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Klein verschil, grote gevolgen
Menopur geeft al jaren het beste resultaat*. De recente Cochrane-analyse bewijst dit
weer opnieuw: Met hMG/hMG-HP is er namelijk 3,1% meer kans op een levendgeboren
kind vergeleken met recombinant FSH bij IVF/ICSI**.

h M G - HP
Kijk voor uitgebreide informatie elders in dit blad.

* Platteau P, Andersen AN, Loft A, Smitz J, Danglas P, Devroey P.
Highly purified HMG versus recombinant FSH for ovarian stimulation in IVF cycles. Reprod Biomed. Online 2008; 17.2: 190-98.
** Van Wely M, Kwan I, Burt AL, Thomas J, Vail A, Van der Veen F, Al-Inany HG.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian stimulation in assisted reproductive technology cycles (Review).
Cochrane Database Syst Rev 2011; 2: CD005354. Analyse 1.1. Aantal (%) levendgeborenen/doorgaande zwangerschappen na 3.197 cycli
uit 11 studies: 359/1604 (22,4%) na rFSH versus 406/1593 (25,5%) na hMG/hMG-HP; OR 0,84; 95% betrouwbaarheidsinterval 0,72-0,99;
p=0.04.
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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich als doel de leden van de NVOG en andere specialisten, die werkzaam zijn op het gebied van de
gynaecologie, perinatologie en voort-plantingskunde, op de hoogte
te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen.
Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren, wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers.
De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek
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op het gebied van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie te stimuleren en
de maatschappelijke belangen van beoefenaars van het specialisme
Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van
wetenschappelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden van toezicht op de nascholing van opgeleide specialisten; het behartigen van de belangen van de
specialisten, alsmede de beoefenaars van dit specialisme, en in het
bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende organen en instanties.

Editorial
Rubriek

Moderne
geschiedschrijving
S.A. Scherjon
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Jack–a–Leen Kennedy, zoals ze zelf haar voornaam
uitsprak, zal bij een ieder die ook maar iets over
haar verneemt een intrigerend gevoel achterlaten.
Opvallend is de zo sterke wisseling in opvatting over
de vervulling van haar rol, na het overlijden van haar
man; van iemand die een centrale rol vervulde in het
Witte Huis en in het Amerikaanse publieke – en vooral culturele – leven, naar iemand die publieke belangstelling volstrekt schuwt en bijna niet meer in de

openbaarheid trad. De moeite gedaan om de prachtige ‘paparazzifoto’ van haar, volstrekt onverwacht en
ongewild te kunnen maken, zijn mooiste foto volgens
Ron Galella, nu te zien op de tentoonstelling in het
Amsterdamse Foam, ‘Windblown Jackie’ is exemplarisch voor de zelf gekozen afwezigheid1.
Nadat ze een maand na de aanslag op haar man het
Witte Huis in december 1963 verlaat, ondanks dat ze
daar de “de gelukkigste jaren van hun (haar) leven
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waren”, nam ze zich voor er nooit meer een voet te
zetten. Dat deed ze ook niet, behalve met een zeer
besloten bezoek bij de voltooiing in 1971 van het
staatsieportret van de 35e president van de VS en
haar. De man die zij in 1948 (toen 19 jaar oud) voor
het eerst in de trein ontmoette en waarmee zij – een
francofiel esthetica en hij een opklimmende senator
in Massachusetts – in 1953, na een ‘ongedurige verkeringstijd’, trouwde.
Er zijn duizenden boeken over de Kennedy’s en
het presidentschap van John Kennedy geschreven2,
echter de stem en het persoonlijke verhaal van Jacqueline Kennedy ontbrak. Tot recent de interviews
verschenen inclusief acht CD’s; een woordelijke
transcriptie van de zeven gesprekken gehouden in
maart-juni 1964 – vier maanden na het overlijden
van haar man en, volgens haar dochter Carlolien, op
een dieptepunt in haar rouw – met de fameuze Harvardhistoricus and persoonlijke adviseur van Kennedy, Arthur Schlesinger3. Jacky Kennedy schreef geen
autobiografie of memoires: “Haar zwijgen (…) speciaal over de Kennedy jaren (...) had iets mysterieus”
schreef de New York Times bij haar overlijden op 19
mei 1994.
Heel veel nieuwe gezichtspunten komen er in de
interviews, uitgewerkt en gepubliceerd ter gelegenheid van de 50e ‘verjaardag’ van Kennedy’s presidentschap, niet naar voren. Opvallend is haar erg
milde toon, onbevangen en soms zelfs vrolijk, zeker
in ogenschouw nemend de harde Amerikaanse politiek waarover ze spreekt, juist ook in de aanloopfase
naar Kennedy’s verkiezing (1956 nominatie voor vicepresident en de campagne van 1960) en ook als men
zich realiseert dat het dan nog maar vier maanden
is geleden dat haar man werd vermoord, met een
dan en nu nog steeds volstrekt onduidelijke achtergrond. Achteraf vertelde ze een vriendin dat ze de interviews als ondraagljjk heeft ervaren. Ze is dan nog
‘maar’ 34 jaar oud.
De Kennedy’s realiseerden zich, al direct na de aanslag, dat de bronnen voor geschiedschrijving veranderd waren en dat waar er vroeger veel geschreven
bronnen waren, zoals notities, dagboeken en verslagen, die nu veelal zouden ontbreken. Dat was de
reden waarom zij zelf zeer betrokken was bij het opzetten van een spoed-project, een van de grootste
‘oral-history’ projecten ooit, waarbij meer dan duizend mensen geïnterviewd werden en waarvoor zij
zelf, hoe pijnlijk ook, geïnterviewd wilde worden. Zij
koos zelf voor Schlesinger en liet de banden verzegelen voor tenminste vijftig jaar.

In de Kennedy Library, waar iedere Amerikaanse president zijn eigen herdenkings-library-museum heeft,
prachtig gelegen aan de zuid baai van Boston, ontworpen door Pei, die goed herkenbaar ook de ontwerper is van de glazen pyramide voor het Louvre,
krijgt men door de veel kleine, persoonlijke stukken,
een goede indruk van Jacqueline haar betekenis, met
name voor de culturele omslag in de Amerikaanse
politiek. Ze was nog maar 31 jaar toen ze als First
Lady het Witte Huis betrad en haar sterke band met
de Franse cultuur – ze heeft aan de Sorbonne en in
Grenoble gestudeerd – maakte onder andere een bezoek van Andre Malreaux aan het Witte Huis mogelijk en ook dat de Mona Lisa voor één keer buiten
Europa was.
Kennedy gaf in 1961 – hij had de verkiezingen nog
maar net gewonnen – de aanzet tot het ‘National
Institute of Child Health and Human Development
(NICH-HD)’, mede vanwege zijn oudere zuster – Rosemarie – die verstandelijk gehandicapt was. Zijn jongere zuster Eunice Kennedy Shriver, die overleed in
2009, heeft zich haar gehele leven ingezet voor verstandelijk gehandicapte kinderen en bleef haar hele
leven sterk betrokken bij dit belangrijke onderdeel
van National Institutes of Health (NIH; in 2006 ruim
1200 miljoen dollar researchbudget), dat in 2008,
naast alle eerbetoon die zij reeds ontving, naar haar
vernoemd werd.
Jacqueline gaf het Witte Huis niet alleen architectonisch zijn historie terug, maar er heerste een andere
atmosfeer: één die maar drie jaar (duizend dagen)
geduurd heeft en ook nooit weer in deze vorm is teruggekomen. Bij zijn inaugerele rede zei Kennedy dat
het werk niet in de eerste honderd dagen klaar zou
zijn, maar ook niet na duizend dagen... het is dan onwerkelijk je te realiseren dat zijn presidentschap inderdaad slechts drie jaar heeft omvat.
1. Krijgsman, K., Ron Gadella (6.6-22.8.2012)
Paparazzo Extraordinaire. Brochure bij de
tentoonstelling. Foam, Amsterdam (2012).
2/ Talbot, David Brothers. The hidden history of the
Kennedy years. Free Press, New York (2007)
ISBN-13: 978-0-7432-6918-6.
(3) Kennedy, J. Mijn leven met John F. Kennedy.
Historische gesprekken met Arthur M. Schlesinger jr. – 1964. Unieboek – Spectrum, Houten
(2011) ISBN 978 90 00 304028.

Foto: Zicht op Boston vanuit de John F. Kennedy
Presidential Library and Museum.
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Bestuur NVOG

De NVOG komt naar u toe
- een interimanalyse Irene van der Avoort, Joke Klinkert & Veronique van Dooren

Het bestuur vindt het belangrijk om contact te
houden met de leden. Natuurlijk gebeurt dit formeel vier keer per jaar op de ALV en daarnaast
via de Koepels, Pijlers, werkgroepen en commissies. Informeel spreken we elkaar natuurlijk ook
op het Gynaecongres en in andere ‘wandelgangen’. Maar echt even gaan zitten om dieper in te
gaan op wat er speelt op ziekenhuis- of regionaal
niveau, komt er dan niet van.
In 2009 constateerde het toenmalige bestuur dat
er te weinig inzicht was op wat er bij de leden
leeft, met name bij de NVOG-leden die werken
in perifere, niet-opleidingsklinieken. Er is toen
gestart met een pilot waarin de directeur acht
maatschappen en vakgroepen heeft bezocht.
Naar aanleiding van deze pilot is er besloten om
maandelijks met een delegatie van het bestuur
een kliniek te bezoeken.

Werkwijze
Via de bureaumedewerker wordt voor een afvaardiging van het bestuur (vaak bestaande uit Veronique
van Dooren, directeur en één tot drie leden van het
bestuur) een afspraak ingepland bij een maatschap
of vakgroep ergens in het land. Meestal zijn deze
afspraken op woensdag, voorafgaand aan de twee
wekelijkse bestuursvergadering.

De bezoeken worden op dit moment zowel op verzoek van het bestuur als op aanvraag of uitnodiging
van een maatschap of vakgroep ingepland.

Resultaten
Tussen 2009 en zomer 2012 werden 27 klinieken bezocht. Het betrof drie academische centra, dertien
niet-universitaire opleidingsziekenhuizen en elf nietopleidingsziekenhuizen. Een overzicht van de bezochte ziekenhuizen staat in tabel 1.
In het algemeen werd er gedurende 1,5 tot 2 uur
gesproken met een afvaardiging van de lokale vakgroep. Er werden vele plezierige gesprekken met veel
nuttige input en tips voor bestuur gevoerd.
Vanuit vrijwel alle klinieken werd waardering uitgesproken over de betrokkenheid van de NVOG bij
het opstellen van richtlijnen: ‘de NVOG loopt voorop’. Een regelmatig terugkerend onderwerp was het
verwachtingspatroon van de leden op het gebied
van beroepsbelangenbehartiging. Wat is hierin reëel
en wat willen de leden (en ook: wat willen ze niet)?
Vanaf het verschijnen van het Stuurgroep Rapport
was “het verloskunde dossier” een veelbesproken
onderwerp. Het bestuur nam met belangstelling en
bewondering kennis van diverse lokale en regionale
initiatieven.

Tabel 1. Overzicht van door delegatie van NVOG bestuur bezochte ziekenhuizen
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Onze Lieve Vrouwen Gasthuis
Haga Ziekenhuis
Jeroen Bosch Ziekenhuis
TerGooi Ziekenhuis
Gelre Ziekenhuis
Isala Kliniek
Antonius Ziekenhuis
Flevoziekenhuis
St. Lucas Andreas Ziekenhuis
UMC St Radboud
TweeSteden Ziekenhuis
Vlietland Ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Meander Medsich Centrum
Amphia Ziekenhuis

Amsterdam
Den Haag
‘s Hertogenbosch
Hilversum
Apeldoorn
Zwolle
Nieuwegein
Almere
Amsterdam
Nijmegen
Tilburg
Schiedam
Deventer
Amersfoort
Breda

Acadedemisch Ziekenhuis Maastricht
Maastricht
Ziekenhuis Rivierenland
Tiel
AMC
Amsterdam
Medisch Centrum Alkmaar
Alkmaar
De Sionsberg
Dokkum
Delfzicht Ziekenhuis*
Delfzijl
St. Lucas Ziekenhuis*
Winschoten
Maasziekenhuis Pantein
Boxmeer
St. Anna Ziekenhuis
Geldrop
Lievensberg Ziekenhuis
Bergen op Zoom
Gemini Ziekenhuis
Den Helder
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Goes
* Gefuseerd, thans Ommelander Ziekenhuis Groep
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Er is naar aanleiding van de herhaalde vraag naar
betere informatievoorziening die in de pilot al naar
voren kwam, gestart met de tweewekelijkse nieuwsbrief.
Al in 2009 kwam naar voren dat er aandacht moet
zijn en blijven voor het opleiden van een breed georiënteerde algemeen gynaecoloog. In het project BOEG
zijn nadrukkelijk alle typen klinieken betrokken bij
de ontwikkeling.

Conclusie
Wat dit het bestuur heeft opgeleverd? Inzicht in wat
er in de diverse maatschappen speelt, zowel op het
gebied van regionale samenwerking, als op het gebied van opleiding en bedrijfsvoering. Kleine en grote
onderwerpen nemen we mee naar de bestuursvergaderingen en gebruiken we om onze vereniging zo
goed mogelijk te besturen.
In de toekomst willen we dit initiatief uitbreiden met
bezoeken aan andere ‘stakeholders’ zoals zorgverze-

keraars. Ook vindt er op regelmatige basis overleg
plaats met besturen van andere wetenschappelijke
verenigingen, zowel op het gebied van medisch inhoudelijk issues (kindergeneeskunde, anesthesiologie), als het gebied van structuur van de opleiding
(interne geneeskunde, heelkunde).
De mening van de leden is voor het bestuur zeer belangrijk, en de NVOG blijft graag naar u toekomen!
Ziet u ons graag een keer in uw kliniek verschijnen,
laat dit dan weten via het bureau.

Auteurs
Irene van der Avoort, lid bestuur namens de VAGO,
Joke Klinkert, penningmeester,
Veronique van Dooren, directeur NVOG
Contact
e bestuurssecretariaat@nvog.nl

Van de vereniging

Hendrik van Deventerprijs
Medische geschiedschrijving
Uitnodiging tot deelname
Het bestuur van de Werkgroep Historie van de
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) nodigt u uit tot deelname aan de
Hendrik van Deventer Prijs.
Voor toekenning van deze prijs komen in aanmerking (aspirant-)leden van de NVOG of andere personen die onderzoek doen of hebben gedaan naar de
medische geschiedenis van de menselijke voortplanting, verloskunde en/of gynaecologie in Nederland,
voormalige Nederlandse koloniën of Nederlandstalig
België. De prijs van 2500 euro wordt uitgereikt over
publicatie(s) uit de jaren 2007 t/m 2011.
De prijs is bedoeld als waardering voor de verdien-

sten van één persoon op het terrein van de medische
geschiedschrijving op het vakgebied van de verloskunde, gynaecologie en menselijke voortplanting.
Deze verdiensten kunnen betrekking hebben op één
historische publicatie, op een verzameling medisch
historische publicaties of op de betekenis van activiteiten van een persoon voor de beoefening van de
medische geschiedschrijving in Nederland en België.
De prijs is bedoeld als aanmoediging voor de jongere
generatie. Er is geen leeftijdsgrens.
De beoordelingscommissie bestaat uit Prof.dr. E.
Houwaart, hoogleraar medische geschiedenis Maastricht UMC en VUmc, dr. H.L. Houtzager en dr. ATM
Verhoeven. Personen die in aanmerking wensen te
komen doen dit door overlegging van hun personalia
en een lijst van hun in voornoemde periode verschenen publicatie(s) en van deze publicatie(s) in drievoud. Ook kunnen eventuele kandidaten schriftelijk
worden voorgedragen door organisaties of collegae
bij de secretaris van de Werkgroep Historie.
Opgeven kan, tot 1 mei 2013, bij Dr. J.de Graaff, secretaris, Deken Swaenstraat 18, 5062 AL Oisterwijk.
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Gynaecongres november 2013. Het reglement van de Hendrik
van Deventerprijs vindt u op www.nvog.nl
Dr.J.de Graaff, secretaris Werkgroep Historie NVOG
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Een partiële torsio tubae
bij een zwangere door
een hydatide cyste
F.W. Neervoort, J.F.M. Molkenboer & M.H. Emanuel

Cysten in het kleine bekken komen veel voor, zijn
meestal benigne en asymptomatisch. Hydatide
cysten van Morgagni - een restant van de gang
van Wolff - zijn veel voorkomende, kleine cysten
gevuld met sereus vocht en veroorzaken zelden
klachten.1 Deze cysten bevinden zich met name
aan het fimbriële uiteinde van de tubae en worden vaak peroperatief als toevalsbevinding gezien.2 Wij beschrijven een unieke casus waarin
een zwangere patiënte een acute buik ontwikkelde op basis van een partiële torsie van de tuba
door een hydatide cyste van Morgagni.

Casus
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Een 28-jarige zwangere vrouw werd door haar
huisarts naar de dienstdoende gynaecoloog in het
Spaarne Ziekenhuis verwezen in verband met acuut
ontstane buikpijn. De pijn was hevig, continue aanwezig en maximaal in de rechter onderbuik. Patiënte
was een primigravida, bij presentatie 18+4 weken
zwanger met een blanco voorgeschiedenis zonder
medicatiegebruik.
Bij lichamelijk onderzoek werd een pijnlijke, zieke
vrouw gezien, met ongestoorde vitale parameters.
Bij abdominaal onderzoek werd een soepele buik gevonden met een uterus conform de amenorroeduur
en forse drukpijn ter plaatse van de rechteronderbuik zonder loslaatpijn. Zij toonde geen tekenen van
uteruscontracties.
Bij aanvullend echoscopisch onderzoek zagen we
een intacte graviditeit met rechts van de uterus een
echo-arme structuur van 4.1 bij 2.5 cm, geduid als
ovariumcyste. Omdat patiënte niet contractiel was,
werd geen cervixlengte gemeten. Laboratiumonderzoek toonde de volgende uitslagen (normaalwaarden tussen haakjes): BSE 22 mm/uur (1-15 mm/uur),
leucocyten 13.0 x 10^9/l (4-10 x 10^9/l), CRP 6 mg/l
(0-10 mg/l). De lichte leucocytose en de waarde van
de BSE pasten bij de zwangerschap en gaven geen
richting aan de diagnose. Het urinesediment was niet
afwijkend. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht
aan een torsio tubae, torsio ovarii, appendicitis acuta, diverticulitis, gastro-enteritis, obstipatie of buik-

pijn passend bij de zwangerschap. De chirurg werd
in consult gevraagd en er werd nogmaals uitgebreid
echografisch onderzoek verricht door de radioloog.
Deze toonde rechts lateraal tegen de uterus dezelfde,
scherp afgrensbare structuur. In de rechter onderbuik werden geen verdikte darmwanden of vrij vocht
gezien. De appendix kwam niet in beeld.
Ondanks het aanvullend onderzoek en overleg met
andere specialisten kon geen duidelijke diagnose
gesteld worden terwijl de pijnklachten van patiënte
persisteerden. Er werd besloten een diagnostische laparoscopie te verrichten.
Aan het uiteinde van de rechtertuba bleek een kleine
cyste te zitten die, samen met het fimbriële uiteinde
van de tuba, om een dunne streng van het omentum
was gedraaid. Het fimbriële uiteinde was daardoor
gedevasculariseerd en necrotisch geworden (afb. 1).
Er werd een normale zwangere uterus gezien met enkele myomen. Ovaria en appendix hadden een normaal aspect. De linkertuba was niet afwijkend. De
omentum streng werd doorgenomen en het niet-vitale deel van de tuba werd verwijderd. De operatie
verliep ongecompliceerd.
Het histopathologisch onderzoek toonde vaatrijk
stroma, begrensd door vetweefsel, waaraan vast een
hydatide cyste van Morgagni (afb. 2).
Post-operatief waren de pijnklachten verdwenen en
een dag later kon patiënte in goede conditie het zie-

Afbeelding 1: Het fimbriële uiteinde van de tuba is
om een dunne streng van het omentum gekruld,
waardoor de tuba necrotisch is geworden.
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kenhuis verlaten. De verdere controle vond bij de
gynaecoloog plaats en de zwangerschap verliep ongecompliceerd.

Discussie
Wij beschrijven een casus waarin een zwangere
vrouw zich presenteerde met een acute buik op basis van een partiële torsio tubae. Deze was veroorzaakt door een hydatide cyste die samen met het
fimbriële deel van de tuba om een omentum streng
zat gedraaid. We konden ondanks inzet van diagnostische hulpmiddelen en overleg met andere specialisten deze diagnose preoperatief niet stellen. Omdat
het klinische beeld niet opknapte is kort na presentatie een laparoscopie verricht. Er is gekozen om geen
aanvullend CT of MRI onderzoek te verrichten vanwege de pijnklachten van patiënte en omdat dit geen
consequenties zou hebben voor het beleid. Het zou
in deze casus onzes inziens slechts leiden tot uitstel
van behandeling. Aan de andere kant waren wellicht
de klachten met het voeren van een expectatief beleid ook verdwenen door verdere infarcering van een
deel van de tuba. Echter de diagnose was niet duidelijk, de pijnklachten persisteerden en we wilden
niet het risico lopen op het ontstaan van weeën met
voortijdige ontsluiting.
In de literatuur zijn beschrijvingen van een torsie van
de tuba op basis van een hydatide cyste van Morgagni casuïstisch van aard. Deze torsies lijken vaker
voor te komen bij adolescenten en zijn in de zwangerschap zeldzaam.3 Overeenkomstig met deze casus
wordt vaak het beeld van een acute buik beschreven
en is de diagnose preoperatief moeilijk te stellen. Laboratorium onderzoek levert in het algemeen weinig
aanknopingspunten op en het echobeeld kan makkelijk worden verward met een simpele ovariumcyste.4
In alle beschreven gevallen geldt een laparoscopie
als gouden standaard voor de diagnose.5,6 Er worden
verschillende mechanismen van torderen beschreven: torsie van het adnex samen met de hydatide
cyste, torsie van de hydatide cyste met een intact adnex en een draaiing van een streng van de hydatide
cyste om het adnex. Echter een omentum streng om
de tuba, zoals wij zagen, is nog niet eerder beschreven. In alle gevallen was zowel de maternale als de
foetale uitkomst goed.
Een nieuw inzicht is dat hydatide cysten van Morgagni een fertiliteitsbelemmerende factor kunnen
zijn doordat ze bewegingen van de tubae verhinderen.7,8,9 De cyste kan zo de ovum pick-up verstoren
en tevens een passagebelemmering vormen, met
name wanneer deze zich aan het fimbriële einde bevindt (afb. 3). In onze casus was de tijdsduur tot conceptie niet bekend.

Afbeelding 2: Aan het einde van de rechtertuba
bevindt zich de hydatide cyste.

Afbeelding 3: Hydatide cyste van Morgagni (pijl).
Uit: Perlman S, Hertweck P, Fallat ME. Paratubal and
tubal abnormalities. Semin Pediatr Surg. 2005;
14:124-34.

De diagnose hydatide cyste is lastig te stellen gezien
de niet-specifieke klinische klachten en atypische bevindingen bij aanvullend onderzoek. Daarnaast lijkt
bij echografisch onderzoek het beeld vaak op een
simpele ovariumcyste, zoals in de door ons beschreven casus.

Conclusie
Hydatide cysten komen in het kleine bekken veel
voor maar geven incidenteel aanleiding tot klachten. In deze casus heeft een benigne, hydatide cyste
van Morgagni een partiële torsio tubae veroorzaakt,
waardoor een zwangere patiënte een acute buik ontwikkelde. Ondanks uitgebreid preoperatief onderzoek kon geen duidelijke diagnose gesteld worden,
ook niet na overleg met en onderzoek door andere
specialisten. Indien aanvullende diagnostiek weinig specifieke aanknopingspunten oplevert is het
bij patiënten met een acute buik - ook tijdens een
zwangerschap - geïndiceerd om een laparoscopie te
verrichten.
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Samenvatting
Hydatide cysten van Morgagni zijn kleine, benigne
cysten en zijn restanten van de buizen van Wolff.
Ze komen in het kleine bekken veel voor en zijn
zelden symptomatisch.
Wij beschrijven een casus waarin een zwangere
patiënte een acute buik ontwikkelde op basis van
een partiële torsio tubae, veroorzaakt door een hydatide cyste. Patiënte onderging een laparoscopie
waarbij het fimbriële uiteinde van de tuba om een
omentum streng was gekruld. Dit beeld is nog niet
eerder beschreven.
Wij concludeerden dat een benigne, kleine cyste
een acute buik kan veroorzaken en dat een laparoscopie zal moeten worden verricht, wanneer diagnostische hulpmiddelen geen richting geven aan
de differentiaaldiagnose - ook tijdens een zwangerschap.
Trefwoorden
hydatide cyste van Morgagni; paraovariële cyste;
acute buik; casuïstiek; zwangerschap; laparoscopie
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Summary
Hydatid cysts of Morgagni – remnants of the Wolffian ducts - are benign, cystic structures and are
usually of no clinical significance. They are located
below the fallopian tube near the fimbria. Strangulation of a hydatid of Morgagni is rarely reported.
In this case, a 28-year-old pregnant woman was referred to our hospital with acute abdominal pain of
rapid onset. Despite preoperative examination, laboratorial tests and ultrasonographic imaging, we were
not able to clearly locate the origin of the pain and
decided to perform a diagnostic laparoscopy.
We found an adnexal torsion of the right fallopian
tube caused by a hydatid cyst which appeared at
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N. Zinoun, S. Hermas & M. Aderdour, Hydatic
cyst of the fallopian tube: a case report.
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the end of the fallopian tube. The tube was strangulated through the omentum, partly necrotic and
therefore extracted. Both maternal and fetal outcome were good.
In this case, an adnexal torsion - caused by a small
hydatid cyst of Morgagni – caused an acute abdomen in a pregnant patient: a case which has not
been described before. A hydatid cyst is difficult
to recognize and when preoperative examinations
are inconclusive in a patient with acute abdominal pain, laparoscopy should be performed – also
during pregnancy.
Key words
hydatid of Morgagni; parovarian cysts; acute abdomen; case report; pregnancy; laparoscopy
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Perinatale sterfteverschillen in
de negen perinatale
zorgregio’s
A.C.J. Ravelli, M. Eskes, J.J.H.M. Erwich, H.A.A. Brouwers, A. Abu-Hanna,
F.G.M. Kerkhof, J.A.M. van der Post, H.O.PC., Neoned* & B.W.J. Mol

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de perinatale zorgverlening is het meten van een aantal
proces en uitkomstmaten essentieel. Dit is een
belangrijke stap in de kwaliteitscyclus.1
Variatie in uitkomsten tussen landen/ziekenhuizen kunnen samenhangen met verschillen in de
‘case-mix’ (het voorkomen van risicofactoren), het
zorgaanbod en de uitvoering van de zorg.1 Soms
hangen verschillen samen met niet gemeten factoren, zijn deze het gevolg van het verschil in datakwaliteit of berusten deze op een vergelijking van
kleine aantallen. Bij de interpretatie van verschillen in cijfers wordt vaak een relatie verondersteld
met de kwaliteit van de zorg. Dit kan stigmatisering veroorzaken en weerstand oproepen.1,2
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De cijfers uit het PERISTAT project, waarbij de perinatale sterfte cijfers tussen de landen van Europa
worden vergeleken, trekken veel aandacht.2,3,4 In de
PERISTAT vergelijkingen kwam Nederland twee keer
voor in de lijst met hoogste perinatale sterfte cijfers.3,4 Er zijn vragen over de vergelijkbaarheid van
de wijze van registratie tussen de landen in Europa.
In PERISTAT wordt geen rekening gehouden met risico- en zorgfactoren zoals de leeftijd van de vrouw
en de etniciteitsverdeling. Bij onderzoek naar perinatale sterfte tussen regio’s van één land kan dit wel.
De verwachting is dat er binnen een land met één
perinataal zorgsysteem en een uniforme gegevensverzameling weinig verschillen aanwezig zijn tussen
perinatale sterfte in zorgregio’s.
Echter in eerdere onderzoeken zijn er in Nederland verschillen in perinatale sterfte gevonden naar
bestuurlijke gebiedsindelingen zoals provincies,
COROP-regio’s (Coördinatie Commissie Regionaal
Onderzoeksprogramma), gemeenten en stadsdelen/
wijken. Aangetoond is dat bij zowel zwangere vrouwen woonachtig in bepaalde provincies5,6,7 COROPregio’s8 als vrouwen woonachtig in grote steden9,10
en/of specifieke stadsdelen/aandachtswijken9,10 perinatale sterfte vaker voorkwam. Een deel van de

verklaring van deze verschillen werd gevonden in
verschillen in SES7,11, de afwezigheid van tweedelijns
ziekenhuizen in de nabije omgeving van de vrouw8
en in de reistijd naar het ziekenhuis.7,12
De uitvoering van de perinatale zorg in Nederland
is regionaal georganiseerd: de eerste-, tweede- en
derdelijnszorg rond de perinatologische centra. Elke
perinatale zorgregio bestaat uit een (derdelijns) perinatologisch centrum met obstetrische high-care
(OHC) en neonatale intensive-carefaciliteiten (NICU);
8-10 (tweedelijns) ziekenhuizen en 30-60 verloskundige praktijken (eerstelijn).13 In voornamelijk rurale
gebieden verlenen ook huisartsen de eerstelijns verloskundige zorg. Er zijn tien perinatologische centra.
Dit zijn, naast de acht academische, twee grote ziekenhuizen in Zwolle en Veldhoven. Een dreigende
vroeggeboorte voor de 32e week en/of ernstige obstetrische complicaties zijn belangrijke indicaties
voor opname van de zwangere in een perinatologisch
centrum.13 Binnen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of binnen het regionale samenwerkingsverband vinden patiënt- en protocollen
besprekingen plaats. Ook vinden in zorgregio’s vanaf
2010 perinatale (sterfte) auditbesprekingen plaats
voor systematisch onderzoek van de kwaliteit van de
zorg rondom een perinatalesterftecasus.14
In dit onderzoek kijken we of er mogelijk verschillen bestaan in perinatale sterfte tussen de perinatale
zorgregio’s. Er wordt rekening gehouden met risicoen organisatiefactoren. Deze vraag is onderzocht in
de gehele populatie en in drie zwangerschapsduurperioden: de vroeg-premature (25,0-31,6 weken),
laat-premature (32,0-36,6 weken) en de àterme/postterme periode (37,0-42,6 weken).

Methode
Voor deze studie maakten wij gebruik van het gekoppelde landelijke bestand van de Perinatale Registratie Nederland van verloskundigen, gynaecologen en
kinderartsen in Nederland.15,16 Het onderzoek betreft
kinderen uit een eenlingzwangerschap zonder conge-
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Tabel 1: Verschillen in perinatale sterfte naar zorgregio voor eenlingen zonder congenitale afwijkingen.
Zorgregio

A
B
C
D
E
F
G
H
I

vroeg-prematuur
25.0-31.6 weken
geb.
sterfte /1000

1.237
264
2.040
456
1,285
308
939
229
1.083
239
2.259
497
1.070
251
655
118
916
166
11.484 2.528

laat-prematuur
32.0-36.6 weken
geb.
sterfte /1000

213
7.689
217
224 13.914
352
240
8.595
239
244
6.297
162
221
6.814
182
220 13.439
341
235
7.190
176
180
4.873
102
181
6.414
155
220 75.225 1.926

aterme
37-42.6 weken
geb.
sterfte /1000

28,2
139.164
396
25,3
257.621
735
27,8
170.781
457
25,7
126.658
348
26,7
134.024
358
25,4
270.254
680
24,5
143.344
341
20,9
82.403
194
24,2
115.458
255
25,6 1.439.707 3.764

nitale afwijkingen met een zwangerschapsduur tussen 25,0 en 42,6 weken.
Kinderen met een geboortegewicht <500 gram en/
of van een moeder met een onbekende postcode
(<0,1%), werden buiten beschouwing gelaten. Het onderzoeksbestand omvatte gedetailleerde gegevens op
persoonsniveau van 1.526.416 zwangerschappen17,
bevallingen en eventuele opnames van de kinderen
direct na de geboorte van de geboortejaren 1 januari
1999 t/m 31 december 2007.

Zorgregio
Vrouwen werden op basis van de vier cijfers van de
postcode van het woonadres van de vrouw ingedeeld
in een van de negen perinatale zorgregio’s A t/m
I.17 Zorgregio Amsterdam bevat de zorgregio’s van
de twee academische ziekenhuizen van Amsterdam
(Academisch Medisch Centrum en Vrije Universiteit
Medisch Centrum) zodat het totaal aantal perinatale
zorgregio’s negen is.

Uitkomstmaat
De uitkomstmaat was de perinatale sterfte, gedefinieerd als doodgeboorte en neonatale sterfte gedurende de eerste levensweek.

Stratificatie
Naast een analyse over de totale zwangerschapsperiode werd gestratificeerd voor zwangerschapsduur in
drie perioden: 25,0-31,6 (vroeg-prematuur), 32,0-36,6
(laat-prematuur) en 37,0-42,6 weken (à terme).

Risico- en organisatie factoren
De gebruikte risicofactoren voor perinatale sterfte
voor de bepaling van de case-mix zoals geregistreerd
in de Perinatale Registratie Nederland waren leeftijd
van de vrouw (<25, ≥35 jaar), nullipariteit (P0), hypertensie/(pre)eclampsie, zwangerschapsduur, ‘small
for gestational age’ (<p10), niet-Kaukasisch, lage SES
(<P25), en urbanisatie (zeer stedelijk/zeer ruraal).18
De SES-informatie is afkomstig van het Sociaal en
Cultureel Planbureau en werd bepaald op basis van

totaal
25.0-42.6 weken
geb
sterfte /1000

2,8
148.090
2,9
273.575
2,7
180.661
2,7
133.894
2,7
141.921
2,5
285.952
2,4
151.604
2,4
87.931
2,2
122.788
2,6 1.526.416

877
1.543
1.004
739
779
1.518
768
414
576
8.218

5,9
5,6
5,6
5,5
5,5
5,3
5,1
4,7
4,7
5,4

de viercijferige postcode van de woonplaats van de
vrouw. De urbanisatiecode is een landelijk lijst op
basis van de postcode en geeft per postcodegebied
het aantal adressen per km2 weer; zeer stedelijk
(≥2500 huishoudens) en zeer ruraal (<500 huishoudens per km2).
Naast bovenstaande risicofactoren werd ook gekeken naar organisatiefactoren: het aantal ziekenhuizen per zorgregio, de reistijd via de weg vanaf het
woonadres van de vrouw naar het ziekenhuis waar
de bevalling heeft plaatsgevonden in minuten (≥ 20
minuten)12 en of de vrouw is bevallen in een ziekenhuis buiten haar zorgregio.

Statistische analyse
Eerst werd een beschrijvende analyse uitgevoerd per
zorgregio met de uitkomstmaat ‘perinatale sterfte’.
Naast een analyse over de totale zwangerschapsperiode werd gestratificeerd voor zwangerschapsduur
in drie perioden: 25,0-31,6 - 32,0-36,6 en 37,0-42,6
weken. Het procentuele verschil in perinatale sterfte werd bepaald door de hoogste minus de laagste
sterfte gedeeld door de gemiddelde sterfte.
Vervolgens keken wij naar de verdeling van risico- en
organisatiefactoren per zorgregio. Met multivariate
logistische regressieanalyse werd de samenhang tussen zorgregio en perinatale sterfte in kaart gebracht
zonder en met correctie voor de bovenbeschreven
risico- en zorgfactoren. De zorgregio’s werden elk
afzonderlijk vergeleken ten opzichte van de rest.
Hierbij werden de oddsratio’s en de 95%-BI’s (betrouwheids intervallen) bepaald.
De selectie van gebruikte risico- en organisatie factoren voor correctie werd mede bepaald op basis van
de AIC (Akaike Information Criterion). Data werden
geanalyseerd met het statistische pakket SAS versie
9.2..
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Tabel 2: Kenmerken van de onderzoekspopulatie per zorgregio periode 1999-2007.
Zorggeb.
regio in regio
%

A
B
C
D
E
F
G
H
I

leeftijd
vrouw
jaren

9.7
17.9
11.8
8.8
9.3
18.7
9.9
5.8
8.0
100.0

pariteit
duur
Primi zw-schap
%
weken

30.0
29.9
30.7
30.1
30.5
30.7
30.6
30.3
30.6
30.4
*

p-w

45.7
46.1
46.4
43.6
47.3
47.9
45.1
47.5
46.1
46.3
*

SGA
P10
%

39.2
39.2
39.3
39.3
39.3
39.3
39.3
39.1
39.2
39.3
*

etniciteit
Kaukasisch
%

9.3
10.3
9.4
9.0
10.1
9.6
9.2
11.3
10.9
9.8
*

lage
SES
%

91.7
77.3
83.5
90.9
74.0
73.6
88.4
87.3
87.4
82.1
*

zeer
bevalling
aantal reistijd
landelijk z-huizen ≥20 min buiten zorg%
n
%
regio %

40.0
28.1
18.1
17.0
25.5
30.7
17.9
23.2
15.5
25.0
*

64.3
34.0
36.5
57.6
14.1
21.9
49.8
57.9
49.5
39.4
*

13
16
12
7
8
19
9
6
9
99
*

26.9
15.7
12.8
28.2
9.7
10.6
20.4
12.6
20.0
16.7
*

4.6
11.0
4.4
6.2
14.6
0.9
8.0
6.5
5.0
6.6
*

* = p-waarde < 0,0001
Tabel 3: Verschillen in perinatale sterfte naar zorgregio na correctie voor risico- en organisatiefactoren.
Zorgregio

ongecorrigeerd 25,0 - 42,6 weken
oddsratio
95% CI

A
B
C
D
E
F
G
H
I

1,11
1,06
1,04
1,03
1,02
0,98
0,94
0,87
0,86

1,04
1,00
0,97
0,95
0,95
0,93
0,97
0,79
0,79

gecorrigeerd* 25,0 - 42,6 weken
95% CI
oddsratio

1,19
1,12
1,11
1,11
1,10
1,04
1,01
0,96
0,94

1,09
1,03
1,13
1,14
0,98
0,94
1,00
0,81
0,84

1,01
0,97
1,05
1,05
0,90
0,88
0,92
0,73
0,77

1,18
1,09
1,21
1,24
1,07
0,997
1,08
0,90
0,92

* Gecorrigeerd voor leeftijd, pariteit, etniciteit, SES, urbanisatie, hypertensie, zwangerschapsduur, groeivertraging, reistijd en jaar.

Tabel 4: Verschillen in perinatale sterfte naar zorgregio na correctie voor risico- en organisatiefactoren per
zwangerschapsperiode.
Zorgregio
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

vroeg-prematuur
25,0 - 31,6 weken
odds ratio*
95% CI

0,97
0,96
1,22
1,38
0,86
0,90
1,30
0,77
0,79

0,82
0,85
1,05
1,15
0,72
0,79
1,10
0,62
0,65

laat-prematuur
32,0 - 36,6 weken
oddsratio*
95% CI

1,15
1,10
1,43
1,64
1,03
1,03
1,54
0,97
0,96

1,15
0,98
1,13
1,06
1,04
0,92
0,96
0,80
0,97

0,99
0,87
0,98
0,90
0,88
0,81
0,82
0,65
0,82

1,34
1,11
1,30
1,25
1,23
1,04
1,13
0,99
1,15

à terme
37 - 42,6 weken
oddsratio*
95% CI

1,10
1,07
1,09
1,08
0,99
0,94
0,93
0,92
0,83

0,99
0,99
0,99
0,97
0,88
0,86
0,83
0,79
0,73

* Gecorrigeerd voor leeftijd vrouw, pariteit, etniciteit, SES, urbanisatie, hypertensie, zwangerschapsduur, groeivertraging, reistijd en jaar.

Tabel 5: Perinatale sterfte naar zorgregio voor tweejaarperiode.
Zorgregio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Totaal

overall per 1000
5.9
5.6
5.6
5.5
5.5
5.3
5.1
4.7
4.7
5.4

periode 1999-2002
6.6
6.4
5.4
6.2
5.9
6.1
5.1
5.3
4.9
5.9

periode 2003-2007
5.3
5.0
5.7
5.0
5.1
4.7
5.0
4.2
4.5
5.0

1,23
1,16
1,20
1,21
1,11
1,02
1,04
1,06
0,94
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Resultaten
Het onderzoek had betrekking op 1.526.416 geboren
kinderen. De perinatale sterfte tussen 25 en 43 weken was 5,4 per 1000. In tabel 1 zijn de sterfterisico’s bij de verschillende zwangerschapsduurperiode
en voor de totale groep per zorgregio weergegeven.
De totale perinatale sterfte verschilde significant
per zorgregio. De hoogste sterfte was in zorgregio A
(5,9‰) en de laagste sterfte was in de zorgregio’s H
en I (4,7‰). Dit correspondeert met een verschil van
23%.
Onder 11.484 ‘vroeg-prematuren’ was de sterfte 220
per 1000 geboorten, en de sterfte varieerde 180 tot
244 per 1000 in de verschillende zorgregio’s (29%).
De groep vroeg-prematuren bevat 1% van alle geboorten en 31% van de totale sterfte.
Bij de 75.225 vrouwen die ‘laat-prematuur’ bevielen
was de perinatale sterfte 25,6 per 1000 en dit varieerde 20,9 tot 28,2 per 1000 (28%). De groep laatprematuren bevat 5% van alle geboorten en 23% van
de totale sterfte.
De 1.439.707 à terme bevallen vrouwen hadden een
perinatale sterftekans van 2,6 per 1000 en dit varieerde van 2,2 tot 2,9 per 1000 (25%) in de verschillende zorgregio’s. 94% van de geboorten valt in de
àtermeperiode en omvat 46% van de totale sterfte.
Tabel 2 toont de verdeling van enkele belangrijke
risico- en organisatiefactoren per zorgregio. In de
zorgregio’s B en F werden de meeste kinderen geboren. Veel factoren kwamen verschillend voor in
de verschillende zorgregio’s. In de zorgregio’s F en
H bevielen meer vrouwen van een eerste kind. Het
percentage groeivertraagde kinderen was hoger in
de zorgregio’s H en I en lager in A en G. Daarnaast
bevielen in zorgregio A meer Kaukasische vrouwen
en meer vrouwen met een lage SES. De reistijd naar
het ziekenhuis was in de zorgregio’s A en E vaker 20
minuten of meer (27% versus 17% voor de totale populatie). Het percentage vrouwen dat in een ziekenhuis buiten de zorgregio beviel, varieerde van 4,4 tot
14,6%.
Nadat rekening werd gehouden met het verschil in
voorkomen van risicofactoren ‘case mix’ en organisatiefactoren tussen de zorgregio’s, hielden drie regio’s
een significant verhoogde perinatale sterfte. Dit zijn
zorgregio E (OR: 1,14 95% BI 1,05-1,24), B (1,13; 95%BI: 1,05-1,21) en A (1,10; 95%-BI: 1,01-1,18) (tabel 3). In
twee zorgregio’s waren er ook na correctie significant verlaagde perinatale sterfte risico’s I (OR: 0,84
95% BI 0,77-0,92), H (0,81; 95%-BI: 0,73-0,90).
Separate analyse van de perinatale sterfte in de drie
zwangerschapsperioden laat zien dat er na correctie
alleen bij de vroeg-premature geboorten significan-

te verschillen tussen de zorgregio’s blijven bestaan.
Bij bevallingen tussen 32,0 en 36,6 weken en tussen 37,0 en 42,6 weken zijn er geen significant verhoogde verschillen in perinatale sterfte tussen de
zorgregio’s meer aanwezig na correctie (tabel 4). De
resultaten waren vergelijkbaar indien in plaats van
reistijd rekening werd gehouden met de bevalling in
een ziekenhuis buiten de eigen zorgregio of indien 1
regio werd vergeleken met alle regio’s samen.

Vroeg-prematuren
Na correctie zijn er in de zorgregio D (OR: 1,38;
95%-BI: 1,15-1,64) en G (1,30; 95%-BI: 1,10-1,54) in de
vroeg-premature periode verhoogde perinatale sterfte risico’s zichtbaar. Ook in de zorgregio C hebben
kinderen een licht verhoogd risico (oddsratio: 1,22;
95%-BI: 1,05-1,43). In zorgregio’s G en D is de foetale
sterfte significant verhoogd en in zorgregio C de neonatale sterfte.

À terme
In de zorgregio A was na correctie voor case mix het
risico voor perinatale sterfte verhoogd (OR 1,15; 95%BI: 1,03-1,28). Na verdere correctie voor reistijd verdween dit effect (OR: 1,10; 95%-BI: 0,99-1,23). Ook in
zorgregio D was dit het geval (OR 1,14 95%-BI: 1,021,28) en na correctie (OR 1,08 95%-BI: 0,96-1,21).

Jaar
Indien de perinatale sterfte cijfers werden bekeken
in periode 1 (1999-2002) en periode 2 (2003-2007)
was er een 15% daling in de perinatale sterfte zichtbaar van 5,9 naar 5,0 ‰. De verschillen in perinatale
sterfte tussen de zorgregio’s waren zowel in periode
1 als in periode 2 zichtbaar (tabel 5). Ook in de vroeg
premature periode was een daling van 13% in de perinatale sterfte zichtbaar (van 236 naar 201‰).

Beschouwing
Allereerst is het opmerkelijk dat in een land met
hetzelfde zorgsysteem en registratie duidelijke verschillen worden gevonden in perinatale sterfte naar
zorgregio. Dit verschil kan variëren van 23% tot 29%
en is zowel voor de gehele zwangerschapduur als
voor vroeg prematuren, laat prematuren en de aterme bevallen vrouwen zichtbaar.
Drie zorgregio’s hadden een verhoogde perinatale
sterfte: D, C en A en twee zorgregio’s, I, H hadden
een lagere perinatale sterfte.
Per zorgregio was de invloed van de zwangerschapsduur verschillend. In de vroeg-premature periode
hebben vrouwen in de zorgregio’s D, C en G verhoogde risico’s die niet verklaard werden door de gemeten casemix en reisafstand. In de laat-premature en
in de aterme periode zijn na correctie geen verhoogde perinatale sterfte risico’s zichtbaar. De ongecor-
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rigeerde verhoogde perinatale sterftecijfers konden
verklaard worden door de gemeten verschillen in risico/organisatie factoren met name de langere reistijd naar het ziekenhuis.

Vergelijking met andere studies
Binnen Nederland is eerder onderzoek gedaan naar
regionale/provinciale verschillen in perinatale sterfte.6,7,8,11 maar niet naar verschillen naar zorgregio’s.
Er zijn internationaal weinig studies bekend waarin
regionale perinatale sterfte binnen een land vergeleken worden.19,20,21 Wel worden vaker perinatale
sterfte cijfers tussen landen vergeleken4,22,23 en
wordt in plaats van perinatale sterfte de sterfte in
het eerste levensjaar als uitkomstmaat gebruikt.24,25

Kracht en beperkingen van de gebruikte
data
De kracht van dit onderzoek zijn de grote aantallen (1,5 miljoen bevallingen) en de compleetheid
van de gebruikte gegevens (96% van alle geboorten
in Nederland). Dit heeft als voordeel dat natuurlijke
schommelingen tussen de jaren in uitkomsten die
weinig frequent voorkomen zoals perinatale sterfte,
wegvallen.
Echter een beperking van dit onderzoek is dat het
een observationeel onderzoek is en dat er bij de
‘casemix’ correctie alleen gebruikt kan worden gemaakt van gegevens zoals vastgelegd in de PRN
registratie. Er kon bij de correctie geen gebruikt gemaakt worden van andere nog niet (goed) geregistreerde risicofactoren van zwangeren zoals roken,
‘Body Mass Index’, opleidingsniveau en gegevens
over zorggebruik en uitvoering van de zorg.
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In dit onderzoek is gekeken naar perinatale sterfte
tot en met 7 dagen. Er is gekozen voor deze uitkomstmaat omdat de registratie van de neonatale sterfte
na 7 dagen in de PRN een onderschatting geeft ten
opzichte van de CBS registratie.26,27
Voor de ondergrens 25 weken is gekozen doordat
sterfte onder de 25,0 weken zeer hoog is (95-100%)
en daarnaast was er in de onderzoekperiode geen
actief standaard beleid voor deze extreme prematuur
geboren kinderen.28 Indien de geboortes bij 25,025,6 weken buiten beschouwing werden gelaten waren de resultaten hetzelfde: de drie zorgregio’s D,G
en C houden significant verhoogde perinatale sterfte
verschillen ten opzichte van de rest.

Implicaties voor beleid en verder onderzoek
Beleidsimplicaties
De bevindingen van dit onderzoek kunnen van belang zijn voor de verdere discussie over de concentratie van de verloskundige zorg in Nederland.
Concentratie van zorg heeft de bedoeling om de 24

uursbeschikbaarheid en kwaliteit van de perinatale
zorg in de ziekenhuizen te verhogen.29 Uit dit en eerder onderzoek blijkt dat reisafstand een belangrijke
risicofactor is voor perinatale sterfte.12 Bij voorgenomen concentratie van ziekenhuiszorg lijkt met name
in rurale regio’s terughoudendheid geboden.

Verder onderzoek
Gezien de gevonden variatie in perinatale sterfte tussen zorgregio’s die niet te verklaren is door bekende
risico- en zorgfactoren is het van belang verder te
kijken naar de organisatie en de uitvoering van de
zorg (bijvoorbeeld het volgen van richtlijnen) en de
invloed van andere nog niet gemeten risicofactoren
(zoals BMI en roken).
De bevindingen bij de vroeg prematuren zijn niet
te verklaren op basis van de gemeten risico- en
organisatiefactoren. De kans is groter dat hier
zorg(organisatie)factoren een rol spelen. Verder onderzoek bij de vroeg prematuren is daarom van belang. Onderzoek zou kunnen plaatsvinden naar de
regionale verschillen in de uitvoering van de zorg in
de tweede en derde lijn, het regionaal verwijsbeleid
in de perinatale keten en de zorgcapaciteit in de perinatologische centra.13

Conclusie
Nederland heeft perinatale zorgregio’s met significant verhoogde en verlaagde perinatale sterfte risico’s. Er is een variatie van 25% in het voorkomen van
perinatale sterfte tussen de perinatale zorgregio’s.
De prevalentie van de risico- en organisatie factoren voor perinatale sterfte verschilden per zorgregio
maar was niet de verklaring van de gevonden verschillen bij de vroeg prematuren.

Wat is al bekend?
> Er zijn regionale en provincie verschillen in
perinatale sterfte in Nederland.
> Een reistijd naar het ziekenhuis van 20 minuten
of meer is een risico voor intrapartu en
neonatale sterfte.
> Er is in Nederland in vergelijking tot andere
Europese landen een verhoogde kans op
perinatale sterfte.
Leerpunten
> Er zijn verschillen in perinatale sterfte tussen
zorgregio’s in Nederland (25-30%).
> Deze verschillen zijn vooral zichtbaar bij vroegpremature kinderen en niet te verklaren door de
gemeten risico- en organisatiefactoren.
> Bij à terme zijn de verschillen voornamelijk te
verklaren door de reisafstand naar het ziekenhuis.
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Verantwoording
Dit onderzoek was niet mogelijk zonder de registratie van de perinatale gegevens door Nederlandse
perinatale zorgverleners: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen/neonatologen en anderen. De
Stichting Perinatale Registratie Nederland verleende
toestemming voor het gebruik van de registratiedata.
Daarnaast willen we de perinatale zorgverleners bedanken die feedback hebben gegeven op de concept
versie van dit artikel.
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Samenvatting
Doel
Wij onderzochten of er verschillen bestaan in
perinatale sterfte tussen de perinatale zorgregio’s totaal, bij vroeg prematuur, laat prematuur
en bij àtermegeboren kinderen.
Opzet
Cohort onderzoek.
Methode
Het onderzoek had betrekking op 1.526.416 geboorten tussen 25.0 en 42.6 weken van eenlingen zonder congenitale afwijkingen. De
gegevens waren afkomstig van de Perinatale Registratie Nederland over de jaren 1999 tot 2008.
Een zorgregio werd gedefinieerd op basis van de
postcodes van de inwoners. De uitkomstmaat
was perinatale sterfte gedefinieerd als doodgeboorte of sterfte in de eerste levensweek. Met
logistische regressieanalyse werd bepaald of perinatale sterfte verschilde per zorgregio, waarbij
rekening werd gehouden met ‘casemix’-factoren
en reistijd naar het ziekenhuis.
Resultaten
De gemiddelde perinatale sterfte bedroeg 5,4
per 1000 geboortes, en varieerde tussen de 4,7
en 5,9 per 1000. Onder vroeg-prematuren -25,031,6 weken- was de sterfte 220 per 1000 (range
180-244), onder laat-prematuren -32,0-36,6 weken- 25,6 per 1000 (range 20,9-28,2) en onder
a termen -37,0-42,6 weken- 2,6 per 1000 (range
2,2-2,9).
Voor de gehele populatie was in de zorgregio’s
D (gecorrigeerde oddsratio 1,1; 95%-BI 1,05-1,2),
C (OR 1,1; 95%-BI 1,05-1,2) en A (OR 1,1; 95%-BI
1,01-1,2) de perinatale sterfte hoger.
In de vroeg-premature periode was in de zorgregio’s D (OR 1,4; 95%-BI 1,1-1,6), C (OR 1,2; 95%BI 1,05-1,6) en G (OR 1,3; 95%-BI 1,1-1,5) een
verhoogde kans op perinatale sterfte. Bij laatpremature en bij àterme bevallingen was na correctie geen verhoogd sterfterisico.
Conclusie
In Nederland bestaan verschillen in perinatale
sterfte tussen zorgregio’s in het bijzonder in de
vroeg premature periode.
Trefwoorden
Perinatale zorg, perinatale sterfte, kwaliteit van
zorg, zorgregio.
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Abstract
Differences in perinatal mortality between perinatal health care regions
Objective To study if living in one of the nine perinatal health care regions has an effect on perinatal
mortality in total and among very preterm, latepreterm and term births.
Method
The study is based on 1,526,416 singleton births
from 25.0 until 43.0 weeks of gestation without
congenital anomalies as recorded in the national
registry from 1999 until 2008. A health care region was defined by zip code of the inhabitants.
Perinatal mortality defined as foetal and neonatal
mortality during the first week of life. With logistic
regression analysis the effect of health care region
on perinatal mortality is calculated with adjustment for casemix factors and travel time to the
hospital.
Results
The mean perinatal mortality rate was 5.4 per
1000 births (‰), and varied between 4.7 and
5.9‰. Among very preterm births (25.0-31.6
weeks) the mortality was 220‰ (range 180-244),
among late preterm births (32.0-36.6 weeks)
the mortality was 25.6‰ (range 20.9-28.2) and
among term births (37.0-42.6 weeks) 2.6‰ (range
2.2-2.9). For the total population in health care region D (corrected odds ratio (aOR) 1.1; 95% CI 1.051.2), region C (aOR 1.1; 95%CI 1.05-1.2) and region
A (aOR 1.1; 95%CI 1.01-1.2) the perinatal mortality
increased.
The perinatal mortality among the very preterm
borns in region D (aOR 1.4; 95%CI 1.1-1.6), region
C (aOR 1.2; 95%CI 1.05-1.6) and region G (aOR 1.3;
95% CI 1.1-1.5) was increased. Among late preterm
and term birth no differences was seen in health
care regions.
Conclusion
Differences in perinatal mortality by health care region and especially among the very preterm births
are present.
Keywords
Perinatal care, perinatal mortality, quality of care,
health care regions.
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Audit als onderdeel van de
perinatale zorg in Nederland: wat
levert het op?
M. Eskes, A.J.M. Waelput, H.A.A. Brouwers, J.J.H.M. Erwich,
H.W. Bruinse & J.M.W.M. Merkus

In 2007 beschreven wij in dit tijdschrift de resultaten van de Landelijke Perinatal Audit Studie
(LPAS). Dit onderzoek betrof externe audits van
perinatale sterfte casus in drie proefregio’s in het
land met als doel de voorgenomen auditsystematiek met brede panels van zorgverleners te testen.1,2,3 In 2010 ging de landelijke perinatale audit
door de zorgverleners zelf in het gehele land van
start (interne audit) in de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) voor à terme geboren kinderen.4 In dit artikel doen wij verslag van
de eerste resultaten. De nadruk ligt in dit artikel
op de resultaten die direct toepasbaar zijn voor
de zorgverleners in het veld en de aanbevelingen voor het ontwikkelen van (multi)disciplinaire
richtlijnen door de gezamenlijke beroepsgroepen.

Voorgeschiedenis
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Perinatale sterfte is een belangrijke uitkomstmaat
voor de kwaliteit van de zorg rond zwangerschap en
geboorte.
Nederland behoorde tot de jaren 80 van de vorige
eeuw tot de landen met de laagste perinatale sterfte.
Daarna werden de verschillen binnen Europa kleiner
en in 2004 bleek Nederland tot de landen met de
hoogste perinatale sterfte te behoren.5
De Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is samen met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) al sinds de
jaren 90 van de vorige eeuw bezig meer zicht te krijgen op de perinatale sterfte en op wat gedaan kan
worden aan verbetering van de perinatale zorg. Zij
ontwikkelden samen ideeën over perinatale audit als
instrument om de sterfte beter in kaart te brengen en
tegelijk de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Later
sloten de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP) zich aan bij dit initiatief.
De beroepsgroepen van gynaecologen, verloskundigen, huisartsen, kinderartsen en pathologen richtten
in juni 2009 de stichting Perinatale Audit Nederland
(PAN) op. Hiermee ging een langgekoesterde wens

van de beroepsgroepen in vervulling. De PAN is opgezet om de perinatale zorg waar mogelijk te verbeteren. De PAN is gevestigd in Domus Medica. In 2010
kon de landelijke perinatale audit van start gaan na
een periode van onderwijs en opzet van een landelijke implementatiestructuur met regioteams vanuit de
tien derdelijns perinatologische centra(a) en registratiesystemen voor de audit(b, c).
Perinatale audit is een op gestructureerde wijze uitgevoerde kritische analyse van de kwaliteit van de
perinatale zorgverlening inclusief de gebruikte procedures voor diagnose en behandeling, het gebruik
van voorzieningen en de resulterende uitkomst.6 Het
is een cyclisch proces, met verschillende stappen
vanaf registratie van de basis zorggegevens, het verzamelen van specifieke gegevens over het zorgproces, classificatie van de doodsoorzaak, het vinden en
analyseren van substandaard factoren in de zorg tot
en met het formuleren van verbeteracties en implementatie hiervan. Vervolgens zijn nieuwe cycli nodig
om (verbetering van) de kwaliteit van de zorg te monitoren en te analyseren.

Methode
À terme sterfte is gedefinieerd als de doodgeboorte
of de sterfte in de eerste vier levensweken bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur vanaf 37.0
weken.
Dataregistratie
De à terme sterfte casus in 2010 zijn door de VSV’s
rond de 93 ziekenhuizen met een afdeling verloskunde en kindergeneeskunde geregistreerd. Behalve
de basis zorg- en uitkomstgegevens (volgens de dataset van de stichting Perinatale Registratie Nederland
(PRN)(d) zijn aanvullende gegevens van belang voor
de audit zoals de chronologie van gebeurtenissen, diagnostiek, acties en informatie over de beslismomenten. Deze informatie is nodig voor een chronologisch
verslag, het basisdocument voor de uitvoering van de
audit in het VSV(e).
Voor het vastleggen van de auditresultaten is een registratiesysteem ontwikkeld zonder herleidbare gege-
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vens van patiënt en zorgverlener(c).
Voor het bijwonen van de bijeenkomsten worden accreditatiepunten toegekend(f).
Auditbesprekingen
De zorgverleners analyseren systematisch de sterftecasus, benoemen eventuele substandaard factoren
(SSF), de betrokken categorieën zorgverleners en
classificeren de doodsoorzaak(g). Vervolgens formuleren zij aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. De auditbesprekingen vinden bij
voorkeur plaats onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter, veelal de (vice-)voorzitter van het regio
team waartoe het VSV behoort.

Resultaten
À terme sterfte in 2010
De zorgverleners rapporteerden 359 gevallen van à
terme perinatale sterfte in 2010.
Bijeenkomsten en deelname van de zorgverleners
aan audit
Tussen januari 2010 en mei 2011 zijn er 271 auditbesprekingen geweest in 97% van alle (93) VSV’s. Totaal hebben 4.335 zorgverleners (een of meerdere
malen) deelgenomen: 38% eerstelijns verloskundigen, 15% gynaecologen, 12% klinisch verloskundigen,
12% verpleegkundigen, 8% kinderartsen en 5% AIOS,
co-assistenten en verloskundigen in opleiding.
De procentuele verdeling van het aantal in 2010
werkzame eerstelijns verloskundigen, gynaecologen,
klinisch verloskundigen en kinderartsen was resp.
40, 19, 14 en 27%. Dit betekent dat de deelname aan
de auditbesprekingen van de eerstelijns verloskundigen relatief hoog was en van de kinderartsen laag.
Aantal a terme sterftes die geaudit zijn
Van de 359 casus zijn er 312 geaudit (87%). Bekend is
dat 35 casus met ernstige aangeboren aandoeningen
niet geaudit zijn (10%), in de veronderstelling dat dat
niet de bedoeling was. Van 12 casus is het onduidelijk waarom geen audit is uitgevoerd. Van 222 casus
zijn de auditresultaten geregistreerd (62%).
Substandaard factoren
Van de 222 geregistreerde casus hebben de auditgroepen bij 116 casus een of meerdere substandaard
factoren benoemd (SSF). Totaal zijn er 212 SSF’s benoemd. De SSF’s zijn in 37% van de gevallen afwijkingen van richtlijnen (tweede lijn) of standaarden
(eerste lijn), en in 42% afwijkingen van de gangbare
zorg. Voorbeelden van SSF’s in relatie tot richtlijnen
of standaarden: geen diagnostiek/verwijzing bij verdenking op negatieve discongruentie, geen navolging
richtlijn foetale bewaking (geen foetale bewaking
bij inleiding, afwachtend beleid bij afwijkend CTG),

geen correcte navolging van de richtlijn reanimatie
van de pasgeborene. Bij gangbare zorg gaat het ondermeer om: geen continue CTG registratie bij vaginaal bloedverlies en suboptimaal CTG, geen consult
tweede lijn gevraagd bij minder leven voelen, geen
actie bij afbuigende groeicurve, onvoldoende documentatie (medicatie opdracht niet genoteerd, diagnostische overwegingen en beleid), delay van 45
minuten bij onderzoek na melding gebroken vliezen
bij hoogstaand caput(h).
Doodsoorzaken
In tabel 1 zijn de onderliggende doodsoorzaken van
de casus weergegeven. In 33% van de gevallen is de
placenta als oorzaak benoemd en daarvan is placentabed pathologie de belangrijkste.
Relatie met de sterfte
Bij 20% van de casus met SSF is sprake van een
waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie met de
sterfte. Zie tabel 2. Voor alle 222 geregistreerde casus
is in 10% een waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke
relatie tussen SSF’s en de sterfte vastgesteld en bij
13% een mogelijke relatie.
Betrokkenheid van zorgverleners bij sub
standaard factoren
Bij de 116 casus met vastgelegde substandaard factoren zijn in totaal 390 zorgverleners betrokken geweest, gemiddeld 3 per casus. Van hen was 26%
gynaecoloog, 21% verloskundige in de eerste lijn en
13% klinisch verloskundige. Verpleegkundigen waren
in 9% van de gevallen betrokken, kinderartsen in 8%
en AIOS gynaecologie in 5%. In meer dan de helft
van alle SSF’s waren diverse combinaties van zorgverleners betrokken(h).

Aanbevelingen uit de audit
Lokale audit
Bij twee derde van de 212 benoemde SSF’s is één
aanbeveling geformuleerd, bij 20 SSF’s twee, of in
een enkel geval drie aanbevelingen. Zie tabel 3 voor
de belangrijkste aanbevelingen.
Totaal zijn 186 aanbevelingen geformuleerd. In 35%
betroffen deze de organisatie van de zorg en in 27%
van de gevallen richtlijnen, protocollen en de gangbare zorg.
De aanbevelingen voor de organisatie van de zorg
richten zich vooral op de organisatie binnen het VSV
en binnen de afdeling van een ziekenhuis of een verloskundige praktijk. De aanbevelingen voor de richtlijnen e.d. gaan vooral over het maken of aanpassen
van lokale protocollen. Daarnaast zijn er aanbevelingen om gangbare zorg te vertalen in een lokaal protocol.
Bij 11% van de aanbevelingen gaat het om documen-

279

06

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 125, augustus 2012

tatie en bij 12% om communicatie.
Bij het onderwerp documentatie is duidelijk aangegeven dat de verslaglegging van de zorg beter kan.
Bij de aanbevelingen over communicatie blijken de
overdracht en het overleg tussen echelons voor verbetering vatbaar.
De auditgroepen formuleerden ook aanbevelingen op
het terrein van scholing (8%).
De overeenkomsten met de bevindingen bij de casus
met waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie
met de bevindingen bij alle à terme casus is opvallend. In tabel 4 zijn de casus met waarschijnlijke en
zeer waarschijnlijke relatie met de sterfte kort weergegeven.
Landelijke audit
De redactiecommissie landelijke audit met vertegenwoordigers van de zorgverleners hebben meer algemene aanbevelingen geformuleerd, mede op basis
van de uitkomsten van de casus met een waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie met de sterfte.
Deze omvatten aanbevelingen voor de ontwikkeling
van multidisciplinaire richtlijnen: minder leven voelen (inclusief patiëntfolder), opsporing van foetale
groeivertraging en handelwijzen bij verdenking groeivertraging, vervolgacties bij niet verschijnen op afspraak en samenwerking bij acute situaties thuis. Zie
tabel 4.

Beschouwing
In dit artikel beschrijven wij de resultaten van de audit van 222 perinatale à terme sterfte casus uit 2010.
In dat jaar startten bijna alle verloskundige samenwerkingsverbanden met perinatale audit op een landelijk uniforme, gestructureerde wijze. Het is gelukt
om 87% van de casus op deze wijze te laten bespreken. Dit is een compliment voor de hele perinatale

zorgketen. Door de zorgverleners zijn ruim 200 aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen zijn grotendeels direct in de samenwerkingsverbanden te
implementeren. Deze zijn samengevat: beperk ongewenste variaties in de gangbare zorg binnen VSV’s
door de ontwikkeling van lokale protocollen, maak
een zorgvuldig en compleet medisch dossier, maak
afspraken over de documentatie en communicatie bij
verwijzing en overdracht tussen alle schakels in de
intra- trans- en extramurale zorg.
Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor de
ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen.
Sterke kanten
De zorgverleners deden voor de audit zelf opgave
van 359 à terme sterftes in 2010. De officiële landelijke getallen voor de perinatale sterfte voor 2010
zijn nog niet bekend in de reguliere registratie van de
zorgverleners in de PRN; de meest recente cijfers zijn
die van 2008. Voor 2008 was het aantal voor deze
groep 458. Voor 2010 is op basis van de aparte registratie van de gynaecologen en de kinderartsen het
aantal à terme sterftes 367; dit getal komt goed overeen met het aantal 359 opgegeven door de zorgverleners in dit onderzoek en geeft de motivatie aan van
het perinatale veld.
Bijna 90% van alle à terme sterfte in 2010 is binnen
de VSV’s besproken volgens de voorgestelde systematiek.
Hierdoor kunnen de direct betrokkenen – en anderen – leren van wat er gebeurd is en hoe dat binnen
het eigen samenwerkingsverband beter kan. Bij een
interne audit is de terugkoppeling hierover direct en
snel mogelijk.
Zwakke kanten
De auditresultaten zijn slechts in 62% van de geval-

Tabel 1: De doodsoorzaken volgens de Tulip classificatie en de placentaire subgroepen.
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Categorie Tulip
Aangeboren afwijking
Placenta
Placentabed pathologie
Ontwikkelingsstoornis
Parenchym pathologie
Localisatie
Navelstreng complicatie
Ongespecificeerd
Totaal
Infectie
Anders
Onbekend
Niets ingevuld
Totaal

n
n
27
8
9
1
17
12
74

%
36
11
12
1
23
16
100

%

43
74

19
33

10
17
75
3
222

5
8
34
1
100
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Tabel 2: De relatie tussen substandaard factor (SSF) en de sterfte, verdeeld naar categorieën.

Relatie met sterfte

per SSF

%

per casus*

%

Geen

64

30

26

22

Onwaarschijnlijk

35

17

19

16

Mogelijk

43

20

28

24

Waarschijnlijk

16

8

14

12

Zeer waarschijnlijk

10

5

9

8

9

4

4

3

34

16

16

14

1

0

0

0

Onbekend
Niet te bepalen
Geen consensus

Totaal
212
100
116
* ingedeeld naar het (hoogste) oordeel over de relatie met de sterfte van de SSF (indien meerdere SSF’s per casus)

100

Tabel 3: Belangrijkste aanbevelingen van de lokale auditgroepen.
Richtlijnen/protocollen
• Ontwikkel een richtlijn en een cliëntenfolder voor minder/geen leven voelen.
• Stel een protocol op voor indicaties en de uitvoering van foetale bewaking tijdens de bevalling.
• Beoordeel het CTG volgens vaste criteria. Stel een protocol op voor classificatie in gestandaardiseerde termen.
• Geef duidelijke belinstructies bij hoogstaand caput en gebroken vliezen. Stel een protocol op voor het VSV.
• Ontwikkel een regieprotocol VSV samen met de ambulancediensten voor noodsituaties thuis.
• Stel een BMI protocol op in samenwerking met de eerste lijn.
• Stel een protocol voor microbloedonderzoek (MBO) op.
• Stel een transmuraal protocol hypertensie op. Na twee consulten wegens hypertensie wordt niet meer terugverwijzen
naar de eerste lijn.
Gangbare zorg
• Stuur bij doodgeboren en asfyctisch geboren kinderen standaard de placenta in voor pathologisch onderzoek.
• Koppel bij hoog risicopatiënten de AIOS/ANIOS aan een gynaecoloog.
• Zoek bij ‘no show’ contact met de zwangere en maak een nieuwe afspraak.
• Spreek duidelijk af binnen welke termijn een sectio caesarea (keizersnede) moet plaatsvinden: direct, binnen 15
minuten, enz.
• Voer actiever beleid bij meerdere suboptimale omstandigheden.
• Organiseer regelmatig besprekingen/lessen over protocollen/richtlijnen.
• Bespreek nieuwe cliënten in VSV.
• Meet bij langdurig gebroken vliezen elke 2 uur de temperatuur van de moeder.
• Vraag consult aan in de tweede lijn bij twijfel aan foetale groei.

• Breek niet kunstmatig de vliezen bij ruim bloedverlies thuis.
• Evalueer het rookgedrag meerdere malen in de zwangerschap. Biedt hulp aan om te stoppen.
• Stel een gestandaardiseerd aanvraagformulier op voor routine onderzoek bij intra-uteriene vruchtdood.
• Schakel bij drukte een achterwacht in.
• Spreek af wie bloed afneemt voor navelstreng pH’s bij sectio caesarea en wie zorg draagt voor de bepaling.
• Zorg ervoor dat een barende van > 100kg thuis op de begane grond blijft voor eventueel vervoer per
ambulance.
Documentatie
• Streef naar volledige en voldoende documentatie volgens SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), ook ten behoeve van de overdracht.
Onderwijs
• Ontwikkel een cursus over reanimatie van pasgeborenen voor alle zorgverleners in het perinatale veld, inclusief de ambulance verpleegkundigen.

281

06

Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 125, augustus 2012

Tabel 4: overzicht casus met waarschijnlijke of zeer waarschijnlijk relatie tussen SSF en sterfte en aanbevelingen.
Zwangerschapsduur – moment sterfte – SSF (substandaard factor). Omstandigheden

Doodsoorzaak
(Tulip classificatie)
1 ≥ 41 weken – sterfte durante partu – SSF geen consult bij minder leven voelen. Zwangerschapsduur > 41 onbekend, belangrijke
weken.
informatie ontbreekt
2 37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF patiënte wachtte een week tot melding van ‘minder leven
placenta, navelstrengvoelen’.
complicatie
3 ≥ 41 weken – intra-uteriene sterfte – SSF onvoldoende instructie over minder leven voelen bij
onbekend, ondanks
vastgestelde negatieve dyscongruentie en krap vruchtwater. Inleiding afgesproken voor de volgende dag. uitgebreid onderzoek
4 ≥ 41 weken – neonatale sterfte (0-23 uur) – SSF afwijkend CTG miskend. Gevoerd beleid bij partus niet
overig (out of the
volgens gangbaar beleid. Drukke dienst, start bijstimulatie zonder CTG bewaking. Onduidelijkheid
ordinary)
voor verpleging dat er een spoedsectio verricht moest worden, waardoor transport naar OK langer dan
gewenst.
5 37-40 weken – sterfte durante partu – SSF afwijkend CTG miskend, waardoor noodzakelijke diagnostiek onbekend, belangrijke
(MBO) c.q. ingrijpen uitgebleven zijn.
informatie ontbreekt
6 37-40 weken – sterfte durante partu – SSF onjuiste beschrijving CTG. Door niet optimale uitwendige
onbekend, ondanks
registratie mogelijk foetale nood gemist.
uitgebreid onderzoek
7 37-40 weken – neonatale sterfte (0-23 uur) – SSF CTG onjuist beoordeeld. Hoge werkdruk, gynaecoloog
overig (out of the
op O.K., meerdere patiënten in partu onder supervisie van één klinisch verloskundige.
ordinary)
8 37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF geen actie zorgverlener bij niet-verschijnen voor controle.
placentabedAfspraken niet goed gedocumenteerd in status. Diabetespatiënte moeilijk instelbaar met insuline, groot pathologie
gezin, geen eigen vervoer, woont op grote afstand van ziekenhuis.
9 37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF Geen uitvoering van GTT (wegens verhoogde nuchtere glucose maternale ziekte
waarde). Beleid niet gedocumenteerd. Geen no-show protocol, waardoor vanaf 29 weken 7 weken geen
controle. Onderbezetting gynaecologen, waardoor hoge werkdruk. Geen continuïteit van zorg.
10 37-40 weken – sterfte durante partu – SSF Gebrekkige communicatie, samenwerking en dossiervorming. overig (out of the
Thuisbevalling met uitgezakte navelstreng. Stressvolle situatie, onduidelijkheid over regie (verloskundige ordinary)
of ambulance verpleegkundige).

Relatie met de
sterfte
zeer
waarschijnlijk
waarschijnlijk

Betrokken bero

zeer
waarschijnlijk
waarschijnlijk

Gynaecoloog twe

waarschijnlijk

Gynaecoloog twe
verloskundige
Gynaecoloog twe
verloskundige
Gynaecoloog twe
verloskundige, O
Gynaecoloog twe

11

placenta pathologie,
ontwikkeling
placentabed
pathologie

waarschijnlijk
waarschijnlijk

Gynaecoloog twe
verloskundige ee

onbekend, ondanks
uitgebreid onderzoek
onbekend, belangrijke
infor-matie ontbreekt
placenta, navelstrengcomplicatie

waarschijnlijk

Verloskundige ee

zeer
waarschijnlijk
waarschijnlijk

Verloskundige ee

infectie, neonataal

waarschijnlijk

Verloskundige ee

ziekte moeder

waarschijnlijk

18 37-40 weken – sterfte durante partu – SSF onvoldoende counseling, late doorverwijzing eerste lijn.
Taalbarrière en ontbreken gegevens over eerdere sectio.

trauma, moeder

waarschijnlijk

19 37-40 weken – sterfte durante partu – SSF ondanks hoge glucosewaarden met diabetesdieet geen
doorverwijzing naar internist. Moeizame communicatie.

ziekte moeder

waarschijnlijk

AIOS verloskund
gynaecoloog twe
(niet verloskund
AIOS, ANIOS ver
gynaecologie, gy
lijn, verloskundi
Gynaecoloog twe

20 ≥ 41 weken – sterfte durante partu – SSF delay van 45 minuten tussen telefonische melding van
vruchtwaterverlies bij bekend hoogstaande schedel en aankomst verloskundige. Geen telefonische
instructie gegeven.
21 37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF ongecontroleerde zwangerschap na verhuizing vanuit het
buitenland. Bij volgende zorgverlener geen gegevens bekend. Insuline afhankelijke diabetes.

placenta, navelstreng
complicatie

zeer
waarschijnlijk

Verloskundige ee

Ziekte moeder

Zeer
waarschijnlijk

ANIOS, gynaecol
verpleegkundige

22 ≥ 41 weken – neonatale sterfte 7-27 dagen – SSF bij niet optimaal CTG-syntocinoninfuus opgehoogd
zonder overleg met gynaecoloog. Bradycardie meerdere malen ten onrechte geïnterpreteerd als passend
bij venacavasyndroom. Geen volledige beschrijving CTG.
23 ≥ 41 weken – neonatale sterfte 7-27 dagen – SSF Ondanks RR 170/90 en een eiwitcreatinine-ratio van 31
retourverwezen naar de 1e lijn zonder duidelijkheid over controle-afspraak in de 2e lijn. Onduidelijkheid
over controle-afspraak bij tweede lijn in communicatie naar 1e lijn. Hierdoor is er gedurende drie weken
geen controle geweest. Onbekendheid met betekenis verhoogde systolische bloeddruk.

Doodsoorzaak
onbekend, ondanks
uitgebreid onderzoek
placentabed
pathologie

Zeer
waarschijnlijk

Gynaecoloog twe
verloskundige

zeer
waarschijnlijk

Gynaecoloog twe
verloskundige ee

12

13
14
15

16
17
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37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF Tijdens consult bij patiënte met overgewicht geen echo
gemaakt.
37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF verloskundige heeft bloeddruk niet nauwgezet gecontroleerd.
Onvoldoende diagnostiek na verwijzing door eerste lijn. Spoedconsult tijdens een drukke dienst. Geen
volledige verwijsbrief.
37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF Geen verwijzing naar tweede lijn, ondanks vaststelling (bij
uitwendig onderzoek) van groeistilstand.
≥ 41 weken – neonatale sterfte (>24 uur-6 dagen) – SSF Geen actie bij afbuigende groeicurve
(p70 -> p15). Afbuigende groeicurve niet als zodanig onderkend door ontbreken groeicurve.
≥ 41 weken – neonatale sterfte (> 24 uur-6 dagen) – SSF geen goede ventilatie na intubatie direct post
partum door anesthesioloog; conditie verslechtert en pH daalt. Na 60 minuten opnieuw geïntubeerd.
Tube bleek verstopt door meconium plug. Gebeurtenissen slecht gedocumenteerd. Bij geboorte geen
meconium gezien, ook niet bij uitzuigen na geboorte. Eerst zijn andere oorzaken slechte conditie kind
uitgesloten.
37-40 weken – neonatale sterfte (0-23 uur) – SSF verwijzing bij neonatale hypothermie uitgebleven.
Alleen lage temperatuur, kind oogde verder gezond.
37-40 weken – intra-uteriene sterfte – SSF geringe compliance. Patiënte is zwakbegaafd en heeft
persoonlijkheidsstoornis. Zij onttrekt zich regelmatig aan de zorg.

zeer
waarschijnlijk
waarschijnlijk
waarschijnlijk

Verloskundige ee

Verloskundige ee

ANIOS, gynaecol
obstetrie verplee

zeer
waarschijnlijk

Gynaecoloog twe

waarschijnlijk

Ambulance verp
gynaecoloog twe
verloskundige, v
lijn, verpleegkun
Gynaecoloog twe

Kinderarts tweed
anesthesioloog,
kinderafdeling

oepsgroep

erste lijn

erste lijn

eede lijn

loog tweede lijn,
egkundige

eede lijn, klinisch
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Aanbeveling lokale auditgroep

Aanbeveling landelijke audit

Bij minder leven altijd dezelfde dag consult regelen. Lokaal protocol
serotiniteit implementeren.
Standaard instructie voor ‘minder leven voelen’ ontwikkelen en
uitvoeren.
Altijd goed informeren over minder/geen leven voelen. Maak protocol
voor instructie ‘minder leven voelen’.
Betere documentatie en communicatie over te voeren beleid. CTG
beoordeling volgens vaste criteria. Protocol maken over indicaties
voor CTG bewaking tijdens partus.

Landelijke multidisciplinaire richtlijn voor ‘minder leven voelen’ ontwikkelen, met patiëntenfolder.
Landelijke multidisciplinaire richtlijn voor ‘minder leven voelen’ ontwikkelen, met patiëntenfolder.
Landelijke multidisciplinaire richtlijn voor ‘minder leven voelen’ ontwikkelen, met patiëntenfolder.
Landelijke richtlijn beschrijving/beoordeling CTG ontwikkelen. Nascholing
CTG beoordeling. Aandacht voor documentatie en communicatie.

Protocol CTG beoordeling opstellen.

Landelijke richtlijn beschrijving/beoordeling CTG ontwikkelen. Nascholing
CTG beoordeling.
Landelijke richtlijn beschrijving/beoordeling CTG ontwikkelen. Nascholing
CTG beoordeling.
Landelijke richtlijn beschrijving/beoordeling CTG ontwikkelen. Nascholing
CTG beoordeling.
Landelijke multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen voor vervolgacties bij niet
verschijnen op afspraak. Benadrukken rol huisarts. Tevens aandacht voor
documentatie en communicatie.
Landelijke multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen voor vervolgacties bij niet
verschijnen op afspraak. Benadrukken rol huisarts. Tevens aandacht voor
documentatie en communicatie.
Landelijke multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen voor afspraken over
hoofdverantwoordelijke zorgverlener bij samenwerking tussen meerdere
disciplines in een acute situatie thuis. Bijscholing, multidisciplinaire teamtraining (skills en drills). Aandacht voor documentatie en communicatie.
Aandacht voor betere documentatie en communicatie bij verwijzing.
Afspraken regelmatig opnieuw communiceren, memoreren.
Aandacht voor betere documentatie en communicatie bij verwijzing.

eede lijn, klinisch

Protocol indicaties voor inwendige registratie cortonen maken.
Uniformeer CTG beschrijvingen.
eede lijn, klinisch
Mogelijkheid CTG bekijken ook op O.K. mogelijk maken. Bij drukte
O&G verpleegkundige achterwacht inschakelen. Scholing CTG beoordeling.
eede lijn
Eerste lijn betrekken bij zorg rond dergelijke patiënten.

eede lijn

Stel protocol op voor niet verschijnen op afspraak. Maak afspraken
over continuïteit van zorg.

pleegkundige,
eede lijn, klinisch
verloskundige eerste
ndige verloskunde
eede lijn

Protocol opstellen samen met ambulancedienst voor noodsituaties
thuis. Communicatielijn met ziekenhuis in noodsituaties open
houden, goede tijdsregistratie bijhouden.

eede lijn,
erste lijn

Tweede lijn moet bij elk consult de bloeddruk meten. De eerste lijn
volgt strikt stijgende tensie. Bij verwijzing duidelijke vraagstelling.
Beter communiceren en documenteren.
Bij twijfel over foetale groei altijd tweede lijn consulteren.

erste lijn

erste lijn

Afspraken memoreren en zorgverleners hierop aanspreken.

de lijn,
verpleegkundige

Zorg dat groeicurve alle meetmomenten bevatten. Maak een lokaal
protocol over afbuigende groeicurve.
Meer training van minder vaak voorkomende vaardigheden als
intubatie bij pasgeborene.

erste lijn

Beschouw hypothermie bij een neonaat als verwijsindicatie.

de/gynaecologie,
eede lijn, huisarts
dig actief)
rloskunde/
ynaecoloog tweede
ige eerste lijn
eede lijn

erste lijn

loog tweede lijn,
e verloskunde

eede lijn, klinisch

eede lijn,
erste lijn

Anticonceptie regelen.

In opleiding van arts-assistenten en verloskundigen aandacht
besteden aan counseling omtrent risico’s vaginale baring bij sectio
litteken.
Maak duidelijke afspraken hoe om te gaan met diabetes. Gebruik
maken van diabetes carrousel (bezoek meerdere zorgverleners op
dezelfde dag).
Maak in het VSV afspraken over handelwijze tijdens partus bij
hoogstaand caput. Maak protocol met duidelijke belinstructies voor
patiënten.
Zwangere is onverantwoordelijk omgegaan met zorg voor haar
zwangerschap door zich niet te melden voor verdere prenatale
controles na de verhuizing.
Uniformeren van afspraken wanneer gynaecoloog gebeld moet
worden. Bij bradycardie MBO verrichten. Uniformeer CTG-beschrijving
aan de hand van bijv. de FIGO-classificatie
Verifieer bij patiënt of na consult in 2e lijn een controle afspraak
gemaakt is en zo ja wanneer. Richtlijn/protocol hypertensie volgen.

Multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen voor het opsporen van foetale
groeivertraging.
Multidisciplinaire richtlijn ontwikkelen voor het opsporen van foetale
groeivertraging.
Aandacht voor handvaardigheden van alle beroepsgroepen en eventueel
vertalen in bijscholingseisen. Tevens: multidisciplinaire teamtrainingen voor
neonatale intubatie (skills en drills). Ook aandacht voor betere documentatie.
Kindergeneeskundig onderwijs in verloskundige keten en kraamzorg evalueren. Tevens richtlijn/standaard maken voor hypothermie pasgeborene.
Centrale regie nodig voor zorg rond sociaal complexe zwangeren. Tevens:
treedt in overleg met de huisarts over te voeren beleid. Ook: landelijk richtlijn ontwikkelen voor vervolgactie bij niet verschijnen op afspraak.
Patiëntfolder ‘trial of labour’ na een eerdere sectio. Tevens richtlijn voor
begeleiding van een ‘trial of labour’ met tijdige verwijzing naar de tweede
lijn (zie VIL). Ook aandacht voor documentatie en communicatie.
Ontwikkel lokaal diabetesprotocol met internist.

Afspraken regelmatig opnieuw communiceren, memoreren.

Introduceer controlesysteem. Bij verhuizing vervolgafspraak controleren
door verwijzer en ontvangende praktijk. Tevens aandacht voor documentatie en communicatie.
Afspraken regelmatig opnieuw communiceren, memoreren. Landelijke richt
lijn beschrijving/beoordeling CTG ontwikkelen. Nascholing CTG beoordeling.
Tevens: richtlijn volgen om bij twijfel omtrent CTG een MBO verrichten.
Aandacht voor documentatie en communicatie. Tevens: afspraken regelmatig opnieuw communiceren, memoreren, introduceer controlesysteem.
De gang van zaken ondersteunt de aanbeveling van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte om bij iedere zwangere een casemanager aan te wijzen
die de continuïteit bij overdrachtsmomenten garandeert.
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len vastgelegd. Hierdoor kan een vertekend beeld
ontstaan zijn voor de uitkomsten. De verdeling naar
risicofactoren (leeftijd, pariteit, etniciteit, geboortegewicht) in de geregistreerde casus komt echter wel
overeen met die van de à terme casus in de PRN in
2008.4
Kennis van de uitkomst van de zorg kan van invloed
zijn op de beoordeling van de zorg en de relatie tussen de geconstateerde substandaard factoren en de
uitkomst van de zorg.7,8 Het is te verwachten dat de
geconstateerde substandaard factoren ook voorkomen tijdens de zorg zonder fatale of slechte uitkomst
of bij uitkomsten waarop de zorg geen invloed kon
hebben.9 Voor de doelstelling van de audit, verbetering van de kwaliteit van de zorg, is echter het
opsporen van substandaard factoren zonder meer
belangrijk.
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Vergelijking met andere studies
In 34% van de besproken sterfte oordeelt een auditgroep dat er geen sprake was van een substandaard
factor (SSF). Dit percentage is lager dan in eerder gerapporteerde Nederlandse auditonderzoeken, waar
het 40-45% bedroeg.2 Mogelijk oordelen zorgverleners bij hun interne audit kritischer over de door hen
geleverde zorg dan leden van een extern panel.8
In de auditbijeenkomsten zijn gemiddeld 1,8 SSF per
casus vastgesteld. Bij het IMPACT‑onderzoek, dat
eveneens met interne auditpanels werkte, ging het
om 1,5 SSF per casus met SSF.10
Bij de 212 SSF’s in dit onderzoek zijn per casus met
SSF gemiddeld drie zorgverleners betrokken geweest. In het LPAS-onderzoek waren gemiddeld twee
zorgverleners per casus met SSF betrokken.2
De in dit onderzoek geïdentificeerde SSF’s zijn vergelijkbaar met die van eerdere onderzoeken.2,10
Bij 10% van alle besproken casus van à terme sterfte
2010 is naar het oordeel van de auditgroep sprake
van een waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie
tussen de gesignaleerde substandaard factoren en de
sterfte. In het LPAS‑onderzoek was dit 9%.2
In andere onderzoeken is beschreven dat 25‑30%
van alle gevallen van perinatale sterfte mogelijk of
(zeer) waarschijnlijk samenhing met gevonden substandaard factoren.2 In het LPAS‑onderzoek was dit
19%, in deze studie 23%.
Of en hoe de samenwerkingsverbanden de genoemde verbeterpunten oppakken, is nog onbekend. Dit
verdient nader onderzoek.

Aanbevelingen voor het vervolg van de
audit
Ondanks de duidelijke betekenis van pathologisch
onderzoek voor de vaststelling van de doodsoorzaak,
vindt bij veel casus van perinatale sterfte geen obductie plaats. In dit onderzoek ontbrak bij 56% van

de gevallen obductie (bij 8% onbekend) en het bij
16% ontbrak het onderzoek van de placenta (bij 10%
onbekend).4 Op dit punt is zeker verbetering mogelijk door betere voorlichting aan de ouders (samen
met een ervaren zorgverlener) over de waarde van
obductie en pathologisch onderzoek van de placenta.11
De methodiek van de audit begint te beklijven. Voor
sommige onderdelen geldt dat nog niet, zoals de
classificatie van de doodsoorzaken en het formuleren van aanbevelingen. Ook de registratie van uitkomsten van de audit kan beter. De stichting PAN
streeft naar verbetering en versterking van de perinatale audit in alle verloskundige samenwerkingsverbanden. Ook de efficiëntie van de methodiek zal
onderzocht worden.
De verwachting is dat de aanbevelingen uit de audit
handvatten kunnen geven om de sterfte rond de geboorte nog verder te doen afnemen. Voorwaarde is
uiteraard wel dat de implementatie van de aanbevelingen wordt opgepakt. Voor een aanzienlijk deel ligt
hier een taak voor de zorgverleners zelf in de VSV’s,
maar ook voor de beroepsgroepen bij de ontwikkeling van richtlijnen. Aan het College Perinatale Zorg is
inmiddels de taak om de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire richtlijnen te stimuleren
en te coördineren. Door de gezamenlijke inspanning
op alle niveaus in de organisatie van de Nederlandse
perinatale zorg kan Nederland weer tot de landen
met lage perinatale sterfte gaan behoren.
Webverwijzingen
a) w
 ww.perinataleaudit.nl/onderwerpen/164/
regioteams
b) w
 ww.perinataleaudit.nl/onderwerpen/170/
zorggegevens
c) www.perinataleaudit.nl/onderwerpen/171/
auditgegevens
d) www.perinatreg.nl/wat_wordt_geregistreerd?noCa
che=268;1336293998
e) w
 ww.perinataleaudit.nl/onderwerpen/167/stap-2
f) www.perinataleaudit.nl/onderwerpen/196/
accreditatie-audit
g) www.perinataleaudit.nl/onderwerpen/158/
classificatie
h) w
 ww.perinataleaudit.nl/zoeken/resultaat/
?q=rapport
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Samenvatting
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Tijdens de perinatale audit analyseren de eigen
zorgverleners uit de gehele perinatale keten
volgens een vaste systematiek hun casus van
perinatale sterfte. Van alle ziekenhuizen/VSV’s
heeft 97% deelgenomen aan auditbesprekingen
van de à terme sterfte in het jaar 2010.
Van 222 casus (62%) zijn de auditresultaten
vastgelegd. Hiervan zijn bij 116 casus door de
auditgroepen 212 substandaard factoren (SSF’s)
van de zorg benoemd. Deze SSF’s betroffen
afwijkingen van richtlijnen (37%) en afwijkingen
van de gangbare zorg (42%). Een waarschijnlijke
of zeer waarschijnlijke relatie tussen een SSF en
de sterfte is in 10% van alle gevallen vastgesteld.
Bij de casus met SSF’s zijn gemiddeld drie
verschillende typen zorgverleners betrokken
geweest. De casus met een waarschijnlijke of
zeer waarschijnlijke relatie tussen de SSF’s
en de sterfte zijn kort weergegeven met de
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aanbevelingen direct uit de auditgroepen en de
meer algemene aanbevelingen door een landelijke
audit/zorgverlenersgroep. Aanbevelingen zijn
geformuleerd op het gebied van organisatie van
de zorg, het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen
(zoals voor minder leven voelen, handelwijze bij
verdenking op foetale groeivertraging, foetale
bewaking tijdens de bevalling), gangbare zorg,
communicatie, documentatie (medisch dossier),
onderwijs en training (zoals reanimatie van de
pasgeborene).
Conclusie
In het eerste jaar van de perinatale audit is veel
bereikt. De gegenereerde aanbevelingen zijn
grotendeels direct lokaal te implementeren,
hetgeen ook al gebeurt. Daarnaast zijn meer
algemene aanbevelingen opgepakt door de
(gezamenlijke) beroepsgroepen.
Trefwoorden
perinatale audit, perinatale zorg, à terme
perinatale sterfte, kwaliteit van zorg.
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Summary
Perinatal mortality audit in the Netherlands in
2010; what are the results?
Objective: to describe the results from perinatal
mortality audit of term born children in 2010.
Of all maternity units and surrounding midwifery
practices 97% participated in perinatal audit, in
which all health professionals were involved. Of
222 cases results were recorded and in 116 cases
212 substandard (care) factors were noticed.
These were diversions of guidelines (37%) and of
common practice (42%). On average, three health
care professional were involved in cases with
SSF. The relationship between the substandard
factor and mortality was (very) likely in 10%
of all cases. These cases are described with
recommendations from local audits and with
general lessons for improvement of perinatal
care. Recommendations were formulated in
the field of professional organization of care,
development of new guidelines (e.g. decreased
fetal movement, management of fetal growth
restriction, monitoring fetal well being during
delivery), for common practice, communication,
documentation, education and training (e.g.
resuscitation of the newborn).
In the first year of perinatal audit a great deal of
the objective is achieved. The recommendations
are suitable for direct local implementation
and this is happening already. More over the
professional organisations are working together on
the generated general recommendations.
Verantwoording
Dit artikel is mede gebaseerd op het rapport
Stichting Perinatale Audit Nederland. A terme
sterfte 2010. Perinatale audit: de eerste
verkenningen. Utrecht, 2011.
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Dit onderzoek was niet mogelijk zonder de
inspanning van alle perinatale zorgverleners
die deelnemen aan de audit: verloskundigen,
gynaecologen, kinderartsen/neonatologen,
verpleegkundigen, pathologen en anderen.
De redactiecommissie voor het rapport
‘À terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste
verkenningen’ bestaat uit:

Prof.dr. J.M.W.M. Merkus, voorzitter
Drs. H. Burggraaff, huisarts (Amsterdam)
Dr. J. van Dillen, gynaecoloog (Nijmegen)
M.A.A. Hermus MSc, eerstelijns verloskundige
(Oosterhout)
J.L.A.M. van Hilligersberg‑Schilder, kinderarts
(Nieuwegein)
L.J.G. Jongmans, klinisch verloskundige
(Veldhoven)
Dr. P.G.J. Nikkels, patholoog (Utrecht)
Dr. H.P. Oosterbaan, gynaecoloog/perinatoloog
(‘s-Hertogenbosch)
Dr. B.J. Smit, kinderarts/neonatoloog (Rotterdam)
Dr. H.C.J. Scheepers, gynaecoloog/perinatoloog
(Maastricht)
Dr. A. Timmer, patholoog (Groningen)
Adviseur: dr. J.J.H.M. Erwich, gynaecoloog/
perinatoloog (Groningen)
Auteurs
dr. M. Eskes, gynaecoloog n.p.
drs. A.J. Waelput, verloskundige n.p.
prof. dr. H.W. Bruinse, bestuursvoorzitter
prof. dr. J.M.W.M. Merkus, oud-bestuursvoorzitter
Stichting Perinatale Audit Nederland (PAN), Domus
Medica, Utrecht.
dr. H.A.A. Brouwers, kinderarts/neonatoloog.
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie
Vrouw en Baby.
dr. J.J.H.M. Erwich, perinatoloog.
Universitair Medisch Centrum, Groningen, Afd.
Obstetrie en Gynaecologie.
Belangenverstrengeling
Er is geen melding gemaakt van
belangenverstrengeling.
Financiële ondersteuning
De activiteiten van de Stichting Perinatale Audit
Nederland (PAN) worden mogelijk gemaakt door
een instellingssubsidie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Contact
Stichting PAN
Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht.
dr. M. Eskes
e martine.eskes@perinataleaudit.nl
t 030-2823936
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Norprolac® bij hyperprolactinemie
Geen noodzaak voor
echocardiografische controles
• Norprolac® bevat quinagolide
• Dit is geen ergotalkaloïde
• Quinagolide is een selectieve
D2-receptoragonist
• Met de handige startverpakking
stelt u de patiënt in één week in
op Norprolac®
Norprolac® is geïndiceerd voor
hyperprolactinemie (idiopatisch of
veroorzaakt door een prolactineafscheidend micro- of macro-adenoom
van de hypofyse).
Norprolac®, ook van Ferring

Reducing prolactin. Taking control.
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Voor uitgebreide informatie zie elders in dit blad.

Ferring, uw partner in fertiliteit en obstetrie

Versie en extractie van
het dwarsgelegen tweede
kind van een tweeling
Deel 2: Praktijk
A.T.M. Verhoeven

In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie is het eerste deel van dit
artikel, “Versie en extractie van de tweede van een
tweeling” geplaatst. Hierin werd de geschiedenis van
de versie en extractie besproken. In deel 2 wordt de
praktische uitvoering behandeld. Dit mede naar aanleiding van vijf jaar ervaring tijdens de cursus Operatieve Verloskunde.

Inleiding
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“Een sectio op de tweede van een tweeling is meestal
onnodig” 1-7
Vrijwel de enig overgebleven indicatie voor een gecombineerde in- en uitwendige versie en extractie aan de stuit is een niet in lengteligging te keren
dwarsligging bij de tweede van een tweeling. Na de
geboorte van het eerste kind van een potentieel monozygote tweeling wordt snel afgenaveld vanwege de
kans op placentaire vaatverbindingen, waardoor het
tweede kind bloed naar het eerste zou kunnen verliezen. Tevens controleert men de hartfrequentie, de
ligging uitwendig, eventueel echografisch. Dan wordt
getoucheerd en bij een lengteligging wordt, – eventueel onder impressie van het hoogstaand voorliggend deel – buiten een wee de bijna altijd aanwezige
vochtblaas gebroken en kan eventueel een schedel
electrode worden aangebracht.
Bij een dwarsligging verricht men buiten een wee
een uitwendige versie tot een hoofd- of stuitligging.
Mislukt zo’n versie dan gaat men over tot de gecombineerde in- en uitwendige versie, met aansluitend extractie aan de stuit.
De prognose voor het kind is dan niet slechter dan bij
een secundaire sectio caesarea.1,2 Het uitgangspunt is
dan ook een vaginale baring na te streven.
Ongeacht de ligging heeft 6 à 10% van de tweede kinderen een slechtere start dan de eerste, zelfs indien
zij binnen 20 minuten na de eerste geboren worden!4

Aandachtspunten bij de versie en extractie
Indicatie
Uitwendige versie uit dwarsligging van de tweede
van een tweeling tot een lengteligging mislukt. Laat
de vliezen zo lang mogelijk staan en geef op de verloskamer eventueel een tocolyticum.
Plaats
Bij voorkeur in de operatiekamer. Dit in verband met
de vereiste algehele anaesthesie voor een perfecte
uterusrelaxatie én om bij eventuele moeilijkheden direct te kunnen overgaan tot sectio ceasarea.
N.B. Bij de rug achter of boven, waardoor het voetje ‘voor het grijpen’ ligt is algehele anaesthesie voor
zeer ervarenen niet per se nodig. Er zijn klinieken
met ruime ervaring waar de ingreep als routine op
de verloskamer, zonder narcose plaats vindt.
Hulppersonen
- anaesthesioloog
- kinderarts
- operatiekamer- en verloskamerpersoneel
-	haal zo mogelijk een in versie en extractie ervaren
gynaecoloog erbij.
N.B.: aanwezigheid van de partner is om psychologische redenen niet gewenst!
Anaesthesie
Perfecte relaxatie van uterus, en buik-, en bekkenbodemspieren is essentieel! Daarmee wordt voorkomen dat de contractiering zich tijdens de extractie
aanspant, hetgeen een ernstige belemmering van
de extractie oplevert. Dit kan niet voldoende zeker
met spinaal-, of epiduraalanaesthesie worden voorkomen. Bij halothaan is het risico van atone nabloeding verhoogd: daarom bestaat een voorkeur voor
propofol, eventueel +50-100 µg nitroglycerine i.v.
(cave RR-daling) of enfluraan. Aangeraden wordt om
zo’n beleid tevoren protocollair af stemmen met alle
dienstdoende anaesthesiologen!
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Afbeelding 1 (boven): ligging van de vrouw
Afbeelding 2 (onder): positie van de obstetricus bij
ingaan met de linker hand

Afbeelding 3 (boven): 3 Tempi van de versie.8
Afbeelding 4 (onder): Main d’accoucheur; konische
houding hand bij het ingaan in de vagina, en de
cervix.11

Kinderarts
De kinderarts moet tenminste op de hoogte zijn,
en altijd binnen enkele minuten in de verloskamer/
operatiekamer aanwezig kunnen zijn. Buiten kantooruren zal hij/zij dus in huis moeten komen. Het is
‘wijs als hij/zij bij de partus aanwezig is’.

Desinfectie
Bij de vrouw: buikwand, vulvovaginaal, perineum en
anus. Deze steriel afdekken.
Bij de accoucheur: handen en onderarmen d.m.v.
lange handschoenen tot elleboog, voorts operatiekleding! Glijmiddel steriele olie of hibitane crème, vooral op de rugzijde van de lange handschoenen.

Aanbevolen ligging van de barende vrouw
Rugligging met heup licht gebogen (geen steen
snedeligging i.v.m. rekking perineum)
– dwarsbed: nates iets over de rand, i.v.m. extractie
naar dorsaal;
–beensteunen in hoek van 45°, zodat de knieën net
boven het niveau van de buik komen (afbeelding 1).
Voorzieningen
Echoapparatuur: bepaal de ligging direct voorafgaand aan de desinfectie; waakinfuus, syntocinon,
weeënremmers. Catheterisatie van de blaas.

Positie van de verloskundige
De verloskundige staat of zit links van de vrouw bij
ingaan met linker hand. Hij of zij staat of zit rechts
van de vrouw bij ingaan met rechter hand (afbeelding 2). Als men staande opereert kan de operatietafel op de hoogte van de taille worden gebracht.
Oefenen van de versie en extractie
Naast regelmatige fantoomoefeningen kan men de
versie en extractie oefenen tijdens een sectio caesarea als men bij voorbeeld lastig grip krijgt op een
nog hoogstaand hoofd.
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Afbeelding 5 (boven): introductie en tegendruk11
Afbeelding 7 (onder): rug voor11. Opzoeken onderste
voet door langzaam langs de flank, stuit, en het
dijbeen naar de voet af te glijden.

Afbeelding 6 (boven): keuze van de inwendige hand8
Afbeelding 8 (onder): onderscheid hand en voetje8

De eigenlijke versie en extractie bestaat uit
vier tempi.

Tempo I (afbeeldingen 4, 5 en 6)
Men moet langzaam en rustig te werk gaan en de
binnenkant van de uterus zo min mogelijk aanraken:
dat veroorzaakt, ondanks diepe narcose een enkele
keer toch weeën. Bij een wee altijd direct even stoppen en niet bewegen. De handpalm ligt dan tegen
het kind tot de wee over is.
De uitwendige hand oefent op de fundus tegendruk
uit en voorkomt daarmee het afscheuren van uterus
van de vagina (colpaporrhexis).
Men gaat in met de hand aan de kant van de stuit,
dus waar de voetjes meestal zullen liggen. Dit voorkomt het met gekruiste armen moeten werken.
Omdat het eerste kind al geboren is, is de vagina

I: Beide handen aan het hoofdeind om het hoofd
en schouder omhoog van de bekkeningang weg te
brengen. Bij de tweede van een tweeling met nog
niet of pas zeer recent afgelopen vruchtwater zal
dit niet moeilijk zijn.
II: Beide handen aan de kant van de stuit; de uitwendige hand presenteert de stuit voor het pakken van een voetje met de inwendige hand.
III: de uitwendige hand weer bij het hoofdeinde
duwt het hoofd craniaalwaarts; de inwendige
hand aan het voetje. (afbeelding 3)
IV: de stuitextractie
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Afbeelding 9: Terwijl aan de voet wordt getrokken
wordt met de uitwendige hand het hoofd naar de
fundus geduwd.11

Afbelding 10: De kering is volbracht. De knie staat in
de vulva.11

meestal wijd genoeg; bij onvoldoende ruimte voor
manipulatie kan een episiotomie soms nodig zijn:
dan is extra voorzichtigheid geboden bij het inbrengen van de hand! Breek eventueel de vochtblaas,
maar laat het vruchtwater dan door de hand in de
vagina te ontplooien zo langzaam mogelijk weglopen; door meteen met de hand en (afsluitende) pols
in de baarmoederholte voort te dringen, sluit men
de vruchtzak zodanig af, dat veel vruchtwater achterblijft en de kering gemakkelijk kan plaats vinden.
Er zijn ook voorstanders van het tussen de vliezen en
uteruswand voordringen met intacte vliezen (geeft
mogelijk meer kans op infectie, bloedingen en loslating placenta?), en het door de vliezen heen vastgrijpen van een voetje, ook om navelstrengprolaps te
voorkomen.
Bij een dwarsligging bestaan er vier mogelijke liggingen van de rug met nog tussenstanden, namelijk:
1. rug voor (ventraal)
2. rug achter (dorsaal)
3. rug boven (craniaal)
4. rug onder (caudaal)

Bij de rug voor is dat het onderste voetje: dat ligt
meestal achter.

RUG VOOR
Tempo II (afbeeldingen 7 en 8)
Het opzoeken van een voetje is meestal makkelijk.
Men zoekt dat voetje dat gelijknamig is met de bekkenhelft: dus het rechter voetje in de rechter bekkenhelft, en het linker voetje in de linker bekkenhelft. Zo
bewerkt men dat de voorste bil niet achter de symfyse hokt, en de rug naar voren draait.

Tempo III (afbeeldingen 9 en 10)
Als het voetje in de pistoolgreep is gevat begint pas de
inwendige kering. Men oefent dan met de uitwendige
hand druk uit op het hoofd naar het midden van de
fundus uteri. Pas als dit gelukt is trekt men aan het
voetje en wel sterk naar dorsaal en en naar caudaal.
Wanneer het been met de knie in de vulva staat is de
kering gelukt en vindt direct de extractie plaats.

Als men zich aan deze regel houdt dan komt men altijd aan het voetje en vermijdt men verwisseling met
een handje. Als door het al langer afgelopen vruchtwater de vier extremiteiten dicht op elkaar liggen
wordt het moeilijker. Men herkent de voet aan de
vorm van de hiel, de loodrechte stand op het onderbeen, de korte tenen, waarvan de toppen in een hellende rechte lijn liggen. Flexie is alleen mogelijk naar
dorsaal en plantair. De hand ligt in het verlengde van
de onderarm, de vingers zijn langer dan de tenen, de
vingertoppen vormen een gebogen lijn met de grootste hoogte bij de middelvinger, flexie is mogelijk naar
alle richtingen. Haal nooit een voetje af zonder de
hiel als baken te hebben herkend!
De uitwendige hand drukt de stuit in de richting van
de inwendige hand. De uitwendige hand is even belangrijk als de inwendige; iedere actie begint steeds
met de uitwendige hand. Het resultaat hangt af van
de samenwerking van beide handen.
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Afbeelding 11 (boven): rug achter, stuit rechts: afhalen
van het rechter, bovenste beentje
Afbeelding 12 (onder): kering bij de rug achter: de
voorste voet is gepakt 10

Afbeelding 13 (boven): rug achter: kering op beide
voeten10
Afbeelding 14 (onder): rug craniaal; voorste voetje
gepakt

RUG ACHTER:
Bij de rug achter wordt bij voorkeur het bovenste
voetje gepakt: dat ligt meestal gekruist op de buik
(zie afbeelding 11). Soms mislukt de kering makkelijk doordat er een verdraaiing om de as van het kind
plaats vindt (afbeelding 12).
Daarbij mislukt de kering door een verdraaiing om
de as van het kind. In dat geval kan men het beste
beide voetjes tegelijk afhalen (afbeelding 13).

RUG BENEDEN (afbeelding 15)
Moeilijkheden:
1. U
 itgezakte arm: dit zal zich niet vaak voordoen
bij de tweede van een tweeling. (zie afbeelding
16). Alléén als dit gebeurt op het moment van het
aflopen van het vruchtwater, en als daarbij alles al gereed was voor een versie en extractie
dan kan men een spoedversie en -extractie doen.
Als het vruchtwater echter al langer is afgelopen
ontstaat het gevaar van de verzuimde dwarsligging
en is een sectio caesarea aangewezen. In dat laatste geval kan men als het een multipara betreft in
narcose nog beoordelen of een versie en extractie
toch nog makkelijk gaat.

RUG BOVEN (afbeelding 14)
Bij de rug boven wordt het voorste voetje gepakt.
De benen kunnen ook gestrekt liggen; dan moet men
ze bij het hoofdeinde opzoeken.
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Afbeelding 15 (boven): rug caudaal, voorste voet
gepakt 12
Afbeelding 16 (onder): uitgezakte arm met lisje van
Justine Siegemundin 10

Afbeelding 17 (boven): extractie aan onderbeen.11
Afbeelding 18 (onder): extractie aan dijbeen

2. Verkeerde voetje gepakt. Men moet dat accepteren; er is dan iets meer risico dat de voorste bil
tegen de symfyse hokt bij de extractie, doch in de
praktijk valt dat erg mee. Men kan bij hokken alsnog de andere voet pakken.
3. Draaiing om de as. Als er, vooral bij de rug achter,
door het gekruist zijn van de extremiteiten een zodanige draaiing om de as op treedt dat de versie
niet lukt, dan is het het beste om toch beide voetjes af te halen. (zie afbeelding 13)
4. U
 itzakken navelstreng: Het convoluut van de navelstreng in de handpalm naar boven brengen, opdat bij de versie (de pols sluit het ostium af) en bij
de extractie zo weinig mogelijk compressie der navelstreng zal optreden. Overigens is dat niet echt
een probleem.
Direct na de versie gaat men over tot de extractie.
Men zij daarbij ruimhartig met het zetten van een
episiotomie!

Tempo IV STUITEXTRACTIE (afbeeldingen 17, 18, 19)
Men pakt het onderbeen met de duim op de achterzijde: het is belangrijk dat die achterkant naar voren
wijst of door draaiing naar voren wordt gebracht,
omdat daardoor een achterwaartse draaiing van de
rug wordt belemmerd.
De andere vingers omvatten het gehele onderbeen.
Als belangrijkste volgt dan de tractierichting: loodrecht naar beneden, naar de voeten van de accoucheur! Hierbij dus door de knieën zakken!
Daarna grijpt de andere gelijknamige hand zo hoog
mogelijk het bovenbeen en trekt loodrecht naar beneden tot de heup ontwikkeld is. De duim van deze
hand komt op de bil, de overige vingers omvatten
stevig het bovenbeen.
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Afbeelding 19 (boven): extractie aan het voorste been
Afbeelding 20 (onder): aanhaken achterste heup

Afbeelding 21 (boven): tractie in richting voeten
accoucheur: duimen op sacrum; wijsvingers over de
cristae
Afbeelding 22 (onder): tractie naar dorsaal tot de
voorste scapulapunt zichtbaar is

Na passeren van de voorste trochanter trekt men
naar voren en ten slotte geheel omhoog om de achterste heup geboren te laten worden.
Zodra dat kan haakt de wijsvinger van de andere
hand in de achterste heup – niet met twee vingers
vanwege het daardoor mogelijk verhoogde risico van
een femurfractuur! De duim komt daarbij op de bil te
liggen zodat beide duimen parallel op het sacrum liggen (afbeelding 20)

getrokken tot de onderste rand van de voorste scapulapunt zichtbaar of voelbaar is (afbeeldingen 21 en 22).
Dan afhalen armpjes en ontwikkelen hoofd.16
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Nu wordt de stuit krachtig gepakt en met beide handen eerst naar voren en dan steil naar beneden

Advies: als bij het verschijnen van de onderrand
van de schouder de tegen de buik omhoog geslagen
achterste voet nog niet naar buiten valt, maar in de
vagina blijft steken, mag men nooit aan het been
trekken. Door de romp naar de kant van de rug te
bewegen valt het been vanzelf naar buiten!
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Veel voorkomende fouten zijn:
1.	tractierichting onvoldoende loodrecht naar dorsaal
of ventraal.
2.	twee vingers in de heup geeft meer kans op een
femurfractuur
3.	te vroeg begin ontwikkelen armpjes: pas als voorste scapulapunt zichtbaar/voelbaar is
4.	geen of onvoldoende expressie door een helper:
de armpjes slaan dan eerder op.
Na de geboorte
- actief nageboortetijdperk vanwege verhoogde kans
op atone nabloeding
- inspectie baringskanaal met bladspecula bij persisterend bloedverlies wegens verhoogde kans traumata door manipulaties; zorgvuldig hechten.
- v erhoogde kans op uterusruptuur
Complicaties
- asfyxie kind
-	neonatale morbiditeit (hematomen,fracturen,
plexus-brachialisletsel)
- psychische verwerkingsproblematiek.
Aanbevelingen
-O
 efen regelmatig op het fantoom en tijdens sectio
bij hoogstaand hoofd!
-V
 ersie en extractie alleen als het makkelijk gaat;
anders sectio! Dus bij voorbeeld geen versie en
extractie indien:
- het ingaan met de main d’accoucheur al moeilijk
is. (bij tweede van tweeling meestal niet moeilijk!)
- bij langer afgelopen vruchtwater (risico van verzuimde dwarsligging)
- als het eerste kind al met een kunstverlossing
geboren werd wegens een mechanisch baringsprobleem, en het tweede kind even groot/groter
wordt geschat.
- Bespreek na afloop de partus met echtpaar en het
team.
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Samenvatting
Versie en extractie bij niet te keren dwarsligging
van het tweede kind van een tweeling is in ervaren handen daarbij de beste wijze van bevallen.
Vaardigheid kan alleen verkregen worden door
fantoomoefeningen. In de praktijk wordt van deze
‘best practice’ soms afgeweken. Leerboekteksten
zijn vaak summier. Daarom wordt de geschiedenis
en de toepassing in heden en verleden beschreven.
Trefwoorden
Versie en extractie, meerling, dwarsligging, geschiedenis van de verloskunde.
Summary
Vaginal delivery of the second twin in transverse
lie by combined internal/external version and total
breech extraction is the best mode of delivery in
skilled hands if external version has failed. These
skills can only be acquired by practice training and
systematic drills. Sometimes this best practice is
obviated because of the absence of skills and logistics. Instruction in text-books is rather limited.
Therefore the history and a systematic survey of
the technique and logistics are described.

Key words
Combined version and total breech extraction,
twins, transverse lie, obstetric history.
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Wel eens een kip gekregen voor
het begeleiden van een bevalling?
Je bent hoogopgeleid en hebt een goede baan in de gezondheidszorg. Toch mis je iets: uitdaging,
meer verdieping. VSO, een internationale ontwikkelingsorganisatie, biedt je dat.
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Informatiebijeenkomst
zaterdag 1 september en
zaterdag 15 september

Als VSO’er lever je met je kennis en kunde een constructieve
bijdrage aan de ontwikkeling van een land en zijn bevolking.
Je ontvangt een salaris dat in het betreffende land gebruikelijk is.
En je komt terug met een schat aan ervaringen.
Wil je weten wat wij jou te bieden hebben? Kom op zaterdag
1 september of zaterdag 15 september naar de informatie
bijeenkomst. Kijk op www.vso.nl en meld je aan.

Er is werk aan de wereld.
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Laagste dosering
combinatietherapie HST beschikbaar1
0,5 mg oestradiol / 2,5 mg dydrogesteron
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ELONVA (corifollitropin alfa) – verkorte productinformatie

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

Meer informatie over Vesicare / verkorte productinformatie. Samenstelling. Vesicare 5
mg en Vesicare 10 mg filmomhulde tabletten bevatten respectievelijk 5 mg en 10 mg
solifenacinesuccinaat overeenkomend met 3,8 mg en 7,5 mg solifenacine. Solifenacine
is een competitieve, specifieke cholinerge-receptorantagonist. Therapeutische indicatie.
Symptomatische behandeling van urge-incontinentie en/of verhoogde mictiefrequentie
en aandrang zoals kan voorkomen bij patiënten met het overactieve blaas syndroom.
Dosering en wijze van toediening. De aanbevolen dosering voor volwassenen (inclusief
ouderen) is 5 mg eenmaal daags. Indien nodig mag de dosering worden verhoogd
tot 10 mg eenmaal daags. Vesicare tabletten kunnen met of zonder voedsel worden
ingenomen en dienen met wat vloeistof geheel te worden doorgeslikt. Vesicare
dient niet gebruikt te worden bij kinderen. Contra-indicaties. Overgevoeligheid voor
het werkzaam bestanddeel of voor één van de hulpstoffen; urineretentie; gesloten
kamerhoekglaucoom; myasthenia gravis; een ernstige gastro-intestinale aandoening
(met inbegrip van toxisch megacolon) en patiënten die hemodialyse ondergaan;
patiënten met ernstige leverinsufficiëntie; patiënten met ernstige nierinsufficiëntie of
matige leverinsufficiëntie die worden behandeld met een sterke CYP3A4-remmer zoals
ketoconazol. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik. Andere oorzaken
van frequent urineren (hartfalen of nierziekte) dienen te worden onderzocht voordat
de behandeling met Vesicare wordt gestart. Indien een urineweginfectie aanwezig
is, dient een passende antibacteriële therapie te worden ingezet. Voorzichtigheid
is geboden bij patiënten met klinisch significante obstructie van de blaas met een
risico op urineretentie; gastro-intestinale obstructie; risico op verminderde gastrointestinale motiliteit; gelijktijdige behandeling met een sterke CYP3A4-remmers, zoals
ketoconazol; hiatus hernia/gastro-esofageale reflux en/of gelijktijdige behandeling met
geneesmiddelen die oesofagitis kunnen veroorzaken of verergeren, zoals bisfosfonaten
en bij patiënten met autonome neuropathie. Voorzichtigheid is ook geboden bij
patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min) of met matige
leverinsufficiëntie (Child-Pugh score van 7 tot 9). De dagelijkse dosering mag voor deze
beide patiëntgroepen niet hoger zijn dan 5 mg. De veiligheid en werkzaamheid zijn
nog niet vastgesteld in patiënten met een neurogene oorzaak van overactiviteit van
de blaas. Angio-oedeem met luchtwegobstructie is gemeld bij sommige patiënten op
solifenacinesuccinaat. Indien angio-oedeem optreedt, dient solifenacinesuccinaat te
worden gestaakt en zal een geschikte behandeling moeten worden ingesteld. Omdat
solifenacine, zoals andere anticholinerge stoffen, wazig zien en soms slaperigheid
en vermoeidheid kan veroorzaken, kan het vermogen om voertuigen te besturen of
machines te bedienen negatief worden beïnvloed. Bijwerkingen. Zeer vaak (1/10) droge
mond; vaak (1/100, <1/10) constipatie, misselijkheid, dyspepsie, buikpijn en wazig zien;
soms (1/1.000, <1/100) urineweginfectie, cystitis, slaperigheid, dysgeusie, droge ogen,
droge neusslijmvliezen, gastro-oesofageale reflux, droge keel, droge huid, moeilijkheden
met mictie, vermoeidheid, perifeer oedeem; zelden (1/10.000, <1/1.000) duizeligheid,
hoofdpijn, colon-obstructie, fecale impactie, braken, pruritus, huiduitslag, urineretentie;
zeer zelden (<1/10.000) hallucinaties, verwarde toestand, erythema multiforme, urticaria,
angio-oedeem. Verlengde QT-tijd en torsade de pointes zijn gerapporteerd. Vesicare
is uitsluitend verkrijgbaar op recept. Volledige productinformatie is op aanvraag
verkrijgbaar bij: Astellas Pharma B.V. Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp Tel.: 071-5455854
Fax: 071-5455850. Laatste wijziging SmPC september 2011
Referenties: 1. SmPC Vesicare 5 mg en 10 mg (september 2011).
Astellas Pharma B.V., Postbus 108, 2350 AC Leiderdorp.
Tel: 071 - 5455854, Fax: 071 - 5455850.
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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
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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.
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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
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toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: vermoeidheid.Daarnaast zijn ectopische zwangerschap, miskraam en meerlingzwangerschap gemeld. Men veronderstelt
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omhulde tabletten Indicaties: Femoston continu 0,5mg/2,5mg en Femoston continu 1/5: Hormoonsuppletietherapie
(HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie bij postmenopauzale vrouwen, die op zijn minst een jaar postmeno
pauzaal zijn. Femoston 1/10 en Femoston 2/10: Hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van oestrogeendeficiëntie
bij postmenopauzale vrouwen. Femoston continu 1/5, Femoston 1/10 en Femoston 2/10: Preventie van osteoporose bij
postmenopauzale vrouwen die een hoog risico hebben op toekomstige fracturen en die andere producten die goed
gekeurd zijn voor de preventie van osteoporose niet verdragen of voor wie deze producten gecontraindiceerd zijn.
Bij alle Femoston producten is ervaring van behandeling van vrouwen ouder dan 65 jaar beperkt. Contra-indicaties:
Bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen, aanwezigheid of verdenking
van borstkanker of verleden van borstkanker, aanwezigheid of verdenking van hormoongevoelige tumoren of oestrogeen
gevoelige, kwaadaardige tumoren, aanwezigheid of verdenking van progestageengevoelige neoplasmata, vaginale
bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld, onbehandelde hyperplasie van het endometrium, verleden van
(idiopathische) veneuze tromboembolieën, actieve veneuze tromboembolieën, aanwezigheid van trombofilie, actieve
of recent doorgemaakte arteriële tromboembolische aandoening, acute leveraandoening of een verleden van lever
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worden voortgezet als de voordelen opwegen tegen de nadelen. Voor start of hervatting van de behandeling moet een
volledige anamnese worden afgenomen en gericht lichamelijk onderzoek te worden gedaan. Periodiek onderzoek van
de borsten, waaronder mammografie, uitvoeren conform richtlijnen voor gezonde vrouwen. Aandoeningen waarbij
controle noodzakelijk is: uterusmyomen, endometriose, progestageengevoelige neoplasmata, voorgeschiedenis van
risicofactoren voor thromboembolische aandoeningen, risicofactoren voor oestrogeengevoelige tumoren, hypertensie,
leveraandoening, diabetes mellitus met of zonder vasculaire symptomen, cholelithiasis, migraine of (ernstige) hoofdpijn,
SLE, voorgeschiedenis van endometriumhyperplasie, epilepsie, astma, otosclerose, vaginale bloedingen, verminderde
hart of nierfunctie en hypertriglyceridemie. Behandeling staken bij: geelzucht of verslechtering leverfuncties, signifi
cante bloeddrukstijging, voor het eerst optredende migraineachtige hoofdpijn, zwangerschap of ontdekken van een
contraindicatie. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose intolerantie, Lapplactase deficiëntie of
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purpura, chloasme of melasme die kunnen blijven bestaan na het staken van de behandeling, verergering van porphyria.
Andere bijwerkingen geassocieerd met oestrogeen/progestageen behandeling: benigne en maligne oestrogeenafhankelijke
neoplasmata, vergroting van progesteronafhankelijke neoplasmen, SLE, hypertriglyceridemie, mogelijke dementie,
(verergering van) epilepsie, arteriële tromboemboliën pancreatitis, toename schildklierhormonen. Zie voor de volledige
productinformatie de goedgekeurde SmPC teksten. Afleverstatus: U.R. Registratienummers: RVG 103887, 25549,
20311, 17490. Vergoeding en prijzen: Femoston wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen
naar de Zindex taxe. Registratiehouder: Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD, Hoofddorp. Telefoonnummer: 0888  222 688.
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Ingezonden brief

Een incomplete curettage
E.M. Bloemheuvel, S.F. Coppus, P.M. Geomini, M.Y. Bongers
N.a.v. PICO Bello ‘Een incomplete curettage: re-curettage of hysteroscopie resectie.’
NTOG vol. 129, juni 2012.

Wij hebben de PICO Bello ‘Een incomplete curettage: re-curettage of hysteroscopie resectie’ 1 met veel
belangstelling gelezen. Wij herkennen het knelpunt
‘hoe om te gaan met een abortusrest’. De auteurs
van de PICO concluderen dat de hysteroscopische resectie minder complicaties en grotere kans op zwangerschap geeft in vergelijking met re-curettage. Wij
betwijfelen echter de methodologische kwaliteit van
de gebruikte literatuur.
In de besproken studie van Rein et al2 worden twee
cohorten (42 patiënten die in de periode van februari
2004 tot 2007 een echo-geleide curettage ondergaan
versus 53 patiënten die in de periode 2007 tot 2010
een hysteroscopische resectie bij abortusrest ondergaan) vergeleken. De in- en exclusiecriteria zijn niet
duidelijk beschreven. De mogelijkheid van selectie
bias heeft directe consequenties voor de mate van
externe validiteit. Daarnaast is er een quasi-randomisatie uitgevoerd. Waarschijnlijk hebben de deelnemende klinieken in 2007 besloten te switchen van
re-curettage naar hysteroscopische resectie. De reden hiervoor wordt niet beschreven.
Er wordt een overzicht van de baseline-karakteristieken gegeven waarbij geen significante verschillen
tussen de twee groepen gezien worden. De onderzoekers verklaren zich niet nader over de keuze van
deze karakteristieken. Na welke termijn is sprake
van vaginaal bloedverlies? Vaginaal bloedverlies
treedt immers altijd op na een curettage. Over een
van de belangrijkste karakteristieken, namelijk de
grootte van de rest, worden geen uitspraken gedaan. Daarnaast is het trimester waarin de abortus
plaatsvond niet meegenomen in de baseline-karakteristieken terwijl in het artikel deze verdeling wel beschreven wordt voor de totale groep vrouwen (n=95).
Als dit verschillend is tussen de beide groepen is er
een grote kans op confounding.
De uitkomstmaten hebben een goede validiteit. De
onderzoekers beschrijven dat zij drie maanden na
zowel curettage als hysteroscopische resectie standaard een diagnostische hysteroscopie hebben uitgevoerd. Verder is er gekeken naar fertiliteit. De
patiënten zijn minimaal 24 maanden vervolgd met
een variatie van 8 tot 38 maanden. In de ‘groep
hysteroscopie’ is de follow-up langer, maar een uitleg hiervoor wordt niet gegeven. Het lijkt de resultaten echter rooskleuriger te maken. In figuur 2 is

een Kaplan Meier-curve weergeven van het percentage zwangerschappen in de tijd, die toont dat de
hysteroscopische curve plotseling weer een stijging
doormaakt na 30 maanden follow-up waardoor de
verschillen groter zijn.
Tenslotte wordt geen reden voor loss-to-follow-up
gerapporteerd (vijf patiënten in de hysteroscopie- en
drie patiënten van de re-curettagegroep). Het aantal
patiënten met adhesies is echter klein (twee patiënten bij de hysteroscopiegroep en twee in totaal bij de
re-curettagegroep) zodat het aantal loss-to-follow-up
wellicht vertekening van de resultaten heeft gegeven.

Conclusie
Gezien de matige methodologische kwaliteit van de
besproken studie kunnen wij de conclusie van de
auteurs van de PICO Bello dat een hysteroscopische
resectie prefereert boven een re-curettage bij een
abortusrest, niet ondersteunen. Evenmin wordt de
aanbeveling tot diagnostische hysteroscopie na curettage door enig bewijs ondersteund. De PICO Bello daagt ons uit tot een gerandomiseerd onderzoek
om duidelijkheid te krijgen in het klinische probleem
hoe om te gaan met restmateriaal na een curettage.
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Antwoord van de auteurs
We danken de collega’s voor hun reactie op en gedegen analyse van de gepubliceerde PICO Bello ‘Een
incomplete curettage: re-curettage of hysteroscopische resectie?’ We zijn blij te ervaren dat het knelpunt ‘hoe om te gaan met een zwangerschapsrest na
een curettage’ wordt herkend.
De besproken studie is inderdaad, zoals hierboven
aangegeven, van een matige methodologische kwaliteit. Echter, na een systematische literatuursearch
was dit het enige artikel waarbij curettage en hysteroscopische resectie werden vergeleken, bij vrouwen
na een incomplete curettage met als uitkomstmaat
de aanwezigheid van intra-uteriene adhesies.
Ondanks de methodologische beperkingen van de
studie vinden we dat er wel degelijk argumenten
zijn om een hysteroscopische resectie boven een recurettage te prefereren. Behalve de studie van Rein
et al.1 vergeleek Cohen et al.2 hysteroscopie en curettage bij vrouwen verdacht van een abortusrest
met als secundaire uitkomstmaat conceptie: (82,3%
versus 62,5%, p<0,03.) Hoewel de groepen in beide
studies klein waren, kwamen de resultaten overeen;
vrouwen in de hysteroscopiegroep waren vaker en
significant sneller zwanger. De veronderstelling dat
de grootte van de rest bepalend is voor de uitkomstmaat is niet bewezen en er bestaat geen wetenschappelijk bewijs hiervoor.
Hysteroscopie is daarnaast een geschikte methode
om het cavum uteri te beoordelen, minimaal invasief,
en biedt de mogelijkheid om zwangerschapsresten te
identificeren. Er kan, indien geen rest aanwezig is,
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van een dan niet-noodzakelijke ingreep worden afgezien en indien een zwangerschapsrest aanwezig,
kan deze selectief en onder zicht worden verwijderd
met als verondersteld voordeel dat het omliggende
endometrium niet of minder wordt beschadigd, wat
de kans op adhesies vermindert. Curettage is daarentegen een blinde procedure met potentieel meer
schade aan het endometrium en herhaalde curettage
geeft een tot 40% grotere kans op het ontstaan van
adhesies.
We zijn het met onze collega’s eens dat een gerandomiseerd onderzoek de volgende stap is om definitief
duidelijkheid te verkrijgen hoe om te gaan met een
zwangerschapsrest bij een incomplete curettage en
nodigen iedereen uit om dit, samen met ons, te implementeren.
Referenties
1. Rein, D.T., T. Schmidt, A. Hess, A. Volkmer & T.
Schöndorf Breidenbach Hysteroscopic management of residual trophoblastic tissue is superior
to ultrasound-guided curettage. M. J Minim
Invasive Gynecol. 2011;18(6):774-8.
2. Cohen, S.B., A. Kalter-Ferber, B.S. Weisz et al.
Hysteroscopy may be the method of choice for
management of residual trophoblastic tissue.
Jam Assoc Gynecol Laparosc. 2001;8:199–202.
S. Heemelaar, A.B. Hooker, E. Bakkum
Zie ook NTOG 2012 (05) p. 250.
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NOBT
Mediolaterale episotomie bij kunstverlossing
beschermend tegen totaal ruptuur
S.F.P.J. Coppus
e s.coppus@mmc.nl

de Vogel J, van der Leeuw-van
Beek A, Gietelink D, Vujkovic
M, de Leeuw JW, van Bavel J,
Papatsonis D.
Am J Obstet Gynecol, 2012,
206(5):404.e1-5.

Een kunstverlossing is een gekende risicofactor voor het optreden van obstetrische
anale sfincter letsels. De literatuur kent tegenstrijdige resultaten of een mediolaterale
episiotomie al dan niet beschermend werkt tegen het optreden van sfincterletsel.
Deze studie was een retrospectieve cohortstudie die alle à terme eenlingbevallingen
tussen 2001 en 2010, waarbij een vaginale kunstverlossing werd verricht, analyseerde. In totaal werden van 2861 vrouwen maternale en obstetrische karakteristieken
geanalyseerd met behulp van een logistisch regressiemodel. In 81% van de gevallen
werd een mediolaterale episiotomie geplaatst. Vrouwen in deze groep bevielen vaker
per forcipale extractie (12,7% vs 3,9%), vaker van kinderen met achterhoofdligging
met achterhoofd achter (13,2% vs 9%), vaker primipara (87,6% vs 73,5%) en bevielen
vaker met epiduraal anesthesie (22,3% vs 13,8%). Een vacuümextractie werd vaker
verricht in de groep zonder episiotomie (96,1% vs 86,2%). In totaal bedroeg het percentage sfincterletsels 5,7%, bij de vacuümextractie 5,9% en na forcipale extractie
3,2%. Het absolute risico op sfincterletsel was 3,5% na episiotomie, versus 15,6%
in de groep zonder episiotomie (OR 0,19, 95% BI 0,14-0,26). Na multivariabele analyse, waarin correctie voor zwangerschapsduur, pariteit, geboortegewicht, leeftijd,
epiduraal anesthesie, indicatie voor kunstverlossing, presentatie van het caput, en
duur van de uitdrijving bleef de beschermende associatie vrijwel ongewijzigd (OR
0,17, 95% BI 0,12-0,24). Gezien de verschillen in absolute risico’s moet men twaalf
keer een episiotomie zetten om één sfincterletsel te voorkomen. Hoewel de auteurs
de beperkingen van hun retrospectieve studie onderkennen, pleitten zij voor het
standaard gebruik van een episiotomie bij de vaginale kunstverlossing, gezien de zes
keer kleinere kans op sfincterletsel.

No effect of the FitFor2 exercise programme
on blood glucose, insulin sensitivity, and
birthweight in pregnant women who were
overweight and at risk for gestational diabetes:
results of a randomised controlled trial
J.W. Ganzevoort
e j.w.ganzevoort@amc.uva.nl
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Oostdam N et al.
BJOG 2012 mei

Er is een bekende associatie tussen gewicht alsook gewichtstoename tijdens de
zwangerschap en diabetes gravidarum (DG). De auteurs onderzochten in een gerandomiseerd design de effectiviteit van een oefenprogramma bij patiënten met
overgewicht/obesitas en risico op DG (voorgeschiedenis van DG of macrosomie, familieanamnese). Patiënten (n=121) werden gerekruteerd in ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken in de periode 2007-2011. Patiënten kregen normale zorg (n=59)
of een trainingsprogramma (n=62) bestaande uit tweemaal per week een uur aerobe inspanningen en krachttraining. Intention-to-treat-analyse liet geen effect zien
van het trainingsprogramma op moederlijk nuchter glucose- of insulinegevoeligheid,
noch op geboortegewicht van de baby. De auteurs weten dit aan lage compliantie in
de behandelgroep (slechts 16% van de vrouwen had meer dan de helft van het aantal
sessies gevolgd; deze vrouwen waren vaker dan gemiddeld blank, hoger opgeleid en
nullipara). Andere opzet van interventies die leiden tot betere compliantie moeten
volgens de auteurs nu nader onderzocht worden.
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Further evidence that culture media affect perinatal outcome: findings after transfer of fresh
and cryoperserved embryos
V. Mijatovic
e mijatovic@vumc.nl

Nelissen EC, van Montfoort AP,
Coonen E et al.
Hum Reprod 2012; 27:1966-76.

De vervolgrapportage op een eerdere studie van deze Maastrichtse groep toont weer
aan dat embryokweekmedium van invloed kan zijn op de perinatale uitkomst van
een kind verwekt middels IVF/ICSI. In deze prospectieve cohortstudie werden de
perinatale uitkomsten van 294 levendgeboren eenlingen verwekt na verse embryotransfer (ET), 67 eenlingen verwekt na cryo ET en 88 kinderen voortkomende uit 44
tweelingzwangerschappen verwekt na verse ET bestudeerd. De verkregen embryo’s
werden middels alternerende allocatie in één van twee kweekmedia (Cook versus Vitrolife) geplaatst. Deze singlecenterstudie liep van 2003-2006 in het UMC Maastricht.
Patiënten jonger dan 40 jaar en een BMI lager dan 30 werden geïncludeerd. Geëxcludeerd werden patiënten die voor PGD werden verwezen alsmede ook patiënten
die behandeld werden middels eiceldonatie. Deze studie toont aan dat kweken in
het medium van Cook resulteert in een significant lager geboortegewicht en dysmaturiteit in vergelijking tot eenlingen geboren na kweken in het medium van Vitrolife.
Er werd geen verband gevonden tussen kweekmedium en zwangerschapsduur. In de
groep tweelingen werd een significant verschil in geboortegewicht gevonden tussen
de twee kinderen ten nadele van het kweekmedium van Cook. De auteurs speculeren over de oorzaak van de waargenomen verschillen. Mogelijk spelen epigenetische
fenomenen een rol. Verder onderzoek is nodig om deze waarnemingen te bevestigen
en het mechanisme te ontrafelen dat zich schuilt houdt achter deze bevindingen.

The effect of postponement of first motherhood
on permanent involuntary childlessness and total fertility rate in six European countries since
the 1970s
R.M.F. van der Weiden
e r.vanderweiden@sfg.nl

Te Velde E, Habbema D, Leridon H,
Eijkemans M.
Hum Reprod 2012; 27: 1179-1183.

Dit onderzoek beschrijft de gevolgen van uitstel van de eerste zwangerschap op blijvende onvrijwillige kinderloosheid en de totale vruchtbaarheid ratio in zes Europese
landen aan de hand van een simulatiemodel en een hypothese over het gebruik van
IVF/ICSI. Van drie landen (Nederland, Zweden en Tsjechië) waren gegevens beschikbaar vanaf 1970, van drie landen (Oostenrijk, Spanje en West-Duitsland) vanaf 1985.
Het gebruikte simulatiemodel negeert andere trends (bv. toename obesitas) en gaat
uit van de volgende premissen, oorspronkelijk geformuleerd in een populatie zonder
gebruikmaking van anticonceptie:
1) een leeftijdsafhankelijke afname in zwangerschapskans;
2) een leeftijdsgebonden toename in een ongunstige zwangerschapsuitkomst en
3) een bekende leeftijdsverdeling binnen de populatie van de leeftijd waarop het
eerste kind wordt geboren.
De auteurs berekenen het compensatoir effect van IVF/ICSI binnen dit model en vermoeden dat nog geen 25% van diegenen die in aanmerking zouden komen voor IVF/
ICSI deze behandeling daadwerkelijk ondergaat.
Blijvende onvrijwillige kinderloosheid verdubbelde in de onderzochte periode tot een
percentage tussen 4 en 7%, afhankelijk van het onderzochte land. Wanneer alle koppels, die daarvoor in aanmerking zouden komen, IVF/ICSI zouden hebben ondergaan
dan zou het effect van uitstel nagenoeg zijn geneutraliseerd.
Zonder uitstel zou de totale vruchtbaarheidsratio in de onderzochte periode met 0,03
tot 0,05 (extra) zijn toegenomen. Dit kan worden toegeschreven aan een lage ratio in
het begin van de onderzochte periode (invloed anticonceptie), gevolgd door een inhaalslag op latere leeftijd waarin de meeste koppels nog slaagden.
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Poliklinische hysteroscopische poliepectomie
wint terrein
S.F.P.J. Coppus
e s.coppus@mmc.nl

van Dijk LJ, Breijer MC, Veersema S,
Mol BW, Timmermans A.
Gynecol Surg 2012, 9(2):163-168.

In deze studie is geïnventariseerd hoe in 2009 de Nederlandse praktijk was wat betreft het verwijderen van benigne endometriumpoliepen. Daarnaast werden de resultaten afgezet tegen een inventariserende studie uit 2003. Van de 837 aangeschreven
gynaecologen beantwoordden 585 (70%) de vragenlijst. In het merendeel van de gevallen werd in dagopname behandeld (74%), onder algehele of regionale anesthesie
(54%) en onder direct hysteroscopisch zicht (91%). Gynaecologen in een opleidingsziekenhuis werkten vaker in een poliklinische setting vergeleken met gynaecologen
in een niet-opleidingsziekenhuis (43% vs 19%). Deze resultaten waren vergelijkbaar
met 2003. Er is echter sprake van een stijging in het aantal gynaecologen dat een poliepectomie verricht met lokale of geen anesthesie (46% vs 22%). Tevens werd vaker
hysteroscopisch gewerkt (91% vs 64%) en is er een toename in gebruik van 5 Fr elektrochirurgisch materiaal (44% vs 19%). De auteurs concluderen dat er in Nederland
vooruitgang is in de hysteroscopische poliepectomie.

Should cervical favourability play a role in the
decision for labour induction in gestational
hypertension or mild pre-eclampsia at term?
An explanatory analysis of the HYPITAT trial
S.A. Scherjon
e sicco.scherjon@gmail.com
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P Tajik, K van der Tuuk, CM
Koopmans, H Groen, MG van
Pampus, PP van der Berg, JA van
der Post, AJ van Loon, CJM de
Groot, A Kwee, AJM Huisjes, E
van Beek, DNM Papatsonis, KW
Bloemenkamp, GA van Unnik, M
Porath, RJ Rijnders, RH Stigter, K
de Boer, HC Scheepers, AH Zwinderman, PM Bossuyt, BW Mol
BJOG 2012; 119: 1123-1130

In deze ‘post hoc’ analyse van patiëntgegevens uit de Hypitattrial is gekeken of het
succes van een inleiding (bij een hypertensieve patiënte) afhankelijk is van aspecten
van de cervix, bepaald met de Bishopscore èn met een (echografische) meting van
de cervicale lengte (CXL). Drie logistische regressiemodellen voor de respectievelijke uitkomsten ‘hoog maternaal risico’ (MR); sectio (CS) en ‘niet optimale neonatale
uitkomst’ (NU) met de verklarende variabelen wel of niet ingeleid, en CXL (en de
interactie daartussen), waarna de regressie werd herhaald met de Bishopscore in
de plaats van de CXL. Uitkomsten werden gerapporteerd in waarschijnlijkheidsgrafieken. In de afwachtgroep neemt de kans op een MR toe (+32%/cm) met de CXL,
terwijl deze kans in de inleidgroep lager is en zelfs heel licht (-3%/cm) afneemt met
de CXL (verschillend tussen de twee groepen). Het SC is in de afwachtgroep hoger en
vertoont – net zoals in de inleidgroep – een toename met de CXL van respectievelijk
+31%/cm en 14%/cm (niet verschillend tussen de groepen). Met betrekking tot de NU
werden geen verschillen gevonden. Met de Bishopscore in de modellen werden vergelijkbare uitkomsten gevonden (echter niet statistisch verschillend).
Indien het onderscheid van een gunstige/ongunstige CXL onder/boven de 30 mm
wordt gelegd, wordt er bij de inleidgroep een verschil tussen deze groepen in bevallingsinterval van 0,,7 dagen en in de afwachtgroep van 1,4 dagen gevonden. In de
inleidgroep is er geen verschil in MR tussen de CXL groepen (33% en 32%), echter in
de afwachtgroep wel: ten nadele van de groep met een CXL > 30 mm; respectievelijk
(39% vs 49%). Hetzelfde werd ook gevonden voor de CS: voor de inleidgroep zijn er
geen verschillen in CS tussen de CXL groepen (14,6% en 14,8%); in de afwachtgroep
wordt wel een verschil in CS gevonden ten nadele van de groep met een CXL > 30
mm 18,2% vs 21,1%).
Concluderend wordt er alleen een in de afwachtgroep een verhoogd maternaal risico
gevonden bij een langere cervix, waardoor het juist in de groep patiënten met een
hypertensieve complicatie in de zwangerschap met een niet rijpe cervix het gunstig
is om de bevalling na te streven.

Focus

Uitblijvende menses na gebruik van
vaginale kruiden
D.J. Piersma, E.E.L.O. Lashley & B.W.J. Hellebrekers

Casus
Een 41-jarige vrouw, afkomstig uit Nigeria, bezocht
de polikliniek gynaecologie in verband met secundaire amenorroe, vage buikpijnklachten en onmogelijkheid tot coïtus. De amenorroe bestond sinds zes
maanden, daarvoor was de menstruatie maandelijks.
Op jonge leeftijd had patiënte een abortus provocatus ondergaan na een spontane zwangerschap. Er
was nu een actieve kinderwens, maar sinds tien jaar
een secundaire subfertiliteit. Haar voorgeschiedenis
vermeldde tevens een uterus myomatosus.
De patiënte vertelde, ter behandeling van de subfertiliteit en de uterus myomatosus, een uit Nigeria
afkomstig kruidenmengsel vaginaal ingebracht te
hebben. Na deze behandeling kreeg zij klachten van
dyspareunie en hierna apareunie.
Bij gynaecologisch onderzoek werd een forse, mobiele, uterus myomatosus gevoeld, tot boven de navel.
Bij vaginaal toucher een korte, geoblitereerde vagina
die 3-4 cm toegankelijk was. De cervix kon niet à vue
worden gebracht. Aanvullend werd een MRI verricht;
hierop een grote uterus met multipele intramurale en
subserosale myomen en in vagina veel bloederig materiaal. Geen van de myomen was verdacht voor het
afsluiten van de vagina en derhalve veroorzaken van
het haematokolpos.
Wij verrichtten bij patiënte een onderzoek in narcose. Er werd een geoblitereerde vagina gezien; de
adhesies werden scherp en stomp verwijderd. Hierbij kwam oud bloed van het van het haematokolpos
vrij, de cervix kwam helaas niet a vue en/of werd
niet als dusdanig herkend.
Bij nacontrole (zes weken) was de cyclus weer hersteld maar was coïtus nog steeds niet goed mogelijk.

voorafgaand aan chirurgisch ingrijpen.1
In veel landen worden alternatieve therapieën gebruikt voor tal van aandoeningen, waaronder uterus
myomatosus. Het gebruik van bepaalde kruidenmengsels wordt meestal geïndividualiseerd voor elke
patiënt, afhankelijk van de symptomen van de patiënt en de inschatting van de kruidengeneeskundige.2
Dit maakt het erg lastig om gerandomiseerd en gestandaardiseerd onderzoek te doen naar de werking
van de kruiden. In een review van Liu et al is het effect en de bijwerking van kruidenmengsels voor de
behandeling van myomen onderzocht. Uit 887 artikelen werden twee RCT’s geïncludeerd. De kruidenmengsels Huoxue Sanjie en Nona Roguy werden
vergeleken met respectievelijk mifepriston en een
GnRH-analoog. Er werden geen ernstige bijwerkingen
gerapporteerd, maar werking (slinken van myomen)
kon niet worden aangetoond.2 Het was niet mogelijk
om te achterhalen welk kruidenmengsel onze patiënte gebruikt heeft.
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Diagnose
Haematokolpos op basis van vaginale synechieën.

Commentaar
Als behandeling van een uterus myomatosus zijn zowel medicamenteuze als chirurgische methoden beschreven. Chirurgische technieken zijn abdominale,
laparoscopische of hysteroscopische myomectomie,
embolisatie of uterusextirpatie. Orale anticonceptiva
worden gebruikt om bloedingsproblemen en dysmenorroe tegen te gaan. Daarnaast worden GnRH-analogen gebruikt om myomen te laten slinken, meestal

MRI beeld in sagitale doorsnede waarop diverse
subserosale en intramurale myomen en uitgezet deel
van proximale vagina (haematokolpos)
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Het gebruik van een kruidenmengsel vaginaal werd
beschreven in een vergelijkbaar case-report uit
2009, waarbij etsende kruiden werden gebruikt om
een ‘nauwe’ vagina te behouden na een vaginale partus.3 Het gebruik van vaginale kruiden is bovendien
al langer bekend als vorm van vrouwenbesnijdenis.4
Sinds 1 mei 2011 geldt in Nederland een verplichte
registratie voor kruidengeneesmiddelen.5 Overigens
heeft dit niet betrekking op de werkzaamheid, maar
op de bewezen veiligheid van het desbetreffende
middel.
Naar aanleiding van bovenstaande casus bevelen wij
aan om altijd alert te blijven op alternatieve en/of
cultureel traditionele geneeswijzen bij de behandeling van een patiënt.
Literatuur
1 E.A. Steward Uterine fibroids The Lancet 2001;
Volume 357; Issue 9252; 293 – 298.
2 Liu, Jian Ping, Hong Yang, Yu n Xia, F. Cardini;
Herbal preparations for uterine fibroids;
Cochrane database Syst Review, 2011.
3 Maharajan, P.A., M. Carey, N. Agboola Haematocolpos following herbal treatment for fibroids
Trends in Urology Gynaecology & Sexual Health
2009; July/August; 30-31.
4 WHO Female genital mutilation, an overview.
Geneva: WHO, 1998.
5 Strengthening the regulation of herbal medicines
in Europe; Editorial; The Lancet 2011; Volume
377; 1466

Samenvatting
Kruiden worden gebruikt als alternatieve therapie, ook voor gynaecologische problemen. Wij
beschrijven een casus van een 40-jarige Nigeriaanse vrouw die kruiden had gebruikt wegens
een uterus myomatosus en infertiliteit. Na deze
behandeling kreeg zij klachten die bleken te berusten op vaginale synechieën. Naar aanleiding
van deze casus bevelen wij aan om altijd alert
te blijven op alternatieve en/of cultureel traditionele geneeswijzen.
Trefwoorden
Kruiden, haematokolpos, vaginale synechieën,
uterus myomatosus.
Summary
Herbal therapy is a form of medicine that is
still in wide use today, also for gynecological
problems. We present a case of a 40 year old
woman of Nigerian origin who had vaginal
herbal therapy because of uterine fibroids and
secondary infertility. After this treatment she
experienced problems with coitus and her
period was absent. MRI showed an enlarged
uterus with fibroids and a haematocolpos. In
an examination under anesthesia the symptoms
appeared to be based on vaginal synechiae.
The vaginal synechiae were cleaved and the
haematocolpos was discharged but coitus is still
difficult. We recommend to be always alert on
alternative treatments.
Keywords
Herbal therapy, haematocolpos, vaginal synechia, uterus myomatosus.
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Afgeronde studie: VUSIS 2
Volledige titel
The Value of Urodynamics prior to Stress Incontinence Surgery 2 Study.
Achtergrond
Bij vrouwen met klachten van stressincontinentie wordt een urodynamisch onderzoek (UDO) aanbevolen alvorens over te gaan tot een operatieve ingreep. Het is echter onduidelijk of het UDO bij deze patiëntengroep
daadwerkelijk leidt tot een betere klinische uitkomst en minder complicaties.
Vraagstelling
Is bij vrouwen met een eerste episode van stressincontinentie een strategie met standaard midurethrale sling
zonder UDO niet slechter dan een geïndividualiseerde behandeling gebaseerd op urodynamische bevindingen?
Studie-opzet
Multicenter diagnostische cohortstudie met gerandomiseerd gecontroleerde non-inferoriteitsstudie, uitgevoerd
in dertig Nederlandse ziekenhuizen. Patiënten werden geincludeerd tussen januari 2009 en november 2010.
Studiepopulatie
Vrouwen met klachten van stressincontinentie waarbij conservatieve maatregelen onvoldoende baat hadden
gehad en die in aanmerking kwamen voor een operatieve behandeling.
Interventie
Indien het UDO discordant was in relatie tot anamnese en lichamelijk onderzoek, werden de patiënten gerandomiseerd voor een operatieve behandeling (midurethrale sling) of voor geïndividualiseerd beleid.
Resultaten
268/578 vrouwen (46%) hadden een discordant UDO, waarvan 126 patiënten toestemming gaven voor randomisatie; 64 vrouwen kregen een operatie (midurethrale sling) en 62 vrouwen een geïndividualiseerd beleid.
Het verschil in gemiddelde verbetering van de klachten van urineverlies, gemeten met de urogenital distress inventory (UDI), was 3 punten ten gunste van de groep die direct een operatie onderging (43 ± 24 versus 40 ± 25,
95% CI -∞ tot 5, p=0.54). Er waren geen verschillen in subjectieve en objectieve genezing en met betrekking tot
complicaties.
Postoperatieve stressincontinentie kwam vaker voor bij vrouwen met detrusor overactiviteit (DO), 9/28 (32%)
versus 69/409 (17%) (OR 2,3, 95% CI 1.01-5.4). Een verbetering van incontinentieklachten werd aangegeven
door 23/28 vrouwen met DO (82%) versus 367/396 vrouwen (93%) zonder DO (OR 0,36, 95% CI 0,13-1,03).
Conclusie
Bij vrouwen met een eerste episode van stressincontinentie is een strategie met standaard midurethrale sling
zonder UDO niet slechter dan een geïndividualiseerde behandeling gebaseerd op urodynamische bevindingen.
Het UDO geeft daarnaast geen prognose voor een hele slechte uitkomst. Het UDO dient daarom niet meer standaard te worden uitgevoerd bij patiënten met ongecompliceerde stressincontinentie.
Verdediging
De verdediging van het proefschrift getiteld ‘The value of urodynamics prior to surgery for stress urinary incontinence’ vindt plaats op 25 oktober 2012 om 15.30 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel
Leijsen, S.A.L. van, K.B. Kluivers, B.W.J. Mol BWJ et al. Protocol for the value of urodynamics prior to stress
incontinence surgery (VUSIS) study: a multicenter randomized controlled trial to assess the cost effectiveness of urodynamics in women with symptoms of stress urinary incontinence in whom surgical treatment
is considered. BMC Women’s Health. 2009 Jul 21;9(1):22.
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Startende studie: HysNiche

Volledige titel
Hysteroscopic resection of uterine caesarean scar defect (niche) in patients with abnormal bleeding, a
randomized controlled trial.
Achtergrond
Bij patiënten met een sectio caesarea in de anamnese wordt in circa 60% een niche gevonden. Een niche
is een “littekendefect” in de voorwand van de uterus, die met echoscopie te zien is als een soort inkeping
vanuit het cavum uteri. Een niche kan post-menstruele spotting veroorzaken. In deze studie wordt onderzocht
of resectie van het distale deel van de niche en het coaguleren van de bodem van de niche leidt tot een
reductie van post-menstruele spotting en kosten in vergelijking met een groep waarbij een expectatief beleid
wordt gehanteerd tot drie maanden na randomisatie. Er is nog geen bewijs of interveniëren beter is dan een
expectatief beleid.
Vraagstelling
Wat is de effectiviteit (reductie in post-menstruele spotting en kosten-analyse) van de Hysteroscopische
Nicheresectie in vergelijking met een afwachtend beleid?
Studie-opzet
Multicenter RCT.
Studiepopulatie
100 patiënten met een niche en postmenstruele spotting.
Interventie
Hysteroscopische nicheresectie versus conservatief beleid.
Uitkomstmaten
Primair: post-menstruele spotting.
Secundair: kwaliteit van leven, kosten-effectiviteit, sexueel functioneren.
Stand van zaken
De studie is gestart in april 2012, inmiddels zijn er 14 deelnemende klinieken. De eerste randomisatie heeft
reeds plaatsgevonden.
Url
www.studies-obsgyn.nl/hysniche
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Heeft u een studie die voor de UNO in aanmerking komt? Aarzel niet contact met ons op te nemen!
Sophie Liem
e s.m.liem@amc.nl
Hannah van Meurs
e h.s.vanmeurs@amc.nl
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Geniet, Urgency onder controle

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

Bewezen effectief
• 38,9% doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus1
• Bewezen in de grootste
IVF-studie wereldwijd1

Minder complex
• Één injectie vervangt 7 dagelijkse
injecties met conventionele gonadotrofine1
310

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

Bewezen effectief. Minder complex.

Voor meer productinformatie zie SPC elders in dit blad.
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens ELONVA voor te schrijven.
Postbus 581, 2003 PC Haarlem, tel. 0800-9999000, e-mail: medicalinfo.nl@merck.com www.msd.nl, www.univadis.nl

ELO-2010-LSP-1504004-X
1211ELON10NL644J1210

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.

