de middentang.
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Bovendien waren de uitkomsten voor het kind niet 
slechter na een mislukte kiellandrotatieforceps. Een 
retrospectieve studie vergeleek 552 kiellandforceps-
rotaties, 95 Scanzoni-manoeuvres33 met een ander 
tangtype, en 160 casus met manuele correctie waar-
na tangverlossing. Er bleek geen verschil in neona-
tale of maternale uitkomst ongeacht de indicatie.34 

[LE B]
Er waren in 2000 nog geen gerandomiseerde verge-
lijkende klinische onderzoekingen met een langeter-
mijnfollow-up waaruit een conclusie getrokken zou 
kunnen worden over de vraag of de middentang een 
verantwoorde keus is.35 Evenmin over de keus kiel-
landrotatieforceps of rotatievacuumextractie.26

Door de toename van epiduraalanesthesie vanaf 
1970 nam de “deep transverse arrest”, en het gebruik 
van de Kielland hierbij toe.36 

Retrospectieve patiënt-controleonderzoekingen tonen 
voor het kind geen verschil tussen middentang, vacu-
umextractie en secundaire sectio.37,38 [LE B]
In klinieken waar rond 1985 de middentang werd ge-
bruikt waren de sectiopercentages de helft lager dan 
waar die niet werd toegepast.45 

Dat geldt ook anno 2010 in de Noorse Universiteits-
kliniek van Bergen en die van Hagesund, waar 57% 
van de Noorse forcipale extracties plaats vinden.
(grafiek 1)
Vanaf 2004 leidde een voorkeur voor de forceps bo-
ven de vacuum bij gelijke keus tot een afname van 
de vacuum- en sectiopercentages. Zie grafiek 2.

In de afgelopen 6 jaar werden door 4 gynaecologen 
118 kiellandforceps verricht met 90% succes. De kiel-
land werd met name gebruikt bij transverse arrest 

Het afnemend gebruik van de forceps in het alge-
meen werd in de jaren 1965 – 1995 beïnvloed door: 
1)  het verminderde onderricht in de mechanische 

aspecten van de verloskunde; het verminderde 
onderwijs in het klinisch bekkenonderzoek was 
onlosmakelijk verbonden met verminderd onder-
richt in de techniek van de tangverlossing;

2)  een toevlucht tot de sectio caesarea en mogelijk 
de vacuümextractie;

3)  de angst voor claims.28 
Rond 1980 ontstond er in de USA een ‘anti-midden-
tangbeweging’ wegens claims na traumatische her-
senbloedingen gepubliceerd in case reports zonder 
controles.29,30

Toch bleek er in Engeland geen verschil in neonatale 
uitkomst tussen de Kiellandrotatieforceps, spontane 
geboorte of de niet-rotatieforceps.29 [LE B].
Studies die deze middentang met de secundaire sec-
tio vergeleken wezen niet op een slechtere uitkomst 
voor het kind.31,32[LE B]

Afbeelding	25.	Vier	hoofdtypen	van	het	bekken	met	hun	invloed	op	het	baringsmechanisme.	(AJOG	1963;	86:	
29-37)
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Bergen	en	district	Haugesund	meest	rechtse	stippen.
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tot mid-cavity, en niet-vorderende indaling bij dorso-
posterieure achterhoofdsligging.

Beschouwing 
Iedere gynaecoloog hoort het gebruik van minstens 
één rotatie-instrument te beheersen.26

In het verleden beschouwden obstetrici de vaginale 
kunstverlossing bij niet-vorderende uitdrijving als het 
beste bewijs van hun instrumentele vaardigheid, en 
werd de overgang naar een secundaire sectio vaak 
nog als een “nederlaag” beschouwd. Ten onrechte: 
die kunstvaardigheid berust immers niet alleen op 
technisch handelen, maar vooral in het vermijden 
van de moeilijke forcipale extractie “door een goed 
klinisch inzicht van de verloskundige“21. Reeds Bau-
delocque drukte dit kort en kernachtig uit: ”Non vi 
sed arte” (Niet	 door	 krachtsuitoefening	 maar	 door	
kunstbewerking)39. Deze kernaanbeveling loopt tot 
in de huidige tijd als een rode draad door alle arti-
kelen, leerboeken en richtlijnen over de kiellandfor-
ceps,40,41 [LE D].
Een middentang en forcipaal roteren, vereist speci-
fieke ervaring, en tevoren moet de kans op slagen 
groot geacht worden. Voorwaarden zijn bovendien: 
een nog redelijk goede foetale conditie, geen wan-
verhouding en goede anesthesie: een pudendusblok 
is onvoldoende: epiduraal- of algehele anesthesie 
is vereist. Bij mislukken ervan – geen progressie  
binnen enkel tracties, bevalling niet binnen vier 
tracties – moet een spoedkeizersnede kunnen wor-
den verricht.26,42,43,44 Benadrukt moet worden dat 
voor een tang- (of vacuum-)extractie de uitdrijvende 
kracht van de moeder een essentiële bijdrage levert 
die niet (geheel) door fundusexpressie vervangen 
kan worden. Dit vereist extra aandacht voor optima-
le weeënactiviteit, het goed volgen van het caput en 
een soepel verloop, met name als er algehele anes-
thesie moet worden toegepast.
Onderzoek naar de effectiviteit van operatieve ver-
loskunde wordt gehinderd door potentiële bias als 
de bekwaamheid van de operateur en kleine aantal-

len onder gelijke omstandigheden. De recente dis-
cussies over bekkenbodemletsel hebben sinds 1989 
de toepassing van de forceps in Nederland drastisch 
verminderd. Forcipale extractie is vermoedelijk een 
risicofactor voor laevatoravulsie: odds ratio: 3.83 (CI 
1,34-10.94).46 Maar laedering van de tractus genitalis 
hangt wellicht meer af van de indicatiestelling, erva-
ring van de hulpverlener en de obstetrische cultuur 
van het instituut, dan van het instrument.47 
De keerzijde van dit primaat van de vacuum is een 
toegenomen kans op mislukking van de vacuümex-
tractie, waarna door toepassing van de forceps het ri-
sico voor het kind toeneemt. Daarom is het de kunst 
om vanaf het begin het juiste instrument te kiezen.26 

Bovendien kent de secundaire sectio ook een signifi-
cante morbiditeit en heeft die gevolgen voor toekom-
stige zwangerschappen en bevallingen.
Sommigen betreuren dat de kunst van de operatieve 
verloskunde en andere obstetrische technieken on-
voldoende wordt onderricht.28 Internationaal zijn er 
grote verschillen in de toepassing van de forceps: in 
Finland bijna nihil, in Angelsaksische landen meer 
dan elders; in de VS weer meer dan in Europa. In 
Nederland heeft de toepassing van de kielland geen 
hoge vlucht genomen, en was het vooral de “Am-
sterdamse school” die hem op specifieke indicatie 
toepaste. Rotatieforcepsen zijn in Nederland onge-
bruikelijk geworden; keizersneden worden simpeler 
gevonden dan de meer uitdagende vaginale kunst-
verlossingen als de kiellandforceps en vervangen die 
in toenemende mate. 
Het huidige overgebleven indicatiegebied is op grond 
van bovenstaande dus vooral de arrest in dwars-
stand voorbij H3, de A.a.l/r.a.., A.a.a., de aange-
zichtsligging k.v. en de tang op het nakomend hoofd 
bij stuitgeboorte. Bij die laatste indicatie prefereren 
sommigen de kielland boven de piperforceps vanwe-
ge zijn minder plompe bouw en omvang.

Obstetrici die alleen nog een lage tang verrichten zul-
len ongewild ook middentangen verrichten. Daarom 
wordt aanbevolen die middentang wel te blijven on-
derrichten.48

Thans moeten tangverlossingen getraind worden op 
een fantoom onder leiding van competente docenten 
en moet men aantonen dat men deze ingrepen be-
heerst.49 Er zijn anno 2005 nog slechts drie forcipale 
extracties vereist in het portfolio, eventueel te ver-
vangen door fantoom.50 Ook voor het onderhouden 
van vaardigheden zijn fantoomoefeningen onder lei-
ding van een ervaren docent onontbeerlijk.51

In de VS beginnen ziekenhuismanagers, aansprake-
lijkheidsverzekeraars en certificerende instanties al 
te eisen dat de gynaecoloog diens vaardigheden on-
der meer op het fantoom demonstreert alvorens een 
toelatings- of verzekeringsovereenkomst gesloten kan 
worden.52
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Grafiek	2:	de	sectio-,	vacuum-,	en	forcepspercentages	
in	Bergen	ten	opzichte	van	Noorwegen.	Invloed	van	
de	herintroductie	van	de	(Kielland)forceps	vanaf	
2004.
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Biografie
Christian Caspar Gabriel Kielland werd op 10 novem-
ber 1871 in het Zuid-Afrikaanse Zululand geboren, 
waar zijn vader Olaus Kielland (1833-1898) zende-
ling was. Zijn moeder was Hanna Olsen (1842-1913). 
De familie uit Stavanger had sinds twee eeuwen 
een scheepvaartonderneming. Het gezin keerde vijf 
jaar voor de Zoeloe-oorlog, in 1874 terug naar Brön-
nöysund in het Noorden van Noorwegen. Na mid-
delbaar onderwijs aan de Kathedralskole in Oslo 

studeerde hij geneeskunde aan de Kristiana Univer-
siteit van Oslo van 1891 tot 1899. Na chirurgische 
ziekenhuis- en huisartsen assistentschappen speci-
aliseerde hij zich vanaf 1902 tot vrouwenarts. Van 
1909 tot 1914 combineerde hij een privépraktijk in 
Oslo met een assistentschap aan de verloskundige 
universiteitskliniek, waar hij in 1915 als docent werd 
benoemd. Kielland opereerde in het katholieke hos-
pitaal van Oslo en beoefende tot zijn dood thuisbe-
vallingen. In 1908 gaf hij een lezing voor de chirurgen 
van de Kristiana over de tangverlossing en publi-
ceerde over de door hem gewenste bajonetvorm.53 
Hij ondervond tegenwerking van het hoofd van de 
toenmalige enige universiteitskliniek Kristiana (Oslo), 
Prof. Kristian Brandt. In 1910 demonstreerde hij zijn 
forceps in Kopenhagen en in enkele Duitse klinieken; 
maar pas in 1915 werd zijn forceps bekend door een 
bezoek aan de Münchense Gynaecologenvereniging 
op uitnodiging van professor Döderlein54 en door zijn 
publicaties.12,13

Afbeelding	26:	Kielland	op	nakomend	hoofd..

Afbeelding	27:	Christian	Kielland	(1871-1941)

In eigen land vond zijn forceps vooral ingang buiten 
Oslo, met name in de Kvinneklinikken in Bergen van-
af 1926 tot de tijdelijke neergang voor 2004; de tang 
werd in de gehele wereld aanvaard en toegepast. 
Hij bezocht Engeland en Amerika om zijn tang te de-
monstreren. Ian Donald schreef in 1979: “To Kielland 
must go the honour of making the greatest single ad-
vance in forceps design, since when little of major 
importance has come on the scene“.55 Hij overleed 
op 18 maart 1941 aan een cerebrovasculair accident.

Commentaar en informatie werden gegeven door em. 
prof.dr. G.G.M. Essed, Dr. J.M.J. Dony en Dr. Kåre Au-
gensen, obstetricus aan de Universiteit van Bergen, 
Noorwegen 
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Samenvatting 
In 1910 demonstreerde Kielland (1871-1941) voor het 
eerst de door hem ontworpen forceps. Een eeuw 
later is het zinvol te bezien of de toepassing van zijn 
tang nog past binnen onze huidige inzichten. Daar-
om worden de voorgeschiedenis, het instrument, 
de toepassing in verleden en heden beschreven, 
evenals een biografie van Kielland.

Trefwoorden
Kiellandforceps, rotatieforceps, verloskundige ge-
schiedenis, operatieve verloskunde

Summary
A century after Kielland (1871-1941) demonstrated 
his forceps for the first time rethinking about its 
practice is meaningful. History, instrument, former 

and present day practice are described, completed 
by a short biography.

Key words 
Kielland forceps, rotational delivery, obstetric his-
tory, operative obstetrics.
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gang heeft 60 tot 76% van de Nederlandse vrouwen 
in meerdere of mindere mate last van vasomotore 
klachten (figuur	 1). Ruim een kwart hiervan raad-
pleegt hiervoor haar huisarts of gynaecoloog2 (figuur	
2). Aan de basis van opvliegers staat een verstoring 
van de thermoregulatie in de hypothalamus (vernau-
wing van de nulzone) als gevolg van de oestrogeen-
daling. De hoogste frequentie wordt waargenomen in 
de periode van 6-12 maanden na de menopauze (van 
één opvlieger per dag tot meerdere opvliegers per 
uur). De prevalentie is afhankelijk van de etniciteit 
met lagere prevalenties onder Aziatische vrouwen en 
hogere prevalenties onder negroïde vrouwen versus 
Kaukasische vrouwen.3 Bij 85 tot 90% van de vrou-
wen verdwijnen opvliegers grotendeels na een peri-
ode van vier tot vijf jaar. Ongeveer 10 tot 15% van de 
vrouwen rapporteert meer dan vijf jaren na de me-
nopauze nog steeds last te hebben van opvliegers.4

Naast opvliegers en nachtelijk zweten kunnen klach-
ten van urogenitale atrofie, seksuele disfunctie, ge-

Introductie
De meeste vrouwen in de westerse wereld maken 
de menopauze door tussen hun 45ste en 55ste le-
vensjaar met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar.1 De 
menopauze (het moment van de laatste menstruatie 
in retrospect bepaald na 12 maanden amenorroe) is 
het eindstadium van het genetisch geprogrammeerde 
verlies van ovariële follikels en daarmee het moment 
waarop de ovariële oestrogeenproductie stopt. De 
periode rond de menopauze wordt de perimenopau-
ze, het climacterium of de overgang genoemd. De 
duur van deze fase is variabel en begint vaak met het 
onregelmatig (en veelal anovulatoir) worden van de 
menstruele cyclus. De levensfase na de menopauze 
wordt de postmenopauze genoemd. 

Overgangsklachten
De meest specifieke klachten van de overgang zijn 
vasomotore verschijnselen (opvliegers en nachte-
lijk zweten) en vaginale droogheid. Rond de over-

Overgangsklachten:  
evidence-based 

behandelopties anno 2012
Tijd voor nuancering

V. Mijatovic, H. de Vries en J.W. van der Slikke

Figuur	1:	Prevalentie	van	overgangsklachten	(%)	in	
een	Nederlandse	steekproef	van	600	Nederlandse	
vrouwen	(blauw)	in	vergelijking	tot	vrouwen	
(N=3601)	uit	zeven	andere	landen	van	de	EU	(groen)	
anno	2005	[2].

Figuur	2:	Overgangsklachten	(%)	die	aanleiding	zijn	
tot	het	raadplegen	van	huisarts	of	gynaecoloog.	
Nederlandse	vrouwen	(blauw;	N=600)	versus	
vrouwen	(groen;	N=3601)	uit	zeven	andere	landen	
van	de	EU	anno	2005	[2].
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toediening van oestrogenen effectiever dan syste-
misch gebruik ervan9 (bewijskracht A1). De nood-
zaak van toevoeging van een progestageen aan 
vaginale oestrogeen behandeling bij vrouwen met 
een uterus ter voorkoming van endometriumhyper-
plasie staat nog steeds ter discussie. Bij een behan-
deling van korte duur lijkt dit niet noodzakelijk. 
Oestriol verdient de voorkeur aangezien dit minder 
wordt geresorbeerd dan oestradiolbevattende pre-
paraten8 (bewijskracht A1). 

Risico’s:
•  Het risico van diep veneuze trombose en longem-

bolie is significant verhoogd in het eerste jaar van 
HT10. In de re-analyse van de WHI-data is dit risico 
niet aangetoond bij vrouwen die oestrogeen mo-
notherapie gebruikten in tegenstelling tot vrouwen 
met gecombineerde HT11 (bewijskracht A2). 

•  Het risico van hart- & vaatziekten is niet verhoogd 
bij vrouwen tussen de 50-59 jaar die starten met 
HT binnen tien jaar na de menopauze12 (bewijs-
kracht A2). Indien het interval van de menopau-
ze tot de start van de behandeling langer wordt, 
neemt de kans op hart- & vaatziekten wel toe. Dit 
risico wordt significant indien HT wordt gestart na 
het 70e levensjaar (of bij meer dan 20 jaar na de 
menopauze)10 (bewijskracht A2). 

•  Het risico van borstkanker bij gebruik van oestro-
geen monotherapie (bij vrouwen met een status 
na hysterectomie) is significant verlaagd bij een 
gemiddelde follow-upduur van 10,7 jaar (HR, 0.77; 
95% CI, 0.62-0.95 )13,14 (bewijskracht A2). Daar-
entegen is bij gecombineerd oestrogeen-progesta-
geengebruik aangetoond dat een verhoogde kans 
(HR 1.24; 95%CI 1.01-1.54) op borstkanker bestaat 
bij een gemiddelde follow-up van 5,6 jaar10 (be-
wijskracht A2). Dit effect treedt op in het derde tot 
vierde jaar van gebruik. 

wrichtsklachten en depressieve gevoelens geuit 
worden5 (figuur	2). 

Therapeutische opties
Inmiddels wordt bij de ontwikkeling van evidence-
based richtlijnen rekening gehouden met de ‘zwaar-
te’ van het voorhanden zijnde wetenschappelijk 
bewijs. Hierbij wegen uitkomsten afkomstig uit sys-
tematic reviews en meta-analyses het zwaarst. In dit 
artikel willen wij u tonen wat de stand	van	zaken is 
anno 2012 met betrekking tot diverse behandelingen 
van overgangsklachten in relatie tot de voorhanden 
bewijskracht zoals die gebruikt wordt binnen de evi-
dence based medicine (Tabel	1).

1.  Hormoontherapie (HT): oestrogeen al dan niet  
gecombineerd met een progestageen

Het is noodzakelijk om bij vrouwen met een uterus 
oestrogeen te combineren met een progestageen om 
endometriumcarcinoom te voorkomen.

Indicaties:	 
•  Behandeling van vasomotore klachten en urogeni-

tale atrofie. 
Effectiviteit:	
•  Het is bewezen dat HT effectiever is in de behan-

deling van opvliegers en nachtelijk zweten dan  
placebo6 (bewijskracht A1). 

•  Het is bewezen dat vaginale behandeling met oes-
trogenen (tablet, ring, crème) effectiever is in ver-
lichten van de klachten ten gevolge van vaginale 
atrofie dan placebo7 (bewijskracht A1). 

•  Het is aangetoond dat vaginale oestrogeenbehan-
deling effectiever de incidentie van recidiverende 
urineweginfecties verlaagt dan placebo8 (bewijs-
kracht A2). Dit is waarschijnlijk het gevolg van een 
gunstige verandering in de vaginale flora. 

•  Bij de behandeling van urogenitale atrofie is lokale 

Bewijskracht niveau Sterkte van het bewijs (evidence)
 A1   Meta-analyses die tenminste enkele gerandomiseerde onderzoeken van A2-niveau 

betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn.
 A2   Gerandomiseerd klinisch onderzoek van goede kwaliteit en met voldoende  

omvang en consistentie.

 B   Gerandomiseerde klinische trials van mindere kwaliteit of onvoldoende omvang  
of andere vergelijkend onderzoek (cohort studies of case-control studies)

 C  Niet vergelijkend onderzoek

 D  Mening van deskundigen

 E  (Dier)experimenteel onderzoek

Tabel	1:		Classificatie	van	mate	van	bewijskracht	voor	interventiestudies.
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wordt enig effect gezien in de behandeling van op-
vliegers. Het effect van deze middelen is zwakker 
dan dat van HT20 (bewijskracht A1). Geadviseerd 
wordt deze middelen vooral te gebruiken bij symp-
tomatische vrouwen bij wie HT is gecontraïndi-
ceerd zoals o.a. bij mammacarcinoom21.

Risico’s:
•  Onvoldoende follow-up data beschikbaar om aan-

bevelingen te doen.

5. Lifestyle modificaties
Indicatie:
• Behandeling van vasomotore klachten.
Effectiviteit:
•  Een lage tot matige consumptie van alcohol (≤ 1 

standaardglas alcoholhoudende drank/dag) is niet 
geassocieerd met een meetbaar effect op opvlie-
gers21 . 

•  Er zijn aanwijzingen dat vrouwen die roken meer 
opvliegers hebben dan vrouwen die niet roken21. 
Het is echter onbekend welk effect het stoppen 
met roken heeft op opvliegers. 

•  Het is niet aangetoond dat lichaamsbeweging een 
vermindering van opvliegers geeft22 (bewijskracht 
A1). 

•  Postmenopauzale vrouwen met een BMI > 25 rap-
porteren meer opvliegers dan vrouwen met een 
BMI ≤ 22. Interventiestudies naar het effect van 
afvallen op het verminderen van op vliegers bij 
post menopauzale vrouwen met overgewicht of adi-
positas ontbreken. 

Discussie
Vasomotore klachten kunnen een belemmering 
vormen voor het dagelijks functioneren. Het ver-
minderen van deze klachten geeft een stijging van 
de kwaliteit van leven23. De meest effectieve en ra-
tionele behandeling is die met oestrogenen, al dan 
niet gecombineerd met progestagenen. Sinds 2002 
is door de publicaties vanuit de Womens	 Health	
Initiative	 (WHI)	 trial10 en de Million	 Women	 Study 
(MWS) 24 rond het verhoogde risico op borstkanker/
hart- en vaatziekten (HVZ) bij langdurig gebruik van 
HT het aantal voorgeschreven recepten voor deze 
groep farmaca drastisch afgenomen	 (figuur	3). Voor 
Nederland vertaalde zich dat in een afname van HT-
recepten van 37% in 2002 naar 4% in 2004 onder 
postmenopauzale vrouwen die de huisarts consul-
teerden wegens overgangsklachten 25. Dit is in over-
eenstemming met een steekproef2 in 2005 onder 
4201 postmenopauzale vrouwen uit zeven Europese 
landen waarbij Nederland met 5% HT-gebruiksters 
afsteekt tegen het Europese gemiddelde van 20% 
(figuur	 4). Dit verschil in HT-gebruik lijkt verklaard 
te worden door twee factoren. Enerzijds een snelle 
implementatie onder Nederlandse huisartsen van de 
aanbevelingen van Lagro-Janssen et al26 ten aanzien 

2. Tibolon
Tibolon wordt na orale inname omgezet in drie me-
tabolieten, waarvan er twee een oestrogene en één 
een progestagene en zwak androgene activiteit heeft. 
Tibolon gedraagt zich daarom in sommige opzich-
ten als continu gecombineerde oestrogeen-progesta-
gentherapie.

Indicatie:	
• Behandeling van vasomotore klachten.
Effectiviteit: 
•  Het is aangetoond dat tibolon effectiever is in de 

behandeling van opvliegers en nachtelijk zweten 
dan placebo15 (bewijskracht A2).

Risico’s:
•  Het is nog onzeker of tibolon gebruik gepaard gaat 

met een verhoging van het borstkankerrisico. De 
enige gerandomiseerde studie toont na 3 jaar tibo-
longebruik een verlaagde incidentie van borstkan-
ker aan versus placebo16 (bewijskracht B). Hierbij 
dient men aan te tekenen dat borstkanker in deze 
studie niet het primaire eindpunt was. 

•  Bij borstkankerpatiënten is het risico van een reci-
dief significant verhoogd bij tibolongebruik versus 
placebo zonder dat daarbij de mortaliteit is toege-
nomen17 (bewijskracht A2)

3. Fyto-oestrogenen
Fyto-oestrogenen is een verzamelnaam voor alle 
plantaardige stoffen en/of de metabolieten daarvan 
die een oestrogene activiteit hebben. Deze stoffen 
worden teruggevonden in minstens 300 planten-
soorten. De voornaamste fyto-oestrogenen zijn de 
isoflavonen, zoals genesteïne en daidzeïne die voor-
namelijk in sojaproducten en andere peulvruchten 
voorkomen. 

Indicatie: 
• Behandeling van vasomotore klachten.
Effectiviteit:
•  Er is geen bewijs dat fyto-oestrogenen werkzaam 

zijn in de behandeling van vasomotore klachten 
versus placebo18 (bewijskracht A1).

Risico’s:
•  Er zijn aanwijzingen dat fyto-oestrogenen een sti-

mulerende werking hebben op borstkankercellen 
in vitro19 (bewijskracht E). 

4. Non-hormonale therapieën
Clonidine, Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI’s), Se-
rotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRI’s) 
en gabapentine.

Indicatie:
• Behandeling van vasomotore klachten.
Effectiviteit:
•  Van SSRI’s, SNRI’s, clonidine alsmede gabapentine 
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van HT-gebruik na het verschijnen van de MWS en 
anderzijds door een unieke samenwerking tussen 
een grote groep apothekers en huisartsen in Neder-
land waarbij HT-gebruiksters actief werden benaderd 
en ontmoedigd om HT te gebruiken27.
Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen is terug-
keer naar de bron van de beschreven veranderingen 
nodig namelijk de WHI-trial. Dit gerandomiseerd on-
derzoek was opgezet om de hypothese te toetsen 
dat HT werkzaam was voor de primaire preventie 
van HVZ bij postmenopauzale vrouwen. Hierbij is 
van belang te vermelden dat de gemiddelde leeftijd 
bij inclusie 63 jaar was. Dit is bijna tien jaar hoger 
dan doorgaans het geval is bij patiënten die zich 
met overgangsklachten presenteren. Bovendien had-
den de WHI-participanten geen last van overgangs-
klachten waardoor de resultaten van de WHI-trial a 
priori lastig te extrapoleren zijn naar de patiënten 
die ons spreekuur in verband daarmee bezoeken. 
Om dit probleem te ondervangen werd door de 
WHI-onderzoekers in de afgelopen jaren een aantal 
subgroepanalyses uitgevoerd die uiteindelijk een ge-
nuanceerder beeld geven ten aanzien van het risico-
profiel bij HT-gebruik in de relevante targetpopulatie 
te weten vrouwen in de vijfde decade. 
Deze nieuwe inzichten zijn: 
1.  Vrouwen (met een status na hysterectomie) in de 

oestrogeen-alleen-arm van de WHI-trial hadden na 
ruim tien jaar hormoongebruik minder borstkan-
ker dan die in de placebogroep 13,14. 

2.  Het risico van HVZ bleek niet groter bij vrouwen 
van 50-59 jaar die startten met HT binnen 10 jaar 
na de menopauze versus placebo12.

Deze bevindingen zijn geruststellend maar zijn he-
laas nog amper tot de dagelijkse praktijk, laat staan 
tot de richtlijnen, doorgedrongen.
De recent verschenen aanbevelingen van de Interna-
tional	 Menopause	 Society gaan er vanuit dat matig 
tot ernstige vasomotore klachten de primaire indica-
tie vormen voor HT21. Uitgaande van alle bevindin-
gen uit de WHI trial kan HT veilig voor een periode 
van tenminste één jaar worden voorgeschreven aan 
vrouwen van 50-59 jaar die starten met HT binnen 
tien jaar na de menopauze. Hierna dient herevalu-
atie plaats te vinden om te bepalen of voortzetting 
van de behandeling nodig is. Langer dan vijf jaar HT 
kan individueel worden overwogen indien ernstige 
en persisterende vasomotore klachten bestaan die 
onvoldoende goed reageren op non-hormonale be-
handelingen. In de counseling dient steeds het risico 
op borstkanker te worden besproken. Indien vrou-
wen nog een menstruele cyclus hebben, heeft een 

Figuur	3:	Totaal	aantal	voorschriften	HT	in	Nederland	in	de	periode	2000	–	2010	uitgedrukt	als	Defined	Daily	
Doses	(DDD)	gerelateerd	aan	het	verschijnen	van	de	publicaties	vanuit	de	Womens	Health	Initiative	trial	[12]	en	
de	Million	Women	Study	[13].	E+P	seq:	oestrogeen-progestageen,	sequentieel	gecombineerd;	E+P	cont:	
oestrogeen+	progestageen,	continu	gecombineerd.	Bron:	GIP	databank.

Figuur	4:	Behandelingen	voor	overgangsklachten	
(%	van	de	ondervraagde	postmenopauzale	vrouwen)		
[2].	Nederlandse	vrouwen	(blauw,	N=600)	versus	
vrouwen	uit	zeven	omringende	EU	landen	(groen;	
N=3601)	anno	2005.	
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anticonceptiepil de voorkeur voor de behandeling 
van overgangsklachten aangezien deze ook een an-
ticonceptieve werking heeft, waarbij het in geval van 
hinderlijke overgangsklachten in de stopweek aan te 
bevelen is de pil door te laten slikken. 
De laatste jaren wordt veel gebruik gemaakt van 
middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Sommi-
ge hiervan hebben duidelijke hormonale eigenschap-
pen, zoals progesteroncrème. Van fyto-oestrogenen, 
voortkomend uit natuurlijke producten, wordt door-
gaans gedacht dat zij een veilig alternatief zijn voor 
HT. Recente literatuur plaatst daar vraagtekens bij.19 
Bovendien blijkt dat fyto-oestrogenen bij het behan-
delen van vasomotore klachten niet werkzaam zijn.8 
Bij vrouwen met borstkanker kan men in de anam-
nese of bij een verhoogd risico op trombose beter 
een niet-hormonale behandeling kiezen21. Hiervan 
is het effect in de behandeling van opvliegers echter 
doorgaans zwakker dan dat van HT.

Conclusie
De balans opmakend is kortdurende HT verant-
woord en veilig mits gestart in de eerste tien jaar 
na de menopauze. De duur van HT dient individueel 
vastgesteld te worden en jaarlijkse evaluatie moet 
voorkomen dat de behandeling onnodig lang wordt 
voortgezet. Een realistische en genuanceerde bena-
dering van overgangsklachten is nodig om de kwali-
teit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Referenties
1. Gold, E.B., J. Bromberger, S. Crawford et al., 

Factors	associated	with	age	at	natural	menopau-
se	in	a	multiethnic	sample	of	midlife	women. Am 
J Epidemiol 2001; 153:865-74.

2. Genazzani, A.R., H.P.G. Schneider, N. Panay & E.A. 
Nijland, The	European	Menopause	Survey	2005:	
Women’s	perceptions	on	the	menopause	and	
postmenopausal	hormone	therapy. Gynecol 
Endocrinol 2006; 22:369-75.

3. Gold, E.B., A. Colvin, N. Avis et al., Longitudinal	
analysis	of	the	association	between	vasomotor	
symptoms	and	race/ethnicity	across	the	
menopausal	transition	study	of	women’s	health	
across	the	nation. Am J Public Health 2006; 
96:1226-35.

4. Huang, A.J., D. Grady, V.L. Jacoby et al., Persistent	
hot	flushes	in	older	postmenopausal	women. 
Arch Intern Med 2008; 168:840-6.

5. Roberts, H., Managing	the	menopause. BMJ 2007; 
334:736-41.

6. Maclennan, A.H., J.L. Broadbent, S. Lester & 
V. Moore, Oral	estrogen	and	combined	oes-
trogen/	progestogen	therapy	versus	placebo	for	
hot	flushes. Cochrane database of systematic 
reviews 2004.

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 125, februari 201201



01 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 125, februari 2012

17

hormone	therapy	for	symptom	relief:	an	updated 
decision	model. Arch Intern Med 2004;164:1634-
40.

24. Beral, V., Million women study collaborators, 
Breast	cancer	and	hormone	replacement	therapy	
in	the	million	women	study. Lancet 2003; 
362:419-27.

25. Lagro-Janssen, A.L.M., M.W.A. Knufing, 
L. Schreurs & C. van Weel, Significant	fall	in	
hormone	replacement	therapy	prescriptions	in	
general	practice. Family Practice 2010; 27:424-9.

26. Lagro-Janssen, T., W.W. Rosser, C. van Weel, 
Breast	cancer	and	hormone-replacement	therapy:	
up	to	general	practise	to	pick	up	the	pieces. 
Lancet 2003;362:414-5.

27. Teichert, M., P.A.G.M. de Smet, Hormoongebruik	
in	de	overgang. Pharm Weekbl. 2004; 139:634-5.

Phytoestrogens	and	breast	cancer:	a	complex	
story. Immunopharmacology 2008;16:219-26.

20. Nelson, H.D., K.K. Vesco, E. Haney et al., 
Nonhormonal	therapies	for	menopausal	hot	
flashes. Systematic review and meta-analysis. 
JAMA 2006; 295:2057-71.

21. Sturdee, D.W., D.F. Archer, R.J. Baber et al., 
Updated	IMS	recommendations	on	postme-
nopausal	hormone	therapy	and	preventive	
strategies	for	midlife	health. Climacteric 2011; 
14:302-320.

22. Daley, A., H. Stokes-Lampard, N. Mutrie, 
C. MacArthur, Excerxise	for	vasomotor	menopau-
sal	symptoms. Cochrane database of systematic 
reviews 2007.

23. Col, N.F., G. Weber, A. Stiggelbout, J. Chuo, 
R. D’Agostino & P. Corso, Short-term	menopausal	

Samenvatting
Last van opvliegers en nachtelijk zweten wordt in 
meer of mindere mate ervaren door 60-76% van 
de Nederlandse vrouwen en kunnen een belem-
mering vormen voor het dagelijks functioneren. Het 
verminderen van deze overgangsklachten geeft een 
toename van de kwaliteit van leven. De meest rati-
onele en effectieve behandeling is die met oestroge-
nen, al dan niet gecombineerd met progestagenen. 
Na het verschijnen van de Womens Health Initiative 
(WHI) data in 2002 en de massale negatieve media 
aandacht hiervoor, zijn huisartsen opvallend terug-
houdend geworden in het voorschrijven van hor-
moon therapie (HT). Dit leidde tot een suboptimale 
zorg voor deze patiënten, die nog steeds voortduurt. 
Recente subgroepanalyses en follow-updata van de 
WHI-studie leidden tot nuanceringen ten gunste van 
HT. Deze lijken echter nog niet doorgedrongen tot 
de praktijk. Uitgaande van alle bevindingen uit de 
WHI-trial kan HT veilig voor een periode van ten-
minste een jaar worden voorgeschreven aan vrou-
wen van 50-59 jaar die starten met HT binnen tien 
jaar na de menopauze.

English abstract
Up to 76% of the Dutch women experience vasomo-
tor symptoms which may disturb their daily life. Re-
ducing these complaints will lead to improvement 
of their quality of life. The most effective and ra-
tional treatment option is to use oestrogen alone 
or combined with a progestogen. After the publi-
cation of the 2002 Womens Health Initiative (WHI) 
data and the subsequent negative media attention, 
fear emerged to prescribe hormone therapy. This 

resulted in a reduced care for women with climac-
teric complaints which still continues to exist. Re-
cent subgroup analyses and follow-up data from the 
WHI trial permit a more favourable view on HT. Un-
fortunately, the favourable follow-up data and sub-
group analyses from the WHI trial did not reach the 
daily practise yet. Taking all the data from the WHI 
trial into account, we can conclude that it is safe for 
women of 50-59 years, within ten years after me-
nopause, to use HT for at least one year.
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De wetenschap als  
ritueel?

B.W.J. Mol

Het zal niemand in ons vakgebied ontgaan zijn dat in 
het regeerakkoord van het zittende kabinet een ster-
ke bezuiniging op IVF is voorzien. In een brief van 
het ministerie van VWS van april 2011 wordt voorge-
steld het aantal vergoede IVF-cycli terug te brengen 
van 3 naar 1, hetgeen per 2013 een structurele bespa-
ring zou betekenen van 30 miljoen op een totaal van 
51 miljoen. 
In een eerste reactie vanuit de beroepsgroep werd 
voorgesteld deze bezuiniging te realiseren door het 
aantal meerlingzwangerschappen te reduceren via 
het invoeren van Single Embryo Transfer. Deze maat-
regel, die met name een besparing realiseert door 
het reduceren van de langetermijnkosten veroor-
zaakt door tweelingzwangerschappen, werd door 
het ministerie onvoldoende geacht. Onder andere op 
aandringen van de Tweede Kamer heeft de minister 
echter ruimte geboden voor alternatieven naast of in 
plaats van de reductie van het aantal vergoede IVF- 
cycli. Als de beroepsgroep in staat is op een andere 
manier dan door terugdringen van het aantal vergoe-
de cycli een reductie van de kosten te bereiken, zal 
het aantal vergoede cycli op 3 blijven staan.
Inmiddels zijn vanuit de NVOG een aantal voorstel-
len ontwikkeld.  Als het met dit pakket zou lukken 
te voorkomen dat het aantal vergoede cycli per 2013 
teruggaat van drie naar één, voorkomt dat ook dat de 
vergoeding voor IVF na de 1e cyclus verschuift naar 
het private pakket. In die laatste situatie is IVF niet 
meer in het basispakket opgenomen, en betalen de 
mensen met voldoende financiële middelen voor zo-
veel IVF-cycli als ze willen – ook als daar geen me-
dische indicatie voor is -, terwijl andere paren met 
een harde indicatie zoals tubapathologie of ernstige 
mannelijke factor maar één cyclus vergoed krijgen. 
Het is de vraag of een fatsoenlijke maatschappij dat 
moet willen.
Gezien de stijgende zorgkosten tegen een achter-
grond van de financiële recessie in Nederland en 
in Europa wachten ons in de toekomst waarschijn-
lijk nog meer bezuinigingen. Ik wil er dan ook voor 

pleiten om proactief beter te implementeren wat we 
al weten, en beter te onderzoeken wat we nog niet 
weten. Veel van de afspraken die nu gemaakt wor-
den, zoals het invoeren van een leeftijdsgrens of het 
invoeren van Single Embryo Transfer bij vrouwen 
met een gemiddelde prognose, zijn niet goed weten-
schappelijk onderbouwd. Dat maakt ons kwetsbaar 
in het politieke debat, omdat we niet goed hard kun-
nen maken wat de meerwaarde is van interventies 
zoals IVF. IVF is in 1978 toegepast bij een patiënte, 
Lesley Brown, die geen eileiders meer had, en haar 
dochter Louise had dus nooit geboren kunnen wor-
den zonder IVF. Sindsdien is IVF echter toegepast bij 
steeds meer indicaties, en momenteel vormt tubapa-
thologie slechts een minderheid van de indicaties, 
terwijl wij IVF meer en meer toepassen bij relatief 
wat oudere vrouwen met onverklaarde subfertiliteit, 
die eigenlijk berust op een afnemende ovariële re-
serve. 
Hetzelfde geldt overigens ook voor andere onder-
delen van de diagnostiek en behandeling van paren 
met vruchtbaarheidsproblemen. De enige oplossing 
om op een verantwoorde manier keuzes te maken, 
is beter geïnformeerd te zijn over de onderliggende 
kosten en effecten. Wij kunnen met een beetje goede 
wil de komende jaren nog vele vragen beantwoor-
den, maar het is de vraag of dat zal gebeuren. Voor-
alsnog is de wetenschappelijke evaluatie weliswaar 
geformuleerd als harde voorwaarde, maar in de uit-
voering en interpretatie blijft het nog te vaak een ri-
tuele handeling.

Uit de Koepel Kwaliteit
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Waar lopen jonge  
specialisten tegenaan?

En hoe draagt de vervolgopleiding met de 
vernieuwingen bij aan hun voorbereiding?

M. Westerman, F. Scheele,  
J.P.I.  Fokkema en P.W. Teunissen

dence’ is voor de noodzaak van al deze veranderin-
gen. Moeten de vervolgopleidingen echt veranderd 
worden, en welke verbeteringen zijn er dan nodig? 
Waren de startende specialisten, of wel jonge klaren, 
van de afgelopen jaren dan niet goed voorbereid op 
hun werk als specialist? Onderzoek naar hoe jonge 
klaren de start als specialist ervaren, kan een aan-
tal van de vragen beantwoorden. Het biedt inzicht in 
de problemen waar jonge klaren tegenaan lopen in 
de beginfase van werken als medisch specialist en 
maakt duidelijk hoe de vervolgopleiding hen heeft 
voorbereid op hun werk.

Dit artikel geeft een overzicht van de huidige inzich-
ten over de transitie van AIOS naar specialist uit bin-
nen- en buitenlands onderzoek. Vervolgens worden 
vanuit onderwijskundige en psychologische onder-
zoeksgebieden verschillende perspectieven op deze 
transitie belicht. Op basis hiervan worden vervolgens 
de huidige vernieuwingen in de medische vervolgop-
leidingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 
transitie van AIOS naar specialist beschouwd.

Onderzoek over de transitie naar specialist
Zodra studenten starten aan de opleiding genees-
kunde, beginnen ze een traject waarin zij drie grote 
transities zullen doormaken. De eerste transitie is die 
van student naar coassistent en de tweede die van 
coassistent naar Arts (Niet) In Opleiding tot Specialist 
(A(N)IOS). De derde en laatste grote transitie is die 
van AIOS naar medisch specialist.4 De transitie van 
AIOS naar specialist is, in tegenstelling tot de andere 
transities, beperkt onderzocht.4,5 Zoals genoemd kan 
onderzoek naar deze transities waardevol inzicht ge-
ven in hoe een opleiding de student, coassistent, of 
AIOS heeft voorbereid op de daaropvolgende fase. 

Een kwalitatieve studie uit 2005 beschrijft de erva-
ring met gestructureerde intervisie groepen met 12 
startende psychiaters in Engeland. Hieruit blijkt dat 
de jonge klaren een proces ingaan waarin er een her-

Introductie
Waar lopen nieuwe gynaecologen tegenaan in de 
start als jonge klare? En hebben we hen in de medi-
sche vervolgopleiding genoeg voorbereid op het werk 
als gynaecoloog? Dit artikel presenteert de huidige 
onderzoeksinzichten betreffende de overgang van 
Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) naar specialist 
en beschouwt in welke mate de recente vernieuwin-
gen binnen de medische vervolgopleidingen een ant-
woord zijn op de bestaande problemen.

Achtergrond
Met de start van werken als geregistreerd medisch 
specialist wordt een jarenlang opleidingstraject afge-
sloten. Het laatste gedeelte van dit traject, de medi-
sche vervolgopleiding, is de laatste jaren aan grote 
veranderingen onderhevig.1,2 Samen met het invoe-
ren van een competentiegericht opleidingsprogram-
ma, HOOG (de Herziening Opleiding Obstetrie en 
Gynaecologie), hebben onderwijskundige fenomenen 
zoals persoonlijke opleidingsplannen, portfolio’s en 
Korte Praktijk Beoordelingen (KPB) hun intrede ge-
daan. Elk medisch specialisme maakt vergelijkbare 
opleidingsvernieuwingen door en heeft sinds 1 janua-
ri 2011 een vernieuwd landelijk opleidingsplan, zoals 
vereist door het Centraal College Medische Specialis-
men (CCMS).
Ondanks de vele veranderingen is het doel van de 
vervolgopleidingen nog altijd hetzelfde: het oplei-
den van artsen tot bekwame medisch specialisten, 
die in staat zijn om zelfstandig te werken in onze 
gezondheidszorg. De implementatie van de vele ver-
nieuwingen verloopt niet zonder slag of stoot.3 Zo is 
er discussie over het nut van onderwijskundige ver-
nieuwingen en over de wijze waarop training van 
generieke competenties, zoals communicatie en sa-
menwerken, een plek moet krijgen binnen de ver-
volgopleidingen. Een deel van de weerstand tegen 
opleidingsvernieuwingen komt voort uit zorgen over 
de aansluiting van de vernieuwingen bij de medische 
praktijk. Geregeld rijst de vraag naar wat de ‘evi-
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definiëring van hun professionele identiteit plaats-
vindt om daarmee effectief te functioneren in de 
nieuwe rol en positie.6 

Een andere kwalitatieve studie onder jonge klare gy-
naecologen en internisten in Nederland in 2010 laat 
zien dat de start als specialist tweeledig wordt erva-
ren.7 Enerzijds zijn er positieve gevoelens van succes 
en blijdschap over het bereiken van deze mijlpaal in 
de carrière. Na minimaal 12 jaar studie zijn deze jon-
ge gynaecologen eindelijk in de positie om als eind-
verantwoordelijke beslissingen te kunnen maken. En 
voor het eerst worden “eigen” patiënten geopereerd 
en niet de patiënten van de superviserende gynae-
coloog.
Anderzijds wordt de start als specialist als zeer inten-
sief en stressvol ervaren. Paradoxaal genoeg wordt 
deze intensiteit veroorzaakt door hetzelfde besef dat 
nu voor het eerst de eindverantwoordelijkheid voor 
de patiëntenzorg bij henzelf ligt. Er is geen supervi-
sor meer aanwezig die geroepen kan worden bij een 
fluxus postpartum of een lastige stuit, zij zijn die 
supervisor nu. Vooral tijdens avond-, weekend- en 
nachtdiensten ervaren de jonge klaren de psycholo-
gische last die deze eindverantwoordelijkheid met 
zich meebrengt. Vooral binnen de meer beschou-
wende specialismen moeten de jonge klaren (veel-
al) voor het eerst op afstand een inschatting maken 
van de patiënt en het beleid bepalen en zijn daar-
bij afhankelijk van een A(N)IOS die zij vaak nog niet 
goed kennen. Daarnaast ervaren de jonge klaren dat 
er een veelheid aan niet-patiëntgebonden taken op 
hen af komt, waarin zij moeten participeren. Voor-
beelden hiervan zijn vakgroepbesprekingen over 
financiën, een business-case schrijven over de aan-
schaf van nieuwe echoapparatuur, en leiding geven 
op organisatieniveau. Tegenover de gedegen oplei-
ding op medisch-inhoudelijk gebied, staat een groot 
gevoel van onbekwaamheid voor de bovengenoemde 
meer generieke aspecten van specialist zijn. Dit leidt 
tot uitspraken als: “Ik ben opgeleid tot dokter, maar 
ik ben zelfstandig ondernemer geworden” of “Ik ben 
opgeleid voor de helft van het werk wat ik nu moet 
doen”. 
Uit deze kwalitatieve exploratie naar de beleving van 
de transitie door jonge klaren kwam ook naar voren 
dat al deze veranderingen vaak plaatsvinden in een 
nieuwe context, van een nieuw ziekenhuis met nieu-
we collega’s en een onbekende organisatiestructuur 
en cultuur tot een verhuizing met bijkomende stres-
soren zoals nieuwe scholen of opvang voor de (jon-
ge) kinderen. Al deze factoren samen leiden tot een 
veelal zeer intensief ervaren transitie. Startende spe-
cialisten geven aan minimaal een jaar nodig te heb-
ben om weer enige balans te vinden in het werk en 
(privé) leven. Uit een Engelse studie uit 2009 onder 
45 jonge klaren (interviews en vragenlijsten) komen 
vergelijkbare resultaten. De jonge klaren geven aan 

dat het belangrijk is om steun te ontvangen van col-
lega’s, en ruimte te krijgen om hen vragen te stellen 
en zich te kunnen ontwikkelen in hun nieuwe rol als 
medisch specialist.8 Resultaten van een Nederlandse 
vragenlijststudie uit 2010, onderbouwen deze kwali-
tatieve onderzoeksbevindingen.9 De gebruikte vra-
genlijst werd gestuurd naar alle 2643 jonge klaren in 
Nederland die in 2007, 2008 of 2009 hun opleiding 
hadden afgerond en had als doel om verschillende 
aspecten van de transitie verder te onderzoeken. 
Ook hieruit blijkt dat de jonge klaren zich goed voor-
bereid voelen als het aankomt op de medisch inhou-
delijke competenties. Echter, in de meer generieke 
competenties zoals leidinggeven, management en 
omgaan met financiële aspecten van de gezondheids-
zorg voelen de jonge klaren zich in grote mate on-
voorbereid. 

De transitie naar jonge klare als life-event 
Naast onderwijskundig onderzoek van de transitie 
naar medisch specialist kan onderzoek vanuit de 
psychologie, namelijk transitiepsychologie en organi-
satiepsychologie, waardevolle inzichten bieden. Tran-
sitiepsychologie is een onderzoeksveld binnen de 
sociale psychologie waarin transities als processen 
worden beschouwd waarin individuen een onderbre-
king van de continuïteit in het leven ervaren en zich 
gedwongen voelen om hun gedrag aan te passen om 
te kunnen omgaan met de nieuwe situatie.10,11 Binnen 
de transitiepsychologie wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘verandering’ en ‘transitie’, waarbij een ‘ver-
andering’ objectiveerbare nieuwe zaken zijn en met 
‘transitie’ geduid wordt op het psychologische proces 
dat in het individu wordt geïnitieerd door die veran-
dering. Bijvoorbeeld, bij een jonge klare gynaeco-
loog die na zijn opleiding Groningen verlaat om in 
Maastricht te gaan werken is deze verandering van 
locatie een objectiveerbare verandering, maar hoe 
hij dit ervaart en wat voor gevolgen dit heeft voor 
zijn aanpassing en ontwikkeling is zijn ‘transitie’. Dit 
onderscheid is van belang omdat hiermee duidelijk 
wordt dat dezelfde verandering door twee individuen 
totaal anders gepercipieerd kan worden en dat dit 
verschil grotendeels ligt in persoonlijkheidsfactoren, 
coping-strategieën en de wijze waarop de transitie 
wordt begeleid. Dit roept tevens de vraag op waarom 
het in deze fase voor de ene jonge klare veel inten-
siever en moeizamer is dan voor de andere. Waarom 
ontwikkelt de één zich tot een prettige, hardwerken-
de en tevreden collega en raakt de ander burn-out?

Het onderzoeksveld dat hiervoor handvatten biedt 
is ‘organizational	 socialization’ onderzoek, een on-
derdeel van organisatiepsychologie. Het onderwerp 
van onderzoek is hier hoe mensen zich aanpassen en 
ontwikkelen bij het starten van een nieuwe baan of 
functie in een organisatie. Verschillende studies in dit 



21

veld tonen aan dat de nieuwkomer zich actief moet 
ontwikkelen in vier domeinen. Allereerst moet de 
nieuwkomer zich de nieuwe taken inhoudelijk eigen 
maken. Ten tweede zal er duidelijkheid verkregen 
moeten worden over de nieuwe rol en positie binnen 
de organisatie. Daarnaast moeten er sociale contac-
ten worden aangegaan met de nieuwe collega´s om 
tot slot bekend te raken met de heersende cultuur en 
opvattingen binnen de organisatie.12 De vier hierbo-
ven genoemde domeinen onderbouwen de inzich-
ten uit het onderzoek naar de transitie naar medisch 
specialist. De jonge klare gynaecoloog moet zich ont-
wikkelen in nieuwe taken zoals superviseren en de-
legeren, maar ook zijn plek vinden in de organisatie 
van de vakgroep en het ziekenhuis en daarbij tegelij-
kertijd de normale gang van zaken en omgang met 
elkaar oppikken. Wie zit waar tijdens de overdracht? 
Wordt er van de jongste specialist verwacht dat zij 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten inbrengt of 
juist dat zij zich conformeert aan de bestaande gang 
van zaken? Behalve dat deze inzichten bijdragen aan 
het begrip van de processen tijdens de transitie naar 
medisch specialist, voorzien ze ons ook van mogelij-
ke interventies gericht op het faciliteren van de tran-
sitie. De jonge klare kan bijvoorbeeld gebaat zijn bij 
een gestructureerd inwerkprogramma om daarmee 
het ziekenhuis en haar structuur en werknemers 
sneller te leren kennen. Maar ook meer informele 
steun van collega-specialisten, zoals vragen hoe de 
eerste dienst ging, of actief vragen naar onduidelijk-
heden of moeilijkheden, draagt bij aan het faciliteren 
van de binnenkomst in de organisatie.13

Beschouwing
Na minimaal 12 jaar en een maatschappelijke in-
vestering van gemiddeld 837.000 euro (87.000 ba-
sisopleiding en 750.000 vervolgopleiding, gegevens 
verkregen via CBOG en ministerie van OCW) is de 
jonge klare gynaecoloog anno 2011 op een aantal ter-
reinen onvoldoende voorbereid op haar werk en er-
vaart zij de start als zeer intensief en stressvol. Over 
het algemeen ervaren de jonge klaren dat ze in hun 
opleiding medisch inhoudelijk goed zijn voorbereid 
op het werken als specialist. Het blijkt echter dat de 
veelvoud van nieuwe, niet klinische werkzaamheden, 
zoals bestuurlijke zaken, leiderschap en omgaan met 
financiële aspecten van de zorg, bijdragen aan de er-
varen intensiteit van de transitie. De hervorming van 
de afgelopen jaren van de medische vervolgoplei-
dingen tot competentie gerichte curricula, met meer 
aandacht voor de generieke aspecten van het werken 
als specialist, lijkt dan ook een passend antwoord op 
deze problemen. Toch kunnen bij de huidige vernieu-
wingen ook kanttekeningen geplaatst worden. 
De meeste interventies van nu zijn namelijk gericht 
op het vergemakkelijken van de transitie door de 
voorafgaande opleiding te wijzigen. De heersende 

gedachte is dat met een betere aansluiting van de 
vervolgopleidingen op de daadwerkelijke taken van 
de medisch specialist, een intensieve en stressvolle 
transitie voorkomen kan en ook moet worden.4,14 Dit 
staat in contrast met de kijk op transities binnen de 
hierboven beschreven sociaalpsychologische onder-
zoeksvelden. Transities zijn niet alleen het resultaat 
van een verandering van opleiding naar werk, maar 
tevens van persoonlijkheidskenmerken, coping-
mechanismen, de context en de mate van begelei-
ding tijdens de transitie. Bovendien zijn transities 
niet enkel negatieve ervaringen die vermeden moe-
ten worden, maar ook perioden vol mogelijkheden 
voor snelle persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent 
dat de oplossingen voor het verlichten van de transi-
tie niet alleen moet liggen in de aansluiting tussen de 
vervolgopleiding en het werken als specialist, maar 
ook in het begeleiden en faciliteren van het leerpro-
ces binnen deze transitie. Mogelijk bieden mentoring 
door een ervaren specialist of gestructureerde inter-
visie met andere jonge klaren handvatten om het 
maximale uit de transitie te halen.15 Toch blijft ook 
voldoende aandacht voor generieke competenties als 
leiderschap en omgang met bestuurlijke zaken be-
langrijk om AIOS meer voor te bereiden op de transi-
tie naar jonge klare.

Een tweede kanttekening bij de hervormingen van 
de medische vervolgopleidingen gaat over de prakti-
sche invulling van de competentie gerichte curricula. 
De vraag is of de huidige invulling van de meer ge-
nerieke competentiedomeinen zoals samenwerken, 
kennis en wetenschap en maatschappelijk hande-
len de juiste is om de AIOS beter toe te rusten op 
het werken als specialist. In plaats van het verweven 
van deze generieke competenties in het continue 
proces van werkplekleren, wordt nu vaak gekozen 
voor kortdurende cursussen gericht op geïsoleerde 
competenties. Een positieve ontwikkeling is dat in 
steeds meer klinieken de meerwaarde van expliciet 
aandacht besteden aan generieke competenties op 
de werkvloer zelf, zoals aandacht voor timemanage-
ment op de polikliniek of teamcommunicatie op de 
OK, wordt herkend.

In conclusie, geeft onderzoek naar de transitie van 
AIOS naar jonge klare belangrijk inzicht in hoe de 
vervolgopleiding heeft voorbereid op het werken 
als specialist. Vooral de ontwikkeling van generieke 
competenties in de vervolgopleiding is noodzakelijk. 
De toegenomen aandacht voor deze competenties 
lijkt dan ook een goede zaak, al is het nog zoeken 
naar de juiste invulling hiervan. 
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Summary
Research into the transition from specialty training 
to working as an attending physician (VS) or hos-
pital consultant (UK) provides useful insights into 
the alignment between specialty training and the 
real world as medical specialist. Have we trained 
them well enough? New attending physicians report 
adequate levels of preparation within their medi-
cal knowledge and skills through their training. Ho-
wever, within more generic competencies needed 
to function adequately as a medical specialist, i.e. 
management skills, handling financial issues wit-
hin healthcare, new attendings report high levels 
of unpreparedness. This paper presents the current 
knowledge on this transition and useful insights are 
discussed derived from relevant adjacent research 
fields such as social psychology.

Trefwoorden:  
transitie; medische vervolgopleidingen; competen-
ties; jonge klare 

Samenvatting
Onderzoek naar de start als jonge klare verschaft 
bruikbare inzichten over hoe de medische vervolg-
opleidingen aansluiten op en voorbereiden op het 
werk als medisch specialist. Hebben we hen op-
geleid voor het werk dat ze daadwerkelijk moeten 
doen? Jonge klaren ervaren zich goed voorbereid 
binnen de benodigde medische kennis en vaardig-
heden maar voor de meer generieke competenties 
zoals management vaardigheden en omgaan met 
financiële aspecten van de zorg ervaren ze zich in 
grote mate onvoorbereid. In dit artikel presenteren 
we de bestaande kennis en inzichten betreffende de 

transitie van AIOS naar specialist en gebruiken we 
bruikbare concepten afkomstig uit aanpalende on-
derzoeksvelden zoals sociale psychologie om ver-
dere conclusies te trekken.
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is uitgevoerd, of er goed is gecommuniceerd met de 
patiënt en partner, hoe de ingreep is verlopen, of er 
complicaties waren en of de AIOS instrumenteel was 
in de detectie en de oplossing hiervan, het overleg 
dat plaatsvond met meerdere disciplines, de eigen 
professionaliteit etc. Kortom, de beoogde CANMEDs 
criteria en zaken die binnen de huidige opleiding al 
enorm onder druk zijn komen te staan. 

BOEG levert een gynaecoloog die in staat is diensten 
te doen. Bij de dienst moet dan voornamelijk aan 
de acute verloskunde en de algemene laparoscopie 
van EUG en torsie van een simpele cyste worden 
gedacht. Hoort het converteren naar een open pro-
cedure hier dan bij? Over het algemeen zullen wij 
een collega erbij vragen wanneer er een peripartum 
hysterectomie verricht moet worden, niet zozeer om 
hulp bij de procedure als wel voor ondersteuning in 
alle aspecten van zo een kritieke casus. Het is dus 
cruciaal dat de abdominale hysterectomie binnen 
ieder zijn competenties blijft. Heden ten dage is het 
al niet makkelijk om de benodigde ervaring binnen 
de zes jaar opleiding op te doen, echter wanneer in 
de toekomst binnen vier jaar deze basis gelegd moet 
worden, gaat dat dan nog lukken? De veilige bege-
leiding van een stuitbevalling binnen twee jaar in 
de verdieping perinatologie je eigen maken is al een 
utopie. We kunnen natuurlijk de vereiste aantallen 
verminderen, dan lukt het wel binnen vier jaar, maar 
waarom zijn die aantallen verrichtingen voor de op-
leiding dan destijds als minimum vastgelegd?  

Subspecialisatie is wenselijk en draagt bij tot kwa-
liteit daar waar het hoogcomplexe zorg betreft. Het 
ontwikkelen van aandachtsgebieden lijkt bijna een 
vanzelfsprekend goed, zeker in de huidige tijd, waar-
in er medisch-technisch zoveel ontwikkelingen zijn 
en we met steeds mondiger patiënten te maken heb-
ben. Een groot probleem schuilt echter in de laag-
complexe zorg die hoogcomplex lijkt te worden door 
de afname van blootstelling tijdens de opleiding door 
afname van aantal praktijkuren en patiënten contac-
ten tijdens een brede doch uitgeklede basis. 

De vraag rijst dan of men na deze kern van de op-
leiding en twee jaar aandachtsgebied de beoogde 
BOEG-gynaecoloog kan leveren die in staat is dienst 
te doen? Of worden er door het schikken naar drama-
tische budgetprognoses specialisten klaargestoomd, 
die tot op zekere hoogte geleerd hebben diagnostisch 
breed te managen, maar in de praktijk het overzicht 

Door veranderde behoeften van zowel onze beroeps-
groep als de maatschappij is vanuit de NVOG het 
BOEG-project in het leven geroepen om een duur-
zame en visionaire opleiding op te zetten, die goed 
aansluit bij deze behoeften. Een brede oriëntatie on-
der gynaecologen, bondgenoten uit de zorg, NVOG 
nota’s en taakgroepbijeenkomsten met discussie en 
feedbackrondes onder NVOG-leden vond plaats en 
leidde zo tot ideeën voor het BOEG-project en herzie-
ning van de opleiding. 
De opleiding van tegenwoordig sluit niet meer aan op 
de praktijk. Als verklaringen worden genoemd de di-
versiteit aan gynaecologische/obstetrische behande-
lingen, normen van de IGZ en het eisenpakket van 
de patiënt. 
Zo is er een conceptversie van de kern (eerste 4 jaar) 
van de opleiding ontstaan. 
De mantra voor de herziening van de opleiding is:
diagnostisch breed, therapeutisch smaller.
In de laatste twee jaar zullen de AIOS hun aandachts-
gebied uitwerken om uiteindelijk als gynaecoloog 
geoormerkt te worden met een bepaald aandachts-
gebied.

Een van de eisen die de maatschappij en de inspec-
tie aan de medisch specialist (in opleiding) stelt is 
het ‘normaliseren’ van de werktijden. Het is bekend 
dat lange werktijden geassocieerd zijn met vermin-
derde cognitieve prestaties [1]. Het is ook prettig dat 
het echt verleden tijd lijkt dat na een volle werk-
week, de weekenddienst lopende van vrijdagavond 
tot maandagochtend, het begin was van alweer een 
nieuwe werkweek, zonder compensatie. 

De aan AIOS verplicht opgelegde werktijdbekor-
ting tijdens de opleiding maakt de continuïteit in de 
zorg voor patiënten steeds kwetsbaarder en het pak-
ket aan ervaring en vaardigheden na zes jaar steeds 
dunner. Een vernieuwing van de opleiding zou zich 
logischerwijs dus hierop moeten richten. Het voor-
gestelde nieuwe curriculum gaat deze continuïteit en 
kwaliteit van dit pakket echter verder op de proef te 
stellen, daar nu in slechts 4 jaar tijd kort kennisge-
maakt dient te worden met de diverse facetten van 
het vak, doorspekt met dienstblokken en compen-
satiedagen, terwijl in deze tijd juist de solide basis 
gelegd zou moeten worden. Het lijkt juist zo belang-
rijk om een proces, dat ingezet wordt door de AIOS 
(of specialist), van dichtbij en liefst zo veel mogelijk 
dagen in de week te vervolgen. Alleen door deze 
continuïteit ervaart men of de operatie zorgvuldig 

Over een andere BOEG
Vakgroep gynaecologie, Bronovo Ziekenhuis Den Haag
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Cri de coeur
M. Plaisier, L. Freeman, P. de Vos van Steenwijk, F. Slaghekke en  

E. Hiemstra, allen AIOS van de Leidse cluster. 

Tijdens de BOEG-informatiebijeenkomst werden wij 
onaangenaam verrast door op handen zijnde ver-
anderingen betreffende de toekomst van ons vak. 
Er moeten in korte tijd superspecialisten afgeleverd 
worden, omdat de maatschappij dit van ons vraagt 
en we blijkbaar met de tijd mee moeten. De oplei-
ding moet beter, maar is het verkorten van de basis-
jaren van de opleiding de oplossing?

Door de vele administratieve verplichtingen, het bij-
houden van het portfolio en de nieuwe arbeidstijden-
wet moet de huidige opleiding al efficiënter worden 
ingericht om voldoende basisvaardigheden te verkrij-
gen. Menig AIOS heeft nu al moeite om aan zijn/haar 
verrichtingen te komen. Het argument dat de weg tot 
gynaecoloog al lang genoeg duurt, zou geen reden 

moeten zijn om de kwaliteit van de opleiding te kort 
te doen. Een klinische blik leer je niet uit studieboe-
ken, maar verkrijg je door te doen en door processen 
van a tot z mee te maken. Dat leer je door uren te 
maken, zodat je ook ervaring opdoet in weinig voor-
komende situaties. Brede kennis en degelijke vaar-
digheden zijn geen overbodige ballast. Wij maken 
ons zorgen dat een verkorting van de basisjaren leidt 
tot te weinig exposure, en dat de differentiatie een 
slap aftreksel zal zijn van de huidige fellowships. Een 
matige basis zonder echte specialisatie, dat is pas 
echt verlies op alle fronten.
Wij pleiten voor een breed georiënteerde gynae-
coloog, een brede basis van vijf tot zes jaar en met 
superspecialisatie als de tijd daar rijp voor is. Een 
breed georiënteerde gynaecoloog die bekwaam is 

verliezen en de praktische vaardigheden missen? 
Gaan zij kostbare onderzoeken aanvragen en de su-
perachterwacht subspecialisten inschakelen, is dat 
economisch? Misschien is het op de lange termijn 
wel economischer de opleiding te verlengen naar  
zeven jaar, tenslotte is eind 70-er - begin 80-er ja-
ren van de vorige eeuw de opleiding van vijf naar zes 
jaar verlengd.
Enquêtes van de VAGO laten zien dat de AIOS zich 
willen subspecialiseren, maar vanuit welke basis? 
Voelen zij zich straks opgeleid om in de toekomst vol 
vertrouwen die algemene diensten te draaien, de la-
paroscopie, tweeling- en stuitbevalling en totaalrup-
tuur? En wat worden hun werktijden? Er zullen dan 
meer AIOS opgeleid moeten worden om straks het 
dienstrooster rond te krijgen voor al die superachter-
wachten met aandachtsgebieden zoals perinatologie, 
minimaal invasieve chirurgie, bekkenbodem etc. Of 
meer ANIOS rond de klok zodat de AIOS zich volle-
dig kan richten op opleiding en onderwijs, zonder 
blootstelling in diensten? Dat zal economische conse-
quenties hebben. 

De taak om de opleiding tot gynaecoloog te vernieu-
wen zodat deze voldoet aan de werkelijkheid en ei-
sen van deze tijd is zeker geen sinecure. Gezien het 
belang voor de werkwijze van de hele beroepsgroep 
in de toekomst is zekerheid over het draagvlak bij 
(aspirant-) leden cruciaal. Het is lastig om er zeker 

van te zijn dat binnen de gehele doelgroep er een 
realistisch beeld bestaat van wat te wachten staat, 
ook al wordt dit plenair tijdens een ledenvergadering 
besproken. Als het goed is zouden de informatie-
bijeenkomsten hiervoor gezorgd moeten hebben en 
gelegenheid hebben gecreëerd om punten van kritiek 
in het voorstel op te nemen. Bovenstaande punten 
zijn eerder met de projectgroep gecommuniceerd.

Punten van ernstige zorg over de voorgestelde ver-
nieuwing van de opleiding tot gynaecoloog zijn en 
blijven echter: (gebrek aan) de duur en zwaarte van 
de basisopleiding, de kwaliteit van de ‘jonge klare’ 
voor de dienst en waar de financiële consequenties 
komen te liggen. 

Graag vragen wij de (aspirant-) leden en bondgeno-
ten vanuit de zorg en de maatschappij het BOEG pro-
ject te voorzien van de nodige ideeën en feedback 
om deze punten op te lossen. Hopelijk is BOEG, Be-
zinning Op Eindtermen Gynaecologen, een project 
waar straks vele, zoniet alle leden en aspirant-leden 
achter staan omdat het voor de patiënt en de gynae-
coloog goed is, en zal het niet Bewust te kOrt op-
geleidE Gynaecologen afleveren, omdat dat “van ons 
gevraagd wordt”. 

1. Long Working Hours and Cognitive Function. The Whitehall II 
Study. Virtanen M. et al. Am J Epidemiol. 2009; 169 (5): 596-605.
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ALV
Tijdens de algemene ledenvergadering van november 
2011 is het BOEG-project uitgebreid besproken. De 
belangrijkste verandering in de opleiding tot gynae-
coloog door BOEG is dat AIOS meer ruimte krijgen 
voor de ontwikkeling van een aandachtsgebied, ter-
wijl een brede vorming blijft staan waardoor het hele 
vakgebied Obstetrie en Gynaecologie intact blijft. 

Vanuit de VAGO, de BBC, de commissie BOEG zelf 
en vanuit het bestuur werden korte voordrachten ge-
houden waarna een open discussie volgde. De dis-
cussie ademde vooral een positieve beoordeling van 
de plannen uit. In maart 2012 zal het traject dat moet 
leiden tot de implementatie van de vernieuwde op-
leiding tijdens de ALV in stemming worden gebracht.

BOEG is een strategisch antwoord op een 
veranderende omgeving met kansen en 
bedreigingen  
Een veranderende wereld is boeiend, maar geeft ook 
zorgen en emoties. Uitgangspunt van BOEG is in te 
spelen op veranderingen zoals 
• de 48-urige werkweek
• de toekomst met meer parttime werk
•  de verscherpte eisen voor kwaliteit van werk en 

het ontstaan van aandachtsgebieden
•  de roep om maatschappelijke verantwoording voor 

ons handelen 
• de toenemende complexiteit van zorgteams
• de verdere doorvoering van marktwerking
• de grotere rol van ICT
BOEG gaat niet het gevecht aan met wetgeving (48 
uur) of met maatschappelijke trends. BOEG maakt 
aanpassingen die passen binnen de dwingende con-
text van ontwikkeling van de gezondheidzorg en de 
maatschappij.

Draagvlak
De projectgroep heeft gekozen voor een zorgvuldi-
ge dialoog met commissies, pijlers en leden van de 
NVOG. De ALV in november 2011 waar de VAGO, de 
BBC en het bestuur zich pal achter BOEG schaarden 
is een voorbeeld van de manier waarop binnen het 
BOEG-project een multiperspectief is gezocht. Naast 
essentiële vertegenwoordigers als het concilium zijn 
meer dan honderd leden van de NVOG actief in 
discussies betrokken, onder meer in een toekomst-
verkenning van onze vakuitoefening. Daarnaast zijn 
maatschappelijke spelers als raden van bestuur, pa-
tiënten, huisartsen, verloskundigen, verpleegkundi-
gen en zusterverenigingen als heelkunde en interne 
geneeskunde gevraagd om tips te geven. Er is naar 
buitenlandse opleidingen gekeken. Er is naar Neder-
landse en Europese wetgeving gekeken. Toen er con-
crete plannen beschikbaar kwamen, zijn duizenden 
e-mails het land in gegaan naar alle leden en aspi-
rantleden van onze vereniging met het verzoek om 
feedback op de plannen die ook per videoboodschap 
te bekijken zijn. Negatieve feedback is sporadisch ge-
geven en kreeg alle aandacht. De meeste kritiek is 
terug te brengen op de vraag of en hoe maatschappe-
lijke veranderingen die consequenties voor ons heb-
ben moeten worden geaccepteerd. 

Wat zijn nu de plannen?
1 We laten het vak obstetrie en gynaecologie bin-

nen de opleiding intact.
2 Iedere gynaecoloog die uit de opleiding komt, is 

in staat om
 •  acute diensten te doen en heeft voldoende ope-

ratieve ervaring om bijvoorbeeld een lastige sec-
tio cesarea en een lastige EUG aan te kunnen;

 •  in de breedte van de obstetrie en gynaecologie 
polikliniek te doen (diagnostisch breed);

 •  heeft een portfolio opgebouwd die bekwaam-

Opleiden voor morgen,  
aan de slag met BOEG

F. Scheele, voorzitter commissie BOEG en  
J. Wijma, voorzitter NVOG

om diagnostiek en therapie zelf uit te voeren, die be-
kwaam is om een vrouw in haar geheel te zien en 
niet alleen als stukje problematiek in eigen niche. 
Het zou fantastisch zijn als dit in de BOEG-opleiding 
te behalen valt. Wij hebben hier echter twijfels over. 

Wie garandeert ons dat er met een kortere opleiding 
nog kwalitatief goede gynaecologen worden opge-
leid? Het in korte tijd afleveren van superspecialisten 
is voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
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heid toont voor een aantal electieve ingrepen, 
veelal passend bij een aandachtsgebied (thera-
peutisch diep);

 •  heeft basisvaardigheden rond communicatie, sa-
menwerking, organisatie, maatschappelijk han-
delen en professionaliteit;

 •  heeft basisvaardigheden in wetenschapsbeoefe-
ning en levenslang leren.

3 Differentiatie vindt plaats op basis van verdere 
ontwikkeling binnen vakinhoudelijke aandachts-
gebieden en eventueel op wens van AIOS en op-
leidingsteam in een rolspecialisatie. 

 •  De grens tussen aandachtsgebieden hoeft voor-
lopig niet scherp te worden gedefinieerd en 
therapeutische bevoegdheid hangt af van het 
opgebouwde portfolio en de context waarin de 
professional werkt. De verantwoording voor be-
voegdheid tot handelen dient meer in portfolio 
opbouw te worden gezocht dan in accreditatie.

 •  De rolspecialisatie betekent dat de gynaecoloog 
die net uit de opleiding komt en voor deze ont-
wikkelmogelijkheid heeft gekozen, bijzondere 
kennis heeft van bijvoorbeeld ICT in de zorg, in-
spelen op de zorgmarkt, kwaliteitsbeleid of ma-
nagement van patiëntveiligheid. 

4 Een aandachtsgebied kan bijdragen aan de port-
folio-opbouw voor eventuele vervolgopleiding tot 
subspecialist.

5 Gynaecologen kunnen hun aandachtsgebied en 
portfolio rond electieve ingrepen in de loop van 
hun professionele ontwikkeling aanpassen.

 •  Dynamische persoonlijke ontwikkeling in het 
vak moet worden gestimuleerd. 

 •  Er moet in redelijkheid gebruik gemaakt worden 
van ‘eerder verworven competenties’.

6 Het is onwenselijk om de bijgestelde eindtermen 
volledig dicht te reguleren.

 •  De pijlers zullen regievoerder worden bij het, in 
overleg met het NVOG-bestuur, beschrijven van 
normen voor professioneel functioneren. 

 •  Er zal een transitiefase binnen de opleiding no-
dig zijn. Persoonlijke opleidingsplannen van 
zittende AIOS kunnen in die transitiefase een 
tussenweg vormen tussen het oude HOOG en de 
gereviseerde versie. Gewijzigde plannen worden 
beoordeeld door het opleidingsteam en als fina-
le beslisser door het concilium.

7 Bij het verder inrichten van het curriculum worden 
de onderwijsmethodieken uit HOOG gebruikt. 

 •  De toetsing en de samenstelling van een port-
folio als basis van voortgangsgesprekken en be-
kwaamverklaring is bekend.

 •  De vormgeving van de revisie van HOOG loopt 
net als de oude versie van HOOG parallel aan de 
wetgeving van het CGS.

Wie wint er nu wat?
De	AIOS
De AIOS wint dat deze bij uitstroom als gynaeco-
loog in staat is de taken binnen een aandachtsgebied 
op zich te nemen. Momenteel zullen veel startende 
gynaecologen in de praktijk moeten worden bijge-
schoold tot het niveau van complexer therapeutisch 
handelen. Daar is in een maatschap vaak beperkte 
tijd voor. Het opleiden in een door de MSRC geac-
crediteerde kliniek in daarvoor speciaal toegewezen 
(opleidings)tijd is een wenselijke situatie. De VAGO 
is dan ook een belangrijke steunpilaar van BOEG. 
Zonder BOEG gaan er jonge gynaecologen professi-
oneel een lastige periode in. Zij zullen vooral in de 
basiszorg in te zetten zijn en in de drukke praktijk 
de mogelijkheid voor training in een aandachtsge-
bied moeten bevechten. Recent onderzoek van Wes-
terman et al. onder startende gynaecologen (zie ook 

Nadat in de eerste jaren een stevige basis is gelegd, wordt in de laatste 2 jaren van de opleiding 
waarin de mogelijkheid tot verdieping wordt geboden, verder gewerkt aan de consolidatie van de 
brede basis. Minstens 2/5 van de tijd wordt dan besteed aan diensten, algemene polikliniek en ope-
ratievaardigheid. Minstens 2/5 van de tijd wordt ingeruimd voor verdieping.

Diensten
Operatieve vaardigheden
Polikliniekvaardigheden

4 jaren basis

Diensten
Operatieve vaardigheden
Polikliniekvaardigheden

Therapeutische verdieping

2 jaren verdieping

Fig	1:	Het	schema	van	opleiden	met	ruimte	voor	werken	aan	een	aandachtsgebied.	
Detailinformatie	is	te	vinden	op	de	NVOG-website	onder	pijlers/commissie	BOEG/informatie
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zijn bijdrage in dit tijdschrift) toont een grote mate 
van transitiestress en in ongeveer 20% een overmati-
ge emotionele uitputting. Het is niet redelijk om jon-
ge gynaecologen er een extra belasting bij te geven 
door ze als generalist zonder therapeutische verdie-
ping op de markt in te laten stromen.

2
De	vakgroep/maatschap
Deze krijgt een nieuwe maat die veilig ingezet kan 
worden en waarvan het verdere leerproces een meer 
natuurlijk beloop kent. Dat bespaart die vakgroep/
maatschap een specifiek opleidingsprogramma voor 
een niet effectief opgeleide maat.
De maatschap of vakgroep krijgt een gynaecoloog 
met de volgende eigenschappen:
• diagnostisch breed inzetbaar;
• kan diensten in volle breedte doen;
• therapeutische verdieping op basis portfolio;
• CanMEDS als basis;
• facultatief rolspecialisatie al in opleiding.

3
De	patiënt
De patiënt heeft behoefte aan een gynaecoloog die 
adequaat acute zorg levert, die een brede (generalis-
tische en) diagnostische blik heeft en die in de elec-
tieve therapeutische zorg de verdieping heeft waar 
de patiënt in deze tijd recht op heeft (zie kwaliteits-
documenten pijlers NVOG en diverse stukken van 
de overheid). Voor de patiënt blijft de basiszorg van 
vergelijkbare kwaliteit terwijl de electieve therapeuti-
sche zorg verbetert.

Waar zit de pijn?
1
Goede afstemming tussen periferie en academie is 
een vereiste. Opleiden vereist steeds meer goede 
planning en efficiëntie. Er is een goed overleg nodig 
tussen de perifere opleidingsklinieken en academi-
sche centra waarmee wordt samengewerkt zodat 
duidelijke afspraken gemaakt worden over wie wat 
levert in die eerste vier jaren. Het basis programma 
is in de rondes voor feedback als een ambitieus, 
maar goed haalbaar programma beoordeeld. Mits er 
programmatisch in goede overeenstemming met el-
kaar wordt opgeleid. Dit eist binnen het samenwer-
kingsverband een extra inspanning.

2
Opleiden is een steeds serieuzere taak die goed ge-
pland en met relatief veel aandacht moet worden 
uitgevoerd. Het opleidingsfonds levert een fors be-
drag voor de opleiding, maar opleidingsteams zien 
daar meestal niet veel van terug. De inspanning van 
een opleidingsteam moet zichtbaar worden gemaakt 
(taak BBC - NVOG), over deze inspanning moet wor-
den onderhandeld met de lokale RvB, maar zeker 
vanuit een landelijk perspectief met centrale onder-
steuning. 

2012
Met BOEG kunnen we in 2012 van start. De meeste 
clusters zijn al vergevorderd met hun voorbereidin-
gen. De NVOG is trots op haar opleiding tot gynae-
coloog en staat daarmee in voor goede toekomstige 
professionals die regie kunnen voeren in de obstetrie 
en in de gynaecologie zodat de kwaliteit van deze 
zorg voor de patiënt gewaarborgd blijft. 
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Wat doen we met de boeggolven?
J.B. Trimbos, LUMC, Leiden

Dit nummer van het NTOG bevat een aantal interes-
sante reacties die ingaan op de veranderingen die 
invoering van BOEG met zich meebrengt voor de da-
gelijkse praktijk, de opleiding van onze AIOS en de 
toekomst van ons specialisme. 
Allereerst valt op de reactie van de onderwijsdeskun-
dige (Scheele) en de voorzitter (Wijma). Op de eerste 
plaats kan men zich afvragen of het niet verstandi-
ger zou zijn als een eindverantwoordelijk voorzitter 
in de daadwerkelijke discussie enige (bestuurlijke) 
afstand zou houden. Hoe dan ook, zij verdedigen 
op een te verwachten wijze het uitgestippelde pad 
van BOEG. Dit stuk is erg theoretisch en beleidsma-
tig. Het lijkt op het eerste gezicht op een copie van 
een hoofdstuk uit een leerboek: veel paragrafen, 
kopjes, onderverdelingen en bullets. Het bevat zelfs 
een figuur. De onderwijsdeskundige en de voorzitter 
putten zich uit in argumenten om het hoog democra-
tische karakter van de besluitvorming tot nu toe te 
benadrukken en signaleren als enige pijnpunten een 
goede afstemming tussen periferie en academie en 
de financiële ondersteuning van de opleidingsteams. 
De afstemming tussen periferie en academie lijkt mij 
eerlijk gezegd helemaal geen pijnpunt, eerder een 
aandachtspuntje en het punt van de financiële com-
pensatie van de opleiders moet vooral nagestreefd 
worden maar lijkt in het ineenstortende Europa van 
dit moment en met de tekorten van de overheid niet 
iets dat makkelijk in het verschiet ligt. Het gaat om 
belangrijker pijnpunten die niet alleen de kwaliteit 
van de opleiding betreffen maar vooral de toekom-
stige structuur van ons specialisme. De andere twee 
reacties gaan in op die pijnpunten.
De AIOS uit de Leidse regio betitelen hun stuk als 
een cri	 de	 coeur en dat suggereert emotie. Er lijkt 
ook wel reden voor emotie. De AIOS maken zich zor-
gen, zorgen om te weinig exposure aan klinische ca-
sus, zorgen om een voldoende aantal verrichtingen 
te halen en zorgen om voldoende vlieguren te ma-
ken. Het verkorten van de basisopleiding in BOEG 
versterkt deze zorgen. 
De reactie van de gynaecologenmaatschap uit het 
Bronovo ziekenhuis in Den Haag is een reactie uit de 
praktijk en ademt dezelfde zorgen uit. Zij gebruiken 
het woord continuïteit om aan te geven dat voldoen-
de klinische exposure ook aaneengesloten moet zijn 
omdat het verloop van ziekte- en genezingsprocessen 
anders niet adequaat vervolgd kan worden. Ze bear-
gumenteren dat BOEG vooral opleidt tot gynaecolo-
gen die in staat zijn dienst te doen en dan hebben 

we het in de eerste plaats over de acute verloskun-
de. Verder signaleren zij dat er daarna zo weinig tijd 
overblijft om ervaring op te doen dat laag complexe 
zorg automatisch hoog complex dreigt te worden. 
Tenslotte spreekt het ziekenhuis van de toekomstige 
koningin zijn twijfel uit over een voldoende draag-
vlak voor de dreigende veranderingen. De vrees dat 
cruciale beslissingen voor de toekomst van ons vak 
genomen worden op huishoudelijke ledenvergade-
ringen met een handvol aanwezigen, is begrijpelijk. 
Kortom vanuit de praktijksituatie zorgen alom.

Het lijkt onontkoombaar om de praktische conse-
quenties van de voorgestelde veranderingen bij de 
verdere besluitvorming te betrekken. Daarom zijn 
de reacties van de Leidse AIOS en de Bronovo maat-
schap nuttig en welkom, alle theoretische en onder-
wijskundige overwegingen ten spijt. 
De afgelopen periode is gekenmerkt door een aantal 
actuele en dreigende veranderingen op de werkvloer 
van onze specialistenopleiding. Verlies van continuï-
teit in de aanwezigheid is daarbij een sleutelwoord. 
Continuiteitsverlies is overigens niet uniek voor AIOS 
maar geldt evenzeer – zij het kwantitatief in mindere 
mate – voor de specialisten zelf. Wat is er veranderd 
in de aanwezigheid van de aios? In korte tijd hebben 
zich een aantal veranderingen voltrokken die op zich 
nuttig en nodig zijn maar die elkaar versterken in de 
effecten op aanwezigheid. De handhaving van de ar-
beidstijdenwet is recent ongekend strenger geworden 
en door de compensatie voor diensten vallen er re-
gelmatig hele dagen uit de werkweek. In combinatie 
met zwangerschapsverloven, ouderschaps verloven, 
parttime werken en verplichte opleidingscursus-
sen resulteert dit in een gefragmenteerde werkweek 
waar de continuïteit zoekgeraakt is, laat staan het 
maken van voldoende vlieguren. Daar is nog bij-
gekomen de toegenomen bureaucratische belas-
ting van HOOG en als klap op de vuurpijl de door 
BOEG voorgestane verkorting van de opleiding. Alle 
goede bedoelingen op papier ten spijt kan dit mak-
kelijk ontaarden in een uitstroom van onvoldoende 
praktisch opgeleide gynaecologen en een opleidings-
situatie waarin de differentiatiestages niet gebruikt 
worden voor verdieping in een bepaalde richting 
maar voor het broodnodige aanvullen van de leem-
tes in de basisopleiding. 
Tussen kerst en oud en nieuw zond de VPRO een do-
cumentaire uit over het schaakfenomeen Bobby Fi-
scher, door velen beschouwd als de beste schaker 
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allertijden. In de documentaire werd de vraag ge-
steld wat professionele excellentie onderscheidt van 
een goede middelmaat. Niemand betwistte het evi-
dente natuurlijke talent van Fischer maar toch was 
het antwoord: ervaring, meer dan 10.000 uren ach-
ter een schaakbord, met andere woorden: veel vlieg-
uren. In dezelfde adem werden concertpianisten, 
circusartiesten en chirurgen genoemd. Fischer bracht 
vanaf zijn vroegste jeugd iedere vrije minuut van de 
dag door met schaken. Talent alleen is niet genoeg, 
praktijkervaring en veel doen is een even belangrijke 
voorwaarde voor uitmuntende vakuitoefening. Een 
ander goed voorbeeld is Johan Cruijff. Zonder enige 
twijfel begenadigd met een uitzonderlijk talent maar 
ook met de ervaring van vele, vele uren straatvoet-
balpraktijk in Betondorp. Overigens is het niet goed 
afgelopen met Bobby Fischer maar dat had niets met 
vlieguren te maken.
Het teruglopen van de vlieguren in de opleiding 
treft vooral de chirurgie. Op dit onderdeel is prak-
tijkervaring belangrijker dan voor vrijwel alle andere 
onderdelen van het specialisme. Voor het gynaeco-
logisch-chirurgische deel van de opleiding speelt er 
bovendien nog iets anders. Door de arbeidstijdenwet 
en de dienstencompensatie verschuift de besteed-
bare opleidingstijd verder op in de richting van ver-
loskunde. Immers de tijd die tijdens diensten wordt 
doorgebracht, wordt voor het grootstse deel besteed 
aan het opdoen van ervaring in verloskunde. Ik laat 
de absurde stellingname dat de tijd die aan diensten 
wordt gespendeerd niet meegerekend kan worden 
als opleidingstijd, even buiten beschouwing. Na de 
dienst volgt een compensatiedag en de optelsom be-
tekent 36 uur geen gynaecologische opleidingstijd. 
Wanneer de rest van de week dan verder gelijkelijk 
verdeeld moet worden tussen gynaecologie, voort-
planting en verloskunde, dreigt de gynaecologie en 
daarmee het chirurgische deel van de opleiding in 
het gedrang te komen, terwijl op dit gebied prakti-
sche klinische ervaring juist zo belangrijk is. De Nij-
meegse opleiding (beste opleider van het jaar 2011) 
heeft geanticipeerd op die scheefgroei. In het Nij-
meegse opleidingsschema zijn er zes opleidingssta-
ges: twee verloskunde, een voortplanting, een OK, 
een oncologie en een gynaecologie. Tijdens deze sta-
ges zijn er geen diensten en geen (of nauwelijks) va-
kanties en is er dus maximale continuïteit. De rest 
van de opleidingstijd vindt plaats in zogenaamde 
wisselstages waarin dienst gedaan wordt, gecom-
penseerd en met vakantie gegaan. Het Nijmeegse 

model laat twee dingen zien. Op de eerste plaats dat 
in de opleiding een herbezinning op de verdeling van 
de onderdelen van het vakgebied zinnig is en op de 
tweede plaats dat de hele opleidingssituatie zodanig 
verworden is dat de helft van de opleidingstijd be-
steed moet worden aan het vullen van de gaten en 
het repareren van afwezigheden.
Verontachtzaming van het handwerk in ons speci-
alisme kan ons op den duur lelijk opbreken. Nu al 
maken we echo’s omdat we niet meer toucheren, 
spreken we CT-scans af omdat we ons eigen on-
derzoek niet vertrouwen, roepen we de chirurg in 
consult om voor ons een adhesiebuik te openen en 
hebben we hulp nodig om onze eigen complicaties 
als een blaaslesie of een postoperatieve ileus op te 
te lossen. Er zijn al laparoscopisten die een collega 
moeten bellen bij een conversie en de peripartum 
hysterectomie is hierboven al ter sprake gebracht 
door de Bronovianen. Het zijn tekenen van afkalving 
van het vertrouwde handwerk dat toch de basis moet 
zijn van het chirurgische deel van ons vak. Langdu-
rige erosie betekent uiteindelijk uitholling en ver-
dwijning. De gynaecologische chirurgie zal dan weer 
opgaan in de heelkunde waar ze ooit uit voortgeko-
men is. Een bedenkelijke cirkelbeweging is dan weer 
rond.

Hoe nu verder. Ik ben van mening dat een bredere 
discussie over deze zaken noodzakelijk is en dat de 
verdere uitrol of oprol van BOEG hier bijhoort. We 
staan op een tweesprong in de ontwikkeling van ons 
vakgebied en we hebben straks veel uit te leggen aan 
de generaties na ons. Die brede discussie moeten we 
niet op de NVOG-ledenvergaderingen voeren, daar 
zijn nooit alle belanghebbenden tegelijk bij elkaar. 
We hebben een uniek discussieforum in het NTOG. 
Het NTOG kunnen alle belanghebbenden lezen op 
een moment dat dit het beste uitkomt. Standpun-
ten en reacties kunnen dan weloverwogen worden 
gevormd en in de maatschap besproken. Waarom 
niet een heel nummer gewijd aan alleen maar het 
cruciale en referendumwaardige onderwerp van de 
opleidingsherziening, met daarna reacties van alle 
maatschappen en afdelingen in het land? Dan pas 
kan blijken hoeveel draagvlak er wel of niet is voor 
de verschillende plannen en dan pas kan een geba-
lanceerde beslissing worden genomen. Het gaat niet 
om niks. Het gaat om de toekomstige vorm van een 
specialisme. Of zoals de gladiator Russell Crowe zei: 
“What	we	do	in	life,	will	echo	in	eternity”.
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Door een groep van twintig verloskundigen en twin-
tig gynaecologen is er 26 oktober unaniem gekozen 
voor samenwerking op internationaal nivo.  Op de 
eerste gezamenlijke bijeenkomst van het KNOV Plat-
form Internationaal en de NVOG working party for 
International Safe Motherhood and Reproductive 
Health (ISM&RH) hebben de beide groepen hun twin-
ning projecten met veel enthousiasme en wederzijd-
se waardering aan elkaar gepresenteerd. Hierna is er 
gebrainstormd  over een gezamenlijk project, waar-
van de invulling in 2012 wordt bepaald. 
Na een enthousiasmerende inleiding van Erna kerk-
hof, die vanuit het KNOV bestuur Internationale za-
ken in haar dossier heeft, sprak Barbara Kwast over 
haar visie op samenwerken. Eenieder met ervaring of 
interesse in de internationale verloskunde kent Bar-
bara.  Uit haar wijze woorden was het al snel duide-

bestuur@nvog.nl

lijk dat een samenwerking tussen verloskundigen en 
gynaecologen een van de basisvoorwaarde is als we 
echt een verschil willen maken aan de hoge moeder-
sterfte in de wereld. 
Jelle Stekelenburg (gynaecoloog, en voorzitter 
ISM&RH) presenteerde resultaten van het Twinning 
project tussen de NVOG en  de vereniging van Gy-
naecologen in Tanzania (AGOTA).  Succesvol was on-
der andere het uitrollen van een trainingsprogramma 
gericht op life saving skills in emergency obstetric 
and newborn care (zie NTOG augustus 2009).In het 
kader van uitwisseling komt er al 5 jaar een Tanzani-
aanse gynaecoloog in opleiding voor een zes weekse 
stage naar Nederland. Voor het eerst dit jaar is ook 
de eerstelijns verloskundigenpraktijk onderdeel ge-
worden van deze stage, zo simpel kan samenwerking 
zijn.

Verloskundigen en gynaecologen: 
Unaniem vóór  
internationale  

samenwerking! 
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Meer informatie over Vesicare / verkorte productinformatie. Samenstelling. Vesicare 5 
mg en Vesicare 10 mg filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 5 mg en 10 mg 
solifenacinesuccinaat overeenkomend met 3,8 mg en 7,5 mg solifenacine. Solifenacine 
is een competitieve, specifieke cholinerge-receptorantagonist. Therapeutische indicatie. 
Symptomatische behandeling van urge-incontinentie en/of verhoogde mictiefrequentie 
en aandrang zoals kan voorkomen bij patiënten met het overactieve blaas syndroom. 
Dosering en wijze van toediening. De aanbevolen dosering voor volwassenen (inclusief 
ouderen) is 5 mg eenmaal daags. Indien nodig mag de dosering worden verhoogd 
tot 10 mg eenmaal daags. Vesicare tabletten kunnen met of zonder voedsel worden 
ingenomen en dienen met wat vloeistof geheel te worden doorgeslikt. Vesicare 
dient niet gebruikt te worden bij kinderen. Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor 
het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen; urineretentie; gesloten 
kamerhoekglaucoom; myasthenia gravis; een ernstige gastro-intestinale aandoening 
(met inbegrip van toxisch megacolon) en patiënten die hemodialyse ondergaan; 
patiënten met ernstige leverinsufficiëntie; patiënten met ernstige nierinsufficiëntie of 
matige leverinsufficiëntie die worden behandeld met een sterke CYP3A4-remmer zoals 
ketoconazol. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Andere oorzaken 
van frequent urineren (hartfalen of nierziekte) dienen te worden onderzocht voordat 
de behandeling met Vesicare wordt gestart. Indien een urineweginfectie aanwezig 
is, dient een passende antibacteriële therapie te worden ingezet. Voorzichtigheid 
is geboden bij patiënten met klinisch significante obstructie van de blaas met een 
risico op urineretentie; gastro-intestinale obstructie; risico op verminderde gastro-
intestinale motiliteit; gelijktijdige behandeling met een sterke CYP3A4-remmers, zoals 
ketoconazol; hiatus hernia/gastro-esofageale reflux en/of gelijktijdige behandeling met 
geneesmiddelen die oesofagitis kunnen veroorzaken of verergeren, zoals bisfosfonaten 
en bij patiënten met autonome neuropathie. Voorzichtigheid is ook geboden bij 
patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min) of met matige 
leverinsufficiëntie (Child-Pugh score van 7 tot 9). De dagelijkse dosering mag voor deze 
beide patiëntgroepen niet hoger zijn dan 5 mg. De veiligheid en werkzaamheid zijn 
nog niet vastgesteld in patiënten met een neurogene oorzaak van overactiviteit van 
de blaas. Angio-oedeem met luchtwegobstructie is gemeld bij sommige patiënten op 
solifenacinesuccinaat. Indien angio-oedeem optreedt, dient solifenacinesuccinaat te 
worden gestaakt en zal een geschikte behandeling moeten worden ingesteld. Omdat 
solifenacine, zoals andere anticholinerge stoffen, wazig zien en soms slaperigheid 
en vermoeidheid kan veroorzaken, kan het vermogen om voertuigen te besturen of 
machines te bedienen negatief worden beïnvloed. Bijwerkingen. Zeer vaak (1/10) droge 
mond; vaak (1/100, <1/10) constipatie, misselijkheid, dyspepsie, buikpijn en wazig zien; 
soms (1/1.000, <1/100) urineweginfectie, cystitis, slaperigheid, dysgeusie, droge ogen, 
droge neusslijmvliezen, gastro-oesofageale reflux, droge keel, droge huid, moeilijkheden 
met mictie, vermoeidheid, perifeer oedeem; zelden (1/10.000, <1/1.000) duizeligheid, 
hoofdpijn, colon-obstructie, fecale impactie, braken, pruritus, huiduitslag, urineretentie; 
zeer zelden (<1/10.000) hallucinaties, verwarde toestand, erythema multiforme, urticaria, 
angio-oedeem. Verlengde QT-tijd en torsade de pointes zijn gerapporteerd. Vesicare 
is uitsluitend verkrijgbaar op recept. Volledige productinformatie is op aanvraag 
verkrijgbaar bij: Astellas Pharma B.V. Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp Tel.: 071-5455854 
Fax: 071-5455850. Laatste wijziging SmPC september 2011

Referenties: 1. SmPC Vesicare 5 mg en 10 mg (september 2011).

Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp. 
Tel: 071 - 5455854, Fax: 071 - 5455850.
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Het KNOV Twinning project met de vereniging van ver-
loskundigen in Sierra Leone (SLMA) , gepresenteerd 
door Hilde Perdok (verloskundige, onderzoeker en 
voorzitter m4m) en Franka Cadée (verloskundige en 
KNOV beleidsadviseur internationale zaken), is met 
veel enthousiasme vertolkt en ontvangen. Vooral de 
persoonlijke verbintenis tussen de vijfentwintig verlos-
kundigen van de KNOV en SLMA en het samenkomen 
van de twins tijdens de International Confederation of 
Midwives bijeenkomst in Durban Zuid Afrika werden 
prachtig geïllustreerd aan de hand van films.  De ac-
tieplannen van de twins, de concrete  producten zoals 
films, posters en fondswervende producten (babymuts-
jes en toeters) en het onderzoek van het KIT geven een 
goed beeld van de voortvarendheid van het project.
In de discussie over samenwerking kwam direct aan 
bod dat beide projecten laten zien hoe verschillend 
ieders achtergrond en werkwijze is. Het platform in-
ternationaal bestaat sinds 2009 en de aanpak van de 

KNOV is meer bottom up. Daarentegen viert de wor-
king party ISM&RH volgend jaar het 25 jarig jubileum 
en is de aanpak meer top down.  Het uitstekend or-
ganisatorische karakter van de verloskundigen (stevig 
ingebed in het KNOV beleid) staat tegenover een meer 
individualistische benadering van de gynaecologen ge-
baseerd op een ruime ervaring op zowel klinisch als 
onderzoeksgebied. De uitdaging nu, om deze verschil-
len om te buigen tot complementariteit. 
De middag werd beëindigd met het voornemen om 
jaarlijks minimaal éénmaal gezamenlijk te vergaderen 
inclusief een minisymposium en om de vernieuwde 
samenwerking om te zetten in een gezamenlijk twin-
ning project. In 2012 willen we hierover opnieuw in-
formeren.

Meer	weten,	of	lid	worden?	
Kijk	 op	 www.KNOV.nl/internationaal	 of	 www.mid-
wives4mothers.nl	of	www.safemotherhood.nl	
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Ferring, uw partner in fertiliteit en obstetrie

Voor de optimale toediening van Lutrelef ®

gonadoreline
LutrePulseSetLutrePulseSet®®

Met blijdschap geven wij kennis ...

Voor uitgebreide informatie over Lutrelef® zie elders in dit blad. okt.2010

Ferring introduceert de LutrePulse®Set

Lutrelef ® (gonadoreline), het synthetisch GnRH dat de afgifte van LH en FSH door 
de hypofyse stimuleert, kent u als de meest fysiologische aanpak van hypothalame 
amenorroe. Met de introductie van de LutrePulse®Set is de toediening geperfectioneerd. 
De LutrePulse®Set is een geavanceerd systeem voor probleemloze, pulsgewijze 
toediening, gestuurd door een afzonderlijk handcomputertje. 

- Geen slangetjes of draden

- Waterdicht (ook tijdens douchen en zwemmen)

- Op meerdere plaatsen op het lichaam aan te brengen

- Zo goed als pijnvrije toediening

- Eenvoudige instructie, eenvoudig in gebruik 

Wilt u meer informatie over de LutrePulse®Set? Stuur een mailtje naar info@ferring.nl

8306005_A4 Adv.indd   1 06-10-10   12:02
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Naam van het geneesmiddel: Lutrelef 3,2 mg (voor gebruik in combinatie 
met de LutrePulse pomp). Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: Per 
injectieflacon 3,2 mg gonadorelinediacetaat. Farmaceutische vorm: Poeder voor 
injectievloeistof. Therapeutische indicaties: Bij de vrouw: steriliteit op basis 
van anti-oestrogeen resistente hypothalame amenorrhoea en anovulatie. Contra-
indicaties: Niet verdragen van een langdurige subcutane therapie. Bijwerkingen: 
Ontsteking op de injectieplaats, allergie, gevoelige borsten en gynaecomastie. 
Bij herhaalde toediening van> 0,5 mg: misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn. 
.De kans op meerlingzwangerschap is bij ovulatieinductie met gonadoreline 
verhoogd. Registratiehouder: Ferring BV, Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp. 
Registratienummer: RVG 10919. Afleverstatus: UR. Datum: Sep 2010

Naam van het geneesmiddel: Menopur. Kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling: Menotrofine  (HMG) (met een biologische activiteit van meer dan 
2000 IE per mg actief bestanddeel), overeenkomend met 75 IE FSH en 75 IE LH 
per injectieflacon. Farmaceutische vorm: poeder en oplosmiddel voor oplossing 
voor injectie. Therapeutische indicaties: Stoornissen in de fertiliteit ten gevolge 
van een onvoldoende endogene stimulatie van de gonaden. Bij de vrouw: 
infertiliteit veroorzaakt door anovulatie (inclusief polycysteus ovarium syndroom 
[PCOS]), indien behandeling met clomifeencitraat geen resultaat heeft gehad.. 
Bij de man: geselecteerde gevallen van een gestoorde spermatogenese. Menopur 
kan tevens gebruikt worden voor gecontroleerde ovariële hyperstimulatie om 
meervoudige follikelgroei te induceren bij geassisteerde reproductietechnieken, 
zoals zoals in vitro fertilisatie gevolgd door embryo transfer (IVF/ET), gamete 
intra-fallopian transfer (GIFT) en intracytoplasmatische sperma injectie. 
Contra indicaties: Bij vrouwen: Zwangerschap en lactatie, gynaecologisch 
bloedverlies met onbekende oorzaak, tumoren van de uterus, ovaria of mammae, 
tumoren van hypofyse of hypothalamus, overgevoeligheid voor het actief 
bestanddeel of één van de hulpstoffen. In de volgende situaties is een positief 
behandelingsresultaat onwaarschijnlijk en daarom dient Menopur niet te 
worden toegepast bij: primair ovariumfalen, ovariumcysten of vergrote ovaria 
die niet het gevolg zijn van PCOS, malformatie van de geslachtsorganen niet 
verenigbaar met zwangerschap, fibroïde tumoren van de uterus niet verenigbaar 
met zwangerschap. Bij mannen: prostaatcarcinoom, testistumor Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Vóór en tijdens de behandeling 
dient bij vrouwen de ovariële activiteit gecontroleerd te worden door middel 
van echografie en serumoestradiol bepalingen. Bij de eerste verschijnselen 
van overmatige ovariële hyperstimulatie dient de behandeling onmiddellijk 
te worden afgebroken en dient te worden afgezien van hCG toediening. Deze 
voorzorgsmaatregel is vooral van belang bij patiënten met polycystische ovaria. 
Vóór behandeling met Menopur 75 IE dient een lichamelijk onderzoek te worden 
uitgevoerd om anatomische afwijkingen van de geslachtsorganen, primair 
ovariumfalen of niet-gonadale endocrinologische afwijkingen uit te sluiten. De 
kans op meerling-zwangerschappen of spontane abortus is verhoogd bij ovulatie-
inductie. Wees voorzichtig bij vrouwen met een verhoogd risico op trombo-
embolische gebeurtenissen. Bijwerkingen: overmatige ovariële hyperstimulatie, 
bekkenpijn, hoofdpijn, buikpijn, opgezette buik, misselijkheid, pijn en reactie op 
de injectieplaats. Registratiehouder: Ferring B.V, Polarisavenue 130, 2132 JX 
Hoofddorp. Registratienummer: RVG 24536. Afleverstatus: UR. Datum: Juli 
2009

ELONVA (corifollitropin alfa) – verkorte productinformatie

Samenstelling: Elke voorgevulde spuit bevat 100 of 150 microgram corifollitropin alfa in 0,5 ml oplossing voor injectie. Corifollitropin alfa is een glycoproteïne 
die wordt geproduceerd door middel van recombinant DNA-technologie in ovariumcellen van Chinese hamsters (CHO = Chinese Hamster Ovary). 
Therapeutische indicaties: Gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) in combinatie met een GnRH-antagonist voor de groei van multipele follikels bij vrouwen 
die behandeld worden in het kader van een Assisted Reproductive Technology-programma (ART). Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame 
bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Tumoren van het ovarium, de borst, de uterus, de hypofyse of de hypothalamus. Abnormale (niet menstruele) 
vaginale bloeding waarvan de oorzaak niet bekend of niet gediagnosticeerd is. Primair ovarieel falen. Ovariumcysten of vergrote ovaria. Geschiedenis van 
ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Een eerdere gecontroleerde ovariële stimulatie (COS) die resulteerde in meer dan 30 follikels ≥ 11 mm, gemeten 
met behulp van een echo-onderzoek. Een basale antrale follikeltelling (AFC) > 20. Fibroïde tumoren van de uterus waardoor zwangerschap niet mogelijk is. 
Misvorming van de voortplantingsorganen waardoor zwangerschap niet mogelijk is. Belangrijke waarschuwingen: Voor het starten van de behandeling dient 
de verminderde vruchtbaarheid van het paar vastgesteld te worden en vermeende contra-indicaties voor zwangerschap beschouwd te worden. In het bijzonder 
moet gekeken worden naar en gepaste specifieke behandeling worden gegeven voor hypothyroïdie, adrenocorticale deficiëntie, hyperprolactinemie en 
tumoren van de hypofyse of hypothalamus. Elonva is uitsluitend bestemd voor enkelvoudige subcutane injectie. Binnen één behandelingscyclus dienen geen 
extra injecties Elonva te worden toegediend. Gedurende de eerste zeven dagen na het toedienen van Elonva dient er geen (rec)FSH te worden toegediend  
(zie ook rubriek 4.2). Bij patiënten met lichte, matige of ernstige nierinsufficiëntie kan de uitscheiding van corifollitropin alfa verslechteren (zie rubrieken 4.2 en 
5.2). Daarom wordt het gebruik van Elonva bij deze vrouwen afgeraden. Er zijn beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van Elonva in combinatie met 
een GnRH-agonist. De uitslagen van een klein en niet-gecontroleerd onderzoek lijken te duiden op een hogere ovariële respons dan bij gebruik in combinatie 
met een GnRH-antagonist. Daarom wordt het gebruik van Elonva in combinatie met een GnRH-agonist afgeraden (zie ook rubriek 4.2). Er is geen onderzoek 
verricht naar de werking van Elonva bij patiënten met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Het gebruik van Elonva bij deze vrouwen wordt afgeraden.  
De ovariële respons na behandeling met Elonva is hoger dan na dagelijkse behandeling met recFSH. Daarom kunnen met name vrouwen die bekend zijn met 
risicofactoren voor een sterke ovariële respons gevoelig zijn voor het ontwikkelen van OHSS tijdens of na behandeling met Elonva. Bij vrouwen die voor het 
eerst een ovariële stimulatiecyclus ondergaan en van wie de risicofactoren slechts gedeeltelijk bekend zijn, wordt zorgvuldige controle op de mogelijkheid  
van een ovariële hyperrespons aanbevolen. Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS): OHSS is een medische aandoening die zich onderscheidt van een 
ongecompliceerde ovariumvergroting. Klinische symptomen van lichte en matig ernstige OHSS zijn buikpijn, misselijkheid, diarree, lichte tot matige 
ovariumvergroting en ovariële cysten. Ernstige OHSS kan levensbedreigend zijn. Klinische symptomen van ernstige OHSS zijn grote ovariumcysten (met kans 
op ruptuur), acute buikpijn, ascites, pleurale effusie, hydrothorax, dyspneu, oligurie, hematologische afwijkingen en gewichtstoename. In zeldzame gevallen 
kan in samenhang met OHSS een veneuze of arteriële trombo-embolie optreden. De symptomen van OHSS worden versterkt door het toedienen van humane 
choriongonadotrofine (hCG) en door zwangerschap (endogeen hCG). Doorgaans treedt vroege OHSS op binnen 10 dagen na het toedienen van hCG. De 
aandoening kan gepaard gaan met een overmatige ovariële respons op gonadotrofinenstimulatie. Vroege OHSS geneest gewoonlijk spontaan bij aanvang van 
de volgende menstruatie. Late OHSS treedt meer dan 10 dagen na het toedienen van hCG op, als gevolg van (meerling)zwangerschap. Vanwege het risico op 
OHSS moeten patiënten minstens twee weken na de toediening van hCG onder controle blijven. Om de kans op OHSS te verkleinen moet voorafgaand aan de 
behandeling en met regelmatige tussenpozen tijdens de behandeling echografisch de ontwikkeling van follikels worden bepaald en/of het gehalte 
serumoestradiol worden gemeten. Bij ART (Assisted Reproductive Technology) is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van OHSS bij 18 of meer follikels 
met een diameter van 11 mm of groter. Wanneer er in totaal 30 of meer follikels worden aangetroffen, is het raadzaam de toediening van hCG achterwege te 
laten. Afhankelijk van de ovariële respons kan men OHSS met behulp van de onderstaande maatregelen voorkomen: verdere stimulatie met een 
gonadotrofinepreparaat maximaal 3 dagen staken (‘coasting’); wachten met toediening van hCG voor de inductie van oöcytmaturatie totdat het 
oestradiolgehalte afneemt of stabiliseert; door een dosis hCG van minder dan 10.000 IE toedienen voor de inductie van de uiteindelijke oöcytmaturatie, 
bijvoorbeeld 5.000 IE hCG of 250 microgram rec-hCG (gelijkwaardig aan ca. 6.500 IE); alle embryo’s cryopreserveren voor toekomstige embryotransfer; niet 
toedienen van hCG en de behandelingscyclus annuleren. Voor ondersteuning in de luteale fase moet het toedienen van hCG worden vermeden. Teneinde het 
risico van OHSS zoveel mogelijk te vermijden is het van belang dat de aanbevolen dosering van Elonva en het behandelregime worden aangehouden en dat de 
ovariële respons zorgvuldig wordt gecontroleerd. Bij alle behandelingen met gonadotrofine is melding gemaakt van meerlingzwangerschappen en -geboorten. 
Voordat met de behandeling wordt begonnen, moeten de vrouw en haar partner worden ingelicht over de eventuele risico’s voor de moeder (zwangerschaps- 
en partuscomplicaties) en voor de neonaat (laag geboortegewicht). Bij vrouwen die ART-procedures ondergaan hangt het risico van meerlingzwangerschap 
hoofdzakelijk samen met het aantal ingebrachte embryo’s. Verminderd vruchtbare vrouwen die ART-behandelingen en in het bijzonder IVF-behandelingen 
ondergaan, hebben vaker afwijkingen aan de tubae. Daardoor kan ectopische zwangerschap vaker voorkomen. Het is van belang in een vroeg stadium 
echografisch te bevestigen dat de zwangerschap intra-uterien is, en de mogelijkheid van extra-uteriene zwangerschap uit te sluiten. De incidentie van 
aangeboren misvorming na ART-procedures kan wellicht iets verhoogd zijn vergeleken met een spontane conceptie. Vermoed wordt dat dit een gevolg is  
van verschillen in de eigenschappen van de ouders (bv. de leeftijd van de moeder, eigenschappen van het sperma) en van de hogere incidentie van 
meerlingzwangerschappen. Er is melding gemaakt van neoplasmata van de ovaria en van andere delen van het voortplantingsstelsel, zowel benigne als 
maligne, bij vrouwen die meerdere infertiliteitsbehandelingen hebben ondergaan. Men heeft nog niet vastgesteld of behandeling met gonadotrofinen de 
basisrisico’s van deze tumoren bij onvruchtbare vrouwen wel of niet verhoogt. Bij vrouwen met algemeen erkende risicofactoren voor trombo-embolische 
incidenten, zoals een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis, ernstige obesitas (body mass index > 30 kg/m2) of trombofilie, kan dit risico door 
behandeling met gonadotrofinen nog verder worden verhoogd. Bij dergelijke vrouwen moeten de voordelen van het toedienen van gonadotrofinen tegen de 
risico’s worden afgewogen. Daarbij moet wel worden overwogen dat zwangerschap zelf ook al een verhoogd risico van trombose met zich meebrengt. 
Bijwerkingen: De meest frequent gemelde bijwerkingen tijdens behandeling met Elonva in het kader van klinisch onderzoek zijn OHSS (5,2%, zie ook  
rubriek 4.4), bekkenpijn (4,1%) en -ongemak (5,5%), hoofdpijn (3,2%), misselijkheid (1,7%), vermoeidheid (1,4%) en mammaeklachten (waaronder 
gevoeligheid) (1,2%). Hierna volgen de voornaamste bijwerkingen bij vrouwen die in klinische onderzoeken met Elonva zijn behandeld, ingedeeld  
naar systeem/orgaanklasse en frequentie; vaak (≥ 1/100 tot < 1/10), soms (≥ 1/1.000 tot < 1/100). Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofpijn. Soms: 
duizeligheid. Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: misselijkheid, Soms: buikpijn, braken, diarree, verstopping en opgezette buik. Voortplantingsstelsel-  
en borstaandoeningen: Vaak: OHSS, bekkenpijn en -ongemak, mammaeklachten, soms: Torsie van het ovarium. Algemene aandoeningen en 
toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: vermoeidheid.Daarnaast zijn ectopische zwangerschap, miskraam en meerlingzwangerschap gemeld. Men veronderstelt 
dat deze gerelateerd zijn aan de ART-procedure of aan opeenvolgende zwangerschappen. Farmacotherapeutische groep: Farmacotherapeutische categorie: 
geslachtshormonen en modulatoren van het genitale systeem, gonadotropinen ATC-code: G03GA09 Afleveringswijze: Receptplichtig. Houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen: N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nederland Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel 
brengen: EU/1/09/609/001, EU/1/09/609/002 Lokale vertegenwoordiger: MSD BV, tel. 0800-9999000, medicalinfo.nl@merck.com. Datum: Oktober 2011. 
Voor volledige productinformatie verwijzen wij naar de huidig goedgekeurde Samenvatting van de Productkenmerken, zie www.emea.europa.eu.
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Vragen:
 In de MACS trial is de associatie onderzocht tussen 
het toedienen van herhaalde kuren corticosteroïden 
bij een dreigende partus prematurus en diverse uit-
komstmaten.

>  Met welke uitkomstmaat is een significante asso-
ciatie aangetoond?

• A. Lagere morbiditeit
• B. Lagere mortaliteit
• C. Hoger geboortegewicht
• D. Kleinere hoofdomtrek

Verminderd seksueel verlangen (hypo-active sexual 
desire disorder) wordt gedefinieerd als de blijvende 
of steeds terugkerende vermindering of afwezigheid 
van seksuele fantasieën, gedachten, verlangens en 
ontvankelijkheid waardoor persoonlijke problemen 
of relatieproblemen ontstaan.

>  Welke van de onderstaande onderliggende aan-
doeningen is de meest frequente oorzaak van 
hypo active sexual disorder?

• A. Hypertensie
• B. Diabetes
• C. Endometriumcarcinoom
• D. Trombofilie

Issue 2, 2011
Vragen:
Een 25 jarige vrouw komt in verband met een nieu-
we zwangerschap op het spreekuur. Het is haar 
vierde zwangerschap, ze heeft 3 keer een spontane 
miskraam doorgemaakt. Haar amenorroeduur is acht 
weken, bij een regulaire menstruatiecyclus van 28 
dagen met een vroege positieve zwangerschapstest. 
Er is nooit eerder onderzoek verricht vanwege de 
herhaalde miskramen.

>  Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist 
zijn:

I.  Deze patiënte heeft na drie miskramen een kans 
van tussen de 50 en 60% op een doorgaande 
zwangerschap.

II.  Karyotypering van het (echt)paar moet worden 
aangeboden, en gezien haar huidige zwanger-
schap, met enige spoed.

• A. Stelling I is juist; stelling II is juist
• B. Stelling I is juist; stelling II is onjuist
• C. Stelling I is onjuist; stelling II is juist
• D. Stelling I is onjuist; stelling II is onjuist

vin (intra-epitheliale neoplasie van de vulva) is een 
chronische aandoening van de vulva. 
>  Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist 

zijn.
I.  VIN is geassocieerd met hoog-risico humaan papil-

lomavirus (bv HPV 16).
II.  Vaccinatie met een vaccin gericht tegen HPV 16-on-

coproteïnen levert bij meer dan 50% van de vrou-
wen met een VIN laesie een gunstige klinische 
respons op.

• A. Stelling I is juist; stelling II is juist
• B. Stelling I is juist; stelling II is onjuist
• C. Stelling I is onjuist; stelling II is juist
• D. Stelling I is onjuist; stelling II is onjuist

Voortgangstoets - vragen

Bron: 12e Nederlandse voortgangstoets Gynaecologie en Obstetrie



Foleycatheter versus vaginal prosta-
glandin E2 gel for induction of labour 
at term (PROBAAT trial): an open-
label, randomised controlled trial. 
Voor het inleiden van de baring bestaan vele verschillende methoden, zowel me-
chanische als medicamenteuze. Bij 824 vrouwen met een ongustige uitgangssituatie 
(‘onrijpe cervix’) werd in deze open-label gerandomiseerde trial (uitgevoerd in twaalf  
ziekenhuizen binnen het Nederlandse verloskundige consortium) de effectiviteit en 
veiligheid vergeleken tussen inleiden met een intracervicale foleycatheter en met va-
ginale prostaglandin E2 gel. Vrouwen waren à terme, er was een eenling in hoofd-
ligging, er was geen keizersnede in de voorgeschiedenis. De primaire uitkomstmaat 
was een keizersnede, dit was niet verschillend tussen beide groepen: 23% vs. 20%, 
risk ratio [RR] 1,13; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,87–1,47). Met een foleycatheter 
werd minder vaak een interventie gedaan voor foetale nood (12 vs 18%; RR 0.68; 
95% betrouwbaarheidsinterval 0,49-0,95), overeenkomend met een gemiddeld min-
der snelle partus, vooral door een langer interval tot weeënactiviteit. De bevindingen 
uit deze trial passen goed in de resultaten van een door dezelfde auteurs verrichtte 
meta-analyse, waarin de resultaten van deze trial ook zijn meegenomen. Hier wordt 
ook een lagere incidentie van fluxus post partum en hyperstimulatie gezien. Zij con-
cluderen dat gezien de gelijke effectiviteit en minder bijwerkingen de methode van 
voorkeur voor inleiden bij deze patiëntengroep de foleycatheter is.

Substandard care in antepartum term 
stillbirths: prospective cohort study

Met als een gegeven het grote verschil in antepartum sterfte (IUVD) (in Nederland 
vindt 26% van de perinatale sterfte plaats na de 37e week) tussen bijvoorbeeld Noor-
wegen (4.5/1000) en Nederland (7/1000) is deze prospectieve studie – een vervolg op 
de ATNICID studie (1) – een onderzoek naar substandaard zorg factoren bij antena-
tale sterfte. Na een systematische analyse van doodsoorzaken, op basis van de zgn. 
Tulip classificatie en tijdens driemaandelijkse auditbijeenkomsten werd de aanwezig-
heid van substandard zorgfactoren als zodanig beoordeeld als de zorg niet overeen-
komstig de richtlijnen van de NVOG of KNOV was geweest of niet volgens algemeen 
aanvaarde zorg op basis van “evidence of expert opinion”. Opvallend is dat IUVD 
toch ook frequent bij multi’s optreedt (42%) en dat in 58% bij volledig ongecom-
pliceerde zwangerschappen: hiervan ongeveer 60% in de eerste lijn en 40% in de 
tweede lijn (waar je o.b.v. het Nederlandse selectiesysteem meer risicofactoren ver-
wacht). 35% van de IUVD’s heeft een geboortegewicht onder de p10, waarvan meer 
dan de helft niet herkend is. Substandaard care factoren (vooral bij verdenking SGA 
en bij maternale hypertensie en ook late verwijzing bij verminderde foetale beweeg-
lijkheid) worden gevonden in 35% van de IUVD: in 22% in de eerste lijn en bij 64% 
in de tweede lijn. Omdat de noemer behorende bij deze getallen niet goed bekend is, 
is de incidentie voor eerste en tweede lijn niet goed uit te rekenen. Het is waarschijn-
lijk even moeilijk voor de eerste en tweede lijn om in de laagrisicogroep zwangeren 
de onderliggende complicaties vooraf in te schatten, in de woorden van de auteurs: 
“…frustrating… significant number will occur in apparently normal pregnancies.” 

J.W. Ganzevoort
(j.w.ganzevoort@amc.uva.nl)

Jozwiak,	M.	et	al	voor		
de	Probaat	studie	groep.
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5 jaar na ingreep Novasure superieur 
aan hydrotherme endometriumablatie

Vijfjaars follow-up gegevens zijn spaarzaam in evaluatie studies van 2e generatie en-
dometrium ablatie technieken. In de huidige studie werd gekeken hoe het vrouwen 
verging die participeerden in een gerandomiseerde studie tussen Novasure danwel 
hydrothermablatie (HTA) 5 jaar na dato. In totaal waren 160 vrouwen gerandomi-
seerd, en deze werden per post benaderd voor follow-up data over hun menstruatie 
(aantal dagen, stolsels, en dysmenorroe), tevredenheid met de behandeling, en of 
ze al dan niet een reïnterventie hadden ondergaan vanwege een cyclusstoornis. De 
analyse werd verricht volgens het intention-to-treat principe. Het respons percentage 
bedroeg 90% respectievelijk 83% in de Novasure en HTA groep. Amenorroe percen-
tages waren 55.4% na Novasure en 35.3% na HTA (RR 1.5, 95% BI 1.05-2.3). 11 keer 
vond een chirurgische reïnterventie plaats na Novasure, ten opzichte van 23 maal 
na HTA (RR 0.43, 95% BI 0.23-0.80). In het algemeen was de tevredenheid met de 
ingreep groter in de Novasure groep dan in de HTA groep (80.6% tevreden versus 
48.4%, RR 1.7, 95% BI 1.3-2.2). Een analyse waarin gecorrigeerd werd voor herhaalde 
metingen toonde een significant behandel effect in de tijd (p<0.001). Desalniettemin 
was in beide behandelgroepen de tevredenheid significant lager 5 jaar na de ingreep 
vergeleken met 1 jaar (p<0.01). De auteurs concluderen op basis van deze gegevens 
dat een endometrium ablatie middels Novasure de voorkeur geniet boven hydro-
therm ablatie. 

Primaire correctie cystocele: 
voorwandplastiek of mesh 
implantaat?

Chirurgie is de behandeling van eerste keus bij een symptomatische cystocele als 
conservatieve behandeling middels bekkenbodemfysiotherapie en pessarium ge-
faald heeft. De huidige studie betrof een gerandomiseerde, niet geblindeerde studie 
tussen klassieke voorwandplastiek danwel trocar geleide transobturator mesh pro-
cedure (Avaulta anterior) bij vrouwen met een symptomatische cystocele van ten-
minste POP-Q stadium II. In totaal werden 125 vrouwen gerandomiseerd, 64 voor 
een voorwandplastiek en 61 voor mesh implantaat.  Primaire uitkomstmaat was ana-
tomisch herstel (< POP-Q II stadium) na 12 maanden follow-up. Secundaire uitkomst-
maten betroffen complicaties, ernst van zelf-gerapporteerde urogenitale symptomen 
en kwaliteit van leven, bepaald middels de Urogental Distress Inventory (UDI), en 
Incontinence Impact Questionnaire (IIQ). Vergeleken met een voorwandplastiek, re-
duceerde het gebruik van mesh het risico op anatomisch falen van 59% naar 9% 
(risico reductie 50%, 95% BI 36%-65%). Drie (5%) heroperaties waren nodig voor 
anatomisch herstel na voorwandplastiek, versus 0 na mesh implantaat. Functioneel 
herstel verbeterde echter op nagenoeg alle domeinen in beide groepen, zonder sig-
nificante verschillen tussen de behandelgroepen. Mesh exposure vond plaats bij 2 
vrouwen (4%). Dyspareunie klachten verdwenen in sterkere mate na een voowand-
plastiek dan na gebruik van mesh (80% versus 20%). Er was een trend naar meer de 
novo dyspareunie in de mesh groep (15% versus 9%). Hoewel 12 maanden follow-up 
te kort lijkt om definitieve conclusies te trekken ten aanzien van recidief- en herope-
ratie percentages, is het bekend dat de meeste recidieven plaats vinden in het eerste 
jaar na chirurgie. De auteurs concluderen op basis van deze studie dat hoewel het 
anatomisch herstel na mesh superieur is, er geen plaats is voor mesh bij de primaire 
correctie van een cystocele, daar de functionele uitkomsten gelijk zijn aan die van 
een klassieke voorwandplastiek. 

S.F.P.J. Coppus
(s.coppus@mmc.nl)
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Antwoorden:
•  Neonaten die blootgesteld werden aan herhaalde 

kuren corticosteroïden bij een dreigende partus 
prematurus tussen 25 en 32 weken amenorrhoe-
duur hadden vergelijkbare morbiditeit en morta-
liteit vergeleken met neonaten die blootgesteld 
werden aan placebo na een initiële kuur cortico-
steroïden bij opname (150 van de 937 [12-9%] ver-
sus 143 van de 921 [12-5%].

  
  De groep die blootgesteld werd aan herhaalde ku-

ren corticosteroïden hadden een lager geboorte-
gewicht (2216 g versus 2330 g; p=0.0026), waren 
kleiner (44.5 cm versus 45.4 cm; p<0.01), en had-
den een kleinere hoofdomtrek (31.1 cm versus 31.7 
cm; p<0.01).

Antwoord D 
(Murphy et al., Lancet 2008; 372:2143-51)

•  HSDD kan ontstaan door hormoondeficiënties, 
als bijwerking van bepaalde geneesmiddelen, een 
chronische ziekte zoals diabetes en neurologische 
aandoeningen, maar ook door psychische proble-
men of relatieproblemen.

Antwoord B (Gynoguide 2008, p76)

Issue 2, 2011

Antwoorden:
•  Stelling I = onjuist. 
  Uitgaande van de diagnose herhaalde miskraam 

eci kan op basis van de leeftijd van de vrouw en 
het aantal eerdere miskramen in tabel 2 van de 
richtlijn worden afgelezen dat de kans op een 
doorgaande zwangerschap in dit specifieke geval 
gemiddeld 86% (79-93%) is.

•  Stelling II = juist.
  Het verdient aanbeveling karyotypering te verrich-

ten bij paren waarvan de vrouw ten tijde van de 
tweede miskraam jonger is dan 34 jaar. Indien bij 
karyotypering dragerschap van een gebalanceerde 
structurele chormosoomafwijking wordt gevonden 
bij een of beide ouders, is er een indicatie voor 
verwijzing naar een klinisch geneticus. In dit ge-
sprek zullen individuele kansen aan de orde ko-
men en zal prenatale diagnostiek in een volgende 
zwangerschap worden aangeboden. 

  Bij vastgesteld dragerschap is de kans op een le-
vendgeboren kind met een ongebalanceerde 
structurele chromosoomafwijking zeer klein! Uit 
cohortstudies is gebleken dat bij zwangerschappen 
van dragers van een structurele chromosoomafwij-
king slechts vijf gevallen van een ongebalanceerd 
karyotype werd vastgesteld op een totaal van 718 
zwangerschappen (0.7%). Alle paren met drager-
schap van een gebalanceerde structurele chromo-
soomafwijking dienen geïnformeerd te worden 
over de relatief hoge kans op een gezond kind in 
een volgende zwangerschap. 

  Waarom dit paar bij een reeds bestaande nieuwe 
zwangerschap met spoed karyotypering moet wor-
den aangeboden is ons gezien bovenstaande niet 
geheel duidelijk.

Antwoord C 
(Richtlijn Herhaalde miskraam NVOG 2007)

• Stelling I= juist.
  VIN is een chronische ziekte veroorzaakt door 

hoog risico HPV, meestal door HPV 16.
• Stelling II = juist.
  Twintig vrouwen met VIN3 werden drie of vier 

keer gevaccineerd met een vaccin gericht tegen 
HPV16-oncoproteïnen E6 en E7. Drie maanden na 
de laatste vaccinatie was er in 60% van de patiën-
ten sprake van klinische respons en vermindering 
van klachten. Bij vijf vrouwen was er sprake van 
complete remissie. Twaalf maanden na de laatste 
vaccinatie waren deze getallen respectievelijk 79% 
en 47%.

Antwoord A 
(Kenter et al., NEJM 2009;361:1838-47)

Voortgangstoets - antwoorden
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Foetale en Neonatale Screening op
aangeboren afwijkingen
Leidraad voor besluitvorming

In dit boek schrijven de auteurs, soms ondersteund door enkele mede-auteurs met 
speciale kennis op het specifieke deelgebied, zeer volledig en op een voor de dage-
lijkse praktijk zeer toegankelijke wijze de huidige stand van zaken ten aanzien van 
screening op aangeborenen afwijkingen, zowel in de foetale als in de neonatale fase. 
Na een hoofdstuk over de achtergronden van screening, is het boek gesplitst in drie 
delen. Deel I: 1e trimester screening (Downsyndroom. Trisomie 13 en Trisomie 18); 
deel II: 2e trimesterscreening (de afwijkingen die gezien kunnen worden bij de SEO; 
9 hoofdstukken) en deel III: de aandoeningen waarvan een verhoogd risico kan wor-
den gevonden met de hielprik (ook 9 hoofdstukken over o.a. AGS, PKU en taaislijm-
ziekte). Het boek sluit af met een tweetal hoofdstukken: een psychologische en een 
ethische reflectie. Alle hoofdstukken hebben een meer dan voldoende referentielijst 
(geplaatst aan het einde van het boek) en er is een gedetailleerd register waarmee 
het zoeken van belangrijke gegevens, voor in de patientenzorg, heel gemakkelijk is. 
Per ziektebeeld uitstekend gerubriceerde gegevens, kort maar voldoende besproken 
– veelal in een “box” weergegeven – met zeer informatieve afbeeldingen, bijvoor-
beeld bij de foetale cardiale afwijkingen en de behandeling. Een uitstekend naslag-
werk, dat zeer geschikt is voor de dagelijkse praktijk – in de spreekkamer – met 
voldoende verwijzingen voor soms noodzakelijke verdieping. 

Eponiemen en de geschiedenis van de  
stuitgeboorte

Dit fraai uitgevoerde boek beschrijft de geschiedenis van de stuitgeboorte.
De stuitbevalling is al eeuwenlang een bevalling waar talloze vooraanstaande 
obstetrici zich mee bezig gehouden hebben. Een aantal heeft een methode of een 
handeling beschreven om het kind zonder (te veel) schade geboren te laten worden. 
In vroeger tijden was het gewoonte de eigen naam aan deze methode of handeling te 
verbinden. Vrijwel iedereen kent namen als Bracht, Mauriceau, Lovset, Muller, en de 
Snoo. De vraag is of iedereen nog precies weet welke methode of handeling verbon-
den was aan elke naam. Laat staan dat men weet wanneer betreffende obstetricus 
leefde of in welke plaats hij hoogleraar was.
Het aardige van dit boek(je) van collega Verhoeven is dat hij niet alleen nauwgezet 
beschrijft welke methode en handelingen er allemaal bij de stuitbevalling zijn 
bedacht en door wie, maar hij beschrijft tevens waar en in welke tijd de betrokken 
obstetricus werkte.
Daarnaast zijn de hoofdstukken ruim voorzien van instructieve afbeeldingen en his-
torische foto’s van de hoogleraren en de ziekenhuizen waar zij praktiseerden en de 
opleiding verzorgden. Ook het meest recente stukje geschiedenis van de stuitbeval-
ling – de electieve sectio versus de vaginale bevalling – passeert kort de revue.
Het is een boek geschreven door een collega met grote affectie voor de geschiedenis 
van de stuitbevalling en de stuitbevalling zelf.
Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van iedereen met interesse in de 
verloskunde. Tevens is het een boek dat op de lijst van te lezen boeken van iedere 
assistent in opleiding zou moeten staan. Ik kan u dit boek van harte aanbevelen.

prof.dr. H.W. Bruinse,
em. hoogleraar klinische obstetrie
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Inleiding
Recentelijk zijn er op basis van pathologisch on-
derzoek aanwijzingen dat het sereus ovariumcarci-
noom zijn oorsprong vindt in tubair epitheel1. Deze 
hypothese gaat er vanuit dat (premaligne) tubaire 
epitheliale cellen naar de buikholte en het ovarium 
migreren2. Dit wordt ondersteund door 1) de hoge 
incidentie van (pre)maligne afwijkingen in tubae en 
niet in de ovaria afkomstig van vrouwen met een 
kiembaanmutatie in het BRCA1 gen, en 2) de fenoty-
pische overeenkomsten tussen het tubacarcinoom en 
het ovarium carcinoom.
In de literatuur zijn meerdere case reports gepubli-
ceerd over vrouwen die een sereus carcinoom ont-
wikkelden na het ondergaan van een hysterectomie 
op benigne-indicatie3,4. Op basis van een review van 
Salvador et al.5, die bovenstaande theorie ook be-
schrijft, wordt op dit moment in Canada geadviseerd 
om preventief een tubectomie te verrichten bij een 
hysterectomie op benigne indicatie.
In theorie zou tubectomie nadelige gevolgen kun-
nen hebben voor de functie van de ovaria: een aan-
tal onderzoeken laat veranderingen in verschillende 
ovariële parameters zien en in ten minste één retro-
spectief cohort onderzoek wordt een vervroegde me-
nopauze beschreven6. De gedachtegang hierbij is dat 
de bloedtoevoer naar de ovaria zou veranderen na 
een hysterectomie. Er zijn echter ook onderzoeken 
naar de ovariële functie na hysterectomie of sterilisa-
tie die dit tegenspreken7,8. 

Klinische vraagstelling
Heeft tubectomie als toevoeging aan hysterectomie 
klinisch nadelige gevolgen voor de ovariële functie?
 P (patient):  patiënten met hysterectomie 

op benigne indicatie
 I (intervention):  hysterectomie en tubectomie 
 C (comparison):  hysterectomie
 O (primaire outcome): ovariële functie

Zoekstrategie
De gebruikte zoektermen in PubMed: 
“salpingectomy” [MeSH Terms] or “salpingectomy” 
[All Fields] or “tubectomy” [All Fields]

Uitkomst: 1185 artikelen. Om de resultaten te beper-
ken tot randomized controlled trials (RCT’s) en sys-
tematische reviews werd gebruik gemaakt van de 
filters ‘therapy/narrow’ en ‘systematic reviews’ in 
PubMed Clinical Queries. Dit leverde 24 RCT’s en 
14 systematische reviews op. Handmatige screening 
leverde één relevante gerandomiseerde studie op 
van Sezik et al.: Total salpingectomy during ab-
dominal hysterectomy: Effects on ovarian reserve 
and ovarian stromal blood flow. J Obstet Gynaecol. 
2007;33(6):863-8699. Dit onderzoek zal hier verder 
worden besproken.

Bespreking
Doel van de studie was om de korte (na 1 maand) 
en mediumlange (na 6 maanden) consequenties van 
een totale tubectomie bij abdominale hysterecto-
mie op ovariële reserve parameters te onderzoeken. 
Daarvoor werden in twee jaar 24 vrouwen geïnclu-
deerd die een hysterectomie op benigne indicatie 
ondergingen. Deze vrouwen werden in twee groepen 
gerandomiseerd: in de onderzoeksgroep ondergingen 
12 vrouwen een laparotomische hysterectomie en te-
vens een tubectomie. De controle groep bestond uit 
12 vrouwen die alleen een hysterectomie ondergin-
gen. De inclusiecriteria hierbij waren leeftijd jonger 
dan 43 jaar, afwezigheid van menopauzale klachten, 
regelmatige cyclus, FSH < 10 IU/ml of een gemiddeld 
ovariëel volume van meer dan 5 cm3. Exclusie cri-
teria waren: nicotine abuses, “hormone replacement 
therapy” of hormonale anticonceptie in de laatste 
zes maanden, chirurgie in het kleine bekken in de 
voorgeschiedenis, hart en vaatziekten, afwijkingen 
van > 1 cm in het ovarium.
Tussen cyclusdag 2 en 5 werd bloed afgenomen 
waarin FSH, LH en estradiol in het serum werd be-
paald. Daarnaast ondergingen de vrouwen een 
transvaginale echo waarbij het gemiddelde ovariële 
volume werd gemeten en met Doppler: de Pulsatility 
Index (PI), Resistence Index (RI) en Systole/Diastole 
ratio (S/D) werd berekend.

Resultaten en conclusie
Baseline karakteristieken waren in beide groepen 
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12(1):54-7.
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Kaya, Total	salpingectomy	during	abdominal	
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de Jong, E.R. te Velde, B.C. Fauser, F.J. Broek-
mans, Anti-mullerian	hormone	predicts	me-
nopause:	a	long-term	follow-up	study	in	
normoovulatory	women. J Clin Endocrinol Metab. 
2011 Aug;96(8):2532-9. Epub 2011 May 25.
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gelijk. Beide groepen lieten na de hysterectomie een 
toename in de bloeddoorstroming zien, als aange-
geven door een afname in PI, RI en S/D-ratio. Een 
uitzondering was de S/D-index bij 6 maanden in de 
groep met tubectomie; deze verschilde niet van de 
baseline. Serum FSH, LH en estradiol lieten postope-
ratief geen significante verschillen zien. In de groep 
zonder tubectomie daalden de PI en S/D meer dan in 
de groep met tubectomie. 

Conclusie en aanbevelingen:
Deze RCT is naar ons weten de eerste naar ovariële 
functie na tubectomie bij hysterectomie. De bij deze 
studie gebruikte parameters laten geen nadelige ef-
fecten van tubectomie bij hysterectomie zien op ova-
riële functie. Momenteel is er discussie over welke 
parameters het best de ovariële functie weergeven. 
Meest accuraat lijken nu leeftijd en AMH10, beide 
zijn niet gebruikt in dit onderzoek. Daarnaast zijn 
er maar 12 vrouwen in iedere groep geïncludeerd en 
is de follow-up beperkt gebleven tot 6 maanden. De 
poweranalyse wordt beschreven, maar op welke uit-
komstmaat deze precies gebaseerd is, wordt niet dui-
delijk. Ook argumenten voor de gebruikte follow-up 
duur ontbreken. 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van een 
tubectomie op de ovariële functie is een RCT nodig 
met algemeen geaccepteerde ovariële parameters, 
waar de power en follow-up op worden gebaseerd. 
(Cohort) onderzoek naar het sereus carcinoom bij 
vrouwen die een tubectomie hebben ondergaan, bij-
voorbeeld preventief bij IVF of bij ectopische zwan-
gerschappen, zou kunnen uitwijzen of tubectomie 
inderdaad de kans op sereus ‘ovariumcarcinoom’ 
vermindert. 
Recent is in Duitsland, in navolging van Canada, ge-
adviseerd een tubectomie te verrichten tijdens een 
hysterectomie op benigne indicatie. Dietl et al.11 me-
nen op basis van een drietal onderzoeken dat dit 
geen nadelige gevolgen zou hebben op de ovariële 
functie. Naar onze mening is er op basis van het op 
dit moment beschikbaar zijnde bewijs nog onvol-
doende kennis over de nadelige gevolgen voor de 
ovaria om een preventieve tubectomie bij hysterecto-
mie aan te kunnen raden. 
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een bevolking van ruim een miljoen mensen. Deze 
lijst kan met gemak de rest van deze bladzijde vul-
len. Ook chemotherapie is niet altijd voor iedereen 
beschikbaar. Al dan niet verzekerd zijn en de inhoud 
van de verzekering spelen hierbij een grote rol, en 
daar waar er geen geld is, is er ook geen behande-
ling, of een goedkopere behandeling van de tweede 
keus. Vandaar dat de mortaliteit hoog is en het lijden 
onnodig zwaar.
De schadelijke gevolgen van het overlijden van een 
vrouw in de kracht van haar leven zijn niet beperkt 
tot haar, maar raken evenzeer de echtgenoot en de 
kinderen. Goede sociale voorzieningen ontbreken en 
de kinderen worden makkelijk slachtoffer van mis-
bruik en mensenhandel. Bij gynaecologische kanker 
is dat niet anders.
De enige behandeling die vrijwel overal gegeven kan 
worden is chirurgie. Opereren is relatief goedkoop 
en in de vroege stadia van de ziekte vaak afdoende. 
Maar om patiënten in een behandelbaar stadium bij 
de dokter te krijgen zijn goede programma’s vereist, 
gericht op preventie en vroegdiagnostiek. Hiervoor 
ontbreekt ook het geld, en vaak de infrastructuur. 
Het kankerprobleem in de derde wereld is dus een 
veelkoppige draak die op meerdere fronten bestre-
den moet worden.
De vraag om daarbij behulpzaam te zijn werd mij 
voor het eerst gesteld in 1987 door een jonge gy-
naecoloog, dr. Andrijono, inmiddels hoogleraar, 
verbonden aan de Universitas Indonesia en het Dr. 
Cipto Mangunkusumoziekenhuis (RSCM), te Jakarta. 
Hij wilde zich specialiseren in de gynaecologische 
oncologie en vroeg mij hem op te leiden. Anderhalf 
jaar werkte hij bij Evert Aartsen en mij op het Antoni 
van Leeuwenhoekziekenhuis te Amsterdam. Na zijn 
terugkeer naar Jakarta werd hij de stuwende kracht 
achter de ontwikkeling van de gynaecologische on-
cologie in Indonesië. Op zijn verzoek werd vrijwel 
de hele staf van het RSCM door mij in Utrecht bijge-

De derde wereld wordt door veel ziekten en aandoe-
ningen geteisterd. Kanker is er daar een van. 
Wereldwijd krijgen ongeveer 1,2 miljoen vrouwen per 
jaar borstkanker en ruim 900.000 kanker in hun ge-
nitalia. Qua omvang is het aantal vrouwen met gy-
naecologische kanker niet eens zo veel kleiner dan 
het aantal met borstkanker. Voor borstkanker be-
staat meer aandacht en dat weerspiegelt zich in het 
beschikbaar stellen van geld en andere middelen. Dit 
heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit 
dat borstkanker de belangrijkste vorm van kanker 
bij vrouwen in de eerste wereld is. Gynaecologische 
kanker, vooral cervixcarcinoom, is een probleem van 
de derde wereld. Van de 520.000 nieuwe patiënten 
met cervixcarcinoom die per jaar geregistreerd wor-
den, leeft 80% in de derde wereld, en vooral in de 
landen rondom de evenaar. In India en Indonesië 
wordt iets meer dan 35% van alle nieuwe gevallen 
per jaar gezien. Maar niet alleen cervixcarcinoom, 
ook ovariumcarcinoom komt daar vaak voor. Veel 
patiënten zoeken pas medische hulp als het te laat 
is. Dit komt enerzijds doordat het opleidingsniveau 
erg laag is en men geneigd is pas hulp te zoeken als 
er hinderlijke klachten zijn, zoals pijn. Zolang dat 
niet het geval is, waarom zou je dan naar een dokter 
gaan? Anderzijds door armoede: men heeft weinig 
geld en wil dit niet graag aan medische verzorging 
uitgeven. Hierdoor komt 80% van de patiënten erg 
laat naar het ziekenhuis en kan er van een therapeu-
tische behandeling geen sprake meer zijn. Palliatieve 
chemotherapie en/of radiotherapie zou dan nog een 
mogelijkheid zijn om klachten te bestrijden en het 
lijden te verlichten. Radiotherapie is echter slechts 
zeer beperkt beschikbaar, en daar waar het beschik-
baar is werken niet alle apparaten. In Makassar, 
Oost-Indonesië, is de radiotherapie al jaren insuffi-
ciënt waardoor 70 miljoen mensen van radiotherapie 
verstoken zijn. In de stad Solo, op centraal Java, zijn 
slechts een paar Kobaltmachines beschikbaar voor 
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schoold. Vanaf die tijd ben ik vrijwel jaarlijks in In-
donesië geweest om als docent deel te nemen aan 
landelijke en regionale oncologische workshops/con-
gressen.
De groeiende aandacht voor de gynaecologische 
oncologie als subspecialisme leidde in 2003 tot de 
oprichting van de Indonesische Vereniging voor Gy-
naecologische Oncologie (ISGO). In het Borobudur 
hotel in Jakarta vond het oprichtingscongres van de 
ISGO plaats. De goede verstandhouding met de Ne-
derlandse gynaecologisch-oncologische wereld werd 
duidelijk onderstreept door de aanwezigheid op uit-
nodiging van vijf Nederlanders: Heintz (UMCU), Aal-
ders (AZG), Boonstra (UMC St. Radboud), Van der 
Velden (AMC) en Van Haaften (Diakonessenhuis 
Utrecht), allen actieve leden van de Nederlandse-
Werkgroep Oncologische Gynaecologie. Vanuit de 
ISGO kwam het verzoek om te helpen bij de oplei-
ding van Indonesische fellows, die de Indonesische 
opleiding tot gynaecoloog-oncoloog hadden afge-
rond. Een stage van een halfjaar in Nederland zou 
een mooie afronding van hun opleiding zijn. Gezien 
de beperkte beschikbaarheid van middelen werd 
daar mondjesmaat mee gestart in Utrecht. Een voor-
waarde voor een vruchtbare stage is dat de beheer-
sing van de Engelse taal voldoende is. Dat laatste 
was helaas niet altijd het geval. Inmiddels studeren 
bijna alle assistenten en fellows Engels en moeten 
zij een examen hierin afleggen voor het einde van 
hun opleiding. Na de eerste evaluaties bleek al gauw 
dat voor een effectieve assistentie bij de ontwikke-
ling van de gynaecologische oncologie frequent on-

derwijs ter plaatse eveneens gewenst is. Om dit te 
realiseren is echter een andere aanpak en veel meer 
geld noodzakelijk. Daarom werd in 2007 de stichting 
“The Dutch School of Gynecologic Oncology and pel-
vic Surgery (DS)” opgericht. Deze stichting stelt zich 
tot doel om assistentie te verlenen bij het onderwijs 
en de opleiding in de gynecologische oncologie en 
de bekkenchirurgie (urogynaecologie, endoscopie) 
in ontwikkelingslanden. Hierbij richt de stichting 
zich, vanwege de uitstekende, bestaande contacten, 
primair op Indonesië. De stichting wil dit doel berei-
ken door in de betrokken landen te participeren in 
bestaande opleidingsprogramma’s en door jonge, in 
eigen land opgeleide gynaecologen een studiebeurs 
te geven om een aanvullende opleiding van 4 tot 
maximaal 6 maanden in Nederland te volgen. Het is 
de bedoeling dat de fellows die in Nederland zijn ge-
weest daarna in eigen land in het onderwijs actief 
blijven. Door deze “train de trainer” aanpak krijgt de 
geleverde inspanning een sneeuwbaleffect waardoor 
uiteindelijk veel studenten, assistenten en patiënten 
bij deze aanpak baat hebben. Deze aanpak wordt be-
vorderd doordat men in Indonesië slechts voor een 
fellowship in aanmerking komt als men een stafpo-
sitie heeft in een opleidingsziekenhuis en de garantie 
heeft dat men daar na afloop van de opleiding weer 
terug mag komen als oncoloog. Eigenlijk geen an-
dere aanpak dan die waarmee wij zelf al meer dan 
een eeuw onze eigen jongere generaties opleiden. 
Vooruitgang ligt in ontwikkelingslanden vaak binnen 
handbereik door simpelweg bestaande kennis en 
ervaring toe te passen. De DS richt zich dus op de 
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tweede lijn en is complementair aan het female Can-
cer programme van lex Peters, waarmee goed wordt 
samengewerkt.
De activiteiten van DS begonnen met een gasthoog-
leraarschap van twee maanden van mij in Jakarta. 
Hierdoor kreeg ik een goed inzicht in de opleiding 
van fellows en assistenten. Tegelijkertijd werden 
stageplaatsen in Nederland gecreëerd, en gastdo-
centschappen van driemaal per jaar twee weken 
aangeboden aan opleidingsziekenhuizen waar de 
opleiding tot oncoloog plaatsvindt. Dat was in 2007 
alleen het RSCM in Jakarta, daar zijn inmiddels Su-
rabaya en Bandung bijgekomen. Tevens werden 
gastdocentschappen van twee maal twee weken per 
jaar aangeboden aan opleidingsziekenhuizen waar 
jonge oncologen zich gevestigd hadden. Via een in-
haalslag kregen deze ex-fellows alsnog een stage van 
zes maanden in Nederland aangeboden. De samen-
werking met de verschillende opleidingsklinieken en 
medische faculteiten werd vastgelegd in Memoranda 
of Understanding, intentieverklaringen waarin beide 
partijen de aard van de samenwerking en de weder-
zijdse verplichtingen omschrijven. Nu, na vijf jaar, 
werkt de DS samen met acht opleidingsziekenhuizen: 
in Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Solo, Jokja-
karta, Denpasar en Makassar.

De opleiding in Indonesië.
De opleiding tot medisch specialist wordt in Indone-
sië gezien als een vervolgstudie. Assistenten en fel-
lows zijn dan ook studenten. Zij krijgen geen salaris 
en moeten voor hun opleiding betalen. Afhankelijk 
van de medische faculteit verschilt de prijs. Deze kan 
variëren van enkele honderden tot meer dan duizend 
dollar per semester. Het aantal studenten per oplei-
ding varieert van zo’n 80 tot wel 120. De opleiding is 
ingedeeld in semesters. Elk semester heeft zijn eigen 
aandachtsgebied. Veel ziekenhuizen in de omgeving 
van een universiteit hebben assistenten. Deze wer-
ken vaak zeer zelfstandig waarbij de oudere assistent 
de jongere opleidt. De supervisie door specialisten 
varieert sterk per opleiding. Werkweken van 80 uur 
of meer zijn meer regel dan uitzondering. Assistenten 
hebben één week per jaar vrij. De supervisie is ma-
tig. Dit wordt sterk in de hand gewerkt doordat de 
specialisten in het opleidingsziekenhuis slechts een 
paar honderd dollar per maand verdienen en dus al-
lemaal ‘s middags vanaf een uur of vier tot ‘s avonds 
laat in hun particuliere praktijk voor hun inkomen 
zorgen. Zij opereren hun particuliere patiënten vaak 
‘s morgens vroeg of op zaterdag. Aan werklust ont-
breekt het hen niet, want ook de specialist haalt een 
werkweek van 70 uur.
De opleiding tot gynaecoloog duurt vier jaar. Tijdens 
die jaren ligt de nadruk zeer sterk op de obstetrie 
vanwege het grote patiëntenaanbod. Gynaecologische 
chirurgie wordt, naar onze maatstaven, mondjesmaat 

onderwezen. Eigenlijk kunnen de assistenten aan het 
eind van hun opleiding niet meer dan een sectio Cae-
sarea, een abdominale hysterectomie en een adnex 
extirpatie. Het instrumentarium op de operatieka-
mers is eenvoudig, soms dertig jaar oud. Opvallend is 
dat lange instrumenten en goede wondspreiders bijna 
nergens aanwezig zijn. Electrocoagulatie is nu overal 
aanwezig, het hechtmateriaal is in onze ogen ouder-
wets: catgut, zijde, als je er om vraagt Vicryl of een 
goedkopere Chinese of Indiase kopie. 

De gynaecologische oncologie
Indonesië heeft een bevolking van ongeveer 220 mil-
joen mensen. Hiervan leven er 100 miljoen op Java. 
De andere meer dan 10.000 eilanden zijn veel dun-
ner bevolkt en op Java is het overal druk. Voor deze 
bevolking zijn er 2000 gynaecologen. De operatieve 
behandeling van kankerpatiënten gebeurt groten-
deels door algemene gynaecologen. Rondom de op-
leidingsziekenhuizen vindt verwijzing plaats, helaas 
vaak nadat er al gesneden is. Radiotherapie is in In-
donesië een groot probleem. In de grote steden zijn 
soms een of twee Linear Accelerators aanwezig en 
enkele Kobaltmachines. Apparatuur voor brachythe-
rapie is schaars. In Nederland zijn er voor onze 16,5 
miljoen inwoners meer radiotherapieafdelingen dan 
in Indonesië. Vaak is er geen geld voor onderhoud 
waardoor een gebied als Oost-Indonesië, waar 70 
miljoen mensen wonen, van radiotherapie verstoken 
is. Solo, een stad van ruim een miljoen inwoners, 
heeft slechts de beschikking over enkele Kobaltma-
chines, volstrekt onvoldoende voor de vraag. In ste-
den als Jokjakarta en Surabaya, waar wel een enkele 
Linear Accelerator staat is vanwege het grote aanbod 
aan patiënten de wachttijd voor radiotherapie zes 
maanden. Zo zijn er talrijke voorbeelden te noemen. 
Voorbeelden die overigens ook in andere landen in 
Zuid- en Zuidoost-Azië te vinden zijn.
Voor chemotherapie ligt de zaak iets beter. De mid-
delen zijn meestal wel beschikbaar, maar worden 
alleen gegeven als de patiënt kan betalen of ver-
zekerd is. Dit laatste hangt erg af van waar men 
woont. Sommige steden hebben hun geregistreerde 
inwoners verzekerd, maar de illegalen, levend in de 
slums, zijn meestal niet geregistreerd en vallen daar 
dus buiten (“sorry prof, poor patient”). Helaas wordt 
er veel chemotherapie gegeven op ondeugdelijke in-
dicatie omdat er geen radiotherapie voorhanden is. 
Dan maar niets doen vindt men niet acceptabel. Che-
motherapie wordt gegeven door de gynaecologen 
zelf. In de opleidingsziekenhuizen is dit de taak van 
de assistenten.
Ook pathologen zijn schaars. Zij zijn meestal alleen 
te vinden in de grotere steden. Veel ziekenhuizen 
hebben geen patholoog en weefsel wordt, als het 
echt noodzakelijk is, opgestuurd. In Makassar wer-
ken acht pathologen. Zij verzorgen Oost-Indonesië: 
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70 miljoen mensen.
Onder deze omstandigheden is chirurgie vaak de eni-
ge behandeling die bereikbaar en betaalbaar is. Door 
gynaecologen goed op te leiden in de oncologie kun 
je een begin maken met de aanpak van dit giganti-
sche probleem. Een goede chirurgische opleiding 
is daarbij een eerste vereiste. Daarop kun je verder 
bouwen.

De aanpak van de DS
De DS heeft vanaf het begin gezocht naar een een-
voudige maar effectieve aanpak, uitgaande van het 
KISS adagium: Keep it simple stupid! Wij hebben 
onze tijd en ons geld dus niet besteed aan strategi-
sche beleidsplannen, implementatiestrategieën, hei-
deweken om tot een nuttigheidsanalyse te komen of 
met het vaststellen van haalbaarheid en einddoelen 
en hoe die gemeten moeten worden. Te veel euro’s 
worden hieraan besteed zonder dat er – na geruime 
tijd – ook maar een hand aan het ziekbed iets nuttigs 
heeft gedaan. De DS is uitgegaan van de hulpvraag 
van de Indonesische collega’s en zich tot doel gesteld 
om te helpen bij de opleiding van de gynaecoloog 
oncologen. “Bij het bestrijden van honger is het ef-
fectiever om mensen te leren vissen dan om alleen 
maar vis uit te delen”. Wij beschouwen onze activi-
teit als een toegevoegde waarde. De rest moet men 
zelf doen.
Uitgaande van dit principe is de DS geld gaan werven 
bij sponsors. In een periode van vijf jaar zijn wij erin 
geslaagd om een jaarbudget te genereren dat geleide-
lijk is gestegen van €10.000 in 2007 naar €200.000 

in 2011. Zo fietste de Vereniging van Fietsende Gy-
naecologen in 2011 €10.000 voor DS bijelkaar. Met 
ons budget verzorgen wij momenteel tegen de vijf-
tig weken onderwijs en opleiding per jaar in Indone-
sie, en volgen tien fellows jaarlijks een aanvullende 
opleiding in Nederland. Met dit geld betaalt de DS 
de reiskosten van de docenten, de studietoelagen en 
reiskosten van de fellows en een aanvulling op het 
bestaande chirurgisch instrumentarium op locatie 
indien nodig. DS houdt de overheadkosten laag: be-
neden de 3%. Alle medewerkers van DS werken pro 
Deo. Hierdoor komt vrijwel al ons geld ten goede aan 
het patiëntenzorggebonden onderwijs.

Docenten en deelnemende ziekenhuizen:
De DS heeft voor de realisering van haar programma 
de medewerking gezocht en gekregen van veel gy-
naecologen in Nederland. Momenteel zijn collega’s 
van zeven van de acht UMC’s en zeven perifere oplei-
dingsklinieken actief bij de DS betrokken hetzij door 
als docent enkele weken per jaar naar Indonesië of 
India te gaan, hetzij door Indonesische fellows gast-
vrijheid te verlenen en hun bij te spijkeren. Vooral 
dit laatste was vaak even wennen vanwege de onbe-
kendheid met het vaardigheidsniveau.
Gezamenlijk geven nu 24 docenten namens de DS 
onderwijs.
Bij het onderwijs wordt primair uitgegaan van het 
doceren van bestaande kennis. Onderwerpen als hy-
giëne en basale perioperatieve zorg behoren daartoe. 
Tijdens hun verblijf van twee weken opereren de do-
centen vaak gedurende vijf dagen per week met de 
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lokale stafleden. Iedere dag wordt er les gegeven aan 
de assistenten en fellows, en wordt er visite gelopen 
en worden patiëntenbesprekingen georganiseerd. 
Men werkt meestal van 07.00 uur tot ongeveer 16.30 
uur.

Fellowships
In 2007 werd gestart met een fellowship van zes 
maanden voor gynaecologische oncologie of vier 
maanden voor urogynaecologie. Om het lage chi-
rurgische vaardigheidsniveau aan het eind van de 
opleiding te verhogen werd in 2011 gestart met een 
fellowship “bekkenchirurgie” voor net afgestudeerde 
gynaecologen die zich willen specialiseren in de on-
cologie of urogynaecologie, of die een speciale vaar-
digheid willen leren, zoals endoscopisch opereren. 
De fellows oncologie blijven wij steunen door twee 
maal per jaar gedurende twee weken bij en met hen 
te werken en aan hun assistenten les te geven. De af-
gelopen vijf jaar volgden 16 fellows in Nederland een 
aanvullende opleiding. Een gynaecoloog kon, mede 
door onze steun, de mastersopleiding klinische epi-
demiologie in Utrecht volgen. 

Verpleegkundigen
Indonesië kent geen subspecialisatie oncologiever-
pleegkunde. Dit is een grote handicap omdat hier-
door de zorg op een vrij basaal niveau blijft hangen, 
en aspecten als voorlichting, begeleiding en palliatie-
ve zorg niet aan de orde komen. Voor urogynaecolo-
gie geldt hetzelfde. Om hier verbetering in te brengen 
werd in 2011 gestart met een scholingsprogramma 
voor verpleegkundigen. Twee oncologieverpleegkun-
digen en twee urogynaecologieverpleegkundigen zijn 
gedurende twee weken in Jakarta en Bandung gaan 
werken om te kijken wat de behoeften precies wa-
ren en hebben daarna in Utrecht een workshop van 
een week voor 14 deelnemers uit Jakarta en Bandung 
georganiseerd, om het nut en de inhoud van een 
subspecialistische opleiding te bespreken. Het UMC 
Utrecht en het Academisch Hospice “Demeter” ver-
leenden gastvrijheid waardoor men uitvoerig kon 
zien hoe onontbeerlijk deze hoog opgeleide verpleeg-
kundigen zijn voor een goede oncologische- en uro-
gynaecologische zorg. Tijdens deze week werd een 
plan gemaakt dat nu verder wordt uitgewerkt in sa-
menwerking met de betrokken ziekenhuizen en de 
faculteit verplegingswetenschappen te Jakarta. On-
derdeel daarvan is onderwijs ter plaatse dat dit na-
jaar werd voortgezet.
Het programma van de Dutch School heeft zich 
dank zij de ruime, en nog steeds groeiende financiële 
steun van onze sponsors en dankzij de belangeloze 
medewerking van collega medici en verpleegkundi-
gen, en hun afdelingen/maatschappen goed kunnen 
ontwikkelen. De belangstelling voor samenwerking 
met DS is groot en het werk wordt zeer gewaardeerd 

Auteurs
peter Heintz, gynaecoloog-oncoloog
Em. hoogleraar obstetrie en gynaecologie
Voorzitter The Dutch School of Gynecologic 
Oncology and Pelvic Surgery, Utrecht, 
The Netherlands

wat mag blijken uit het in juli 2011 aan de auteur van 
dit stuk toegekende eredoctoraat in de humanitaire 
geneeskunde door de Universiteit van Indonesië, het 
eerste aan een Nederlander toegekende eredoctoraat 
sinds de onafhankelijkheid. 
Het zou voor de toekomst interessant zijn om eens 
na te gaan hoe de gegroeide samenwerking structu-
reel gemaakt zou kunnen worden, waarbij niet alleen 
gedacht moet worden aan onderwijs aan Indonesiërs 
maar ook aan de vele mogelijkheden die er voor Ne-
derlandse assistenten, fellows en verpleegkundigen 
in Indonesië zijn. Hierbij zou gedacht kunnen worden 
aan een structurele samenwerking tussen de Neder-
landse en Indonesische opleidingsklinieken en/of aan 
een structurele samenwerking tussen de medische 
faculteiten, misschien met de NVOG als sturende in-
stantie. Het zou onlogisch zijn om het bij het huidige 
programma te laten. Mijn vingers jeuken om ook op 
het gebied van de radiotherapie en medische oncolo-
gie activiteiten te gaan ontplooien. Met het opleiden 
van enkele pathologen is al een voorzichtig begin ge-
maakt. Het probleem met de radiotherapie is dat de 
noodzakelijke apparatuur zo duur is. Wil je hier sub-
stantiële verbetering bereiken dan zijn er miljoenen 
euro’s nodig, een bedrag dat het vermogen van een 
particuliere stichting ver te boven gaat. Het is daar-
om zeer spijtig dat de Nederlandse overheid Indone-
sië van de lijst met landen waaraan medische hulp 
wordt verleend heeft geschrapt. Deze maatregel van 
de huidige regering heeft ons alleen al een verminde-
ring van €100.000 subsidie voor 2012 gekost. Inves-
teren in onderwijs en opleiding is geen bodemloze 
put. Vooral als je de studenten/ex-fellows blijft vol-
gen en bijscholen kun je het rendement zelf zien. De 
vrees dat geld voor ontwikkelingsprojecten voor een 
deel verdwijnt door corruptie is bij ons project on-
gegrond want wij geven geen geld maar kennis. Ook 
als wij instrumenten geven dan kopen wij die zelf en 
worden zij ter plaatse afgeleverd en wordt door ons 
gecontroleerd of zij er zijn en op de juiste plaats (pu-
blic hospital) worden gebruikt.
Het programma van DS is gericht op ontwikkelings-
assistentie, een eigentijdsere benaming voor onder-
steuning waarbij zelfwerkzaamheid voorop staat. 
Door deze aanpak is de samenwerking duurzaam en 
draagt zij uiteindelijk bij aan het sociale en economi-
sche welzijn van de bevolking.

Gyneacologie in den vreemde
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HELLP-syndroom
C. de Groot

Met interesse heb ik het artikel “De kennis van ge-
zonde primigravidae over pre-eclampsie en HELLP-
syndroom” van K. Broekhuijsen, J.G. Aarnoudse 
en M.G. van Pampus in NTOG 2011-09 gelezen. Als 
Stichting HELLP-syndroom horen ook wij met regel-
maat geluiden van vrouwen over het niet bekend 
zijn met het ziektebeeld en de bijbehorende symp-
tomen van een HELLP/PE. Via polls op onze sociale 
media hebben we dit enkele jaren geleden getoetst. 
Daarin werd het beeld, geschetst in bovengenoemd 
artikel, bevestigd. Veel vrouwen gaven tevens aan 
het inherent aan goede zorg te vinden op de hoog-
te te worden gesteld van het bestaan van HELLP/PE 
en de daarbij behorende klachten. Slechts een en-
keling had deze informatie liever niet gekregen uit 
angst voor extra onrust tijdens haar zwangerschap.   
Als Stichting onderschrijven we de conclusie van 
de auteurs dat iedere zwangere vrouw tijdens haar 
zwangerschap geïnformeerd dient te worden over 
de symptomen van HELLP/PE. Ook wij menen dat 
voorlichting het patient delay met betrekking tot het 
tijdig constateren van een HELLP/PE zou kunnen ver-
korten en daarmee een middel voor het terugdrin-

gen van maternale morbiditeit en mortaliteit. Mede 
daarom hebben wij in 2009 het initiatief genomen 
om samen met KNOV en NVOG een memoblokje te 
ontwikkelen. Op dit memoblokje staan de belangrijk-
ste klachten van HELLP/PE omschreven en wordt bij 
voorkeur aan iedere zwangere uitgereikt halverwege 
de zwangerschap. Ieder ziekenhuis en verloskundige 
praktijk in Nederland heeft een setje memoblokjes 
ontvangen. Ik wil er graag op wijzen dat, indien u 
niet (meer) over voldoende blokjes beschikt, deze al-
tijd gratis na te bestellen zijn via www.hellp.nl mid-
dels een digitaal bestelformulier, of met een mail 
naar penningmeester@hellp.nl o.v.v. aantal memo-
blokjes, naam contactpersoon en adres.

Auteur
Conni de Groot 
voorzitter Stichting HELLP-syndroom   
Postbus 636 3800 AP Amersfoort 
voorzitter@hellp.nl
2004-2008. Persoonlijke mededeling.

Ingezonden brief

Met ingang van deze editie, februari 2012, wordt 
NTOG uitgegeven door een andere uitgever. GAW 
ontwerp + communicatie in Wageningen gaat de bu-
reauredactie, vormgeving en productie van de uitga-
ve in opdracht van NVOG verzorgen.
GAW ontwerp + communicatie bestaat uit elf mede-
werkers en partners, allen met verschillende speci-
alisaties: tekstschrijven en -redigeren, fotografie en 
lithografie, grafische vormgeving en opmaak.
Ook het in opdracht of in eigen beheer uitgeven van 
tijdschriften is één van de expertises van GAW.
Nieuwe	Veluwe, over natuur en cultuur van de Velu-
we, OV-Magazine over management in het openbaar 
vervoer, Overgevoeligheden in opdracht van de Stich-
ting Voedselallergie, Bijenhouden	in opdracht van de 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging en Landwerk 
in opdracht van Uitgeverij Blauwdruk, zijn enke-
le van de titels die in het monumentale ‘Schip van 
Blaauw’ waar GAW gevestigd is, tot stand komen.

Nieuwe uitgever NTOG
J.J. de Gruyter

Het redactiesecretariaat van NTOG en de abonne-
mentenadministratie zijn ook bij GAW ontwerp + 
communicatie in Wageningen gevestigd.
Met	vragen	of	opmerkingen	over	de	inhoud	of	de	toe-
zending	van	NTOG	kunt	u	terecht	bij	Judica	Velema,	
0317	425880,	ntog@nvog.nl,	www.gaw.nl.

Voor de advertentieacquisitie werkt GAW samen met 
Brickx Mediaondersteuning in Den Haag. Brickx is 
het nieuwe aanspreekpunt voor adverteerders. Of 
het gaat om productcommunicatie of personeelsad-
vertenties, Brickx geeft antwoord op al uw vragen.
Brickx,	Kranenburgweg	144,	2583	ER	Den	Haag,
070	3228437,	www.brickx.nl.

GAW ontwerp + communicatie en Brickx Mediaon-
dersteuning zullen zich inzetten om het Nederlands 
Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie nog aan-
trekkelijker te maken dan het al is! 
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Sint Maarten Medical Center 
(SMMC) is een ambitieuze en 
groeiende ziekenhuisorganisatie 
op Sint Maarten. 
Met meer dan 200 mede-
werkers, 14 medisch 
specialisten en een capaciteit 
van 76 bedden, streven wij 
continu naar het bieden van 
veilige, hooggekwalificeerde 
zorg. SMMC verzorgt primair de 
bevolking van Sint Maarten, Sint 
Eustatius en Saba. De populatie 
bestaat uit circa 60.000 mensen 
en vertegenwoordigt een 
smeltkroes van meer dan 100 
verschillende nationaliteiten 
naast de aanwezige toeristen 
(waaronder meer dan 1 miljoen 
cruiseschiptoeristen per jaar). 
Ons strategisch plan is erop 
gericht om SMMC te ontwikkel-
en tot een vooraanstaand 
medisch instituut in het 
Caribische gebied. De volgende 
stap in ons plan is het realiseren 
van een uitbreidingsproject dat 
onder meer bestaat uit een 
nieuw Operatiekamercomplex, 
een nieuwe Spoedeisende Hulp 
afdeling, een Medium Care Unit 
en een nieuwe Intensive Care 
Unit.   

 
Sint Maarten 
Medical Center: 
een ambitieus 
ziekenhuis in het  
Caribische gebied 

St. Maarten Medical Center  

Informatie en sollicitatie 
Bent u enthousiast geworden, belt u dan voor informatie en sollicitatie naar 
Juliëtte Hassell, HR/Communications Manager, via telefoonnummer +(1-721)  
543 1111, doorkiesnummer 2501, of email naar j.hassell@sxmmc.org. 

Wij willen onze organisatie op korte termijn versterken met een: 

Wat wij u bieden 
U werkt in een dynamisch team van drie gynaecologen en twee klinisch 
verloskundigen en biedt samen met de eerstelijnszorg een compleet pakket 
aan obstetrisch/gynaecologische zorg. De afdeling Obstetrie/Gynaecologie 
heeft 18 bedden en verzorgt gemiddeld 550 bevallingen per jaar. U werkt 
fulltime voor een periode van minimaal 3 jaar. Als u beschikbaar bent voor 
een kortere periode nodigen wij u ook uit om te reageren. 
 
 
Wie wij zoeken 
Bent u geregistreerd als gynaecoloog, spreekt het u aan om in het Caribische 
gebied te werken en wilt u bijdragen aan verbetering en verdere 
modernisering van het zorgaanbod in het SMMC? Dan zijn wij op zoek naar u! 
De voertaal in ons ziekenhuis is Engels. Beheersing van de Franse en/of 
Spaanse taal is een pré. 

Uw schriftelijke sollicitatie  
(CV + motivatie) kunt u richten 
aan Sint Maarten Medical 
Center t.a.v. Dr. G. Scot, 
Voorzitter Raad van Bestuur, 
email: g.scot@sxmmc.org. 

GYNAECOLOOG (V/M) 

Voor een volledige lijst  
van onze vacatures bezoek 
www.sxmmc.org Welgelegen road 30 - unit 1 | Cay Hill | St. Maarten DWI 

T: +(1-721) 543 1111 | F: +(1-721) 543 0116  
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Per 1 mei 2012 ontstaat binnen de maatschap Gynaecologie een 

vacature voor een

Wij vragen: een enthousiaste collega met goede communicatieve vaardigheden. 

U bent een teamspeler die prijs stelt op goede samenwerking binnen en buiten de maatschap.

Onze maatschap bestaat uit 6 gynaecologen, die het vak in volle omvang uitoefenen. Aandachtsgebieden zijn 

evenwichtig verdeeld over de maatschapsleden. Differentiatie heeft geresulteerd in een aantal multidiscipli-

naire themaspreekuren. Onze werkzaamheden worden op de verloskamers ondersteund door 2e lijnsverlos-

kundigen; er is 24-uurs pijnstilling beschikbaar. Daarnaast beschikken we over een nieuw polikliniek-complex 

te Zoetermeer en wordt spreekuur gehouden op locatie Parkzoom Lansingerland, NPBC te Voorschoten en 

1e lijns-echocentrum Zoetermeer. Als 3e stad van Zuid-Holland zijn er korte lijnen met omringende eerstelijns 

verloskundigen en huisartsen.

De praktijkoverdracht zal geschieden volgens de richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de vacature gynaecoloog kunt u zich wenden tot de voorzitter van de maatschap, 

mevrouw M.B.J.G. Vosmar.

Uw Sollicitatie

Uw schriftelijke reactie vergezeld van een curriculum vitae kunt u, binnen drie weken na verschijnen van 

deze advertentie, richten aan ‘t Lange Land Ziekenhuis, t.a.v. voorzitter raad van bestuur, Postbus 3015, 

2700 KJ Zoetermeer, onder vermelding vacature Gynaecoloog.

‘t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer is als algemeen ziekenhuis een 

middelgrote zorgonderneming. Het ziekenhuis vervult een bijzonder 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de curatieve medisch spe-

cialistische gezondheidszorg in de stad Zoetermeer en de omliggende 

gemeenten. Binnen onze organisatie vormen de vijf kernwaarden van 

de Visie op zorg: ‘Betrokken, Betrouwbaar, Gastvrij, Respectvol en Des-

kundig’ de basis van ons dagelijkse gedrag en handelen. ‘t Lange Land 

Ziekenhuis participeert in de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen 

West-Nederland. In deze coöperatie wordt intensieve samenwerking 

nagestreefd met het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag/-Leid-

schendam, Bronovo in Den Haag en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

6e Gynaecoloog (0,75 - 1,0 fte)



“  Delen met anderen maakt je sterker”

Je zorgt voor elkaar

De vakgroep
De maatschap gynaecologie bestaat momenteel uit 
vijf gynaecologen (5fte). Binnen de maatschap heerst 
een plezierige, open en collegiale sfeer. Er is ruimte 
voor individuele ontplooiing en ontwikkeling van 
een eigen aandachtsgebied. U levert een bijdrage aan 
de scholing van co-assistenten. Tevens wordt er ge-
werkt met een multidisciplinaire bekkenbodempoli.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en ambitieuze collega 
die het vak in de volle breedte wil uitoefenen. Wij 
verwachten van u deskundigheid, het vermogen tot 
innoveren, patiëntgerichte zorg en het goed kun-
nen functioneren in teamverband. Wij vinden het 
vanzelfsprekend dat u participeert in vakgroep- en 
stafaangelegenheden. Naast onze werkzaamheden in 
het ziekenhuis in Harderwijk, draaien wij ook poli’s 
in onze buitenpoliklinieken Dronten en Nijkerk.

Informatie 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de  
leden van de maatschap: W. Minderhoud-Bassie,  
J.J. Risseeuw, M.J. Vasmel en A.J. van Veen, C. van 
der Wal of bij de heer J.A.I. Voorburg, lid Raad van  
Bestuur. Allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 
(0341) 46 39 11.

Sollicitaties
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae ontvangen 
wij bij voorkeur per e-mail op Medisch.Specialis-
ten@stjansdal.nl.  Indien gewenst kunt u ook per 
post reageren. Stuur uw mail of brief binnen 4 weken 
na het verschijnen van deze vacature naar de afde-
ling Personeel- & Organisatie t.a.v. mevrouw C.D. de 
Meijer-Heijser, hoofd Personeel & Organisatie, Post-
bus 138, 3840 AC Harderwijk, onder vermelding van 
vacaturenummer: 2012.001

Praktijkovername volgens de richtlijnen van de OMS

ACqUISITIE N.A.V. DEzE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS gESTElD.

Zesde gynaecoloog (m/v) 

ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is een middelgroot ziekenhuis in het centrum van het land. Alle specia-
lismen en een groot aantal subspecialismen zijn aanwezig, waarmee in een prettige sfeer en met korte lijnen 
wordt samengewerkt. Er worden jaarlijks circa 1200 klinische partussen begeleid. Klinisch verloskundigen 
bieden, gedurende 7 dagen per week/24 uur per dag, ondersteuning op de verloskamers. Tevens onder-
steunen zij dagelijks de maatschap op de poliklinieken met een spreekuur. Daarnaast is er een opleiding 
voor co-assistenten vanuit de universiteit van Utrecht. Een fertiliteitspoli is aanwezig en wordt ondersteund 
door verpleegkundig specialisten. In het eerste kwartaal 2012 wordt het geboortecentrum van de eerstelijns  
verloskundigen in ons ziekenhuis geopend. De nieuwbouw van een Perinataal Centrum, met kraam- en  
couveuse suites, wordt naar verwachting eind 2012 gerealiseerd.

Harderwijk is een havenstad met goede restaurants, een gezellige historische binnenstad en biedt uitstekende 
recreatieve mogelijkheden. De bosrijke Veluwe en de Randmeren met een levendige watersport zijn daarvan 
een voorbeeld.

Wegens uitbreiding zoeken wij een
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Bewezen effectief. Minder complex.

Sprong vooruit 
in IVF-therapie
    De eerste en enige 
    duurzame follikelstimulans

Bewezen effectief
•  38,9% doorgaande zwanger - 

 schappen per gestarte cyclus1

•  Bewezen in de grootste  
IVF-studie wereldwijd1

Minder complex
•  Één injectie vervangt 7 dagelijkse  

injecties met conventionele gonadotrofine1

•  ELONVA in het antagonistprotocol  
vermindert het aantal injecties met  
70% vs dagelijks gonadotrofine in een  
lang agonistprotocol

Referentie: 1. Devroey P, Boostanfar B, Koper NP, et al : for the ENGAGE Investigators. A double-blind, non-inferiority RCT comparing corifollitropin 
alfa and recombinant FSH during the frst seven days of ovarian stimulation using a GnRH antagonist protocol. Hum Reprod. 2009;24(12):3063-3072.

Voor meer productinformatie zie SPC elders in dit blad.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens ELONVA voor te schrijven.

Postbus 581, 2003 PC Haarlem, tel. 0800-9999000, e-mail: medicalinfo.nl@merck.com www.msd.nl, www.univadis.nl EL
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