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In de voetsporen van
Willem Elsschot

S.A. Scherjon

Editorial
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Begonnen op de Antwerpse Keyserlei, een drukke 
winkelstraat die vanaf het Centraal Station het cen-
trum in loopt, staat op nummer 52 (vroeger 32 en 
later 30) het huis waar de bakkerij gevestigd was 
waar Alfons de Ridder geboren is1. We eindigden 
uren later in de Venusstraat waar in het hofje ‘Berg 
van Barmhartigheid’ nog steeds zijn jongste dochter 
Ida woont. Zij moet nu bijna 93 zijn. Zijn eerste kind 
Walter kreeg hij, samen met Fine, die hij altijd trouw 
zou blijven, op 19-jarige leeftijd. Walter werd verlost 
door Alfons zijn oudere broer Karel, stadsarts in Ant-
werpen en ‘verloskundige van dienst’, die de stuitlig-
ging ‘over het hoofd zag’ en het femur brak bij de 
pasgeborene.

Op het bellenbord, naast Ida Dequeecker staat ook 
de naam van Jan Dequeecker en bij een andere bel 
zit de brievenbus van Willem Dolphyn, samenwo-
nend met Yvonne de Ridder. Zo dicht ben ik nog 
nooit in de voetsporen van de schrijver geweest.

Toen Karel van het Reve in 1982 op zoek ging in Ant-
werpen naar sporen van de in 1960 overleden Wil-
lem Elsschot (pseudoniem voor Alfons de Ridder) 
kwam hij niet zo ver: hij vond ‘hem eigenlijk niet op 
al die adressen’2. Zijn lagere school – Stedelijk on-
derwijs instituut voor jongens – stond en staat er nog 
en ook het – toen Elsschot de school bezocht nog 
maar negen jaar oude Koninklijke Atheneum3, de 
grote in eclectische stijl gebouwde school – is er nog. 
De school waar Alfons zijn prijzen voor Nederlands 
kreeg, maar vanwaar hij in 1898 uiteindelijk toch ver-
wijderd werd, vanwege zijn slechte schoolprestaties, 
met name voor Latijn en wiskunde. Wel vond Karel 
van het Reve het graf, waar zijn as was bijgezet, op 
de begraafplaats Schoonselhof aan de zuidzijde van 
de stad en ook de plek op de Meir waar de zo be-
kende foto is gemaakt, wandelend met Jan ‘Tsjip’ 
Maniewski, een plek die ook nu nog alleen te her-
kennen is aan de gebogen vormen van de kozijnen 
op de eerste etage boven een opdringerige winkel-
pui. 
Elsschot was dol op zijn eerste kleinzoon, die bij 
hem enkele dagen na zijn geboorte in 1933 in het 
Poolse Gdynia grote emoties losmaakte: het verbond 
van de ‘mannen van de dorre bladeren’. Een verbond 
dat vaak in de problemen kwam door de huwelijkse 
perikelen van Tjips moeder en Elsschots dochter- 
Adèle, uiteindelijk resulterend in haar echtscheiding, 
maar de basis vormend voor zijn beide prachtige ro-
mans ‘Tsjip’ en ‘De Leeuwentemmer’. Adèle, die op 
advies van haar vader naar Polen gaat om ‘weder in 
’t bezit te geraken van den Tchip’ en uiteindelijk per 
‘touristen-autocar’ met haar zoon over de Pools–Duit-
se grens komt4 en met de boemel trein via Berlijn 
naar Antwerpen reist waar Elsschot “...reeds om half 
negen … post gevat (heeft) op het perron, tot uitein-

delijk de trein uit Keulen binnenreed en (zij) uit het 
gewriemel … werkelijk naar mij toekomen ... ‘Wij zijn 
de mannen van?’ ‘De dorre bladeren,’ lispelde hij en 
pakte eenvoudig mijn hand” (uit: De Leeuwentem-
mer).
 
Ik kon overigens het graf – na lang zoeken – niet vin-
den, ondanks de precieze beschrijving van Van het 
Reve. Alle velden waren omgenummerd en er waren 
vele oude graven geruimd. Het kan niet toch niet zo 
zijn dat het ereveld met het graf van Elsschot en ook 
van Paul van Ostayen gewoon verdwenen is? Ik zal 
toch nog een keertje terug moeten op een doorde-
weekse dag om met de beheerder te zoeken, net zo-
als Van het Reve dat in 1982 deed. 

Anna, de oudere zus van Ida heeft eveneens in het 
prachtige uit 1620 stammende ‘pandjeshuis’ ge-
woond, voormalige pakhuizen van de ‘Engelse Na-
tie’, waar geld geleend kon worden en voorwerpen 
in pand werden gegeven. Anna trouwde een kunst-
schilder, Victor Dolphyn, die bij de huwelijksvol-
trekking op kerstavond 1934 zijn ‘schildersgerief en 
enkele schilderijen’ inbracht. Ook Anna kreeg een 
zoon: Willem. Zou de Willem op het bellenbord de 
voormalige ‘eeuwige geneeskunde student uit Gent’ 
zijn geweest, die verzen schreef maar die Alfons de 
Ridder nooit in Forum geplaatst kreeg?1

Ida kwam later naast haar wonen. Bij het huwelijk 
van deze dochter met de kinderarts Robert Dequee-
ker schreef Elsschot: “Ik slaag er niet in me Ida als 
getrouwde vrouw voor te stellen, noch Ida die zich 
onderwerpt aan de formaliteiten van het huwelijk. Ik 
zie haar wel op een barricade, in het gevang, maar 
niet als mevrouw Dequeeker… in een of ander huis in 
de goede stad Gent”1. 

Ida kreeg uiteindelijk vijf kinderen waarbij zij één 
van haar kinderen genoemd zal hebben naar de 
broer van haar vader, naar haar eigen broer of naar 
Jan ‘Tjsip’ Maniewski, de zoon van haar zuster Adèle. 
Deze Jan zal evenals zijn tante nu nog in de Venus-
straat wonen… 
Hoe uiteindelijk een onopvallend bellenbord het in-
drukwekkende en onverwachte slot vormde van een 
regenachtige zaterdag in Antwerpen.

1. Van de Reijt, V., Elsschot. Leven en werken van 
Alfons de Ridder. (2011) Athenaeum-Polak & Van 
Gennep. Amsterdam. ISBN 978925368128.

2. Van het Reve, K., Echo’s van Elsschot. NRC 
Handelsblad. 28 september 1982

3. Daane, M. , W. ’t Hoen, U schijnt de stad niet goed 
te kennen? (2002) Bas Lubberhuizen. Amsterdam 
ISBN 9076314977

4. ’t Hoen, W., Dicht bij Elsschot (2010) Athenaeum-
Polak&Van Gennep. A’dam. ISBN 9789025367732.
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Op 16 november aanstaande is het precies 125 jaar 
geleden dat de Amsterdamsche Gynaecologische Ver-
eeniging overging in de ‘Nederlandsche Gynaecologi-
sche Vereeniging’ om deze daarmee open te stellen 
voor leden van buiten de Amsterdamse regio. Daar-
mee is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologie (NVOG), de naam die vanaf 1965 aan 
de vereniging werd gegeven, een van de oudste we-
tenschappelijke verenigingen van een medisch speci-
alisme in Nederland.
Zo startte de vereniging destijds met twaalf leden, 
waaronder Hector Treub. Zoals in het boek dat uit-
kwam ter gelegenheid van het eeuwfeest Een eeuw 
vrouwenarts staat beschreven, was de vereniging 
van 250 leden in 1962, inmiddels gegroeid naar 650 
leden en 125 aspirant-leden ten tijde van het 100-ja-
rig bestaan in 1987. In dat jaar was er een overschot 
aan, zoals in genoemd boek beschreven staat, voor-
al mannelijke gynaecologen, en was er sprake van 
werkloosheid onder gynaecologen. Het kan verkeren.
Inmiddels telt de NVOG 902 gewone leden en 361 as-
pirantleden waarvan het merendeel vrouw is en is 
er door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en 
veranderingen binnen het specialisme op dit moment  
zeker geen overschot meer aan (mannelijke) gynae-
cologen.
Het Bestuur van de NVOG heeft ter voorbereiding 
van de viering van het huidige lustrum een jubileum-
commissie aangesteld, bestaande uit Herman Ooster-
baan als voorzitter en verder als leden Piet Scholten, 
Irene Moolhuizen (namens de VAGO), Anneke Kwee 
en Jan Nijhuis, Ank Louwes en Yvonne Broer (beiden 
namens het bureau NVOG), die als thema koos:
‘De Gynaecoloog en de Maatschappij’.
Hoewel u via de nieuwsbrieven van de NVOG al 
herhaaldelijk op de hoogte werd gesteld van de ac-
tiviteiten gedurende dit door de vorige voorzitter ge-
noemde ‘jubeljaar’, en veel leden inmiddels actief 
betrokken zijn bij de voorbereidingen hiervan, leek 
het goed om ook via dit tijdschrift u nog eens hier-
over te informeren (voor een overzicht zie tabel). 

Er zijn in overleg met patiëntenverenigingen een 
tweetal dagen voor het publiek voorbereid, waarvan 

de eerste bij het verschijnen van dit nummer reeds 
op 24 maart heeft plaatsgevonden. Op deze eerste 
publieksdag presenteren de pijlers oncologie en be-
nigne gynaecologie zich. Voor het programma, dat 
werd aangestuurd door de pijlervoorzitters, verwijs 
ik u graag naar de site van de NVOG. Op 29 septem-
ber zullen de pijlers foeto-maternale geneeskunde en 
voortplantingsgeneeskunde acte de présence geven. 
Beide dagen zullen plaatsvinden in congrescentrum 
de Reehorst te Ede.

Voorafgaand aan het 41e Gynaecongres zal op 9 mei 
een ‘stakeholdersdag’ plaats vinden. Hierop zal met 
een aantal op invitatie van het Bestuur aanwezige 
stakeholders, van gedachten worden gewisseld over 
een aantal actuele onderwerpen die aanleiding ge-
ven tot keuzes in de zorg, zoals:
• Bezuinigingen in de IVF zorg.
• Perinatale sterfte en organisatie van zorg. 
•  Kankerbehandelingen, wie besluit en welke afwe-

gingen worden gemaakt?

In het kader van het jubileum zal de eerste congres-
dag op 10 mei worden besloten met een cabaret voor 
en door leden. Dit belooft een hilarische en niet te 
missen optreden te worden waar nog lang over nage-
praat en om gelachen zal worden. Nadere informatie 
over het Gynaecongres vindt u in het programma-
boekje dat u recent ontving en op de site van de 
NVOG.

De NVOG is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot 
een van de meest professionele wetenschappelij-
ke verenigingen in Nederland. Dit kon alleen maar 
dankzij de grote inspanningen van vele actieve leden. 
Om hier nog eens extra bij stil te staan zal op 14 sep-
tember een diner voor oud-bestuursleden worden 
georganiseerd te Utrecht.

Tenslotte zal het jaar worden afgesloten met het 42e 
Gynaecongres op 15 en 16 november dat voorname-
lijk in het teken van de lustrumviering zal staan, met 
een terugblik en een blik in de toekomst met daar-
bij een prominente rol voor de VAGO. Op de 16e no-

Bij de start van het lustrum:
de NVOG 125 jaar

H.P. Oosterbaan
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vember in de middag zal het officiële gedeelte plaats 
vinden, waarbij ondermeer het lustrumboek, door de 
kernredactieleden Jan de Graaff en Herman van Ge-
ijn, officieel ten doop zal worden gehouden en zal 
worden aangeboden aan onze (ere-)gasten en leden 
van de NVOG.

Tenslotte worden de feestelijkheden afgesloten met 
een spectaculair galafeest op vrijdag 16 november in 
kasteel Schaffelaar te Barneveld. 
De lustrumcommissie hoopt met u aan de vooravond 
te staan van een boeiend, maar vooral ook feestelijk 
jaar!

Bronnen
Een eeuw vrouwenarts. Uitgegeven ter gelegenheid 

van het Honderdjarig Bestaan van de Nederland-
se Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
1887-1987. Onder redactie van Dr. F.J.J. van 
Assche e.a. Rodopi, 1987.

www.nvog.nl
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Programma Lustrumjaar NVOG 2012
24 mei
Publieksdag (pijlers oncologie en benigne gynaecologie) De Reehorst, Ede

9 mei
Stakeholdersdag op invitatie van Bestuur NVOG Paviljoen de Witte, Scheveningen

10-11 mei
41e Gynaecongres met cabaret  World Forum, Den Haag

14 september
Diner oud-bestuursleden Museum van Speeldoos tot Pierement, Utrecht

29 september
Publieksdag (pijlers foeto-maternale geneeskunde en
voortplantingsgeneeskunde) De Reehorst, Ede

15-16 november
42e Gynaecongres officiële lustrumviering Nationaal Sportcentrum, Papendal
Galafeest Kasteel de Schaffelaar, Barneveld
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Oorzaak onbekend
De afgelopen twee decennia is de incidentie van gas-
troschisis in alle Westerse landen gestegen.1 In Ne-
derland zijn het afgelopen jaar ongeveer 30 kinderen 
geboren met de aandoening.
Gastroschisis is een buikwanddefect, meestal 2-5 
centimeter groot, vrijwel altijd rechts van de navel-
streng. Hierdoor treden de darmen en soms ook an-
dere organen naar buiten zonder bescherming van 
een vlies. Dit in tegenstelling tot de omphalocele die 
altijd bedekt is met een vliezige zak. De darmen lig-
gen in een non-rotatie positie (darmdraaiing heeft 
niet plaats gevonden). 
Gastroschisis is in het algemeen niet geassocieerd 
met chromosomale afwijkingen. Bij 6-17% van de ge-
vallen is wel sprake van een additionele afwijking; 
veelal van het urogenitale stelsel, het centraal ze-
nuwstelsel, het hart, de spieren of het skelet. Additi-
onele gastroïntestinale afwijkingen komen regelmatig 
voor, met name dunne darmatresieën, perforaties en 
necrose (31%).2

De oorzaak van gastroschisis is onbekend en er be-
staan inmiddels zes etiologische theorieën. De meest 
geaccepteerde theorie is een vasculaire stoornis van 
de rechter arteria vitellina waarbij een in oorsprong 
normale buikwand niet volledig verder ontwikkelt.3 

Recente theorieën gaan uit van een verstoring in de 
embryogenese; de plooiing van de buikwand ver-
loopt niet goed4 of de dooierzak en vitelline struc-
turen hernieren niet in de fysiologische omphalocele 
maar vinden hun weg door een ander gedeelte van 
de buikwand naar buiten.5 
Deze aandoening wordt zeven keer vaker gezien 
bij zwangeren jonger dan 20 jaar ten opzichte van 
zwangeren tussen de 25 en 29 jaar. Daarmee is jon-
ge maternale leeftijd de belangrijkste risicofactor 
voor gastroschisis. Roken, vasoconstrictieve drugs, 
medicijn gebruik (bijvoorbeeld aspirine), lage BMI, 
nullipara, ondervoeding en milieu-toxinen worden 
daarnaast genoemd.6 Of deze risicofactoren alleen 
gerelateerd zijn aan de jonge maternale leeftijd, of 
onafhankelijke factoren zijn, is niet duidelijk. Het be-
staan van familiaire gevallen (3,5%) wekt de indruk 

dat ook een erfelijke factor een rol speelt bij het ont-
staan van gastroschisis.7

Antenatale detectiegraad hoog
De diagnose gastroschisis kan vanaf het verdwijnen 
van de fysiologische omphalocele, eind elfde week, 
gesteld worden. Meestal wordt de aandoening tij-
dens het structureel echografisch onderzoek bij 20 
weken gesteld, met een detectiegraad van >90%.6 
Doordat de darmen niet worden bedekt door een 
vlies is gastroschisis eenvoudig te onderscheiden van 
omphalocele (fig. 2). Geavanceerd ultrageluidonder-
zoek is van belang gezien de verhoogde kans op af-
wijkingen aan andere organen. 

Groeivertraging ontstaat vroeg
Het geboortegewicht van kinderen met gastroschi-
sis is vaak laag (47% <10e gewichtspercentiel).8 Dit 
is een gevolg van een afbuigende groei die vroeg in 
het tweede trimester ontstaat.9 Waarschijnlijk is dit 
gedeeltelijk te wijten aan de maternale risicofac-
toren voor gastroschisis die ook geassocieerd zijn 
met foetale groeivertraging. Daarnaast is het aan-
nemelijk dat proteïneverlies via de geïnflammeerde 
extra-abdominale darm een rol speelt. Bij kinderen 
met gastroschisis is de serumconcentratie proteïnen 
in navelstrengbloed verlaagd en in vruchtwater is 
deze concentratie verhoogd.10 Placenta-insufficiëntie 
speelt waarschijnlijk geen rol bij het ontstaan van de 
groeivertraging omdat er zelden Dopplerafwijkingen 
worden gezien in de arteria umbilicalis en het placen-
tagewicht meestal normaal is voor de zwangerschaps-
duur.11-13

Overigens wordt de ernst van de foetale groeivertra-
ging vaak onderschat omdat de buikomtrek lastig te 
meten is.8,12

Darmschade ontstaat in het laatste 
trimester
Darmschade ontstaat in het derde trimester en de ver-
klaring hiervoor is tweeledig. Ten eerste betreft dit de 
continue blootstelling aan vruchtwater, waarbij in het 
laatste trimester de uitscheiding van creatinine en ure-

Gastroschisis;
de stand van zaken

C.C.M.M. Lap, L.R. Pistorius, W.L.M. Kramer, G.H.A. Visser, G.T.R. Manten 
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um door de nieren, met een verlaging van de pH van 
het vruchtwater als gevolg, zorgt voor een inflam-
matoire reactie.14 Deze theorie wordt ondersteund 
door de inflammatoire componenten die zijn gevon-
den in vruchtwater.15 De reactie wordt gekenmerkt 
door oedeem van de darmwand. Uiteindelijk kan dit 
resulteren in een fibrotische afzetting die het gehe-
le darmpakket kan bedekken. Ten tweede raakt de 
darm meer gecomprimeerd door afname van de hoe-
veelheid vruchtwater en de groei van het kind in het 
laatste trimester. Dit wordt versterkt door de oede-
mateuze darmwand en door dilatatie van de darmen 
(fig. 3). Mogelijk raakt daarbij ook de lymfatische 
drainage geobstrueerd.16 Ter hoogte van het defect 
kan door inklemming de circulatie van de darm in 
gevaar komen. Daarnaast ziet men bij een klein per-
centage (6%) van de gastroschisis patiënten dat het 
defect sluit en een zogenaamde ‘closing gastroschi-
sis’ ontstaat; met hypoxie en uiteindelijk afsterving 
van het extra-abdominale gedeelte als gevolg.17

Intra-uteriene sterfte aanzienlijk
Het aantal gevallen van ‘plotselinge’ intra-uteriene 
vruchtdood, dat in het laatste trimester van de zwan-
gerschap optreedt, is nog steeds aanzienlijk (tot 
13,6%). Meestal wordt de doodsoorzaak niet gevon-
den.18,11 Deze plotselinge sterfte komt zowel voor in 
groeivertraagde als niet in groeivertraagde foetus-
sen.19,18 Mogelijk is de sterfte een gevolg van de foe-
tale hypo-albuminemie door proteïneverlies via de 
darm. Deze hypo-albuminemie kan theoretisch zor-
gen voor hypovolemie met cardiovasculaire proble-
men als gevolg.20

Foetale bewaking 
Gelet op de problemen die kunnen optreden in 
het laatste trimester van de zwangerschap dient 

de foetus intensief bewaakt te worden. Hoewel 
Doppler metingen van de a. umbilicalis vaak worden 
aanbevolen, worden zelden Dopplerafwijkingen ge-
vonden bij foetussen met gastroschisis en intra-ute-
rine groeiretardatie.
Reguliere CTG-bewaking in het laatste trimester lijkt 
het aantal intra-uteriene vruchtdoden te verminde-
ren.12 Waarschijnlijk speelt hierbij ook de grotere 
alertheid van zowel patiënt als dokter op tekenen 
van verslechtering van de foetale conditie (minder 
leven voelen) een rol. Een keerzijde van deze inten-
sieve foetale bewaking is een toename van het aan-
tal interventies op verdenking van foetale nood. Een 
verhoogde foetale hartfrequentie met verminderde 
slag-tot-slagvariatie wordt vaak gezien bij kinderen 
met gastroschisis.21 Dit leidt tot beëindigen van de 
zwangerschap, maar post partum wordt vaak geen 
oorzaak voor foetale nood gevonden. Men vindt nor-
male navelstrengbloedgassen en een normaal as-
pect van de darmen. De oorzaak voor deze foetale 
tachycardie is mogelijk een stimulatie van het sym-
pathisch zenuwstelsel ten gevolge van pijn of hypo-
volemie.
Hoe moet deze CTG-bewaking worden uitgevoerd? 
De literatuur biedt op deze vraag geen eenduidig ant-
woord. Burge bestudeerde de uitkomst na introduc-
tie van CTG-bewaking vanaf 32 weken.22 Niet alleen 
het aantal vruchtdoden maar ook het aantal gevallen 
van ernstige cerebrale schade nam af.16 Met welke 
frequentie de CTG’s werden gemaakt werd niet be-
schreven. Brantberg e.a.12 verrichtten dagelijks of om 
de dag CTG’s vanaf 34 weken en hadden slechts één 
IUVD bij 61 foetussen met gastroschisis (1,6%).
Cohen-Overbeek e.a. adviseerde op basis van de 
ervaring in hun centrum en de literatuur twee we-
kelijkse CTG-bewaking vanaf 30 weken zwanger-
schapsduur.11

Figuur 1: Het aantal gepubliceerde artikelen over gastroschisis in de jaren 1981-2011 (bron: Pubmed) 
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sie, maar afhankelijk van het centrum, de kinderchi-
rurg, en de conditie van het kind en zijn darmen kan 
dit ook op de NICU onder algehele dan wel lokale 
anesthesie plaats vinden. Als de darmen niet geheel 
kunnen worden gereponeerd wordt een kunststof 
silo (Silastic®, Dacron®) aangebracht om een abdo-
minaal compartimentsyndroom en secundaire respi-
ratoire en circulatoire problemen te voorkomen (fig. 
4). Na een sluiting(poging) is meestal enkele dagen 
beademing nodig. Is er een silo geplaatst dan zakken 
de darmen door middel van zwaartekracht en dage-
lijkse lichte uitwendige compressie meestal binnen 
enkele dagen in de buikholte, waarna de buikwand 
gesloten kan worden.

Opnameduur zeer uiteenlopend
Na het sluiten van het defect, bijna altijd binnen één 
tot twee weken, zijn de problemen nog niet opgelost. 
Enkele van de oorzaken zijn de vaak langdurige ileus 
en de voedingsabsorptiestoornissen die soms lang-
durige parenterale voeding vereisen. De opname-
duur voor kinderen met gastroschisis is gemiddeld 
50 dagen met een zeer brede range.25 Daarnaast lo-
pen ook de beademingsduur, de NICU en totale zie-
kenhuisopname, de parenterale voedingsduur en het 
aantal complicaties ver uiteen. De kans op proble-
men correleert sterk met de conditie van de darmen 
bij de geboorte. Veel auteurs pleiten voor een onder-
scheid tussen de groep kinderen met milde darm-
schade (simpele gastroschisis) en de groep kinderen 
met ernstige darmschade (complexe gastroschisis). 
Bij complexe gastroschisis is er sprake van een atre-
sie, stenose, perforatie, necrose en/of volvulus van 
de darm. Deze kinderen zijn in het algemeen lang-
durig opgenomen als gevolg van ernstige voedings-
problemen, short-bowelsyndroom, complicaties van 
langdurige parenterale voeding zoals cholestatische 
icterus en leverschade. Gastroschisis is de belang-
rijkste oorzaak voor levertransplantatie bij kinderen. 
Daarnaast moeten deze kinderen vaak langduriger 

Locatie partus, timing en modus partus
De timing van de bevalling is een punt van veel dis-
cussie. Wordt er niet eerder ingegrepen dan bedraagt 
de gemiddelde zwangerschapduur bij het op gang 
komen van de bevalling tussen de 36 en 37 weken. 
Deze randpremature partus is waarschijnlijk het ge-
volg van een intra-uteriene inflammatoire reactie van 
de darmen waarbij cytokines vrijkomen.23

Vervroegd beëindigen van de zwangerschap verlaagt 
de kans op intra-uteriene sterfte en voorkomt moge-
lijk darmschade, maar verhoogt de kans op compli-
caties post partum als gevolg van prematuriteit. 
Vroeger werd gedacht dat een vaginale partus bij-
draagt aan ernstige darmschade. De enige gerando-
miseerde studie over dit onderwerp liet echter zien 
dat de uitkomst niet verbetert door een electieve 
sectio bij AD 36 weken ten opzichte van een aterme 
spontane partus.24 De atermegroep had zelfs een 
iets betere uitkomst (n.s.), waarbij de gemiddelde 
zwangerschapsduur ongeveer een week langer was 
dan in de primairesectiogroep. Ondanks het feit dat 
de meeste klinieken tegenwoordig streven naar een 
vaginale partus blijft het sectiopercentage bij gastro-
schisis hoog (48%) ten gevolge van de lastig te in-
terpreteren abnormale CTG’s.19 De partus vindt bij 
voorkeur plaats in een derdelijns centrum met kin-
derchirurgische expertise.

Neonatale opvang 
Direct post partum wordt het kind tot aan de oksels 
in een plastic doorzichtige steriele zak opgevangen 
om afkoeling en uitdroging van de darmlissen te 
voorkomen. Er wordt een maagsonde ingebracht ter 
voorkoming van maag- en darmdilatatie. Goede hy-
dratie en het corrigeren van een eventuele metabole 
acidose is van belang. In principe streeft men naar 
een primaire sluiting van het defect binnen enkele 
uren na de geboorte. Deze ingreep vindt meestal 
plaats in de operatiekamer onder algehele anesthe-

Figuur 2: Transversale doorsnede door abdomen met 
gastroschisis rechts naast de navelstreng insertie 
(zwangerschapsduur 19 weken)

Figuur 3: Extra-abdominale gedilateerde darmlissen 
(zwangerschapsduur 35 weken) 
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worden beademend en treden vaker infecties op. 
Ook na ontslag is heropname wegens darmproble-
matiek vaak noodzakelijk (46%).26

Lange termijn 
De vijfjaarsoverleving voor kinderen met gastroschi-
sis is goed en bedraagt meer dan 90%.27 Over de 
langetermijnuitkomsten is weinig bekend, ondanks 
de aanbeveling van vele auteurs om de ontwikke-
ling van kinderen met gastroschisis nauwgezet te 
volgen. De belangrijkste studie op dit gebied heeft 
aangetoond dat 2- tot 5-jarige kinderen met gastro-
schisis vaker een ontwikkelingsachterstand hadden 
(11%) ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten 
(5%). Dit verschil was echter niet significant.26 Kinde-
ren die op jonge leeftijd chirurgische interventies on-
dergaan hebben een verhoogde kans op gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen. Een goede follow-up van 
gastroschisis kinderen is daarom van belang.28 In 
Nederland is er slechts één centrum waar de ontwik-
keling van kinderen met gastroschisis volgens een 
vast protocol tot volwassen leeftijd wordt gevolgd.29

Discussie: hoe kunnen we de uitkomst 
verbeteren?
De conditie van de darmen lijkt het meeste invloed 
te hebben op de duur tot volledige sluiting, beade-
mingsduur, parenterale voeding, opnameduur, kans 
op complicaties op vroege leeftijd en ook op de ver-

dere ontwikkeling van het kind. Als we de condi-
tie van de darmen antenataal goed zouden kunnen 
voorspellen dan zouden we wellicht ernstige darm-
schade kunnen voorkomen door de zwangerschap 
bij deze specifieke gevallen eerder te beëindigen. 
Darmwanddikte, dilatatie van de darmen of maag 
intra- of extra-abdominaal en polyhydramnion zijn 
markers voor darmschade die in verschillende stu-
dies zijn voorgesteld.16,30-34 De resultaten spreken el-
kaar echter tegen en over geen van de markers is tot 
op heden consensus bereikt. Waarschijnlijk spelen 
de retrospectieve, niet-gestandaardiseerde protocol-
len en de relatief kleine studiepopulaties een belang-
rijke rol bij deze heterogene resultaten. 
Eind 2010 is de FLAMINGO studie (FetaL Abdominal 
Markers Identified by ultrasound to predict Neonatal 
Gastroschisis Outcome) gestart in Nederland. Dit is 
een prospectieve observationele studie naar antena-
tale markers die de prognose van gastroschisis kun-
nen voorspellen. In een periode van vier jaar worden 
alle gastroschisis-zwangerschappen in Nederland, en 
in 2012 waarschijnlijk ook in Leuven, Braga (Portu-
gal) en Londen, volgens een vast protocol gevolgd tot 
dat het kind twee jaar oud is. Met deze studie ver-
wachten we duidelijkheid te krijgen welke antena-
tale markers voorspellend zijn voor darmschade en 
de prognose van het kind met gastroschisis. Gericht 
ingrijpen zal, naar wij denken, de prognose voor kin-
deren met gastroschisis kunnen verbeteren. 

Figuur 4: Gastroschisis voor (inzet) en na plaatsing van een silo
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Samenvatting
Op dit moment lijkt sprake van een gastroschisis-
crisis: de incidentie stijgt, het aantal artikelen in 
Pubmed stijgt (fig. 1) en het aantal vragen rondom 
het antenatale en postnatale beleid stijgt ook. Ech-
ter, het aantal antwoorden op deze vragen niet. 
De diagnose gastroschisis werd het afgelopen jaar 
bij ongeveer 30 foetussen in Nederland gesteld. 
De overlevingskansen van de pasgeborenen zijn 
goed (>95%), maar de kans op een intra-uteriene 
vruchtdood is hoog (13,5%), en dat geldt ook voor 
de kans op langdurige ziekenhuisopname, voe-
dingsproblemen en darmcomplicaties (tot 30%). 
Kortom, de diagnose gastroschisis zorgt niet alleen 
bij toekomstige ouders voor onzekerheid maar ook 
bij de hulpverleners. In dit artikel schetsen wij de 
problemen van gastroschisis en de huidige stand 
van zaken in de literatuur. Daarnaast beschrijven 
we wat de mogelijke interventies zouden kunnen 
zijn om de uitkomst van kinderen met een gastro-
schisis te verbeteren.

Trefwoorden
Gastroschisis, gastroschizis, buikwanddefect, Fla-
mingo, abdominal wall defect

Summary 
The incidence of gastroschisis is increasing in the 
Western world. Last year gastroschisis was diag-

nosed in approximately 30 fetuses in the Nether-
lands. The survival rate for the newborn is good; 
>95%. However the rate of sudden fetal death and 
bowel complications is high, respectively up to 13,5 
and 30%. Gastroschisis is a condition with many 
uncertainties during the antenatal period for both 
parents and perinatologists. This article gives an 
update and overview of today’s literature on gastro-
schisis as well as an outline of what is being done 
to improve the outcome of this condition. 
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Het artikel van Oepkes met de titel ´Intrauterine 
therapie bij foetale hartafwijkingen´, zou bij ouders 
van kinderen, overleden kinderen of na een zwan-
gerschapsafbreking met de diagnose hypoplastisch 
linkerhartsyndroom (HLHS), de suggestie kunnen 
wekken dat de situatie voor hun kind door ingrijpen 
vóór de geboorte misschien verbeterd had kunnen 
worden. Dit kan resulteren in gevoelens van schuld 
of zich onjuist geinformeerd en behandeld voelen. 
Bij het klassieke HLHS ligt de oorsprong bij een mi-
tralis atresie. Het syndroom bestaat uit mitralis atre-
sie (MA) / aorta atresie (AA), mitralis stenose (MS) /  
AA en MA / aorta stenose (AS) met intact ventrikel 
septum zonder antegrade flow in de aorta ascendens 
met kleine tot afwezige linker ventrikel (LV) en geen 
tot nauwelijks communicatie tussen linker atrium 
(LA) en LV. Als het HLHS prenataal ontdekt wordt 
is de enige mogelijke interventie zwangerschapsaf-
breking. Aan deze univentriculaire situatie valt niets 
meer te redden. In gunstigste geval komt de neonaat 
alleen in aanmerking voor een univentriculaire re-
pair.
De prenataal meestal voorkomende valvulaire aor-
tastenose  laat een spectrum zien van milde tot ern-
stige (critical aortic stenosis) stenose, en deze laatste 
kan leiden tot een secundaire dysfunctie van de LV 
met endocardiale fibroelastose en een hypoplastisch 
linkerhart. Bij echoscopisch onderzoek zie je een 
normaal grote of vergrote, bolvormige slecht contra-
herende LV.

In het artikel gaat het om therapie bij foetale pa-
tienten met een critical aortic stenosis waarbij je 
de ontwikkeling van een hypoplastisch linkerhart 
wilt voorkomen en niet om het HLHS waarbij de 
oorsprong ligt in de mitralis atresie. Wat betreft de 
mogelijkheid en wenselijkheid van prenatale inter-
venties is er dus een levensgroot verschil tussen deze 
beide groepen. 

Indien er bij de foetus een kritsche aorta stenose 
vastgesteld wordt komt slechts een deel van deze 
patiënten in aanmerking voor de procedure nl. die 
waarbij de linkerventrikel nog niet te vergaand be-

schadigd is. Op moment van de diagnose is bij de 
meesten het proces van beschadiging al zo ver voort-
geschreden dat de ingreep hier geen succes meer 
heeft. Een enkeling bij wie het foramen ovale vroeg-
tijdig afgesloten is heeft ook geen baat meer bij een 
klepdilatatie. Kriteria om de schade te bepalen en de 
mogelijkheid van functioneel herstel van de linker-
ventrikel in te schatten, zijn nog onduidelijk.

Technische succespercentages en percentages gunsti-
ge uitkomst (momenteel gedefinieerd als biventricu-
laire repair) van een interventie kan alleen bewezen 
worden als je weet met welke groep patiënten je een 
dergelijk collectief kunt vergelijken. Verbeterde sur-
vival rates worden bepaald door patiëntenselectie 
waarbij verbeterde prenatale detectie van mildere 
aortaklep stenose en verbeterde postnataal manage-
ment een rol spelen. De survival rate van de post-
nataal vastgestelde aorta stenose is daarnaast de 
laatste jaren duidelijk verbeterd. 

Counselling over een specifieke foetale hartafwijking 
kan alleen indien de diagnose exact en correct is. 
Slechts dan is een beschrijving van het te verwach-
ten intraüteriene beloop met de daarbij behorende 
uitkomst met morbiditeit en mortaliteit tot op jong 
volwassen leeftijd mogelijk. Een foetale interventie, 
met een risico op complicaties, kan overwogen  wor-
den om morbiditeit en mortaliteit te reduceren. Hier 
speelt de selectie en indicatiestelling na diagnose 
een cruciale rol. 

Voor die patiënten met critical aortic stenosis waar-
bij de linkerventrikel door beschadiging verloren 
dreigt te gaan kan de indicatie voor foetale ballon 
valvulotomie zorgvuldig afgewogen worden tegen 
een toekomst met een univentriculaire circulatie 
met een mortaliteit binnen de eerste vier jaren van 
30%. Daarbij laat de helft van de overlevenden op 
lange termijn deficienties zien met name in hun men-
tale, psychosociale en motorische ontwikkeling. De 
oorzaak hiervan lijkt onder andere de verminderde 
zuurstof concentratie in de hersenen van de kinderen 
tijdens de fase voor de geboorte.

Ingezonden brief

De hypoplastisch linkerventrikel
bij de foetus 

A. Reuss, D. de Bruijn, J. van Vugt, R. Tanke & A. Reimer

Het (levens)grote verschil zit hem in de klep, waarmee het probleem begint:
de mitralis atresie (ingang) of de aorta stenose (uitgang).
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In de context van foetale behandeling van hartafwij-
kingen moet duidelijk worden dat het hier een kleine 
streng geselecteerde groep betreft waarbij een be-
handeling zinvol kan zijn namelijk slechts dat deel 
van de patiënten met ernstige aortaklep stenose. Van 
deze groep patiënten is dan weer opnieuw slechts 
een kleine groep kandidaat voor behandeling om-
dat er ook nog een goede kans aanwezig moet zijn 
op herstel van de linker ventrikel. Het is onjuist om 
hoop te wekken of misvatting te laten onstaan bij ou-
ders dat het hypoplastisch linkerhart syndroom voor-
komen kan worden, aangezien dit een andere origine 
heeft.

De brief van Annette Reuss en collega’s geeft mij de 
gelegenheid om enkele zaken over de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van foetale therapie bij hart-
klepvernauwingen nader te verduidelijken, waarvoor 
dank. 
De essentie van het artikel is de lezers op de hoogte 
te brengen van ontwikkelingen in de foetale genees-
kunde, zodat zij hun patiënten optimaal kunnen in-
formeren, counselen en desgewenst verwijzen. Het 
hypoplastisch linkerhartsyndroom (HLHS) is een he-
terogene groep afwijkingen, die één van de meest 
sombere prognoses heeft. Ook met voortschrijdende 
kennis en kunde van de kinderhartchirurgen is de 
overleving na vier jaar zelfs in de beste centra ter we-
reld onder de 65%. De overlevende kinderen hebben 
een forse morbiditeit, waaronder vaak neurologische 
stoornissen. In de Nederlandse kinderhartchirurgi-
sche centra wordt in multidisciplinaire counseling 
het traject van de Norwoodchirurgie en de prognose 
van de Fontancirculatie besproken, waarbij de ou-
ders ook de optie hebben te kiezen voor afbreken 
van de zwangerschap of postnatale ‘comfort care’. 
Overigens worden deze operaties terecht geen ‘re-
pair’ genoemd maar palliatie.
Bij foetussen waarbij tijdens de zwangerschap een 
ernstige aortastenose ontdekt wordt, die bij expec-
tatief beleid vrijwel zeker leidt tot een HLHS, bestaat 
de mogelijkheid om prenataal de vernauwde aortak-
lep met een ballon te dilateren. De internationaal ge-
accepteerde criteria hiervoor, en de uitkomsten van 
de tot nu toe behandelde foetussen, staan vermeld 
in het artikel. Het is goede zorg om deze kennis, die 
patienten zelf ook op het internet kunnen lezen, te 
betrekken bij de counseling. Het artikel heeft slechts 
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tot doel de professional van een samenvatting van de 
beschikbare kennis te voorzien, ten behoeve van up-
to-date zorg. 
Reuss en collega’s hebben gelijk als zij stellen dat 
slechts een deel van de foetussen die uiteindelijk ge-
boren worden met een HLHS voor deze behandeling 
in aanmerking komen, dit staat ook in het artikel, en 
de criteria staan in de tabel. Zij vergissen zich als zij 
stellen dat HLHS “veroorzaakt wordt door mitralisa-
tresie”. Zoals zo vaak zit de wereld niet zo eenvoudig 
in elkaar. Er niet één oorsprong van HLHS, het is een 
zeer heterogeen spectrum met afwijkingen in een 
maar vaak meer hartkleppen, waaronder aortaklep, 
mitraalklep en foramen ovale, soms ook aortaboog, 
en mogelijk ook primair van het myocard. Er kunnen 
genetische syndromen aan ten grondslag liggen en 
er kunnen allerlei extracardiale afwijkingen zijn. De 
combinatie van aorta-atresie en mitralis atresie, met 
vaak al zeer vroeg in de zwangerschap een zeer klei-
ne (‘slit-like’) linkerventrikel is slechts één uitings-
vorm. De ernstige (kritische is een term die alleen in 
de kindercardiologie van toepassing is, niet foetaal) 
aortastenose met secundair achterblijven in groei 
van de ventrikel tot uiteindelijk een HLHS is een an-
dere. Prenatale beoordeling van de mitraalklep ana-
tomie en functie is vaak erg lastig, vaak wordt pas na 
de geboorte duidelijk hoe deze zich gedraagt.
Het is in de foetale geneeskunde, en zeker bij hartaf-
wijkingen vaak onmogelijk om prenataal de exacte 
en altijd correcte diagnose te stellen. Het is moeilijk 
te begrijpen dat de toch op dit gebied ervaren au-
teurs dit willen beweren. Het wil gelukkig niet zeggen 
dat zorgvuldige en complete counseling niet mogelijk 
is, het is alleen wel essentieel om de grenzen van de 

Antwoord van de auteur
D. Oepkes
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onzekerheden te benoemen. Alleen als zorgverleners 
hun bekende informatie achterhouden, en zwange-
ren onvolledig voorlichten, zouden schuldgevoelens 
kunnen ontstaan, niet bij de ouders maar bij de 
zorgverleners. Als ouders van kinderen, al dan niet 
overleden aan HLHS, vragen hebben over behandel-
opties nu of in het verleden, dan is het de taak van 
de zorgverlener om open en eerlijk de mogelijkhe-
den en beperkingen te bespreken. De opmerkingen 
van Reuss et al. lijken te suggereren dat zij vinden 
dat de ouders beter in onwetendheid gehouden kun-
nen worden. Naast dat een dergelijke paternalisti-
sche houding niet meer van deze tijd is, is het ook 
een illusie om te menen dat ouders niet zelfstandig 
aan deze informatie kunnen komen. Als zorgverlener 
zelf optimaal geïnformeerd zijn, en bereid zijn over 
alle opties, zelfs als die alleen in het buitenland be-
schikbaar zijn, te spreken is onze plicht.
Momentaal zijn er al meer dan 20 centra in de we-

reld die op basis van gelijke en goed onderbouwde 
criteria foetale ballondilatatie aanbieden bij ernsti-
ge aortastenose. Het initiatief om de resultaten ge-
zamenlijk te evalueren, en kritisch te vergelijken 
met een zo goed mogelijk gematchte controlegroep 
is door alle centra omarmd. Dit project (www.ifcir.
org) zal naar verwachting antwoorden geven op de 
vragen die er zijn omtrent optimale selectie, succes-
percentages en verbeteropties. Tot dan zijn zowel 
zorgverleners als patiënten het meest gebaat bij een 
open, kritische maar hoopvolle benadering van deze 
potentieel, maar inderdaad nog niet bewezen, zinvol-
le innovatie. Ongefundeerde negatieve kritiek zoals 
“op moment van de diagnose is bij de meesten het 
proces van beschadiging al zo ver voortgeschreden 
dat de ingreep hier geen succes meer heeft” zoals 
Reuss et al. schrijven, levert niet bepaald een bijdra-
ge aan voortschrijding van de geneeskunde.
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Richtlijnen en beleid gebaseerd op ‘evidence’ zijn 
niet meer uit onze dagelijkse praktijkvoering weg 
te denken. Maar bij het bepalen van het beleid bij 
concrete casuïstiek valt op dat, voor wat betreft de 
beschikbare evidence, men vaak niet meer dan de 
conclusie bestudeerd heeft of dat de evidence geba-
seerd is op ‘hear say’. 
Zo viel bij de cursus Foetale bewaking voor AIOS, in 
januari en september 2011, op dat het merendeel van 
de cursisten van mening was dat amnioninfusie bij 
meconiumhoudend vruchtwater niet zinvol is, maar 
dat de overgrote meerderheid de artikelen die dit 
zouden aantonen niet gelezen hadden en afgingen op 
wat in de kliniek wordt gezegd. 
Echte evidence wordt veelal gebaseerd op gerando-
miseerde studies (RCT) en op systematische reviews 
waarvan de Cochrane-reviews de bekendste zijn. Er 
zijn, zoals altijd, ook keerzijden aan de uitkomsten 
waarop richtlijnen gebaseerd worden. In dit arti-
kel willen we drie zaken benadrukken, namelijk de 
oorspronkelijke definitie van ‘evidence based medi-
cine’, de toepasbaarheid van conclusies gebaseerd 
op RCT’s en de interpretatie van Cochrane-reviews. 
Als voorbeelden worden de STAN-studie, het gebruik 
van de intra-uteriene druklijn en het nut van amnion-
infusie bij meconiumhoudend vruchtwater gebruikt. 

Evidenced based medicine (EBM)
Wetenschappelijk bewijs wordt gebaseerd op de uit-
komsten van randomized controlled trials (RCT). In 
de praktijk zal een concreet klinisch probleem niet 
altijd precies passen binnen de oorspronkelijke 
vraagstelling van de RCT. De vraag is dus of de RCT 
wel over jouw patiënt gaat. Daarvoor moet de be-
handelaar meer weten over de RCT of het Cochrane-
review dan alleen de conclusie(s).
Voorts wordt ‘scientific evidence’ te vaak identiek ge-
acht aan EBM. Het begrip ‘evidence based medicine’ 
werd in de zeventiger jaren geïntroduceerd door Da-
vid Sackett. Zijn definitie luidde: “Evidence-based 
medicine is the integration of best research evidence 
with clinical expertise and patient values”. In het Ne-
derlandse leerboek ‘Inleiding in evidence-based me-
dicine’ van Offringa et al.1 wordt dit vertaald in “het 
integreren van individuele klinische expertise met 
het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit syste-

matisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, 
wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij 
de besluitvorming een centrale rol” (figuur 1). EBM 
is dus meer dan ‘evidence’ alleen. Uiteraard speelt 
daarbij het niveau van het bewijs een belangrijke rol. 
Bij een hoge bewijskracht (bijvoorbeeld gebaseerd 
op meerdere RCT’s van goede kwaliteit, omvang en 
consistentie) zal de klinische expertise wat meer 
naar de achtergrond verdwijnen. Maar altijd moet 
men in acht nemen of de ‘evidence’ ook direct ver-
taald kan worden naar die ene concrete patiënte, en 
heeft de patiënte zelf, daar waar mogelijk, ook een 
belangrijke inbreng. 
Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de 
PICO, waarbij wordt naar aanleiding van een indivi-
duele patiënt informatie gezocht en geanalyseerd en 
wordt nagegaan of de studie-uitkomsten passen bij 
de individuele patiënt. 

Goede uitkomsten bij een gerandomiseerd 
onderzoek
“Als je ziek bent, moet je meedoen aan een geran-
domiseerd onderzoek, dan krijg je de beste zorg”. Al 
vaker is vastgesteld dat resultaten uit een gerandomi-
seerd onderzoek in onderzoeken die daarop volgen 
niet meer kunnen worden gereproduceerd. Een mooi 
voorbeeld is de belangrijke Nederlandse STAN trial.2 
De powerbereking in deze studie was gebaseerd op 
een incidentie van de primaire uitkomstmaat (meta-
bole acidose, navelstreng arterie pH < 7,05 en Base 
Excess groter dan 12 mmol/l) van 3,5%. Bij analyse 

‘Scientific evidence’ en 
‘evidence based medicine’

O.E. Rijsdijk, J.G. Nijhuis, R.F.P.M. Kruitwagen 

Individuele
klinische
expertise

Figuur 1. De trias van Evidence Based Medicine

Wensen,
voorkeuren

verwachtingen
van de patient

Beste externe
bewijs

EBM



03 Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, april 2012

122

bleek dat de incidentie van de primaire uitkomst-
maat slechts 0,7% was en in de controle groep 1,1%. 
De auteurs stellen dan ook: “Our trial shows that fe-
tal monitoring by cardiotocography combined with 
ST analysis of the fetal ECG decreases the incidence 
of acidosis by 30% to 44% depending on its defini-
tion. However, the reduction in our primary outco-
me is not significant as a result of a low incidence of 
metabolic acidosis in both groups”. Hoewel er meer-
dere verklaringen kunnen zijn voor deze lager dan 
verwachte incidentie, is het van belang te realiseren 
dat bij het gebruik van STAN een gestandaardiseerde 
beoordeling van het CTG cruciaal is. Het zal dan ze-
ker ook zo zijn dat in de controlegroep het CTG beter 
beoordeeld is en dat mogelijk daardoor de incidentie 
van metabole acidose lager is. Dan is het effect van 
de gestructureerde beoordeling van het CTG groter 
dan dat van het gebruik van STAN. Met het gebruik 
van STAN was er wel een significante daling in het 
aantal microbloedonderzoeken (10,6% versus 20,4% 
(RR 0,52 (CI 0,46-0,59)) in respectievelijk de STAN-
groep en de controlegroep, een uitkomst die voor de 
dagelijks gang van zaken op de verloskamer zeker 
als belangrijk kan worden gezien. 

Een tweede belangrijke Nederlandse studie is die 
van Bakker et al.3, een gerandomiseerde studie naar 
het verschil in uitkomsten tussen externe en interne 
tocodynamometrie. De studie toont aan dat er geen 
verschil is in beide groepen, maar ook dat er geen 
complicaties worden beschreven (hoewel de studie 
daarvoor niet gepowerd was). In totaal werden 1456 
vrouwen in de studie opgenomen. Dit was nodig om 
een eventuele daling van de primaire uitkomstmaat 
van 35% naar 28% te vinden. De primaire uitkomst-
maat was keizersnede en/of vaginale kunstverlos-
sing. Bij analyse bleek dat deze incidentie lager dan 
verwacht was: 31,3% en 29,6% in resp. de onder-
zoeks- en de controlegroep. De vraag is of ook hier 
de extra zorg voor de zwangere niet een rol heeft 
gespeeld: hoe vaak heeft men zijn best gedaan om 
de uitwendige drukmeter opnieuw te positioneren en 
hoeveel extra aandacht was er voor het ontsluitings-
beloop in beide groepen? Wat is de invloed geweest 
van een gestandaardiseerd protocol voor de toedie-
ning van oxytocine?
Bij de toenemende drukte op de Nederlandse verlos-
kundige afdelingen is het de vraag hoe goed men de 
hele dag let op de positionering van de transducer. 
En wat als de dienstdoende gynaecoloog bij overna-
me van de dienst geconfronteerd wordt met het feit 
dat overdag de weeënactiviteit onvoldoende geregis-
treerd is? Kritische discussies over dit soort zaken 
kunnen tot meningsverschillen binnen de maatschap 
leiden. De conclusie van de auteurs is gelukkig een-
voudig en voorzichtig: “In summary, the results of 
our trial do not support the routine use of internal 

tocodynamometry for monitoring contractions in wo-
men with induced or augmented labor.” Dit geeft alle 
ruimte om laagdrempelig de intra-uteriene druklijn 
wel te blijven gebruiken, immers er zijn geen com-
plicaties en beide methoden zijn even goed. Het is 
dan ook niet goed te begrijpen dat Van Hooft et al.4 
recent met een ander advies kwamen, gebaseerd op 
twee casus waarbij er mogelijk sprake was van een 
complicatie van het gebruik van een intra-uteriene 
druklijn. De auteurs bespreken in het geheel niet 
de mogelijkheid dat, als de druklijn al tot de com-
plicatie heeft geleid, dat ook kan komen omdat de 
inbrengtechniek niet goed geweest is. Het leidt geen 
twijfel dat bijna elke techniek of operatie complica-
ties kent, maar goede kennis van het gebruik is cru-
ciaal, en op basis van deze casuïstiek de methode 
verwerpen, gaat ver. Het is op basis van de resulta-
ten van de mooie studie van Bakker et al. en deze 
twee casus niet goed te begrijpen dat Van Hooft et al. 
concluderen: “naar onze mening dient de NVOG in 
een volgende richtlijn nog duidelijker stelling te ne-
men tegen de druklijn. Routinematig gebruik van een 
intra-uteriene druklijn in plaats van een externe to-
cograaf moet ons inziens ernstig ontraden worden.” 
Ons inziens is de tekst: “Het gebruik van intra-ute-
riene drukkatheters tijdens de baring is een methode 
waarvan de toegevoegde waarde niet is aangetoond 
en waarbij incidenteel ernstige complicaties zijn be-
schreven” zoals opgenomen in de NVOG-richtlijn5 
voldoende duidelijk. Ook moet men zich realiseren 
dat voor sommige interventies, zoals amnioninfusie, 
een intra-uteriene drukkatheter noodzakelijk is. 

Meconiumhoudend vruchtwater
Amnioninfusie bij de aanwezigheid van variabele 
deceleraties staat niet ter discussie6, wel bij meco-
niumhoudend vruchtwater. Hofmeyr en Xu7 conclu-
deren in hun recente Cochrane-review: “the evidence 
reviewed does not support the use of amnioinfusion 
for meconium-stained amniotic fluid (as opposed to 
oligohydramnios-related fetal heart rate decelerati-
ons) in clinical practice...”. Maar ook: “benefits were 
found following sensitivity analysis excluding trials 
with greater risk of bias. Amnioinfusion is associated 
with substantive improvements in perinatal outcome 
only in settings where facilities for perinatal surveil-
lance are limited. It is not clear whether the benefits 
are due to dilution of meconium or relief of oligohy-
dramnios.” 
De auteurs geven niet exact aan wat ‘standard’ is, en 
wat ‘limited’. Men zal voor zichzelf moeten bepalen 
tot welke categorie het ziekenhuis waarin men werkt 
hoort. We hebben immers niet allemaal 24 uur per 
dag een aanwezige gynaecoloog of kinderarts. Niet 
elke algemene pediater is ervaren in het verwijderen 
van meconium als dat nodig is, laat staan tot onmid-
dellijke intubatie en beademing. 
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Wie de conclusies overneemt doet amnioninfusie 
voor deze indicatie in de ban. Het is echter goed om 
te kijken op welke primaire uitkomstmaten de con-
clusie gebaseerd is. De primaire uitkomstmaten zijn 
“Meconium aspiration syndrome, perinatal death or 
serious morbidity” (post hoc) en “Maternal death or 
serious morbidity (post hoc)”. De analyse van meco-
niumhoudend vruchtwater en een aantal secundaire 
uitkomstmaten staan in tabel 1 verzameld. Op basis 
van de gegevens in tabel 1 lijkt ons het gebruik van 
amnioninfusie bij meconiumhoudend vruchtwater 
geen zinloze handeling.

Conclusie
In dit artikel vragen wij aandacht voor ‘evidence 
based medicine’. Het gaat over meer dan de uitkomst 
van een onderzoek, het gaat ook over de ervaring 
van de dokter en, daar waar mogelijk, de mening 
van de goed geïnformeerde zwangere.
Daarnaast moet men zich afvragen of de goede resul-
taten van studies wel daadwerkelijk te vertalen zijn 
naar de kliniek van alledag.
Tenslotte moet men meer lezen dan de conclusies in 
een review. Secundaire uitkomstmaten zijn soms uit-
komstmaten die wij in de dagelijkse praktijk als ‘pri-
mair’ zouden willen duiden.
Vooralsnog blijft optimale perinatale zorg van groot 
belang en moeten we niet te snel afstand doen van 
verstandig gebruik van in potentie goede ondersteu-
nende technieken zoals intra-uteriene drukmeting, 
STAN en amnioninfusie voor meconiumhoudend 
vruchtwater.
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Tabel 1: de belangrijkste uitkomstmaten voor respectievelijk klinieken met “standard” surveillance, “limited” 
surveillance en “total” (indien in de Cochrane-review opgegeven).

Uitkomstmaat Standard / Limited Verschil 95% Confidence interval

Mec. aspiratie syndroom
Standard
Limited

0,52
0,25

0,26 – 1,06
0,13 – 0,47

Ernstige mec. verkleuring Standard 0,03 0,01 – 0,15

Variabele deceleraties Standard 0,67 0,47 – 0,96

SC voor foetale nood
Standard
Limited

0,40
0,50

0,19 – 0,86
0,30 – 0,84

SC totaal
Standard
Limited

0,78
0,70

0,60 – 1,02
0,49 – 1,00

5-min APGAR <7
Standard
Limited
Total

0,80
0,36
0,63

0,52 – 1,22
0,18 – 0,72
0,44 – 0,90

Art pH < 7.20 Standard 0,62 0,40 – 0,96

Beademing of NICU opname
Standard
Limited
Total

0,45
0,52
0,38

0,23 – 0,90
0,37 – 0,73
0,38 – 0,68
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Samenvatting
Richtlijnen en beleid gebaseerd op ‘evidence’ zijn 
niet meer uit onze dagelijkse praktijkvoering weg 
te denken. In dit artikel worden drie zaken bena-
drukt, namelijk de oorspronkelijke definitie van 
‘evidence based medicine’, de toepasbaarheid van 
conclusies gebaseerd op RCT’s en de interpretatie 
van Cochrane-reviews. Als voorbeelden worden 
de STAN-studie, het gebruik van de intra-uteriene 
druklijn en het nut van amnioninfusie bij meconi-
umhoudend vruchtwater gebruikt. 

Trefwoorden
Evidence based medicine, randomized controlled 
trial, meta-analyse.

Summary
Evidence based medicine (EBM) has been incorpo-
rated in our health care system for a long time. In 
this article we discuss three aspects of EBM: the 
original definition of EBM, the applicability of con-
clusions based on randomized controlled trials 

(RCT) and the interpretation of Cochrane meta-
analysis. As examples we use the STAN-trial, the 
use of internal dynamometry and the use of am-
nion infusion in meconium-stained amniotic fluid. 

Keywords 
Evidence based medicine, randomized controlled 
trial, meta-analysis. 
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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.

Verkorte productinformatie
Naam van het geneesmiddel: Pabal, oplossing voor injectie 100 μg/ml. 
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling: carbetocine 100 μg/ml. 
Farmaceutische vorm: oplossing voor injectie. Therapeutische indicaties: 
preventie van uterusatonie na bevalling van het kind door keizersnede onder 
epidurale of spinale anesthesie Contra-indicaties: tijdens de zwangerschap en de 
baring voor de geboorte van het kind, inleiding van de weeën, over gevoeligheid 
voor carbetocine, oxytocine of 1 van de hulpstoffen, lever- of nierlijden, (pre-)
eclampsie,  ernstige cardiovasculaire aandoeningen of epilepsie. Bijzondere 
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Het gebruik van carbetocine is niet 
geschikt in welk stadium voor de bevalling van het kind dan ook omdat zijn 
uterotone activiteit gedurende enkele uren blijft aanhouden na injectie van één 
enkele bolus. Dit staat in sterke tegenstelling tot de snelle vermindering van het 
effect die wordt waargenomen na stopzetting van een infusie oxytocine. In geval 
van persisterende uterusbloeding na toediening van carbetocine moet de oorzaak 
bepaald worden (zoals retentie van placentafragmenten, onvoldoende lediging of 
herstel van de uterus, of stoornissen in de bloedstolling). Bij persisterende 
hypotonie of atonie van de uterus en de hevige bloedingen als gevolg daarvan, 
moet er een additionele behandeling met oxytocine en/of ergometrine overwogen 
worden. Er zijn geen gegevens bekend over additionele doses van carbetocine of 
over het gebruik van carbetocine na een persisterende uterusatonie na oxytocine. 
Uit dierstudies blijkt dat carbetocine enige antidiuretische activiteit bezit en 
daardoor kan de mogelijkheid van hyponatriëmie niet uitgesloten worden, in het 
bijzonder bij patiënten die ook grote volumes intraveneuze vloeistoffen toegediend 
krijgen. De vroegtijdige symptomen van slaperigheid, lusteloosheid en hoofdpijn 
moeten herkend worden om convulsies en coma te voorkomen. Over het algemeen 
moet carbetocine met voorzorg gebruikt worden in geval van migraine, astma en 
cardiovasculair lijden of elke toestand waarbij een snelle vermeerdering van het 
extracellulaire vocht risico’s kan inhouden voor een reeds overbelast systeem. De 
arts kan de beslissing nemen om carbetocine toe te dienen, nadat hij zorgvuldig 
heeft afgewogen welk potentieel voordeel carbetocine kan bieden in deze 
bijzondere gevallen.
Bijwerkingen: misselijkheid, buikpijn, 
gevoel van warmte, hoofdpijn, tremor, 
pruritus, hypotensie en opvliegers komen 
zeer vaak voor. Anemie, metaalsmaak, 
braken, rillingen (rug)pijn, duizeligheid, 
borstpijn en dyspnoe komen vaak voor. 

Registratiehouder: Ferring B.V.,
Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp. 
Afleverstatus: U.R. 
Datum: Okt 2008
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Van 3 juli tot 6 juli 2011 werd de jaarlijkse meeting 
van de ESHRE (European Society of Human Repro-
duction & Embryology) gehouden in Stockholm. Dit 
was voor de deelredactie voortplantingsgeneeskunde 
van het NTOG, reden de inzendingen van alle Ne-
derlandse onderzoekers onder de loep te nemen. De 
desbetreffende presentaties werden bezocht door de 
deelredactie voortplantingsgeneeskunde en gescoord 
op originaliteit en methodologische kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek. Acht presentaties wer-
den genomineerd en uiteindelijk werden vier voor 
publicatie in het NTOG geselecteerd. De eerste drie 
artikelen worden u in dit nummer van het NTOG ge-
presenteerd. Aan de auteurs werd gevraagd om ex-
pliciet aan te geven voor de lezer van het NTOG wat 
de relevantie van hun onderzoeksresultaten is of kan 
zijn voor de dagelijkse gynaecologische praktijk.
Verhoeve et al. tonen u de kosten effectiviteit van zes 
diagnostische behandelscenario’s voor subfertiele pa-
ren (waarbij de vrouw een regelmatige cyclus heeft 
en de man een normale semenanalyse) die klaar 
waren met het oriënterend fertiliteitsonderzoek met 
uitzondering van tubadiagnostiek. Centraal hierbij 
stond de keuze om een hysterosalpingogram (HSG), 
een diagnostische laparoscopie (DLS) of geen tuba-
diagnostiek te verrichten. In de behandelingen kon 
men terecht komen in de groep alwaar een spontane 
zwangerschap werd afgewacht, een behandeling op 
maat werd aangeboden afhankelijk van de diagnose 
of IVF. Voor alle zes scenario’s werden de medische 
kosten en kansen op een levend geboren kind bere-
kend over een periode van drie jaar. De resultaten 
zijn verrassend maar wel in tegenspraak met de eer-
dere studie van Mol et al.1 waaruit de conclusie werd 
getrokken dat zowel HSG als DLS kosteneffectief zijn 
bij de meeste paren.
De studie van Musters et al. toont u de resultaten van 
een gerandomiseerd onderzoek waarbij de embryo-
kwaliteit bij IVF/ICSI van vrouwen die met rLH en 
rFSH behandeld werden (n=116) vergeleken werd met 
een groep vrouwen (n=128) die alleen met rFSH be-
handeld werden. De rationale achter deze trial is dat 
toevoeging van rLH aan rFSH voor ovariële hyper-
stimulatie bij patiënten met een verminderde ovari-
ele respons het aantal doorgaande zwangerschappen 
verhoogt. Het mechanisme hoe rLH dat doet is niet 
bekend. Mogelijkerwijs is dat via een bijdrage aan 

de embryokwaliteit. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat het percentage topkwaliteit embryo’s als pri-
mair eindpunt is gekozen. In deze trial werden vooral 
vrouwen tussen 35 en 41 jaar geïncludeerd. Tevens 
werden vrouwen jonger dan 35 jaar maar met een 
verhoogd basaal FSH van boven de 12 IU/ml en/of 
een verlaagde antrale follikel count (AFC) van ≤ 5 
gevraagd om mee te doen echter hun bijdrage aan 
deze studie was gering (drie patiënten per groep). Bij 
al deze vrouwen werd een verlaagde respons bij IVF/
ICSI verwacht. Helaas werd de power in deze studie 
niet gehaald doordat de respons na ovariële hypersti-
mulatie lager uitviel dan verwacht. In beide behan-
delarmen ontstonden 10% minder embryo’s dan in 
de powerbereking was verondersteld. Hoewel er een 
hoger percentage top embryo’s werd gevonden in de 
studiegroep, is het vooralsnog niet duidelijk of de ho-
gere zwangerschapskans door het toevoegen van rLH 
aan rFSH bij ovariële hyperstimulatie van vrouwen 
met een verminderde ovariële reserve verklaard kan 
worden door een verbetering in embryokwaliteit.
In het artikel van Van den Dool et al. kunt u ken-
nis nemen van een origineel initiatief om subfertiele 
vrouwen met obesitas te behandelen. Alle vrouwen 
met een BMI≥32 kg/m2 en een onvervulde, behan-
delbare kinderwens werden in een personalcoach-
constructie behandeld om af te vallen. Dit onderzoek 
is retrospectief van aard en vergelijkt twee cohorten 
die niet in dezelfde tijdsperiode zijn behandeld. On-
danks deze methodologische beprekingen geeft dit 
onderzoek aan dat patiënten baat zouden kunnen 
hebben bij personal coaching. Dit toont zich niet 
alleen in gewichtsreductie maar ook in het aantal 
doorgaande zwangerschappen en miskramen. Ook 
het gebruik van geassisteerde voortplantingstechnie-
ken zou hiermee gunstig kunnen worden beïnvloed. 
Helaas kan dit onderzoek slechts indicatief zijn en 
dienen we prospectief gerandomiseerd onderzoek 
zoals de LIFESTYLE-studie af te wachten voordat we 
nadere aanbevelingen kunnen maken. 
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Inleiding
In de meeste richtlijnen is de laatste stap van het 
oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) het testen 
van de doorgankelijkheid van de tubae. Er is ech-
ter geen overeenstemming over de soort test die als 
eerste gebruikt zou moeten worden en over de volg-
orde van de testen.1-6 De redenen hiervoor zijn dat 
alle diagnostische studies voor de opsporing van tu-
bapathologie beperkingen kennen, zoals verificatie 
en clinical review bias. Tevens wordt de interpretatie 
van diagnostische studies bemoeilijkt door het ge-
brek aan documentatie van bijvoorbeeld, demografi-
sche kenmerken en prevalentie.7,8 Tot slot houden de 
richtlijnen geen rekening met de kosteneffectiviteit. 
Dit is zorgelijk, omdat de beslissing om te starten 
met een fertiliteitsbehandeling voor een groot deel 
afhankelijk is van de aan- of afwezigheid van tu-
bapathologie. Subfertiele paren met bilaterale tu-
bapathologie krijgen meestal het advies om IVF te 
ondergaan, terwijl vrouwen met doorgankelijke tu-
bae het advies krijgen om af te wachten als zij een 
gunstige prognose hebben voor natuurlijke conceptie 
of te starten met intra-uteriene inseminatie als die 
kansen minder gunstig zijn.9,10 
Vanwege het gebrek aan overeenstemming over de 
uit te voeren tubatesten, was het doel van onze stu-
die om de kosten en effectiviteit van verschillende in-
vasieve diagnostische scenario’s voor de detectie van 
tubapathologie te vergelijken. 

Methoden
Model
Een Markov-beslisboom werd ontworpen voor sub-
fertiele paren die klaar waren met het oriënterend 
fertiliteitsonderzoek met uitzondering van tubadiag-
nostiek.11 Er moest een keuze gemaakt worden tussen 
een Hysterosalpingogram (HSG) of diagnostische lapa-
roscopie (DLS) om de doorgankelijkheid van de tubae 
te bepalen óf om geen diagnostische test uit te voeren. 
Er werden zes scenario’s gedefinieerd: (afbeelding 1).
-  Scenario 1 is het referentie scenario. In dit scenario 
vond geen diagnostiek voor tubapathologie plaats 
en werd geen behandeling aangeboden. De paren 
kregen drie jaar de kans om op natuurlijke wijze 
zwanger te worden.

-  Scenario 2 is een scenario waar geen diagnostiek 
werd uitgevoerd en alle vrouwen meteen werden 
behandeld met IVF tot een maximum van drie cycli. 
Na deze drie cycli hadden deze paren de kans op 
natuurlijke conceptie.

-  Scenario 3 werd gedefinieerd als een scenario met 
uitgestelde behandeling. In dit scenario kreeg men 
geen diagnostiek voor tubapathologie. Alle vrouwen 
wachtten een jaar af, waarna, indien geen levend 
kind was geboren in deze periode, begonnen werd 
met IVF tot maximaal drie cycli. 

-  In scenario 4 kregen alle vrouwen een HSG. Af-
hankelijk van de diagnose werden deze vrouwen 
behandeld met uitgestelde of directe behandeling 
(behandeling op maat). Uitgestelde behandeling be-
stond uit een jaar afwachtend beleid gevolgd door 
een maximum van drie IVF cycli. Directe behande-
ling bestond uit het direct starten met IVF tot een 
maximum van drie cycli. Vrouwen met bilaterale 
tubapathologie op het HSG werden meteen behan-
deld, vrouwen met unilaterale of geen tubapatholo-
gie kregen de uitgestelde behandeling. 

-  In scenario 5 kregen alle vrouwen een HSG en vrou-
wen met bilaterale tubapathologie ondergingen 
daarna een DLS. Afhankelijk van de diagnose werd 
‘behandeling op maat’ toegepast. 

-  In scenario 6 ondergingen alle vrouwen een DLS en 
‘behandeling op maat’ werd toegepast afhankelijk 
van de diagnose. 

Voor alle zes scenario’s werden behandelingskosten 
en zwangerschapskansen berekend over een periode 
van drie jaar. We gebruikten een tijdspanne van drie 
jaar omdat gedurende deze drie jaren kans op na-
tuurlijke conceptie bij de paren met onverklaarbare 
subfertiliteit nog aanzienlijk zijn.12 De uitkomstmaat 
werd gedefinieerd als tenminste één levend geboren 
kind. De kostenberekening was gebaseerd op de Ne-
derlandse situatie in 2009. 

Patiënten kenmerken 
Onze uitgangsberekening was gebaseerd op een 
30-jarige vrouw met een regelmatige cyclus en een 
partner met een normale semenanalyse en die het 
OFO hebben afgerond, met uitzondering van tuba-
diagnostiek.

Kosteneffectiviteit
van tubatesten

H.R. Verhoeve, L. M. Moolenaar, P. Hompes,  
F. van der Veen & B.W.J. Mol
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Tubapathologie
In het model werd onderscheid gemaakt tussen vrou-
wen met bilaterale of niet-bilaterale tubapathologie. 
Dit onderscheid werd gemaakt omdat vrouwen met 
een bilaterale tubapathologie een sterk verminderde 
kans hebben om via de natuurlijke weg zwanger te 
worden in tegenstelling tot eenzijdige tubapatholo-
gie.13,14 DLS werd gebruikt als de referentie test. De 
sensitiviteit en specificiteit van het HSG en de preva-
lentie van bilaterale tubapathologie in de subfertiele 
populatie werden gebaseerd op een recente IPD-me-
ta-analyse (tabel 1).15 

Kans op een levend geborene
De kans op een levend geborene na IVF werd be-
rekend op basis van een prospectieve cohort 
studie.16,17 De kans op een levend geborene bij na-
tuurlijke conceptie werd berekend aan de hand van 
het predictiemodel van Hunault.9 Wij namen aan dat 
er bij bilaterale tubapathologie geen kans op natuur-
lijke conceptie was. 

Kosten
Alleen medische kosten werden gebruikt in het mo-
del. De IVF kosten per cyclus waren €3079, €175 
voor een hysterosalpingogram en €1100 voor een di-
agnostische laparoscopie (tabel 1). 

Kosteneffectiviteitanalyse
De uitkomstmaten van de economische analyse wa-
ren de kosten en de effectiviteit per strategie. De 
effectiviteit werd gedefinieerd als het cumulatieve 
aantal levend geborenen na drie jaar. Op basis van 
alle kosten en de effectiviteit per strategie werden 

incrementele kosteneffectiviteitsratio’s (ICER) bere-
kend door het verschil in kosten tussen een strategie 
en de referentiestrategie te delen door het verschil 
in effectiviteit tussen die strategie en de referentie-
strategie. 

Sensitiviteitsanalyse
Om de betrouwbaarheid van de veronderstellingen 
te onderzoeken voerden we univariabele en proba-
bilistische sensitiviteitsanalyses uit. Probabilistische 
sensitiviteitsanalyses geven de implicaties weer van 
het gelijktijdig combineren van de onzekerheden op 
alle relevante variabelen van het model.
Om het effect van verschillende leeftijden te onder-
zoeken, werd het model eveneens toegepast op vrou-
wen in de leeftijd van 20 tot 43 jaar. Alle analyses 
werden uitgevoerd met computersoftware: TreeAge 
Pro 2009 (Tree Age Inc, Williamstown, MA, VS).

Resultaten
Voor een 30 jarige vrouw was de cumulatieve kans 
op een levend geboren kind na drie jaar 51,8% voor 
scenario 1, 78,1% voor scenario 2, 78,4% voor scena-
rio 3, 78,4% voor scenario 4, 78,6% voor scenario 5 
en 78,4% voor scenario 6. Kosten per paar waren 
voor scenario 1, 2, 3, 4, 5 en 6 resp. €0, €6.968, 
€5.063, €5.410, €5.405 en € 6.163 en kosten per le-
vend geborene €0, €8.927, €6.459, €6.904, €6.874 
en €7.862. De incrementele kosten effectiviteit d.w.z. 
extra kosten per levend geborene in vergelijking met 
scenario 1 d.w.z. geen behandeling en geen diagnos-
tische evaluatie voor tubapathologie waren €26.541, 
€19.046, €20.372, €20.150 en €23.184 voor scenario 
2, 3, 4, 5 en 6. Op grond hiervan had het model een 

Scenario*
 

Levend geborene 
Mean (95% CI )

Kosten per paar
Mean (95% CI ) 

ICER 
Mean (95% CI )

 

Scenario 1 
Geen diagnostiek & geen 
behandeling

0,508
(0,310-0,655)

- Referentie scenario

Scenario 2 
Geen diagnostiek & directe 
behandeling

0,772
(0,602-0,.886)

€ 6.972
(€ 4.415 - € 9.742)

€ 29.632
(€ 12.445 - € 67.134)

Gedomineerd*

Scenario 3 
Geen diagnostiek  & 
uitgestelde behandeling

0,775
(0,605-0,889)

€ 5.086
(€ 3.125 - € 7.360)

€ 20.139
(€ 9.744 - € 46.037)

Scenario 4 
HSG & behandeling op maat

0,775
(0,604-0,888)

€ 5.431
(€ 3.432 - € 7.728)

€ 24.150
(€ 10.436 - € 48.549)

Gedomineerd*

Scenario 5 
HSG en DLS & behandeling 
op maat

0,778
(0,608-0,890)

€ 5.428
(€ 3.455 - € 7.712)

€ 22.389
(€ 10.612 - € 47.255)

Scenario 6 
DLS & behandeling op maat

0,775
(0,606-0,889)

€ 6.187
(€ 4.172 - € 8.459)

€ 23.150
(€ 12.595 - € 54.005)

Gedomineerd*

* Gedomineerd: een ander scenario is  goedkoper en effectiever.

Tabel 1 Aannames en distributies
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voorkeur voor scenario 3. Scenario 5 was duurder 
maar ook effectiever in vergelijking met scenario 3. 

Sensitiviteitsanalyse
Univariabele sensitiviteitsanalyse liet zien dat de 
duur van het afwachtende beleid vóór het begin van 
de behandeling weinig invloed had. Scenario 3 bleef 
het meest kosteneffectief, mits een afwachtend be-
leid werd toegepast voor tenminste twee maanden. 
Als de kans op een levend geborene na IVF met 
meer dan 69% zou dalen, werd een HSG en DLS 
(scenario 5) het meest kosteneffectieve scena-
rio. Als de kans op natuurlijke conceptie zou stij-
gen of dalen, zou dit de resultaten niet veranderen.  
Bij vrouwen met bilaterale tubapathologie werd ver-
ondersteld dat ze geen kans op natuurlijke conceptie 
zouden hebben. Dit staat ter discussie aangezien uit 
een prospectieve studie bleek dat de fecunditeitsra-
tio 0,24 is voor vrouwen met bilaterale tubapatholo-
gie.14 Indien de fecunditeitsratio voor vrouwen met 
bilaterale tubapathologie werd gevarieerd tussen 0 
en 1 veranderde dit de resultaten ook niet.

Leeftijd van de vrouw
De incrementele kosteneffectiviteitratio voor verschil-
lende leeftijdscohorten wordt gepresenteerd in figuur 
2. Tot en met de leeftijd van 38 jaar was scenario 3 
het meest kosteneffectief en vanaf de leeftijd van 39 
jaar was dit scenario 2.

Prevalentie van tubapathologie
Tot en met de leeftijd van 30 jaar was het uitstellen 
van behandeling het meest effectieve scenario, on-
geacht de prevalentie van tubapathologie. Vanaf de 
leeftijd van 40 werd direct behandelen het meest 
kosteneffectieve scenario, ongeacht de prevalentie 
van tubapathologie. Tussen de leeftijden van 31 en 
39 daalde de drempel van prevalentie waarbij direc-
te behandeling in plaats van uitstellen van de behan-
deling kosteneffectief werd. 

Discussie
Onze kosteffectiviteitsanalyse toonde aan dat het 
niet uitvoeren van tubatesten en het uitstellen van 
behandeling het meest kosteneffectieve scenario was 

Parameter Aanname Distributie (*) Referentie
Spontane conceptie 

Geen bilaterale 
tubapathologie

Leeftijd
30
31
32
33

Kans/cyclus
0,034
0,027
0,021
0,016

Normaal (0,017-0,050)
Normaal (0,014-0,041)
Normaal (0,010-0,031)
Normaal (0,008-0,024)

Hunault et al.9 
Hunault et al.9 
Hunault et al.9

Hunault et al.9

IVF 
Leeftijd 30

Cyclus
1
2
3

Kans/cyclus
0,277
0,253
0,219

Distributie (*)
Normaal (0,14-0,42)
Normaal (0,13-0,38)
Normaal (0,11-0,33)

Referentie
Lintsen et al.16

Lintsen et al.16

Lintsen et al.16

Prevalentie
Bilaterale tubapathologie 0,12 Beta (a = 586 b = 4297) Broeze et al.15

Sensitiviteit & specificiteit
Hysterosalpingogram (HSG)

Sensitiviteit
Specificiteit

Kans Distributie (*)

0,60
0,91

Referentie

Beta (a = 2930 b = 1953)
Beta (a = 4444 b = 439)

Broeze et al.15

Broeze et al.15

Kosten
Hysterosalpingogram

Diagnostische laparoscopie
IVF cyclus

Kosten
175
1100
3079

Distributie (*)
Normaal (€150 - €200)

Normaal (€800 - €1300)
Normaal (€2000 - 

€4000)

Referentie
Institutionele kosten 
Institutionele kosten

Merkus et al.20

Hunault et al.9 

* Gebruikte plausibele range ( - ) en gebruikte alpha (a) en beta (b) in geval van een Beta distributie)

Tabel 2 Uitkomst van de probabilistische sensitiviteitsanalyse
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Figuur 1 Overzicht van het model

bij vrouwen tot en met 38 jaar. Als men toch diag-
nostiek voor tubapathologie zou uitvoeren, zou een 
HSG en een DLS voor vrouwen met bilaterale tuba-
pathologie op het HSG, gevolgd door behandeling op 
maat, kosteneffectiever zijn dan diagnostische lapa-
roscopie gevolgd door behandeling op maat. 
Een sterk punt van deze studie is dat wij het prognos-
tische model van Hunault voor natuurlijke conceptie 
hebben gebruikt.9 Ook gebruikten we de resultaten 
van een prospectieve studie voor de predictie van 
IVF- en ICSI-uitkomsten bij vrouwen met een indica-
tie voor deze behandeling conform de richtlijnen van 
de NVOG.16

Onze conclusies zijn in tegenspraak met de enige an-
dere bekende studie over de kosteneffectiviteit van 
diagnostische tests voor tubapathologie, waaruit de 
conclusie werd getrokken dat zowel HSG als laparo-
scopie kosteneffectief zijn bij de meeste paren. Het 
verschil tussen deze studie en onze studie is te verkla-
ren door de gekozen scenario’s. In onze studie werd 
bij uitgestelde behandeling, een IVF-behandeling ge-
geven na één jaar en in de studie van Mol et al, pas 

na drie jaar. Door de behandeling langer uit te stellen, 
worden deze scenario’s minder kosteneffectief.18 
Onze studie heeft ook een aantal beperkingen. Ten 
eerste hielden we geen rekening met de Chlamydia 
Antistof Test (CAT) als apart scenario. Hoewel CAT 
kan helpen bij het differentiëren tussen vrouwen met 
een laag of hoog risico op tubapathologie, geeft deze 
test geen eenduidige uitslag over het wel of niet aan-
wezig zijn van tubapathologie. In onze sensitiviteits-
analyse hebben wij het effect van een hoog of laag 
risico op tubapathologie getest door de prevalentie te 
variëren.
Ten tweede hielden we geen rekening met extra kos-
ten die kunnen voortkomen uit meerlingzwanger-
schappen. Dit hebben we niet gedaan omdat het op 
dit moment de trend is om meerlingzwangerschap-
pen terug te dringen door een één-embryotransfer-
beleid, afhankelijk van de kwaliteit van het embryo 
en de leeftijd van de vrouw. Dit heeft in Nederland 
geleid tot een aanzienlijke daling van meerlingzwan-
gerschappen zonder daling van het aantal zwanger-
schappen.19
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Gezien onze bevindingen stellen we bij vrouwen 
tot en met 38 jaar een afwachtend beleid voor en 
geen diagnostische tuba testen gedurende tenmin-
ste twaalf maanden. Dit zal niet alleen het aantal 
onnodige invasieve diagnostische testen verminde-
ren, maar ook het aantal complicaties en de kosten. 
Wanneer geen conceptie plaats heeft na een af-
wachtend beleid en indien het paar de voorkeur 
geeft aan een andere vruchtbaarheidsbehandeling 
dan IVF, is een HSG gevolgd door een laparoscopie 
bij bilaterale pathologie het meest kosteneffectief.  
Bij vrouwen van 39 jaar en ouder is directe behande-
ling het meest kosteneffectief. Als paren niet direct 
willen starten met IVF is het meest kosteneffectieve 
scenario de diagnostiek te beperken tot een HSG en 
bij doorgankelijke tubae te laten kiezen tussen een 
afwachtend beleid of IUI.9,10
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Scenario 5 HSG enDLS & behandeling op maat

Scenario 6 DLS & behandeling op maat

Figuur 2 Incrementele kosteneffectiviteit ratio per leeftijd
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Samenvatting
doel: Het evalueren van de kosten en effectivi-
teit van verschillende invasieve diagnostische 
scenario’s voor de detectie van tubapathologie 
te vergelijken.
opzet:  Kosteneffectiviteitanalyse.
patiënt(en): Computergesimuleerd cohort van 
subfertiele vrouwen.
interventies: Wij evalueerden zes diagnostische 
behandel scenario’s:
1.  Geen diagnostiek voor tubapathologie en 

geen behandeling.
2.  Geen diagnostiek en directe behandeling met 

IVF tot een maximum van 3 cycli
3.  Geen diagnostiek en uitgestelde behandeling 

met IVF tot een maximum van 3 cycli
4.  Hysterosalpingogram (HSG), met directe of 

uitgestelde behandeling afhankelijk van de 
diagnose (behandeling op maat). Vrouwen 
met bilaterale tubapathologie op het HSG 
werden meteen behandeld, vrouwen met 
unilaterale of geen tubapathologie kregen de 
uitgestelde behandeling.

5.  HSG en vrouwen met bilaterale tubapatholo-
gie op het HSG ondergingen een DLS. Afhan-
kelijk van de diagnose werd behandeling op 
maat toegepast.

6. DLS en behandeling op maat.
uitkomst: Cumulatief aantal verwachtte levend 
geborenen na drie jaar. Secundaire uitkomst 
maten waren kosten per paar en de incremen-
tele kosteneffectiviteitratio (ICER).
resultaten: voor een 30-jarige vrouw was het 
cumulatief aantal levend geborenen na drie 
jaar: 51,8% - 78,1% - 78,4% - 78,4% - 78,6% 
en 78,4% en de kosten per paar waren €0 - 
€6.968 - €5.063 - €5.410 - €5.405 en €6.163 
voor respectievelijk scenario 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
De ICERs, in vergelijking met scenario 1 (refe-
rentiestrategie) waren € 26.541 - € 19.046 -
 € 20.372 - € 20.150 en € 23.184 voor respec-
tievelijk scenario 2,3,4,5 en 6. Uit sensitiviteits-
analyse is gebleken dat het model robuust is 
over een breed scala van waarden voor de 
variabelen.
conclusies: invasieve diagnostische tests van 
eileiders bij de OFO zijn niet kosteneffectief. Als 
een invasieve diagnostische test gepland wordt 
dan zijn HSG met behandeling op maat of HSG 
met diagnostische laparoscopie (DLS), als uit 
het HSG blijkt dat de eileiders niet doorganke-
lijk zijn, de meest kosteneffectieve scenario’s.
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Summery
objective: To evaluate the cost-effectiveness of 
invasive tubal testing in subfertile couples.
design: Cost-effectiveness analysis.
setting: Decision analytic framework.
patient(s): Computer-simulated cohort of subfertile 
women. 
interventions: We evaluated six diagnostic and 
treatment scenarios:
1.  No tests or treatment 
2.  Direct treatment without tubal testing
3.  Delayed treatment without tubal testing
4.  Hysterosalpingogram (HSG), followed by direct 

or delayed treatment, according to diagnosis 
(tailored treatment)

5.  HSG and a diagnostic laparoscopy (DLS) in case 
HSG does not prove tubal patency, followed by 
tailored treatment

6.  Diagnostic laparoscopy followed by tailored 
treatment.

outcome measures: Main outcome was expected 
cumulative live birth after three years. Secondary 
outcomes were costs per couple and the incremen-
tal cost-effectiveness ratio.
results: For a 30 year old woman, three year cumu-
lative live birth rates were 51.8% - 78.1% - 78.4% 
- 78.4% - 78.6% and 78.4% and costs per couple 
were €0 - € 6,968 - € 5,063 - € 5,410 - € 5,405 and 
€ 6,163 for scenario 1, 2, 3, 4, 5 and 6, respectively.
The ICER compared with scenario 1 (reference stra-
tegy), were € 26,541, € 19,046, € 20,372, € 20,150 
and € 23,184 for scenario 2,3,4,5 and 6, respecti-
vely. Sensitivity analysis showed the model to be 
robust over a wide range of values for the variables.

conclusions: Invasive diagnostic tubal tests in the 
fertility work-up are not cost-effective. If an invasive 
diagnostic test is planned, HSG followed by tailored 
treatment or HSG and a diagnostic laparoscopy 
(DLS) in case HSG does not prove tubal patency, 
are the most cost-effective scenarios 
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“...Epidemiologisch onderzoek laat zien dat de levensverwachting van vrouwen met een vroege menopauzale 
transitie (< 40 jaar) de helft is van die van vrouwen met een normale of late menopauze...” 
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Inleiding
Bij meer dan een kwart van de vrouwen die een IVF/
ICSI-behandeling ondergaan, resulteert de ovariële 
hyperstimulatie met rFSH in een verminderde ovari-
ele respons en een lage zwangerschapskans (Pellicier 
et al. 1987 Keay et al. 1997). De verwachting is dat 
dit percentage in de toekomst alleen maar zal toe-
nemen; immers de leeftijd waarop vrouwen aan hun 
eerste kind beginnen wordt steeds hoger. (Mettewes 
en Hamilton, 2009)
Er zijn aanwijzingen dat het toevoegen van rLH aan 
rFSH voor ovariële hyperstimulatie bij deze vrou-
wen het aantal doorgaande zwangerschappen ver-
hoogt (Mochtar et al., 2007, Bosch et al. 2011). Hoe 
het rLH het aantal zwangerschappen kan verhogen 
bij vrouwen met een verminderde ovariële reserve is 
niet bekend. LH speelt een belangrijke rol bij de fol-
liculogenese (Filicori et al., 1999;Sullivan et al., 1999; 
Filicori et al., 2002; Filicori and Cognigni, 2003) en 
er zijn ook aanwijzingen dat LH bijdraagt aan een be-
tere embryokwaliteit (Tesarik and Mendoza, 2002). 
Om meer te weten te komen over het effect van rLH 
op embryokwaliteit vergeleken wij, in een gerandomi-
seerd onderzoek, het effect van toevoegen van rLH aan 
rFSH met rFSH alleen bij vrouwen met een verminder-
de ovariële reserve en een indicatie voor IVF/ICSI.

Methode
Studie populatie en randomisatie
Tussen augustus 2008 en april 2010 werden alle op-
eenvolgende vrouwen tussen 35 en 41 jaar en die 
gepland stonden voor een IVF/ICSI-behandeling in 
het Academisch Medisch Centrum en het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis gevraagd mee te doen aan dit on-
derzoek. Ook vrouwen jonger dan 35 jaar, maar met 
een verhoogd basaal FSH van boven de 12 IU/ml en/
of een verlaagde antralefollikelcount (AFC) van ≤ 5 
werden gevraagd deel te nemen.
De randomisatie werd web-based verricht met een 
centrale computer. Er werd gestratificeerd naar 
deelnemende kliniek. De studie was niet geblin-
deerd voor de artsen of patiënten maar wel voor 
de embryologen die het eindpunt van de studie, 

embryokwaliteit, moesten beoordelen. De studie 
werd goedgekeurd door de METC van het AMC en 
het OLVG en geregistreerd bij de EudraCT (EudraCT 
number 2007-007487-22) en de Dutch National Trial 
Register (Trial ID: NTR1457).

Behandelingsprotocol
Alle vrouwen startten op cyclus dag 23 met een 
GnRH-agonist (Decapeptyl®) en vanaf cyclus dag 5 
van in de daaropvolgende cyclus werden zij, na een 
transvaginale echocontrole, gerandomiseerd tussen 
ovariële hyperstimulatie met rFSH (GONAL-f®) en 
rLH (Luveris®) in een 2:1 verhouding of ovariële hy-
perstimulatie met alleen rFSH. Afhankelijk de AFC 
werd de startdosis rFSH bepaald. De rLH werd tege-
lijk gestart met het rFSH op cyclusdag 5 en doorgege-
ven tot aan de dag van HCG toediening.

Embryo scoring en plaatsingsbeleid
De beoordeling van embryo’s vond plaats drie dagen 
na de punctie, door middel van het berekenen van 

Het effect op embryokwaliteit van 
het toevoegen van gerecombineerd 

LH (rLH) voor ovariële
hyperstimulatie bij IVF/ICSI

A. M. Musters, M. van Wely, S. Mastenbroek, E. M. Kaaijk, 
S.Repping, F. van der Veen & M. H. Mochtar

rLH + rFSH* 
(n=116)

Controle groep 
(n=128)

Leeftijd (jaren)(gem. ± sd) 38,3 ± 5,7 38,6 ± 2,4

BMI kg/m2 (gem. ± sd) 24,0 ± 4,2 25,1 ± 4,2

Primaire subfert n (%) 61 (53) 58 (45)

Duur subfert (jaren) (gem. 
± sd)

3,6 ± 6,2 3,7 ± 3,0

AFC (gem. ± sd) 9,2 ± 5,7 9,1 ± 4,9

FSH (gem. ± sd)

AMH (gem. ± sd)

Oorzaak subfertiliteit n (%)

   Unexplained 51 (44) 63 (49)

   Mann. Factor 44 (38) 43 (34)

   Tuba Factor 10 (9) 14 (11)

   Imminent ovarian failure 7 (6) 8 (6)

   Ovarian failure* 3 (3) 0 (0)

   Cervix 1 (1) 0 (0)
* eiceldonatie

Tabel 1 Basiskarakteristieken
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een cumulatieve score. De cumulatieve score werd 
berekend door de morfologische score te vermenig-
vuldigen met het aantal cellen van het embryo drie 
dagen na de punctie. De morfologische score loopt 
van 1 (slecht, 1 punt) tot 4 (uitstekend, 4 punten); 
als voorbeeld, een embryo van acht cellen met een 
morfologische score van vier scoort 8x4=28 punten. 
De definitie van een topembryo was cumulatieve 
score hoger of gelijk aan ³ 24. Morulae’s werden be-
schouwd als topembryo indien er minder dan 20% 
fragmentatie aanwezig was en tenminste 50% com-
pactie.
De embryoplaatsing gebeurde drie dagen na de 
punctie. Het aantal embryo’s dat werd geplaatst was 
afhankelijk de leeftijd van de vrouw en de kwaliteit 
van het embryo; bij vrouwen jonger dan 35 jaar werd 
één embryo geplaatst, bij vrouwen tussen de 35 en 
39 jaar twee, en bij vrouwen van 40 en ouder drie. 

Eindpunten van de studie
Het primaire eindpunt van de studie was het percen-
tage topkwaliteit embryo’s per vrouw, de ochtend 
van dag drie na de punctie. Het percentage topkwa-
liteit embryo’s werd als volgt berekend: het aantal 
topkwaliteit embryo’s gedeeld door het totaal aantal 
embryo’s per vrouw. 
Secondaire eindpunten waren: aantal stimulatie da-
gen, aantal follikels ≥ 17 mm op de dag van HCG 
toediening, aantal eicellen, bevruchtingspercentage, 
aantal vrouwen met ≥1 topembryo, biochemische 

zwangerschap (HCG ≥3, 14 dagen na punctie), klini-
sche zwangerschap (positieve hartslag op transvagi-
nale echo bij een amenorroeduur van acht weken), 
aantal miskramen en de doorgaande zwangerschap 
(positieve hartslag bij ≥12 weken).

Power berekening
Uit eerdere onderzoek is gebleken dat bij vrouwen 
met verminderde ovariële reserve gemiddeld vijf 
embryo’s ontstaan. Hiervan is 20% een topembryo 
(Mastenbroek et al., 2007). Om met een power van 
80% en een alpha van 5% een verschil aan te tonen 
van 10% meer top embryo’s door het toevoegen van 
rLH ten opzichte deze 20%, waren 520 embryo’s per 
onderzoeksarm nodig. Er van uitgaande dat gemid-
deld vijf embryo’s per vrouw beschikbaar zouden 
zijn, waren 104 vrouwen nodig per arm. Rekening 
houdend met 15% drop out, kwam het totaal aantal 
benodigde vrouwen uit op 121 per arm.

Resultaten
Van de 270 vrouwen die gevraagd werden mee te 
doen aan de studie, weigerden 26. 
240 vrouwen werden gerandomiseerd, 116 in de rLH 
en rFSH groep (studie groep) en 128 in de rFSH groep 
(controle groep). In beide groepen zaten drie vrou-
wen jonger dan 35 jaar met een verhoogd basaal 
FSH en een verlaagde AFC (tabel I
107 vrouwen in de studiegroep en 117 in de controle-
groep ondergingen de toegewezen behandeling. In 

rFSH + rLH, (n= 116) rFSH (n= 128) Gem. (95% BI) Relatief Risico (95%BI)

Resultaten

Primaire uitkomst

Topembryopercentage* (gem. 95% BI) 0,17 (0,06–0,28) 0,11 (0,04–0,19) 0,06 (−0,01–0,14)

Stimulatie fase

   dagen stimulatie (gem. 95% BI) 11,6 (11,0–12,2) 11,3 (10,6–12,0) 0,28(−0,66–1,23)

   startdosering 450 rFSH ± 225 rLH (n) 38 35 1,2 (0,82–1,76)

   startdosering 300 rFSH ± 150 rLH (n) 42 51 0,9 (0,66–1,25)

   totaal aantal eenheden rFSH (gem.95% BI) 3998,2 (2206,7–5789,7) 3984,4 (2173,5–5795,3) 13,8 (−459,9–487,1)

   totaal aantal eenheden rLH (gem.95% BI) 1841,8 (845–2843,6) — —

   geen respons na max stim (n) 3 9 (7) 0,4 (0,10–1,33)

   aantal follicles ≥ 17 mm hCG dag (gem.95% BI) 6,3 (5,5–7,1) 6,1 (5,3–6,9) 0,22 (−0,89–1,33)

Punctie fase

aantal eicellen per vrouw (gem.95% BI) 8,6 (7,4–9,8) 7,4 (6,4–8,5) 1,19 (−0,39–2,77)

aantal geen fertilisatie per vrouw (n) 14 17 (13) 0,9 (0,47–1,76)

fertilisatie graad per vrouw (gem.95% BI) 0,40 (0,35–0,46) 0,39 (0,33–0,45) 0,01 (−0,07–0,09)

aantal embryo’s per vrouw (gem.95% BI) 3,8 (3,1–4,6) 3,6 (2,9–4,3) 0,26 (−0,76–1,27)

aantal topembryo’s per vrouw (gem.95% BI) 0,82 (0,53–1,1) 0,68 (0,44–0,92) 0,14 (−0,23–0,51)

aantal vrouwen met 1 ≥ top embryos (n) 47 41 (32) 1,3 (0,91–1,77)

Zwangerschapsuitkomsten n (%)

aantal vrouwen met 1 ≥ doorg. zw. 15 (13) 15 (12) 1,1 (0,57–2,16)

aantal vrouwen met 1 ≥ biochemische zw. 33 (28) 30 (23) 1,2 (0,79–1,86)

aantal vrouwen met 1 ≥ klinische zw. 18 (16) 20 (16) 1,0 (0,55–1.,8)

aantal vrouwen met 1 ≥ miskraam 3 (3) 5 (4) 0,7 (0,16–2,71)

*Totaal aantal topkwaliteit embryo’s per vrouw/totaal aantal embryos per vrouw.

Tabel 2
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spercentage van 10% ten opzichte van het gemiddel-
de zwangerschapspercentage van 25% aan te tonen, 
met een power van 80% en een alpha van 5%, waren 
700 vrouwen nodig geweest per behandelingsarm. 
Naast de biologische verklaring van betere embryo-
kwaliteit, is een andere mogelijke verklaring een in-
trinsiek effect van LH-activiteit op het endometrium. 
Dit lijkt echter niet waarschijnlijk. In een eiceldona-
tieonderzoek hadden eiceldonatrices die behandeld 
werden met een combinatie van rFSH en rLH, meer 
mature eicellen en meer embryo’s van goede kwa-
liteit en dus een hoger implantatiepercentage bij de 
acceptrices in vergelijking met eiceldonatrices die al-
leen met rFSH werden behandeld (Tesarik en Men-
doza, 2002 ; Acevedo et al., 2004). 
Concluderend, hoewel er een hoger percentage top-
embryo’s werd gevonden in de studiegroep, is het 
vooralsnog niet duidelijk of de hogere zwanger-
schapskans door het toevoegen van rLH aan rFSH 
bij ovariële hyperstimulatie van vrouwen met een 
verminderde ovariële reserve verklaard kan worden 
door een verbetering in embryo kwaliteit.
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januari 2011 waren alle benodigde vrouwen geïnclu-
deerd.
De patiëntkarakteristieken van beide groepen waren 
hetzelfde (tabel 1). Er waren 445 embryo’s van de 116 
vrouwen in de studiegroep en 458 embryo’s van de 
128 vrouwen in de controlegroep. De primaire uit-
komst, het percentage topembryo’s per vrouw, was 
17% in de studiegroep en 11% in de controlegroep 
(gemiddeld verschil 0.06; 95%CI -0.01 to 0.14). (ta-
bel 2) 
91 van de 116 vrouwen (78%) in de studiegroep had-
den één of meer embryo’s, 47 vrouwen (41%) hiervan 
hadden één of meer topembryo’s. In de controle-
groep hadden 87 van de 128 vrouwen (68%) één of 
meer embryo’s, waarvan 41 vrouwen (32%) één of 
meer top embryo’s (relatieve risico: 1,3; 95% CI 0,91 
tot 1,77). 
Het doorgaand zwangerschapspercentage was 13% 
in de studiegroep versus 12% in de controlegroep 
(relatieve risico: 1,1; 95% CI 0,57 tot 2,16) (Tabel II). 
Leeftijd, AFC en BMI lieten geen effect zien op het 
percentage topkwaliteit embryo’s (AFC coëfficiënt = 
0,004, leeftijd coëfficiënt = -0,002 and BMI coëffici-
ent = -0,006).

Discussie 
Doordat de power van de studie niet werd gehaald 
was het gevonden verschil van 6% in embryo kwa-
liteit niet statistisch significant. In plaats van de 522 
embryo’s per studiearm vonden wij in beide armen 
10% minder embryo’s. Veel cycli moesten worden 
afgebroken door gebrek aan ovariële respons, of 
doordat er geen eicellen werden verkregen of door 
ontbreken van fertilisatie. Dit kwam in 18% van de 
vrouwen in de studiegroep voor en in 23% van de 
controlegroep. Het feit dat we geen associatie kon-
den aantonen met het basaal FSH, de leeftijd en de 
AFC op de uitkomst percentage topembryo’s laat zien 
dat wij te maken hadden met vrouwen met zeer ern-
stig verminderde ovariële reserve,
Een Cochrane-review beschrijft een hogere door-
gaande zwangerschapskans bij vrouwen met een 
verminderde ovariële reserve na het toevoegen van 
rLH (OR 1,85, 95% CI 1,10-3,11) (Mochtar et al., 2007.). 
Als we de doorgaande zwangerschappen van ons on-
derzoek en die van een recent gepubliceerd geran-
domiseerd onderzoek (Bosch et al., 2011) toevoegen 
aan de resultaten van de Cochrane-review, dan is de 
odds-ratio nog steeds 1,39 (95% CI: 1,01-1,92) in het 
voordeel van toevoegen rLH. 
Het huidige onderzoek was niet opgezet om een   ver-
schil in de zwangerschapkans tussen de twee groe-
pen te identificeren, maar om te onderzoeken of het 
verschil in zwangerschapskans verklaard kon worden 
door een verbetering in embryokwaliteit. De power 
om een verschil in zwangerschap aan te tonen was 
niet toereikend. Om een stijging in het zwangerschap-
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Het effect op embryokwaliteit van het toevoe-
gen van gerecombineerd LH (rLH) voor ovariële 
hyperstimulatie bij IVF/ICSI

English abstract
Up to 26% of IVF cycles result in a poor ovarian 
response and therefore a lower pregnancy chance. 
Addition of recombinant luteinizing hormone (rLH) 
to ovarian hyperstimulation with rFSH has a be-
neficial effect on ongoing pregnancy rate (OPR). 
It is, however unknown whether this is mediated 
through a higher yield of top quality embryos. We 
randomly allocated 116 women to rFSH and rLH 
(2:1 ratio) (experimental group) and 128 to rFSH al-
one (control group). The primary outcome was the 
proportion of top quality embryos per woman. We 
found a proportion of top quality embryos per wo-
man of 17% in the rLH group and 11% in the con-
trol group (Mean difference 0.06; 95%CI -0.08 to 
0.14). Contrary to what was expected, we found 
903 embryo’s in the whole group instead of the 
anticipated 1044 embryo’s. Therefore power was 
not achieved. The OPR per woman was 13% versus 
12% (relative risk: 1.3, 95%CI 0.91-1.77). 
In conclusion, this study found no significant dif-
ference in embryo quality after the addition of rLH 
to rFSH for controlled ovarian hyperstimulation in 
IVF in women with poor ovarian reserve.

Abstract in Nederlands:
Het toevoegen van gerecombineerd LH (rLH) bij 
rFSH voor ovariele hyperstimulatie in IVF/ICSI bij 
vrouwen met een verminderde ovariële reserve 
heeft een positief effect op de zwangerschapsuit-
komst. Er zijn aanwijzingen dat die komt door een 
verbetering in embryokwaliteit. 
In een gerandomiseerd onderzoek vergeleken wij 
de embryokwaliteit van vrouwen die rLH en rFSH 
behandeld werden (n=116) met de groep die met 
alleen rFSH behandeld werd (n=128). De primaire 

uitkomst, het percentage topembryo’s per vrouw, 
was 17% in de studiegroep en 11% in de controle-
groep. (Gemiddeld verschil 0,06; 95%CI -0,01 to 
0,14). In totaal werden er 903 embryo’s gevonden, 
in plaats van de geanticipeerde 1044. Hierdoor 
was de power niet gehaald. Het doorgaand zwan-
gerschapspercentage was 13% in de studie groep 
versus 12% in de controle groep (relatieve risico: 
1,1; 95% CI 0,57 to 2,16) 
Het gevonden verschil van 6% in embryokwaliteit 
was niet statistisch significant en het is derhalve 
vooralsnog niet duidelijk of de hogere zwanger-
schapskans verklaard kan worden door een verbe-
tering in embryokwaliteit.
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De werkwijze: We beogen bij patiënten een ander 
leefpatroon te introduceren gekenmerkt door gezon-
dere voeding en meer lichamelijke beweging. We 
hebben daarbij gekozen voor een personalcoach-
constructie. Iedere 2-3 weken is er een consult bij de 
personal coach in het ziekenhuis. De partner wordt 
hierbij ook uitgenodigd. Steun van de omgeving is 
een belangrijke slagingsfactor. Consultatie alleen is 
vaak niet genoeg. Samenwerking met andere pro-
fessionals is regelmatig noodzakelijk. We verwijzen 
naar een sportschool naast het ziekenhuis. Ook is er 
nauwe samenwerking met klinisch psychologen, in-
ternisten en een preconceptiegynaecoloog.
De patiëntenpopulatie: om inzicht te krijgen in de 
resultaten hebben we de periode voor (2000-2005, 
groep 1) en na (2006-2010, groep 2) de start van het 
programma vergeleken. Voor 2006 (groep 1 = 102 
patiënten) kregen vrouwen met een BMI≥32 kg/m2 
naast het dringende advies om gewicht te vermin-
deren, teneinde zo hun zwangerschapskansen te 
verhogen, een informatiefolder, maar geen verdere 
begeleiding. Ingaand in 2006 (groep 2 = 132 pati-
enten) kregen vrouwen met een BMI≥32 kg/m2 het 
afvalbegeleidingsprogramma aangeboden. Alle vrou-
wen waren door de huisarts naar de gynaecoloog 
verwezen in verband met onvervulde kinderwens.
Tabel 1 laat de patiënten karakteristieken zien. De 
twee groepen lijken vergelijkbaar met elkaar. Moge-
lijk werd in groep 1 meer gerookt. Helaas waren de 
gegevens van de semenanalyses verricht vóór 2002 
in groep 1 niet meer te achterhalen (n=36; 35% van 
groep 1). In groep 2 is bij 44 partners geen semen-
analyse verricht (33% van groep 2), voornamelijk 
omdat het oriënterend fertiliteitsonderzoek werd uit-
gesteld totdat de beoogde gewichtsreductie van pati-
ente was bereikt. 

Tabel 1 Patiënten karakteristieken
De resultaten van vijf jaar afvalbegeleiding:
Van 14 vrouwen in groep 1 hebben we na de intake 
niets meer vernomen; we weten niet waarom zij niet 
zijn gestart met de behandeling. In groep 2 zijn 48 
vrouwen voortijdig (<3 consulten) gestopt met het 

Introductie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport heeft in 2006 overgewicht en obesitas geko-
zen als speerpunt voor het volksgezondheidsbeleid1. 
Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 
heeft in 2008 een richtlijn opgesteld: “Diagnostiek 
en behandeling van obesitas bij volwassenen en kin-
deren”2. Deze richtlijn definieert obesitas als een 
chronische ziekte .
Patiënten met obesitas komen zowel in de eerste als 
tweede lijn in beeld. Maar binnen de daar bestaande 
structuren blijkt implementatie van de aanbevelin-
gen van deze multidisciplinaire richtlijn in de prak-
tijk zeer lastig, omdat een adequate organisatorische 
structuur mèt financiering ontbreekt.
Ook op onze polikliniek Voortplantingsgeneeskunde 
hadden wij met obesitas en de gevolgen hiervan te 
maken. Al eind jaren 90 blijkt dat obesitas de vrucht-
baarheid van de vrouw vermindert en dat extreme 
obesitas zelfs tot infertiliteit kan leiden3-11. Voor obe-
se, anovulatoire vrouwen zou 10-15% gewichtsreduc-
tie de conceptiekansen aanzienlijk verbeteren en de 
kans op een spontane abortus verminderen3,4. Een 
protocol om deze patiënten efficiënt te behandelen 
was echter nergens te vinden.
In 2006 zijn we op onze polikliniek Voortplantingsge-
neeskunde een afvalbegeleidingsprogramma gestart. 
In dit artikel willen we de opzet, het beloop en de 
resultaten van 5 jaar begeleiding bespreken. 

De opzet van het programma
De inclusiecriteria voor deelname zijn: alle vrou-
wen met een BMI≥32 kg/m2 en een onvervulde 
behandelbare kinderwens. De patiënten met een 
BMI≥40 kg/m2 gaan eerst voor een algehele check-
up naar de internist wegens hun sterk verhoogde 
kans op comorbiditeit zoals hypertensie en diabetes 
mellitus alvorens in het programma te starten. Alle 
obese patiënten met een preëxistente aandoening 
krijgen een preconceptioneel advies. 
Het doel: 10-15% gewichtsreductie in een half jaar be-
geleiding bij zowel ovulatoire als anovulatoire patiën-
ten.

Obesitas groeit, 
onze begeleiding ook

G. van den Dool, L. van Veen, R. Lambers
& M. Rijnsaardt
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programma: van ieder van hen weten we waarom, 
meestal om sociale redenen (behandeling van de 
kinderwens door de omgeving opgelegd) of op grond 
van psychologische of psychiatrische problematiek. 
Vijf vrouwen bleken achteraf op het moment van de 
intake zwanger te zijn.

Tabel 2 Overzicht resultaten
Percentages berekend van gehele groep 1 en 2.
In groep 1 verloren na de eenmalige uitgebreide 
uitleg 5 van de 88 vrouwen (6%) daadwerkelijk ge-
wicht. Van de vrouwen in groep 2 heeft 99% gewicht 
verloren (zie tabel 2) . Tabel 2 laat zien dat het aan-
tal zwangerschappen in beide groepen gelijk is (68% 
in beide groepen) , maar in groep 2 zijn daarvoor 
minder Assisted Reproductive Technology (ART)-
behandelingen uitgevoerd. In groep 1 werden gemid-
deld 2,8 ART-behandelingen per patiënte uitgevoerd, 
terwijl dit in groep 2 slechts 1,3 behandelingen per 
patiënte was. Het percentage doorgaande zwanger-
schappen is in groep 1 45% en in groep 2 53%. 

Tabel 3 Aard zwangerschappen per groep
In tabel 3 is de ontstaanswijze van de zwangerschap-
pen weergegeven. In groep 1 was het percentage 
spontaan ontstane doorgaande zwangerschappen 
ten opzichte van het totaal aantal zwangerschap-
pen 13% en in groep 2 was dit 50%. In groep 1 ble-
ken slechts 20 van de 37 IVF/ICSI zwangerschappen 
doorgaand te zijn, terwijl in groep 2 acht van de ne-
gen doorgaand waren.

Tabel 4
In groep 1 waren van de patiënten die voor 2002 zijn 
behandeld geen gegevens meer te achterhalen over 
het tijdsinterval tussen intake bij de fertiliteitsarts en 
start behandeling. Van de overige met behandeling 
gestarte patiënten in groep 1 (n=55) was het medi-
ane tijdsinterval van intake tot start behandeling vier 
maanden. In groep 2 werden 37 patiënten spontaan 
zwanger na een interval met een mediane duur van 
zeven maanden (1-22). Vijf patiënten bleken achteraf 
tijdens de intake voor het afvalbegeleidingsprogram-

Groep 1 (n=102) Groep 2 (n=132)

BMI, gemiddelde in kg/m2 (range) 37,3 (32–49) 38,0 (31,5–55)

Leeftijd, gemiddelde in jaren (range) 30,8 (23–41) 30,2 (21–41)

Primaire fertiliteitsstoornis 58% 62% 

Duur kinderwens, gemiddelde in maanden 34,2 32,3

Roken vrouw bij intake 27,4% 20,5%

VCM <1 miljoen* 11% 17%

VCM 1-22,6 miljoen 44% 21%

VCM > 22,6 miljoen 45% 62%

Groep 1 (n=88) Groep 2 (n=79)

Aantal patiënten met gewichtsreductie (%) 5 (6%) 78 (99%)

Aantal behandelingen OI / IUI 106 52

Aantal behandelingen IVF / ICSI 138 54

Aantal zwangerschappen (%) 60 (68%) 54 (68%)

Aantal doorgaande zwangerschappen (%) 40 (45%) 42 (53%)

Groep 1 (n=88) Groep 2 (n=79)

Totaal aantal zwangerschappen 60 54

Spontaan (doorgaand - %) 8 (8 - 13%) 37 (27 - 50%)

na OI / IUI (doorgaand - %) 15 (12 - 20%) 8 (7 - 13%)

na IVF / ICSI (doorgaand - %) 37 (20 - 33%) 9 (8 - 15%)

Totaal aantal doorgaande zwangerschappen (%)  40 (67%) 42 (78%)

Percentages berekend van aantal zwangerschappen per groep 

Groep 1 (n=88) Groep 2 (n=79)

Tijd tot start ART-behandeling, mediaan in maanden (range) 4 (1-36) 7 (0-19)

Tijd tot zwangerschap, mediaan in maanden (range) 9 (1-67) 10 (1-46)

Tabel 1 Patiënten karakteristieken  *) VCM berekening volgens de WHO referentie waarden uit 2009 12

Tabel 2 Overzicht resultaten

Tabel 3 Aard zwangerschappen per groep

Tabel 4
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ma reeds zwanger te zijn. Voor de overige patiënten 
in groep 2 (n=42) bedroeg het mediane tijdsinterval 
tussen intake en start ART-behandeling zeven maan-
den. 
De mediane tijd van intake tot 1e zwangerschap be-
droeg in groep 1 negen maanden. In groep 2 kwam 
de 1e zwangerschap, zowel spontaan als na behande-
ling, na tien maanden tot stand. 

Discussie
We realiseren ons dat dit onderzoek beperkte weten-
schappelijke waarde heeft, aangezien we twee pati-
enten cohorten die niet in dezelfde tijdsperiode zijn 
behandeld retrospectief met elkaar vergelijken. 
Eén van onze IVF-verpleegkundigen is enthousiast 
van start gegaan als personal coach. Door de per-
soonlijke benadering is het voor haar mogelijk een 
vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënte. 
Zij volgde een cursus motiverende gesprekstechnie-
ken en een cursus cognitieve therapie. Adipositas is 
zelden een symptoom van een stofwisselingsstoor-
nis, maar veel vaker van een laag zelfbeeld bij een 
patiënte die om een of andere reden de regie over 
haar leven kwijt is geraakt. Haar lage zelfbeeld geeft 
een groot gebrek aan zelfvertrouwen en leidt vaak 
tot ‘troostconsumptie’, waardoor ze in BMI en zelf-
vertrouwen in een neerwaartse spiraal terecht komt. 
De personal coach probeert in de eerste gesprekken 
(1-3 sessies) patiënte in te laten zien dat ze de regie 
over haar lichaam weer terug kan krijgen. Hierbij 
richt zij zich op de inventarisatie van dagbesteding, 
eetgewoonten en omgevingsfactoren. Pas dan kan 
de patiënte aan een opwaartse spiraal gaan wer-
ken: een nieuwe gezonde levensstijl met meer bewe-
ging, sport en normaal regelmatig eten. Tijdens elke 
sessie wordt het gewicht, het vetpercentage en de 
taille omvang gemeten. De patiënte krijgt geen dieet 
opgelegd, maar zij leert om gewoon en regelmatig te 
eten. Medewerking van de partner is belangrijk voor 
de motivatie. Door bovenstaande aanpak lukt het 
inmiddels twee van elke drie patiënten tot afvallen 
te motiveren in gemiddeld 6,4 sessies. Bij het laat-
ste derde deel van de patiënten blijft succes uit, vaak 
door onderliggende sociale, psychologische of psy-
chiatrische problemen.
Samenwerking met psychologen is noodzakelijk, om-
dat veel obese vrouwen lijden aan psychologische of 
psychiatrische problematiek. Om die reden kan het 
voor het paar zelfs beter zijn de kinderwens even te 
laten rusten.
Wij stelden onze patiënten tot doel 10-15% af te vallen. 
Dit lijkt voor elke patiënte een realistische doelstel-
ling. Meer afvallen leidt tot demotivatie (het bereiken 
van een BMI ≤25 kg/m2 zou vaak gelijk staan aan 40-
50 kilogram afvallen: op voorhand een vrijwel onmo-
gelijke opdracht) en het lijkt ook niet nodig3,4.

Deelname (> 2 consulten) aan ons afvalbegeleidings-
programma (groep 2) resulteerde bij 99% van de 
patiënten in gewichtsreductie. In groep 1 viel slechts 
6% van de patiënten af. De begeleiding van onze per-
sonal coach sorteert dus een groot effect. Opvallend 
was dat ruim één op de drie patiënten in groep 2 
binnen drie sessies afhaakte. Door de opgebouwde 
vertrouwensrelatie lijkt dieper liggende problematiek 
eerder boven te komen. Blijkbaar is er een grote ca-
tegorie patiënten die binnen het reguliere regime het 
gevaar loopt niet genoeg tijd en aandacht te krijgen 
voor een dergelijke bezinning. 
We zagen in groep 2 een beduidend hoger percen-
tage spontaan ontstane zwangerschappen dan in 
groep 1 (69% versus 13%), terwijl het totale percen-
tage zwangerschappen in beide groepen gelijk was. 
Wij nemen aan dat dit mede het gevolg is van de 
gewichtsreductie. Ook de inherente ‘wachttijd’ tot 
het starten van een vruchtbaarheidsbehandeling in 
groep 2 zou kunnen bijdragen aan dit verschil. In 
groep 2 was de tijd van intake tot start behandeling 3 
maanden langer dan in groep 1. Voor groep 1 bestond 
geen wachtlijst voor de start van een behandeling, 
toch bedroeg de mediane tijd van intake tot start 
behandeling in deze groep vier maanden. Uit onder-
zoek van Eijkemans e.a. bleek 9,1% van de paren op 
de wachtlijst voor een IVF-behandeling binnen een 
jaar zonder behandeling zwanger te zijn geworden13. 
De mediane tijdsduur van intake tot 1e zwangerschap 
was 9 maanden in groep 1 en 10 maanden in groep 2.
Het aantal doorgaande zwangerschappen lijkt in 
groep 2 hoger dan in groep 1 (78% versus 67%). De 
gewichtsreductie zou een verklaring kunnen zijn voor 
het lagere aantal miskramen. We zagen een opval-
lend hoog percentage miskramen in de IVF/ICSI be-
handelingen in groep 1 (46%). Dit zou deels verklaard 
kunnen worden door de obesitas. Lintsen e.a. zagen 
bij patiënten met een BMI ≥ 27 kg/m2 na IVF/ICSI be-
handeling een significant lager percentage levendge-
borenen14. 
Het aantal Assisted Reproductive Technology (ART)-
behandelingen in groep 2 is beduidend lager. Of de 
subjectief door de patiënten tijdens het afvalbegelei-
dingsprogramma ervaren belasting ook lager is dan 
bij een ART-behandeling moet verder onderzoek uit-
wijzen, want enkele patiënten gaven aan het afval-
begeleidingsprogramma als erg intensief te ervaren. 

Tot slot
Een studie naar de kosteneffectiviteit van ons pro-
gramma zou interessant zijn. Immers onze resultaten 
suggereren dat bij patiënten met een BMI ≥ 32 een 
halvering van het aantal ART behandelingen bij een 
gelijkblijvende kans op zwangerschap misschien wel 
mogelijk is. Ook secundaire voordelen van gewichts-
reductie, zoals minder complicaties tijdens zwanger-
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schap en kleinere gezondheidsrisico’s op de lange 
termijn, dienen daarbij onderzocht te worden. 
Het is jammer dat de huidige financieringsstructuur 
van de gezondheidszorg het initiëren van een pro-
gramma als het onze belemmert. Hopelijk geeft de 
Lifestylestudie wetenschappelijke onderbouwing van 
het nut van gewichtsreductie bij obese patiënten met 
kinderwens15.
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Samenvatting
Obesitas (BMI ≥ 30) en extreme obesitas (BMI ≥ 
40) zijn chronische ziekten die in toenemende 
mate problemen opleveren in vrijwel alle medi-
sche specialismen. Obesitas vermindert ook de 
vruchtbaarheid van aanvankelijk fertiele vrouwen. 
Het zonder begeleiding realiseren van gewichtsre-
ductie, de logische oplossing voor dit probleem, 
blijkt in de praktijk voor veel patiënten een te 
moeilijke opgave. In dit artikel beschrijven we de 
opzet en het verloop van onze begeleiding bij deze 
patiëntenpopulatie. Bovendien vermelden we de 
resultaten van het programma over de eerste vijf 
jaar.

Summary
Obesity and severe obesity reduce fertility. Achie-
ving weight reduction without expert help, is very 
difficult. This is particularly true in times of stress, 
e.g. while worrying about fertility. Therefore it 

seems logical to offer help to obese patients trying 
to change their lifestyle. For this purpose we star-
ted a special clinic in our hospital in 2006. We are 
reporting the development of this program and the 
five year results.
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Dick Swaab, gepensioneerd hoogleraar neurobiologie, schreef een boek van 480 pa-
gina’s waarin hij zijn kennis van de neurobiologie voor de leek uiteenzette. Hij be-
perkt zich in zijn boek niet tot de neurobiologie in engere zin, maar ventileert ook 
regelmatig opvattingen die tot buiten zijn vakgebied reiken en dat kwam hem inmid-
dels op forse kritiek te staan van psychologen, neurologen, cultureel antropologen en 
filosofen. Wat valt er eigenlijk te zeggen over Swaab’s uitspraken op ons vakgebied, 
zo vroeg ik mij af.

Enkele kritici geciteerd
‘Neem zijn stelling dat criminaliteit in de baarmoeder begint. Verschrikkelijk deter-
ministisch en een veronachtzaming van hoe indringend maatschappelijke factoren 
kunnen zijn. We hebben nu een generatiecohort van lastige Marokkaantjes. Het is 
onwaarschijnlijk dat binnen een generatie in al die baarmoeders iets is misgegaan.’ 
(Draaisma, psycholoog).

‘De hersenen van pubers zullen in de tijdspanne tussen mijn jeugd en de huidige pe-
riode niet substantieel veranderd zijn. Het pubergedrag is desniettemin sterk veran-
derd. Die evolutie is maatschappelijk en niet biologisch bepaald.
(Köbben, antropoloog)

Neuroloog Albert Hijdra sprak van ‘een overwaardering van de neurobiologie, die 
nog ver weg is van de mogelijkheid om langs deterministische weg te voorspellen 
wanneer iemand weer eens zin krijgt om een passage uit Mann’s Lotte in Weimar te 
herlezen’. 

Swaab over gynaecologie/verloskunde
Een lievelingsthema van Swaab betreft de schade die wij al in de baarmoeder aan 
onze kinderen kunnen toebrengen. Hij is bijvoorbeeld zo beducht voor de effecten 
van antidepressiva op het kinderbrein dat hij er op pagina 68 voor pleit neerslach-
tige zwangeren dan maar te behandelen met “licht, transcraniële magnetische stimu-
latie, acupunctuur of internettherapie”!

Op pagina 65 stelt Swaab dat roken ‘de meest voorkomende oorzaak van sterfte van 
het kind rond de geboorte is’. In ons land rookt plm. 14% van de zwangere vrou-
wen en dat is slecht, want het verhoogt de kans op perinatale sterfte enigszins. De 
belangrijkste oorzaak van deze sterfte is roken echter bij lange na niet. Volgens het 
rapport van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2009) zijn dat achtereen-
volgens vroeggeboorte (58%), ernstige aangeboren afwijkingen (16%), te laag ge-
boortegewicht (9%) en zuurstofgebrek tijdens de geboorte (6%). Alleen bij die twee 
laatste oorzaken zal roken soms een rol spelen. Misschien bedoelde Swaab wel dat 
roken de meest voorkomende vermijdbare oorzaak van perinatale sterfte is, maar 
dat schrijft hij niet.

Op pagina 133 beweert Swaab dat suikerziekte de meest voorkomende oorzaak is 
van pijn bij het vrijen van de vrouw. Volkomen onzinnige bewering, misschien te her-
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leiden tot de klepel dat vrouwen met suikerziekte gevoelig zijn voor schimmelinfec-
ties, maar waar de klok hangt, dat ontgaat Swaab hierbij. De belangrijkste oorzaken 
van dyspareunie zijn focale vulvitis, endometriose, bekkenpijnsyndroom en atrofi-
sche kolpitis, zo zit dat. Suikerziekte speelt hierbij geen enkele rol.

Op pagina 162 beweert Swaab dat een ‘tekort aan geslachtshormonen’ kan leiden tot 
zwaarlijvigheid. Die samenhang is in de gynaecologische endocrinologie echt volledig 
onbekend. Naar wat hij bedoelt kunnen wij slechts gissen.
Een ernstig probleem heb ik ook met Swaab’s omkering van de causaliteitsrelatie 
tussen later optredende psychiatrische problemen als autisme, schizofrenie, anorexia 
nervosa en de “moeilijke bevalling”, door Swaab beschreven als “tangverlossing, 
vacuümextractie, te laag geboortegewicht, vroeggeboorte, te vroeg breken van de 
vliezen en verblijf in de couveuse” (p.32). Misschien zullen al deze zaken epidemio-
logisch wel correleren, maar Swaab suggereert dat al die moeilijke bevallingen ge-
zien moeten worden als het eerste symptoom van een hersenontwikkelingsstoornis 
en niet omgekeerd – als oorzaak – zoals veelal wordt aangenomen. De voornaamste 
steun voor Swaab’s theorie is dat er geen goede timing van de baring bestaat bij kin-
deren met anencephalie want dan ontbreekt de activatie van de as tussen de hypo-
fyse en de kinderlijke bijnier die essentieel is voor het op gang komen van de baring. 
Maar om vanuit een dergelijk aan de pathologie ontleend voorbeeld de verstrekken-
de conclusie te trekken zoals Swaab doet, dat lijkt meer op speculatie dan op een 
verloskundig feit. ‘Moeilijke bevallingen’ kunnen gevolg zijn van ondervoeding in de 
baarmoeder, hoge geboortegewichten met de daar uit voortkomende mechanische 
problemen, stugheid van moederlijke weefsels met het ouder worden, vernauwde 
bekkens, moederlijke of kinderlijke infecties enzovoorts. Daarmee hebben de kin-
derlijke hersentjes maar weinig van doen. Aanvankelijk formuleert Swaab zijn sug-
gestie nog voorzichtig, maar op pagina 454 heet die omkering van oorzaak en gevolg 
al volmondig te berusten op ‘observaties’, observaties die er zelfs toe zouden moet 
leiden dat alle kinderen, geboren na zo’n ‘moeilijke bevalling’, goed vervolgd zouden 
moeten worden om hun psychiatrische stoornis vroeg te kunnen diagnosticeren en 
behandelen. Een hoop extra werk en enorme aanslag op het levensgeluk van jonge 
ouders, die - als zij Swaab zouden geloven - constant en misschien wel twintig jaar 
in spanning afwachten wanneer hun kind de eerste alarmsymptomen gaat vertonen.

Conclusie
Over zijn neurobiologie kan ik niet oordelen met als niet onbelangrijke uitzonde-
ring zijn beschrijving van het ‘homokwabje’: aan het bestaan ervan wordt door an-
dere neurobiologen ernstig getwijfeld, hetgeen Swaab in zijn boek overigens niet 
vermeldt. Maar zijn uitspraken op gynaecologisch/verloskundig terrein zijn soms on-
juist, niet zelden speculatief en zelfs potentieel schadelijk. Als een wetenschapper 
zich tot het algemene publiek richt dan moeten er zo min mogelijk onjuistheden wor-
den gedebiteerd en duidelijk moet ook zijn wat feiten en wat speculaties zijn. Aan 
die eisen voldoet Swaab in dit boek niet en dat doet afbreuk aan mijn waardering er 
voor.

Dick Swaab
Wij zijn ons brein.

Van baarmoeder tot Alzheimer
Uitgeverij Contact, 2010

80 pagina’s 
ISBN 978 90 254 3522 6

€ 24,94
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Restafwijkingen na LLETZ ivm hooggradige CIN-
laesie: follow-up met hrHPV test of cytologie?

Momenteel worden vrouwen die behandeld zijn voor hooggradige intra-epitheliale 
neoplasie (CIN 2/3) opgevolgd met cytologie om restafwijkingen en nieuwe afwij-
kingen na behandeling op te sporen. De kans hierop is ongeveer 10%. Deze studie 
was een systematisch literatuuroverzicht met meta-analyse van de testeigenschap-
pen van de hrHPV-test, cytologie, of een combinatie van beide, voor het voorspellen 
van hooggradige afwijkingen (≥ CIN 2) na behandeling. Hiervoor werden onderzoe-
ken, gepubliceerd tussen januari 2003 en mei 2011, geïdentificeerd en door twee 
onafhankelijke beoordelaars gescoord. De referentiestandaard waarmee de indextes-
ten onderzocht werden was histologisch bevestigde CIN2+. Voor elke studie werden 
tweebijtwee-tabellen geëxtraheerd en werden de sensitiviteit, specificiteit, en diag-
nostische oddsratio berekend, en puntschattingen voor de testen bepaald middels 
een bivariaat regressiemodel. In totaal werden uit 2410 titels acht onderzoeken ge-
includeerd, met in totaal 1513 behandelde vrouwen. De puntschatters voor de sen-
sitiviteit bedroegen 0,79 (95% BI 0,72-0,85) voor cytologie, 0,92 (95% BI 0,87-0,96) 
voor hrHPV-test, en 0,95 (95% BI 0,91-0,98) voor de combinatie van beide. HrHPV 
was meer sensitief dan cytologie in het voorspellen van hooggradige afwijkingen na 
initiële behandeling (relatieve sensitiviteit 1,15 (95% BI 1,06-1,25). De puntschatters 
voor de specificiteit bedroegen 0,81 (95% BI 0,74-0,86) voor cytologie, 0,76 (95% 
BI 0,67-0,84) voor hrHPV test en 0,67 (0,60-0,74) voor een combinatie van beide. 
HrHPV en cytologie hadden een vergelijkbare specificiteit (relatieve specificiteit 0,95 
(95% BI 0,88-1,02). De auteurs concluderen op basis van deze literatuurstudie dat de 
hrHPV-test bepaald dient te worden zes maanden na initiële behandeling, omdat een 
hrHPV-test een hogere sensitiviteit heeft dan cytologie met een vergelijkbare specifi-
citeit. 

Voorspellers van succesvolle chirurgische uit-
komst bij de laparoscopische hysterectomie 

Deze studie was een nationale cohortstudie naar de voorspellers van succesvolle la-
paroscopische hysterectomie. Primaire uitkomstmaten waren bloedverlies, operatie-
duur en complicaties. Met multivariabele mixed-effects logistische regressiemodellen 
werd de relatie tussen patiëntkarakteristieken en de onderzochte uitkomstmaten be-
paald. Daarnaast werden de uitkomstmaten gerelateerd aan ervaring met de LH en 
individuele chirurgische vaardigheidsfactoren. In totaal konden data van 1539 lapa-
roscopische hysterectomieën, verricht door 79 gynaecologen, geanalyseerd worden. 
Een succesvolle chirurgische procedure werd statistisch significant beïnvloed door 
gewicht van de uterus, BMI, ASA-classificatie, voorafgaande buikchirurgie en type 
hysterectomie (LAVH, supravaginale danwel totale laparoscopische hysterectomie). 
Doordat ingrepen per gynaecoloog geclusterd waren kon een individuele chirurgi-
sche bekwaamheidsfactor berekend worden. Chirurgische ervaring was geassocieerd 
met minder bloedverlies en minder complicaties (respectievelijk p=0,05 en p=0,04). 
Chirurgische uitkomsten verbeterden tot ongeveer 125 verrichte procedures, waarna 
een plateau optrad, hetgeen suggereert dat de leercurve voor de LH groter is dan tot 
op heden aangenomen. Onafhankelijk van chirurgische ervaring, uitgedrukt in aantal 
verrichte LH’s, was de individuele chirurgische bekwaamheidsfactor van groot be-
lang. Dit suggereert dat het feit dat een gynaecoloog veel LH’s heeft verricht niet per 
se hoeft te betekenen dat deze de beste chirurgische uitkomsten heeft. Meer onder-
zoek is derhalve nodig naar het valideren en kunnen scoren van individuele chirurgi-
sche bekwaamheden. 

A.R. Twijnstra, M.D. Blikkendaal, 
E.W. van Zwet, P.J. van Kesteren, 

C.F. de Kroon, F.W. Jansen.
Obstet Gynecol 2012 
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Een 26-jarige, uit Burundi afkomstige, patiënte werd 
in het centrum voor voortplantingsgeneeskunde ge-
zien met een sinds vier jaar bestaande primaire ferti-
liteitsstoornis. 
Voorgeschiedenis: verkrachting zonder bewezen 
zwangerschap. 
Tijdens het oriënterend fertiliteitsonderzoek werden 
er echoscopisch multiple echodensiteiten met slag-
schaduw in het cavum uteri gezien waarvoor een 
diagnostische hysteroscopie werd verricht. Patho-
logisch onderzoek van de verwijderde weefsel-
fragmenten liet botweefsel zien. In een tweede 
hysteroscopische sessie werden de resterende stuk-
jes bot verwijderd waarna plaatsing van een spiraal. 
Twee maanden na het verwijderen van de spiraal 
werd er een spontane intacte intra-uteriene zwanger-
schap vastgesteld. 
Bij onze patiënte is osseale metaplasie van de stro-
macellen van het het endometrium de uiteindelijke 
diagnose gebleken.
Intracavitaire calcificaties in utero zijn een zeldzaam 
verschijnsel en zijn geassocieerd met spontane mis-
kramen, herhaalde miskramen en fertiliteitstoor-
nissen. Naast subfertiliteit kunnen er klachten van 

dysmenorrhoe, dysfunctioneel bloedverlies en buik-
pijn zijn. Een tweetal theoriëen zijn bekend over de 
etiologie: 
a.  Het achterblijven van embryonaal weefsel na abor-

tus, met als reactie chronische endometritis, waar-
door ossificatie-effecten.

b.  osseale metaplasie van de endometrium stroma-
cellen.

In pathologisch onderzoek kan onderscheid wor-
den gemaakt tussen osseale metaplasie en foetaal 
weefsel door de afwezigheid van enchondrale os-
sificatie en weefselreactie van omliggend weefsel. 
Waarschijnlijk ligt ook hier een chronische inflamma-
tie van het endometrium aan ten grondslag. Indien er 
sprake is van een fertiliteitsstoornis is verwijdering 
van de calcificaties middels hysteroscopie aangewe-
zen. Er zijn aanwijzingen dat de kans op zwanger-
schap hierna reëel is.

Ossale metaplasie van het 
endometrium

C.D. van Bijsterveldt, A.L.M. Oei, C. Hamilton
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Ontdek de langdurige 
werking van Pabal*

Ontdek de langdurige 
werking van Pabal*******

Ontdek de langdurige 
werking van Pabal*

injectie voor langdurige 
zekerheid na sectio
•  Pabal bevat carbetocine, dit is een

structuur-analoog van oxytocine met
een verlengde werkingsduur  

•  Pabal voorkomt fluxus postpartum als
gevolg van uterus atonie na een sectio 

•  Pabal geeft de zekerheid van een
16 uur durend oxytocine-infuus1 
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Achtergrond
Kwaliteitszorg is het systematisch en continu streven 
naar verbetering van de verleende zorg. De NVOG 
is van mening dat door kwaliteitszorg de zorg beter 
en het werk aantrekkelijker moet worden. Hierdoor 
is de patiënt beter af en krijgt de professional meer 
voldoening. Momenteel wordt hiertoe door de NVOG 
een aantal instrumenten ingezet zoals richtlijn- en 
indicatorontwikkeling, ontwikkeling veiligheids-
normen, voorlichting aan patiënten, registratie van 
uitkomsten en complicaties, (na)scholing en accredi-
tatie van professionals, kwaliteitsvisitaties en medi-
cal audit. Het ideaal is een integraal kwaliteitsbeleid 
dat ondersteund wordt door een professioneel kwa-
liteitssysteem, waarbij de verschillende instrumenten 
in samenhang ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en 
verbeterd worden. Dit wordt ook wel de kwaliteits-
cirkel genoemd. 

De realiteit is echter dat tot op heden de samenhang 
in belangrijke mate ontbreekt. Elk van de genoem-
de instrumenten wordt ingezet voor aparte doelein-
den met geringe onderlinge afstemming. Evaluaties 
en verbeteringen vinden willekeurig plaats en niet 
zelden op verzoek en/of onder druk van externe be-
langhebbenden (IGZ, zorgverzekeraars, patiënten). 
Daarnaast ligt de nadruk vooral op de ontwikkeling 
van instrumenten en krijgt de implementatie onvol-
doende of geen aandacht. Hiermee wordt de beoog-
de kwaliteitscirkel niet voltooid. 
Het kwaliteitsbeleid doet daarnaast een toenemend 
(en soms dwingend) beroep op de bereidwillige in-
zet en tijd van professionals, die eigenlijk de handen 
al (meer dan) vol hebben aan hun kernactiviteiten. 
De conclusie is derhalve dat de kwaliteitscirkel niet 
alleen een belangrijke schakel (nl. implementatie) 
mist, maar dat ook de aanwezige schakels dreigen 
vast te lopen.

Probleemstelling
De Koepel Kwaliteit (KK) van de NVOG heeft een be-
langrijke verantwoordelijkheid in de coördinatie en 
uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Organisatie en 
werkwijze van de KK zijn in de eigen beleving ech-
ter niet optimaal. Er zijn vele commissies op verschil-
lende deelgebieden van het kwaliteitsbeleid actief, 
waarbij de onderlinge communicatie en afstemming 
van werkzaamheden als onvoldoende en inefficiënt 
worden ervaren. 
Het bestuur van de NVOG heeft aangegeven een ster-
ke behoefte te hebben aan een toekomstbestendig 
kwaliteitsbeleid. Het bestuur van de KK heeft zich 
derhalve afgevraagd op welke manier haar organisa-
tie en werkwijze kan worden verbeterd om een beter 
samenhangend en efficiënter kwaliteitsbeleid te rea-
liseren. In samenhang hiermee is nagedacht over het 
repareren van de ontbrekende schakel in de kwali-
teitscirkel, de implementatie. 

Organisatie en werkwijze van de KK
Er wordt voorgesteld om een koepelraad te vormen, 
die een bestuurlijke taakstelling krijgt. De koepel-
raad wordt verantwoordelijk voor de integratie van 
het kwaliteitsbeleid op strategisch niveau, te weten 
beleidsontwikkeling en -evaluatie, kaderstelling en 
prioritering. De raad zal elk halfjaar bijeenkomen en 
bestaan uit een voorzitter, enkele vertegenwoordi-
gers van de kwaliteitscommissie (zie verder) en le-
den namens het bestuur van VAGO en NVOG. Uit de 
koepelraad zal een klein dagelijks bestuur gevormd 
worden dat zich bezig zal houden met het voorbe-
reiden van vergaderingen van de koepelraad en het 
organiseren en coördineren van lopende zaken. Het 
zal tevens de directe contacten onderhouden met het 
bestuur van de NVOG, andere koepels en externe 
partijen. Het dagelijks bestuur zal maandelijks ver-
gaderen.

Uit de Koepel Kwaliteit

Op weg naar een
toekomstbestendig  
kwaliteitsbeleid1

M.G.A.J. Wouters, J. Wijma, T.A. van Barneveld 
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De bestaande commissies worden omgevormd tot 
een enkele kwaliteitscommissie, die het kwaliteits-
beleid op tactisch niveau zal uitvoeren. De kwa-
liteitscommissie zal zich bezig houden met een 
tweetal uitvoerende activiteiten, te weten: 
-  De activiteit kwaliteitsdocumenten betreft de op-
drachtstelling (aan de taakgroepen, zie verder), 
kaderhandhaving, beoordeling en vaststelling van 
zogenaamde kwaliteitsdocumenten: dat zijn pro-
ducten waarin richtlijnen, indicatoren, veiligheids-
normen en implementatieplannen zijn verenigd. 

-  De activiteit kwaliteitsbewaking & -bevordering be-
treft de evaluatie van de implementatie van kwali-
teitsdocumenten. Dat gebeurt door het opzetten en 
uitvoeren van kwaliteitsvisitaties, complicatieregis-
traties, accreditatie en audit (maternale en perina-
tale mortaliteit en morbiditeit).

De leden van de kwaliteitscommissie hebben een 
specifieke deskundigheid in één of meerdere on-
derdelen van kwaliteitszorg (richtlijnen, indicatoren, 

patiëntveiligheid, kwaliteitsvisitaties, complicatiere-
gistraties, accreditatie en audit) en op een deelge-
bied van de beroepsuitoefening van de gynaecoloog 
(perinatologie, voortplantingsgeneeskunde, benigne 
gynaecologie, oncologie). Zij vormen hiermee een 
vertegenwoordiging van elke wetenschappelijke 
pijler (zie schema). In de commissie is ook een VA-
GO-lid vertegenwoordigd. Enkele leden van de kwali-
teitscommissie zullen plaatsnemen in de koepelraad.
De koepelraad, het dagelijks bestuur en de kwali-
teitscommissie zullen worden ondersteund door het 
bureau van de NVOG.

Kwaliteitscirkel
De kwaliteitscirkel wordt opgedeeld in drie fasen:
- ontwikkeling van kwaliteitsdocumenten (1),
- implementatie van kwaliteitsinstrumenten (2) en
- evaluatie van de implementatie (3). 
1) Ontwikkeling: de resultaten van het wetenschap-
pelijk onderzoek, zoals verricht binnen het landelijk 

Schema nieuwe organisatiestructuur

Koepelraad
strategisch kwaliteitsbeleid

dagelijks Bestuur

taakgroep
perinatologie
richtlijnen, indicatoren 
normen, implementatie-
plannen

taakgroep  
oncologie
richtlijnen, indicatoren 
normen, implementatie-
plannen

taakgroep Benigne 
gynaecologie
richtlijnen, indicatoren 
normen, implementatie-
plannen

strategisch tactisch operationeel

taakgroep 
vpG
richtlijnen, indicatoren 
normen, implementatie-
plannen

activiteit kwaliteitscommissie activiteit
kwaliteitsdocumenten  kwaliteitsbewaking & 
  -bevordering
opdrachtstelling, kaderhandhaving,  visitatie, accreditatie, audit
beoordeling, vaststelling  complicatieregistratie

(ondersteuning van)  (ondersteuning van)
wetenschappelijk onderzoek   implementatie

landelijk kwaliteitsnetwerk
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onderzoeksconsortium, vormen een belangrijke bron 
van kennis voor de ontwikkeling van kwaliteitsdocu-
menten. Daarnaast zullen bij de totstandkoming van 
kwaliteitsdocumenten lacunes in het huidige kennis-
domein aan het licht komen, die richtinggevend kun-
nen zijn voor de prioritering van wetenschappelijk 
onderzoek. De kwaliteitscommissie wordt feitelijk 
de opdrachtgever van richtlijnen, indicatoren, veilig-
heidsnormen en implementatieplannen. De ontwik-
keling van kwaliteitsdocumenten – het operationele 
proces – wordt primair de verantwoordelijkheid van 
specifieke taakgroepen (zoals bijv. Otterlo-werkgroep), 
waarin inhoudsdeskundigen met een specifiek aan-
dachtsgebied zitting hebben. Elke pijler wordt dan 
vertegenwoordigd door een taakgroep, waarvan en-
kele leden plaatsnemen in de kwaliteitscommissie. 
Naast het bevorderen en bijhouden van hun exper-
tise op het gebied van richtlijnontwikkeling zullen 
de leden van de taakgroepen zich ook bekwamen in 
het ontwikkelen van indicatoren, veiligheidsnormen 
en implementatieplannen. Bij het ontwikkelen van 
kwaliteitsdocumenten wordt de participatie van pa-
tiëntvertegenwoordigers een voorwaarde. Het wordt 
aanbevolen om ook arts-assistenten in het kader van 
hun opleiding tot gynaecoloog hierbij een substanti-
ele rol te geven. De door de taakgroepen opgeleverde 
kwaliteitsdocumenten worden uiteindelijk beoor-
deeld en vastgesteld door de kwaliteitscommissie.
2) Implementatie: de implementatie van de kwa-
liteitsdocumenten in de dagelijkse praktijk is een 
essentiële, maar door de NVOG (en andere weten-
schappelijke verenigingen) verwaarloosde stap in het 
tot stand brengen van de kwaliteitscirkel. Feitelijk is 
implementatie de verantwoordelijkheid van de pro-
fessionals en bestuurders in de ziekenhuizen en de 
eerste lijn. Het is echter niet duidelijk wie hierin de 
regie zou moeten hebben. Er zijn goede argumen-
ten denkbaar om deze rol bij de hoogleraren verlos-
kunde & gynaecologie te beleggen2. Tevens wordt 
de uitvoering in veel gevallen belemmerd door het 
ontbreken van een ondersteunende infrastructuur3. 
De professionals in het veld hebben behoefte aan 
deskundige medewerkers die hen faciliteren bij het 
daadwerkelijk realiseren van het kwaliteitsbeleid. De 
bestaande organisatievorm van het landelijk onder-
zoeksconsortium (met de regionale en lokale aanwe-
zigheid van onderzoeksmedewerkers) biedt hiertoe 
aantrekkelijke mogelijkheden. Dat betekent dat on-
derzoeksmedewerkers zullen worden opgeleid tot 
kwaliteitondersteuners. Hiermee wordt het landelijk 
onderzoeksconsortium een landelijk kwaliteitsnet-
werk. Dit netwerk zal – zoals beschreven – niet alleen 
op onderzoeksgebied een intensieve relatie onder-
houden met de taakgroepen, maar ook de verbin-
dende schakel vormen tussen de ontwikkeling van 
kwaliteitsinstrumenten en de evaluatie ervan.

3) Evaluatie: het toetsen van de implementatie van 
kwaliteitsinstrumenten wordt de verantwoordelijk-
heid van de kwaliteitscommissie binnen de activiteit 
kwaliteitsbewaking & -bevordering. Zij zal op grond 
van haar evaluaties aanbevelingen kunnen doen voor 
de aanpassing van bestaande en de ontwikkeling van 
nieuwe kwaliteitsinstrumenten. Indicatoren en vei-
ligheidsnormen zijn hierbij belangrijke bronnen van 
informatie. Daarnaast zullen ook gegevens uit kwali-
teitsvisitaties, complicatieregistraties, accreditatie en 
audit gebruikt worden. Hiermee wordt de kwaliteits-
cirkel gesloten.

Conclusie
De KK is van mening dat een grondige verandering 
van haar organisatie en werkwijze, in combinatie 
met de samenwerking met een landelijk kwaliteits-
netwerk, de beste garanties biedt voor een toe-
komstbestendig kwaliteitsbeleid van de NVOG.  
Het bestuur van de NVOG heeft kenbaar gemaakt 
achter deze aanpak te staan. De KK start dit jaar met 
de reorganisatie en zal na een jaar de nieuwe aan-
pak evalueren.

Noten
1.  Deze notitie werd vastgesteld door de Koepel Kwa-

liteit op 21 december 2011 en goedgekeurd door het 
bestuur van de NVOG op 9 februari 2012.

2.  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg doet 
hiervoor in haar rapport “Medisch-specialistische 
zorg in 20/20 Dichtbij en ver weg” (Den Haag, sep-
tember 2011) een duidelijke aanbeveling. Het rap-
port schrijft: (...) dat de hoogleraren geneeskunde 
meer dan nu een kwaliteitsborgende rol moeten 
spelen binnen de medische zorg, ook die buiten 
de academische setting. Zij zullen actief leiding 
moeten geven aan de normstelling en aan de bor-
ging van de compliance.

3.  Hiernaast spelen ook andere factoren, zoals finan-
ciering, organisatie van ziekenhuizen en werkwijze 
van vakgroepen/maatschappen, een rol. Hierop 
wordt niet verder ingegaan. 
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Voortgangstoets - vragen

Issue 5, 2011

Vragen
Bij een zwangere wordt bij de intake aan het begin 
van de zwangerschap een microcytaire anemie (Hb 
= 5,6 mmol/L) en een normaal ferritine vastgesteld.
Wat is de meest aangewezen volgende diagnostische 
stap?

A. Onderzoek naar hemoglobinopathieën
B. Bepalen van reticulocyten
C. Bepalen van vitamine B6 en B12 status
D. Voedingsanamnese

Anticholinergica kennen vele bijwerkingen.
Welke hoort/horen daar NIET bij?
• Hartritmestoornissen
• Accomodatiestoornissen
• Droge mond
• Diarree

Issue 6, 2011

Vragen
Een 39-jarige G3P1 komt op de SEH met buik-
pijn en wat bruinig vaginaal bloedverlies. Haar 
zwangerschaps test is positief; zij is 10 dagen over 
tijd. Bij onderzoek wordt een niet-zieke vrouw gezien 
met lichte drukpijn onder in de buik. Pols en tensie 
zijn normaal. De buik is niet geprikkeld. Het verdere 
gynaecologisch onderzoek toont geen afwijkingen. 
Met de echo (abdominaal en vaginaal) wordt een 
klein intra-uterien ringetje (10 mm) gezien. Er is een 
beetje vocht in het cavum Douglasi. Ter hoogte van 
het rechter adnex wordt een transsoniteit van 25 mm 
gezien, ter hoogte van het linker adnex geen duide-
lijke afwijkingen. Het serum hCG wordt bepaald en 
dit is 1845 IU/L.

Welke diagnose is het meest waarschijnlijk?
A. Extrauteriene graviditeit
B. Dreigende miskraam
C. Intra-uteriene gemelli zwangerschap
D. Partiële mola hydatidosa

Ten aanzien van de behandeling van het endometri-
umcarcinoom geldt ten aanzien van de geïncludeerde 
patiëntengroep:
I.  De PORTEC-II studie heeft uitgewezen dat de 3-jaars 

overleving bij uitwendige radiotherapie hoger is 
dan bij vaginale brachytherapie.

II.  De PORTEC-II studie heeft uitgewezen dat uitwen-
dige radiotherapie meer darmklachten geeft dan 
vaginale brachytherapie.

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



150

Start
Aanleiding om naar Vancouver te gaan was dat daar 
veel onderzoek gedaan wordt op het onderzoeksge-
bied ‘hypertensieve aandoeningen van de zwanger-
schap’. Dat heeft mijn grote belangstelling en was 
ook het onderwerp van mijn promotieonderzoek. 
Mijn connectie met het veel-publicerende echtpaar 
von Dadelszen en Magee (hij MFM-specialist uit 
Nieuw-Zeeland, zij internist en Canadese) maakte het 
bezoek mede mogelijk. Voor ik aan de slag mocht 
was er een hoop papierwerk te regelen. Vanwege de 
regelgeving was de bedoeling dat ik alleen observe-
rend mocht werken. Ik stel me voor dat we in Ne-
derland voor een bezoeker, die alleen observeert, 
het afdelingshoofd om toestemming vragen en be-
trokkenen op de hoogte brengen van de komende 
aanwezigheid van de bezoeker. In Canada is dat an-
ders. Al maanden van tevoren werd ik gevraagd om 
bewijzen van verrichtingen in het verleden, kopieen 
van diploma’s, een ‘letter of good standing’ van het 
BIG-register te overleggen. Dat leek allemaal in orde. 
Dus op de eerste dag een afspraak bij het Registrati-

on Department van de College of Physicians and Sur-
geons of BC. Daar bleek ook nog een Criminal Acts 
Check nodig. Omdat ik in een ziekenhuis ga kijken 
waar ook kinderen rondlopen….. Gelukkig liep ook 
dit goed voor me af en mocht ik gaan toekijken.
 
Organisatie van de verloskundige zorg
British Columbia is een van de 6 Canadese provin-
cies. De hoofdstad is Victoria op het grote Vancouver 
Island, maar Vancouver is de grootste agglomeratie. 
De totale bevolking is ongeveer 4 miljoen mensen, 
van wie meer dan een kwart in Vancouver en om-
geving woont. De rest van de bevolking woont ver-
spreid over een land, dat in grootte vergelijkbaar is 
met Frankrijk. De verbindingen zijn, door weersin-
vloeden (sneeuw en kou in de winter!) en onherberg-
zaamheid van veel gebieden, lastig en tijdrovend en 
veel transport gebeurt dan ook door de lucht met 
kleine (water-)vliegtuigjes. Vancouver zelf is een uit-
gestrekte heuvelachtige stad met heel veel groen en 
bijvoorbeeld een aantal leuke stranden middenin de 
stad. De stad heeft een gemoedelijke uitstraling. De 

Verslag van een bezoek aan 
BC Women’s Hospital and Health Center,

Vancouver, British Colombia (deel 1)

W. Ganzevoort



03

151

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, april 2012

Canadezen zijn erg trots op hun gezondheidszorg-
systeem, zeker wanneer ze het vergelijken met hun 
Amerikaanse buren. Ook komen bedelaars minder 
voor in het straatbeeld, bijvoorbeeld in vergelijking 
met het nabije Seattle of San Francisco.

Er zijn verspreid over de stad en provincie diverse 
ziekenhuizen die Verloskundige zorg verlenen, selec-
tie gebeurt op basis van de amenorroeduur.  Er zijn 
drie centra die de opvang kunnen verzorgen van neo-
naten onder 28 weken, waarvan BC Women’s Hospi-
tal de grootste is. De andere centra zijn gevestigd in 
de stad Victoria op Vancouver Island en in Vancouver 
op enige afstand van BC Women’s. Verder zijn er nog 
verspreid over de provincie centra die neonaten op-
vangen vanaf 28 weken, centra die opvangen vanaf 
32 weken en meerdere kleinere centra die opvangen 
vanaf 36 weken. 

De amenorroeduur is een strikt selectie criterium dat 
altijd wordt gehanteerd bij de opname van een pa-
tiënt. Onafhankelijk van de indicatie zal een patiënt 
bij bijvoorbeeld 26 weken altijd worden opgenomen 
in een ziekenhuis zoals het BC Womens’ hospital. De 
provinciale coördinatie van deze overplaatsingen ligt 
bij het BC Women’s hospital, waarbij de MFM- (Ma-
ternal Fetal Medicine) specialist van dienst samen 
met de logistieke coördinator een plaats voor opna-
me toewijst.  

Er is geen eerste lijn Verloskunde van grote beteke-
nis in volume, maar wel van betekenis in de beeld-
vorming. Er zijn slechts enkele verloskundigen, maar 

hun imago is beroerd. Ze opereren solistisch en zijn 
rabiaat in de filosofie dat zwangerschap altijd fysio-
logisch is. Er werden mij in persoonlijke communi-
catie veel casus geschetst waar vrouwen met hoog 
risico onbehandeld bleven en thuis met veel compli-
caties bevielen en een slechte uitkomst hadden. Ik 
heb niet de kans gehad met een van deze verloskun-
digen te spreken, dus dit statement is zonder weder-
hoor. Maar als je deze verhalen hoort is ‘onze’ eerste 
lijn in het algemeen stukken professioneler en onver-
gelijkbaar met de Canadese.

De tweede lijn is veel vloeiender verweven met de 
derdelijn dan in Nederland. Dat wil zeggen, dat bin-
nen het BC Women’s veel partus plaatsvinden, die 
worden begeleid door een ‘gewone’ gynaecoloog. 
Deze heeft in zijn polikliniek buiten het ziekenhuis 
alle prenatale controles gedaan en  begeleidt ver-
volgens de partus in het ziekenhuis in een van de 17 
maternity suites, vergelijkbaar met kraamsuites zo-
als die ook in Nederland steeds meer ingang vinden. 
Mocht er een sectio of andere operatie nodig zijn, 
dan voert hij/zij deze zelf uit. Ook indien er speci-
fieke derdelijnsproblematiek ontstaat wordt de bege-
leiding niet overgedragen. Consultatie met een MFM 
specialist is optioneel en gebeurt vaak niet. Alleen de 
patiënten die vanuit het land worden overgenomen 
vanwege de termijn, en de patiënten die sowieso al 
onder controle waren van de groep MFM specialis-
ten in het ziekenhuis vallen primair onder de verant-
woordelijkheid van het team MFM-specialisten van 
het derdelijns ziekenhuis.
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Elke individuele specialist doet hard zijn best zijn 
patiënten te behouden vanwege het systeem van 
fee-for-service. Als tijdens de zwangerschap een 
MFM-specialist wordt geconsulteerd is men erg ge-
voelig voor het overnemen van de patiënt, hetgeen 
in principe dus niet gebeurt. De financiële afhan-
kelijkheid van de patiënt en de collegae voor door-
verwijzing komt onder andere ook tot uiting in de 
brieven. Canadezen zijn ook in de persoonlijke om-
gang erg beleefd, voorkomend en soms wat wollig, in 
de medische briefvorming culmineert een en ander 
in een wollig proza, waarbinnen het soms moeilijk 
is de belangrijke punten boven water te halen omdat 
er veel beleefdheidsvormen worden gebruikt: “I’ve 
had the tremendous pleasure of reviewing the case 
of your lovely patient Mrs X in consultation.” Ook als 
andere specialismen worden geconsulteerd volgen 
dergelijke brieven. Omdat patiënten vaak door veel 
verschillende behandelaars worden gezien, die niet 
binnen hetzelfde instituut werken, en omdat er geen 
elektronisch dossier is, wordt van bijna elk consult 
zo’n uitgebreide brief (al gauw drie of vier A4-tjes) 
gemaakt en met spoed verstuurd naar alle andere 
behandelaars. Omdat de statussen op deze manier 
snel dik worden is je even snel inlezen er niet bij. Ik 
heb enkele spreekuren bijgewoond, waarbij 7 patiën-
ten werden gezien in 5 uur tijd…..

De onderzoeksstructuur is anders dan in Nederland, 
waar bij academische aanstelling ook tijd geeft voor 
wetenschap en onderwijs. In de Canadese setting is 
onderzoek en onderwijs niet iets dat bij de aanstel-
ling hoort maar echt apart gefinancierd wordt. Bin-
nen de groep MFM-specialisten zijn er dus maar 
enkelen (gedeeltelijk) door de universiteit aange-
steld, de meesten worden alleen betaald voor het 
klinische werk. Binnen de fee-for-service cultuur be-
tekent dit dus ook dat de anderen nauwelijks bij on-
derwijs en onderzoek betrokken zijn.

Stand-alone ziekenhuis
BC Women’s and Children’s is geaffilieerd aan de 
University of British Columbia en is stand-alone, het-
geen betekent dat alle andere volwassenen-specialis-
men niet in het ziekenhuis aanwezig zijn. Dit heeft 
grote nadelen en maar weinig voordelen: er is bij-
voorbeeld alleen een kinderradioloog aanwezig, voor 
een MRI worden patiënten overgeplaatst. Verder is er 
geen volwassenen Intensive Care Unit, hetgeen bete-
kent dat alle instabiele patiënten verplaatst moeten 
worden naar beter geëquipeerde ziekenhuizen. Voor-
delen zijn wel, dat er altijd meerdere operatiekamers 
klaar staan voor de keizersneden die met 7200 par-
tus op jaarbasis en een sectiopercentage van 30-35% 
veel gebeuren. Van deze 7200 is ongeveer 6000 laag-
risico en circa 1200 hoog-risico. De laag-risico partus 

worden door externe obstetrici zelf begeleid, meestal 
zonder assistent in opleiding. Als de ‘resident’ er al 
bij is, is dit veelal vooral in co-assistent functie. De 
laag-risico partus gebeuren in de maternity suites 
(vergelijkbaar met onze nieuwere kraamsuites).

- wordt vervolgd -

Categorie: Rapportage Stipendium Oranjekliniek
Titel: Reisverslag van een bezoek aan een “stand-
alone” perinatologisch ziekenhuis in Canada.
Ondertitel: BC Women’s Hospital and Health Cen-
ter, Vancouver, British Colombia.

Samenvatting
Het BC Women’s and Childrens Hospital is een ge-
renommeerd perinatologisch centrum in Vancouver, 
British Columbia, Canada.  Ik bezocht het instituut 
in het kader van het fellowship Perinatologie (in 
het Academisch Medisch Centrum), mede gespon-
sord door een stipendium van de Stichting Oran-
jekliniek.  Ik was geïnteresseerd in de regionale 
zorgstructuren, ziekenhuisorganisatie, inhoudelijke 
medische zorg, en vooral ook de voor- en nadelen 
van een “stand-alone” obstetrisch ziekenhuis.

Summary
This report describes a study visit of a Dutch Pe-
rinatologist-in-training to a renowned Canadian in-
stitution (the BC Women’s and Children’s Hospital 
of Vancouver, British Columbia).  The organisatio-
nal structure of obstetric health care is described 
and an analysis of strengths and weaknesses is gi-
ven, in comparison with the Dutch obstetric health 
care system. The stand-alone set-up of the hospital 
is described as less optimal, whereas theme-clinics 
on HIV and preeclampsia are identified as streng-
ths. 

Trefwoorden
Fellowship Perinatologie; Buitenlandstage; Stichting 
Oranjekliniek;

Auteur
dr. W. Ganzevoort, Gynaecoloog, Fellow Perinato-
logie
Roskamstraat 6, 1381 AM Weesp
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e j.w.ganzevoort@amc.uva.nl
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Vanwege het vertrek van een van de collega’s naar de aca-
demie, zijn wij op zoek naar een 6e gynaecoloog. Wij zijn 
een jonge groep gynaecologen, enthousiast en ambitieus. 
Sinds april 2011 werken we in een nieuw ziekenhuis op 
een prettige, makkelijk bereikbare locatie aan de A77. We 
lopen vooraan in de ontwikkelingen in de verloskundige 
zorg. De afdeling heeft kraam- en couveusesuites met een 
geïntegreerd eerstelijns/tweedelijns bevalcentrum. De 
relatie met zowel de eerste als derde lijn is uitstekend. Er 
is een goedlopend VSV en we participeren in het consor-
tium Nijmegen. Er zijn 24/7 2e lijns verloskundigen die ons 
ondersteunen op de verloskamers en op de polikliniek. 
Verder leiden wij co-assistenten op vanuit het UMC st 
Radboud. Ook de gynaecologie heeft met de komst van 
het nieuwe ziekenhuis een boost gekregen, zo hebben we 
een POK en goed geoutilleerde endoscopische OK’s. De gy-
naecologische oncologie is ingebed in het RUCO (Radboud 
Universitair Centrum Oncologie). Dit centrum heeft in ons 
ziekenhuis een regionale dependance inclusief mogelijk-
heid tot radiotherapie. Ook de urogynaecologie en de 
fertiliteitzorg zijn goed georganiseerd oa met fertiliteits-
verpleegkundigen.

Ben jij onze nieuwe collega?

Wij vragen
Wij zoeken een enthousiaste all round collega voor
0.7 - 1.0 fte. Binnen onze groep heeft ieder zijn aandachts-
gebied, aansluiten bij elk van de gebieden is mogelijk. 

Wij bieden
Arbeidsvoorwaarden conform Arbeidsvoorwaardenrege-
ling Medisch Specialisten (AMS)

Duur dienstverband
Jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging voor 
onbepaalde tijd

Contactpersoon
Bel voor informatie mevrouw Manja Dorman, vakgroep 
coördinator, telefoon 0485-845000.

Solliciteren
Solliciteer  – uiterlijk 21 april –  via onze website
www.werkenbijpantein.nl  >  vacatures  >  Maasziekenhuis

Meer informatie
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en 
meer informatie over Pantein als werkgever. 
Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in 
het algemeen.

Pantein bestaat uit het Maasziekenhuis Pantein, Zorgcentra Pantein en Thuiszorg Pantein. Meer dan 5.500 medewerkers 
bieden een uniek en zeer breed pakket van diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. We richten ons op inwoners 
in Noord Oost Brabant en Noord Limburg. Pantein werkt steeds nauw samen met andere zorgaanbieders, ondernemers, 
overheden en maatschappelijke organisaties. Bij alles wat we doen handelen we vanuit de behoeften van de klant, maar ook 
met aandacht en zorg voor de mensen van Pantein. Een concept dat internationaal bekend staat als Planetree.
Maasziekenhuis Pantein is een streekziekenhuis waarin alle voor de regio belangrijke basisspecialismen zijn vertegenwoor-
digd. Maasziekenhuis Pantein zorgt, faciliteert of verwijst door. Professionaliteit en gastvrijheid staan voorop. Om welke 
vorm van zorg het ook gaat, het Maasziekenhuis Pantein helpt de klant bij keuzes en biedt maatwerk met aandacht voor de 
menselijke maat.  Help jij mee onze ambitie waar te maken? In april 2011 zijn wij verhuisd naar een nieuw ziekenhuis.

Maasziekenhuis Pantein in Beugen (gemeente Boxmeer)
zoekt een 6e Gynaecoloog



Issue 6, 2011

Antwoorden
Er kan hier sprake zijn van een pseudo-ring intraca-
vitair. In combinatie met een een ectopic mass, vrij 
vocht in het cavum Douglasi en een serum-hCG-spie-
gel > 1500 IU/L is de diagnose EUG reeds vrijwel be-
wezen.
Antwoord A (Richtlijn tubaire EUG, NVOG 2001)

Stelling I = onjuist.
In de PORTEC-II studie werden geen verschillen 
gevonden in overall (84,4% in de vaginale bracy-
therapiegroep versus 79,6% in de uitwendige radio-
therapiegroep) of ziektevrije overleving (82,7% versus 
78,1%, respectievelijk).

Stelling II = juist
Het voorkomen van acute graad 1-2 gastrointesti-
nale toxiciteit was significant lager in de vaginale 
brachytherapiegroep vergeleken met de uitwendige 
radiotherapiegroep (12,6% versus 53,8%)
Antwoord C (Nout et al., Lancet; 2010:375:816-23)

Voortgangstoets - antwoorden

Issue 5, 2011

Antwoorden
Geïndiceerd bij anemie met een verlaagd MCV zon-
der ijzergebrek is het onderzoek op afwijkend 
hemoglobine, oftewel de aanwezigheid van hemo-
globinopathieën. De meest voorkomende hemoglo-
binopathieën zijn sikkelcelziekte en thalassemie. 
Met name mensen afkomstig uit Afrika, het Middel-
landse Zeegebied of het verre Oosten hebben een 
hoger risico op dragerschap. Dragers vertonen door-
gaans geen of geringe klinische verschijnselen en 
zijn slechts te herkennen aan een microcytair (MCV 
verlaagd), hypochroom (MCH verlaagd) bloedbeeld 
met of zonder anemie, zonder dat een ijzerdefici-
entie aanwezig is (ferritine normaal of verhoogd). 
Antwoord A (Heineman, Hoofdstuk ziekte en zwan-
gerschap; anemie/Nederlands tijdschrift voor klini-
sche chemie; 2000; special: 6-9)

Een droge mond, obstipatie en accomodatiestoornis-
sen worden het vaakst gezien. In de meeste geval-
len zijn deze bijwerkingen wel storend, maar zelden 
ernstig. Zeldzamer maar toch relevant zijn hartritme-
stoornissen en functiestoornissen van het centrale ze-
nuwstelsel.
Antwoord D (Michel et al., NTOG 2009;122:209-14)
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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.
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