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NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich
als doel de leden van de NVOG en andere specialisten, die werkzaam zijn op het
gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-plantingskunde, op de hoogte
te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. Het NTOG probeert
haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers.
De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepas-

sing 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

NVOG 125 jaar
S.A. Scherjon
De vereniging heeft op een haar passende wijze dit
jubileum gevierd. In het nu voorliggende decemberkerst-nummer, het laatste nummer van dit jaar, komt
dit jubileum op een paar plaatsen ter sprake. Daarnaast veel aandacht voor de subspecialisatie. Vanuit verschillende achtergronden worden aspecten
hiervan toegelicht. In de vereniging kwamen we er
niet goed uit. Misschien dat deze bijdragen ons weer
aan het denken zetten en toch weer -onverwachtewegen zich voordoen.
Ik kan me overigens wel voorstellen dat na zo’n jaar
de penningmeester op de laatste ledenvergadering
meedeelt om niets te reserveren voor een volgend
kroonjaar: het is voorlopig meer dan goed geweest
en wat zegt nu 130 jaar? Hoewel echt ook jammer,
want ik heb dit jaar een aantal zaken ervaren die
voor mij belangrijk waren of die ik niet had willen
missen. Daarom stel ik het zo op prijs dat de DVD
van het cabaret bijgevoegd is bij dit nummer. En dat
wil je collega’s en aanstaande collega’s ook niet onthouden. Een vereniging is meer dan alleen een electronische ‘chatbox’ of een beeldscherm. Bij een echte
vereniging ontmoet je elkaar en kun je daarna op
elkaar rekenen.

466

Wat ik daarnaast echt geleerd heb, is dat één van de
thema’s – de patiënt (compromisloos) centraal – hoe
de patiënt dat ook zelf ziet – een voor ons, nu en in
vooral de toekomst, een kenmerkend, leidinggevend
principe zal zijn, hoe triviaal dat klinkt, nu zo opgeschreven. We hebben de patiënt haar problematiek
altijd wel serieus genomen, hoewel we meestal denken het toch beter te weten (en dat zal in de meeste
gevallen ook wel zo zijn), maar we ontkomen er niet
aan om nu haar wens, hoe onredelijk soms ook, heel
serieus te nemen. Mogelijk dat dit alleen in de verloskunde heel sterk speelt, maar ook in de infertiliteit is de wensgeneeskunde prominent aanwezig.
Als een patiënt ons meedeelt dat het haar uitdrukkelijke wens is om – na uitgebreide counseling – per
sectio te willen bevallen, vooral bij een sectio in de
voorgeschiedenis, dan kun je na dit jubileumjaar niet
anders meer dan honoreren. Aan onze sterk geprotocolleerde – evidence based – indicaties voor fertiliteitsbehandeling heeft de patiënt maling, gezien het
buiten ons zicht in het buitenland gerealiseerde aanzienlijke aantal behandelingen, eicel-donatie graviditeiten en de indrukwekkende verhalen over de aan-

tallen patiënten die dagelijks naar België gaan voor
‘verdere’ behandeling. De jurist bekijkt de situatie
van de individuele patiënt net zoals de patiënt zelf,
evenzo het brede publiek en de schrijvende pers,
zeker als er een complicatie ontstaat. Wat dat betreft
was de voordracht van mevrouw mr. Kastelein over
‘de maatschappelijke positie van de gynaecoloog
vanuit juridisch perspectief’ heel duidelijk: wat hebben jullie toch met dat vaginaal bevallen? In de VS
zien we recentelijk een enorme stijging van de primaire sectio, omdat de ‘trial of labour’ bij zwangeren
met een sectio in de voorgeschiedenis op zijn minst
gehalveerd is en minder dan 10% van de patiënten
met een sectio in de voorgeschiedneis nog vaginaal
bevalt (getallen tot 2005). Als deze trend zich voortzet (en dat zal) dan bevalt er in de VS geen patiënt
meer vaginaal na een sectio in de voorgeschiedenis,
alles bij elkaar resulterend in een sectio percentage
op dit moment in de VS van tegen de 40%.1,2 Het is
goed te realiseren dat onze richtlijnen geschreven
zijn voor een algemene, maar specifieke patiëntgroep, maar dat de individuele patiënt daar nauwelijks een boodschap aan heeft. De wens van de jurist
en de patiënt om in de protocollen, richtlijnen en
bevalplannen heel precies de indicaties, grenzen en
tijdspaden te definiëren is belangrijk voor haar individuele casus, maar kan onmogelijk richtinggevend
zijn voor de gehele groep in het algemeen.
Hetzelfde dilemma kwam duidelijk naar voren op de
interactieve twitteravond ‘Hoe wil Nederland bevallen’. Ook daar veel onbegrip van de individuele patiënt over gevoerd beleid en een sterke wens van individuele herkenning en erkenning van eigen wensen.
Deze emoties, waar ik me aanvankelijk helemaal
niet in kon herkennen, maar gedurende de avond
steeds meer de realiteit ervan realiseerde, staan op
zijn minst op gespannen voet met onze op evidence
gebaseerde geprotocolleerde ‘beeldscherm’-geneeskunde. De patiënt herkent zich daarin mogelijk niet
meer, in ieder geval onvoldoende.
(1) B
 oyle, A., U.M. Reddy. Epidemiology of cesarean
delivery: the scope of the problem. Semin Perinatol. 2012; 36: 308-14.
(2) Grobman, W.A., Y. Lai, M.B. Landon, C.Y. Spong ,
D.J. Rouse, M.W. Varner, S.N. Caritis, M. Harper,
R.J. Wapner & Y. Sorokin, The change in the rate
of vaginal birth after caesarean section. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2011;24: 37–43.
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Naast geanimeerde gesprekken, werden de leden op
donderdag onder meer door Focco Boekkooi en Erik
Steegers bijgepraat over respectievelijk de BBC en de
wetenschap. (foto’s Hiemstra fotografie)

Op donderdagavond vond de reprise van Kut! Een
musical plaats. (foto’s Hiemstra fotografie)
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Vrijdagochtend stond het Gynaecongres in het teken
van het verleden en de toekomst. (foto Echt Mooij
Fotografie)

Vrijdagmiddag vond de officiële viering van het 125
jarig bestaan plaats met o.a. de officiële overhandi
ging van het jubileumboek door Jan de Graaff aan
prof. dr. Ab Klink en de rede van Voozitter Sjaak
Wijma op p 468 e.v. (foto Echt Mooij Fotografie)

NVOG 125 jaar

Lid zijn van de NVOG is
verantwoordelijkheid nemen
S. Wijma

468

De NVOG bestaat 125 jaar en is daarmee een van de
oudste wetenschappelijke verenigingen. Dat is een
feit om trots op te zijn, maar het geeft ook verplichtingen. Net als in een gezin waar de oudste kinderen
als rolmodel voor de jongere kinderen gelden. Neemt
de NVOG die rol?
Ik neem u graag mee door de nabije historie en wil
met u de toekomst verkennen.
Maar om te beginnen wil ik kort terugblikken op ons
jubileumjaar tot dusver. Het is voor mij een grote eer
tijdens dit lustrum uw voorzitter te zijn. We vieren
onze 125-ste verjaardag.
De jubileumcommissie onder voorzitterschap van
Herman Oosterbaan en voortreffelijk ondersteund
door de bureaumedewerkers (met name Ank en
Yvonne) komt grote lof toe. We hebben vrouwen
opgezocht via beproefde en nieuwe methodes.
Zo is er in het voorjaar een patiëntendag gynaecologie en oncologie geweest waarbij vanuit patiëntperspectief de verschillende aandoeningen zijn behandeld. Inhoudelijk sterk, maar waar was de cliënt?
Blijkbaar is het verwachtingspatroon van onze cliënt
over ons sterk gerelateerd aan actuele ziekte en aan
het eigen ziekenhuis. Wij zijn minder in de picture
als het gaat om preventie en educatie. Terwijl daar
de grootste winst ligt! Daarvoor moeten wij naar buiten, uit de spreekkamer, uit het ziekenhuis!
In mei hadden we een dag met onze stakeholders,
en dan met name met de patiëntenverenigingen. De
contacten zijn verstevigd, we zijn elkaars natuurlijke
bondgenoten.
Aansluitend een prachtig congres in Den Haag met
een indrukwekkende musical door NVOG-leden
waarin vele actuele thema’s op indringende aan de
orde kwamen.
Via de zogenaamde social media zochten wij contact
met zwangeren en ervaringsdeskundigen met betrekking tot zwangerschap en geboorte. Vanuit meer dan
dertig ziekenhuizen, maar ook gewoon vanuit huis of

vanaf het werk kon ieder meepraten over belangrijke
thema’s van zwangerschap en geboorte. Zo was dit
publieksevenement gedurende uren trending topic
op Twitter. Wij waren deel van de community. En dat
is nou precies waar je wilt zijn als het gaat om beïnvloeden en beïnvloed worden, deel uitmaken van de
community.
Tenslotte zijn er dit jaar meerdere artikelen verschenen waarin de werkzaamheden en de positie van de
gynaecoloog in de samenleving beschreven zijn. De
gynaecoloog blijkt steeds weer een betrokken mens
te zijn, meer dan de dokter voor de ziekte van de
vrouwelijke geslachtsorganen, een professional met
een holistische visie op vrouwengezondheid.
Een jubileum is een reden om terug te blikken, het
verleden te begrijpen en dit begrip gebruiken voor de
toekomst. Het is een start van de toekomst. De NVOG
heeft de terugblik vastgelegd in een fraai drukwerk
wat later in de middag zal worden gepresenteerd.
Juist in een periode die gekenmerkt wordt door de
vraag naar verantwoording in economische termen
is het van belang om onze maatschappelijke relevantie uit te dragen. Ieder zal ervan overtuigd zijn: het is
voor de gezondheid van vrouwen van belang dat de
NVOG bestaat.
Bij het voorbereiden van mijn voordracht heb ik de
voordrachten van voorgangers mogen bestuderen.
In 1987 zei Hans Merkus het volgende: “Nederland
is een gezond land, met een hoge levensverwachting. Niettemin, zo wordt ons voorgehouden, lijdt de
Nederlandse gezondheidszorg aan een chronische
kwaal: het leven boven zijn stand”. Hij vervolgt met
te stellen dat nieuwe technieken gemakkelijk konden
worden geïntroduceerd, terwijl er nauwelijks werd
stilgestaan bij de doelmatigheid ervan en dat er geen
expliciete afweging had plaatsgevonden ten opzichte
van reeds bestaande methoden van diagnostiek en
behandeling. Hij pleitte voor een rol van de wetenschappelijke verenigingen.
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Vandaag de dag is ‘verantwoording afleggen, transparantie’ een trending topic, ‘onze community
vraagt het ons 24/7!’ De buitenwereld verwacht van
de wetenschappelijke verenigingen dat zij normerend optreden. Met 103 richtlijnen en standaarden
bekleedt de NVOG de absolute toppositie. Maar met
het maken van een richtlijn ben je er niet. Slechts één
op de zes aanbevelingen in een richtlijn wordt breed
geïmplementeerd. Er is dus een stap gezet maar er
moet nog een lang parcours worden afgelegd! De
NVOG werkt nu samen met andere relevante partijen ‘beleidsexperimenten’ uit waarbij ruimte ontstaat voor structureel gefinancierd implementatie- en
doelmatigheidsonderzoek. Onder de vlag van goede
zorg wordt dit type onderzoek onderdeel van lokale
zorginkoop in de ziekenhuizen. Ik ben oprecht trots
dat partijen dit met de NVOG aandurven. De rol die
Merkus voor de WV bepleitte is door de NVOG ingevuld, dé partij die professionele normen ontwikkelt
en vaststelt.
Ik loop graag op hoofdlijnen door de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.
Verloskunde
In 2010 verscheen het Utrechtse artikel over perinatale sterfte bij in opzet laag- en hoogrisicozwangerschappen. Beroepsgroepen die jaren samen verbeteringen van zorg hadden bewerkstelligd werden in de
media in oorlogstoestand afgeschilderd. Wie herinnert zich niet de uitdrukking “don’t try this at home”.
Gelukkig is de werkelijkheid dat de verschillende
beroepsgroepen hebben samengewerkt in de stuurgroep zwangerschap en geboorte. In januari 2010
werd aan de toenmalige minister van volksgezondheid Klink (hier aanwezig) een gemeenschappelijk
advies uitgebracht dat ertoe zou moeten leiden dat
de vermijdbare sterfte in Nederland zou halveren.
Daarmee zou Nederland weer in de kopgroep van
Europa komen. Veel van de adviezen (PRN deelname,
perinatale audit, actief VSV, afspraken voor parallelle
actie) zijn geëffectueerd. Je zou kunnen zeggen waar
professionals het zelf konden is de klus geklaard, let
wel: gezamenlijk. Daar waar overige partijen moeten bijdragen (financieel en/of organisatorisch) is dat
niet gelukt. Zo zijn de zo gewenste bevallingsnormen
(15 minuten/begeleiding/bewaking) niet geëffectueerd, terwijl het Nederlandse publiek de discussie
was aangegaan naar aanleiding van deze ontbrekende faciliteiten. De minister verantwoordt zich met
de volgende woorden: “...enerzijds wil ik een kwaliteitsslag maken, anderzijds wil ik het aanbod van
kleinere ziekenhuizen op peil houden”. Ze komt niet
uit het dilemma en schuift het door aan de professionals, het kiezen tussen kwaliteit en capaciteit. De
zwangere, gesteund door de media, begrijpt het niet,
waarom nog geen 24/7 gynaecoloog en OK-team?

De NVOG heeft met haar visie, een stap verder,
ingezet op integrale verloskundige zorg. We nemen
afscheid van de begrippen eerste en tweede lijn, en
willen een netwerk rondom de zwangere creeëren.
Verloskundigen en gynaecologen gezamenlijk verantwoordelijk voor àlle zwangeren. De NVOG zet in op
een sterk CPZ (College Perinatale Zorg) waarin we
samen de zorgstandaarden ontwerpen, maar daarna
ook samen afdwingen. Samenwerking is iets anders
dan een lijst opstellen met afspraken wanneer
we juist niet met elkaar hoeven samen te werken,
waarin we de zorg in afzonderlijke lijnen verdelen.
Bijvoorbeeld afspraken over dun of dik meconium.
It’s time for a change, een droom vanuit het perspectief van de patiënt! Gelukkig droomt het veld niet
alleen, er zijn expliciete voorbeelden van integrale
zorg, lokale initiatieven zullen landelijke beweging
veroorzaken, bottum up!
Gynaecologie
De meeste patiënten melden zich met klachten bij
de algemeen praktiserend gynaecoloog. Dit geeft
misschien wel het grootste belang weer van kwalitatief goed ontwikkelde, algemeen gynaecologen en
de opleiding daarvoor. Binnen het vakgebied zijn
veel nieuwe behandelopties ontwikkeld. Gericht
op het meeste effect bij zo gering mogelijk schade.
Een voorbeeld daarvan is de laparoscopische hysterectomie, de verwijdering van de baarmoeder via
een zogenaamde kijkbuisoperatie. De veelheid aan
behandelingen die kort na elkaar op de markt zijn
gekomen hebben aanleiding gegeven tot kritisch
nadenken over de wenselijkheid van al die opeenvolgende behandelvormen. Tegelijkertijd is er toenemend inzicht ontstaan in functionele klachten, klachten zonder organische verklaring. Dit komt voort uit
een holistische visie, tijd voor de patiënt in plaats
van aandacht voor disfunctionerende organen. Het
steeds verder opdelen van ons vakgebied staat loodrecht op deze holistische visie en wordt sterk gevoed
vanuit een ‘behandelvisie’. De NVOG hecht een groot
belang aan goede kwaliteit in de basis, de algemeen
gynaecoloog, én waar nodig differentiatie. Maar
vooral beschikbaarheid van beide, en dat vereist
onderlinge samenwerking in het veld, integrale netwerken van zorg.
Urogynaecologie
De urogynaecologie is het jongste subspecialisme in
ons vakgebied. De toegenomen kennis van de functionaliteit van de lagere urinewegen in samenhang
met de anatomische veranderingen in het leven van
de vrouw maken het tot een meer complex vak dan
eerder werd gedacht. Intensieve samenwerking met
urologen, fysiotherapeuten, maag-lever-darmartsen
en colorectaalchirurgen heeft gezorgd voor toegeno-
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men expertise. Noodzakelijke specifieke opleiding
voor verbetering van de kwaliteit heeft het subspecialisme gedefinieerd. Overigens betekent dat niet dat
elke patiënt met een verzakking gezien hoeft te worden door de urogynaecoloog zolang wij maar zorgen
voor dat integrale netwerk rondom de patiënt met
daarin zowel de algemeen gynaecoloog als de urogynaecoloog.

mogelijk de doelmatigheid te vergroten. Als het lukt
kunnen we op meer dossiers acteren, bij mislukken
zal de overheid zich weer bedienen van systeembezuinigingen, met als grootste verliezer de cliënt.
Daarom mag het niet mislukken, het zal niet mislukken. Ik heb grote bewondering voor de professionals
die voortvarend van start zijn gegaan met de implementatie.

Oncologische gynaecologie
De geringe incidentie van gynaecologische oncologie maakt centralisatie van deze zorg noodzakelijk.
De behandeling van het cervixcarcinoom en van het
vulvacarcinoom zijn reeds langdurig gecentraliseerd,
ver voordat iemand dat van ons vroeg. Het gaat bij
centralisatie niet uitsluitend om de operatie maar om
de team-effort die door de gehele oncologische afdeling gedaan moeten worden. De integrale kankercentra hebben belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden. In de afgelopen periode is
daar de behandeling van het ovariumcarcinoom aan
toegevoegd. Alle gynaecologen blijven betrokken. De
nota Organisatie van oncologische zorg geeft alle
patiënten in Nederland zekerheid: waar ik me ook
meld, ik krijg dezelfde diagnostiek en behandeling,
omdat de ziekenhuizen zich niet gedragen als eenlingen maar als netwerken, de zogenaamde managed
clinical networks rondom de patiënt.

De veranderende opleiding, community based
Een goede opleiding tot gynaecoloog is de beste verzekering voor goede vrouwengezondheidszorg. Was
in 1932 de opleidingsduur drie jaar, in 1987 is de
opleidingsduur bepaald op zes jaar, wat nog immer
zo is. Is er dan niets veranderd? De opleiding heeft
een dynamische tijd gekend. Opleiden is niet langer
het meelopen en meedoen. Het is veel meer dan dat:
het specifiek aanleren van vaardigheden die ertoe
doen. De gynaecoloog van vandaag wordt specifiek
onderwezen in de zeven Canmeds-rollen. Naast de
common trunk van vier jaar ontstaat een differentiatie van twee jaar zodat elke gynaecoloog breed
inzetbaar is, maar bovendien in een aandachtsgebied
kan worden ingezet. Voor sommige ziektebeelden in
ons vak is een verdergaande differentiatie noodzakelijk, het fellowship bereidt voor op hoog specialistische inzet. De laatste veranderingen zijn vastgelegd
in BOEG, het nieuwste kader voor het opleidingsplan. Daarmee is er een nieuwe fase aangebroken:
een gedifferentieerde uitstroom uit de opleiding, een
logisch vervolg op de maatschappelijke vraag aan
maatschappen en vakgroepen. Denk hierbij aan volumenormen voor behandelingen en openbare portfolio’s. De kunst zal zijn om het evenwicht te behouden tussen algemeen en gedifferentieerd opleiden.
Let wel, het gaat niet om het opleiden an sich, maar
om het gewenste zorgzame netwerk voor vrouwen in
onze samenleving.

Voortplantingsgeneeskunde
Omdat medische technieken in het algemeen sterk
zijn verbeterd heeft de voortplantingsgeneeskunde
een razendsnelle ontwikkeling gekend. Met name de
verbeterde IVF-technieken hebben geleid tot hogere
percentages doorgaande zwangerschappen na
behandeling. Waar in de beginjaren IVF uitsluitend
werd toegepast bij onvruchtbaarheid bij afgesloten
tubae werd het indicatiegebied mede op aandringen
van de patiënt uitgebreid met onbegrepen vruchtbaarheid en leeftijd. Het werd gynaecologen in de
jaren duidelijk dat er naast successen ook bijwerkingen zijn zoals meerlingzwangerschappen. Ook rezen
er maatschappelijke vragen over technische mogelijkheden en ethische afwegingen. De NVOG is zeer
betrokken geweest bij dergelijke discussies en heeft
daarbij goed samen gewerkt met patiëntenverenigingen (Freya) en VWS.
Recent heeft de NVOG het aangedurfd systeembezuinigingen van de minister om te zetten in inhoudelijk
te bereiken doelmatigheidswinst. Een belangrijk proces waar met vele ogen naar wordt gekeken. Grootste winst is er voor de cliënt die in de meeste gevallen het recht behoud op drie IVF-pogingen. Natuurlijk
ook winst voor de overheid die bezuinigt in de zorg.
Maar ook winst voor de NVOG die, als betrouwbare
partner van de cliënt én van de overheid, de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om daar waar

Conclusie
De NVOG heeft grote verantwoordelijkheid in de
maatschappij. Daarom is het een plicht om met de
koers van het verleden in het achterhoofd, na te denken over de koers voor de toekomst. Elementen in
die koersbepaling zijn:
•	De NVOG luistert actief en neemt haar verantwoordelijk om de richting te bepalen;
•	We willen actief deelnemen aan het netwerk van
en voor vrouwen;
•	In de verloskunde, maar ook in de gynaecologie,
willen we netwerken vormen gebruikmakend van
de aanvullende competenties van de verschillende
professionals;
•	Het actualiseren van de opleiding tot medisch specialist maakt de zorg toekomstbestendig.
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Vrijdagmiddag vond de officiële viering van het 125-jarig bestaan plaats met een toekomstwoord van NVOGvoorzitter Sjaak Wijma. (foto Echt Mooij Fotografie)

Het is voor mij geen vraag of onze discipline zich
moet blijven richten op zieke patiënten in het ziekenhuis of dat we meer moeten participeren in een
netwerk dat zich bezighoudt met het voorkomen
en behandelen van vrouwenziekten. Gynaecologen moeten betrokken zijn bij de vrouw in al haar
levensfasen:
•	actieve betrokkenheid bij lifestyle-ontwikkeling en
preventie;
•	zorgen voor ontwikkeling van het vak op het
gebied van screening, diagnose en advies;
• en tenslotte behandeling zo dicht mogelijk bij de
patiënt.
Zeker nu de geldstromen structureel beperkt worden
moet er meer effect met minder middelen worden
bereikt. De NVOG moet die verantwoordelijkheid
aangaan.
Het NVOG-bestuur is ervan overtuigd dat bij de aanvang van het leven, de geboorte, de kansen zo optimaal mogelijk moeten zijn. Dat vereist 24/7 de beste
zorg, dus óók buiten kantooruren. Immers bijna
tweederde van alle geboortes vindt plaats tijdens
deze uren. Het is niet uit te leggen dat de kwaliteit
van zorg op dat moment onderdoet voor de zorg
tijdens kantooruren. Geen soloverantwoordelijkheid voor de eenzame, al dan niet gediplomeerde,

747-piloot gedurende de nacht. Maar een dedicated
team van gynaecologen, AIO’s en verloskundigen.
24/7 dezelfde, veilige zorg door een team van verantwoordelijken. Dat vereist stappen van ons als professionals, waarbij wij als gynaecologen eenduidig onze
verantwoordelijkheid benoemen. Pas dan is de discussie over middelen relevant.
Tenslotte moeten we beducht zijn op stilstand ten
gevolge van budgettering. Innovatie is de sleutel tot
succes. Wetenschappelijk onderzoek en het eerder
benoemde doelmatigheidsonderzoek is daarbij van
groot belang. Kennis is geen doel op zich maar een
instrument om de zorg te verbeteren.
Ik denk dat u het na mijn verhaal met me eens zult
zijn dat de vraag over het rolmodel met een ‘ja’
beantwoord kan worden. Lid zijn van de NVOG is
verantwoordelijkheid nemen in een beweging, meedoen in het netwerk van de zorg rondom vrouwen.
Ik wens ons allen een goede toekomst.

(Jubileumtoespraak van NVOG-voorzitter,
Sjaak Wijma tijdens het Gynaecongres op
16 november j.l.)
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Bestuur NVOG

On-line discussie ‘Hoe wil jij bevallen?’

Vruchtbare avond vraagt
om vervolg
A.C.M. Louwes

‘Interessant! Wat mooi, die bijzondere verhalen van de panelleden. En zulke uitzonderlijke
situaties, zeldzaam! #hwjb #q’, ‘RT @JennydeJeu: @NVOG tip: heb bevalplan op posterformaat
gemaakt en komt boven mijn bed zodat onze wensen extra goed in beeld zijn #hwjb’, RT@DokterBertho: Top 3 verbeterpunten: Weghalen financiële prikkels, betere communicatie en goede
counseling + reële verwachtingen. #hwjb#q’ en
‘Goed punt! “@chamwamba: Bevallen in Nederland is overigens geweldig! Mag ook wel eens
gezegd. #hwjb #Q”’. Zomaar een greep uit de 3621
berichten die tijdens de interactieve avond over
‘Hoe wil jij bevallen?’ via Twitter, Facebook, blogs
en fora binnenkwamen. In de media verschijnen
veel berichten over bevallen. De vrouw zelf is hier
echter weinig over aan het woord geweest. Daar
wilden de gynaecologen en verloskundigen verandering in brengen. In het kader van het 125-jarig
bestaan organiseerde de NVOG dan ook op donderdag 1 november jl. een interactieve avond, met
als thema ‘Hoe wil jij bevallen?’.
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Tijdens deze avond werd in het WKZ/UMC Utrecht
met zwangeren, gynaecologen en verloskundigen
gesproken over ‘Hoe wil jij bevallen?’ Via Twitter, Facebook en internet kon vanuit het hele land
worden mee gediscussieerd. Onderwerpen als het
geboorteplan, de plaats van bevallen en de manier
waarop, en de twintigweken echo kwamen in drie
discussieronden aan bod. Iedere discussieronde
werd ingeleid met een kort animatiefilmpje met feiten en cijfers.

Thema 1: Zoals ik dat wil
Met de woorden “Ja, hoe wil jij eigenlijk bevallen?
Is dat thuis of in het ziekenhuis of ergens anders?
Het blijkt dat – als het om de eerste bevalling gaat –
steeds minder vrouwen thuis zijn bevallen. In 2007
was dat 36% en in 2011 was dat 19%. Maar niet
elke wens komt uit, want bij ongeveer de helft van

de thuis gestarte bevallingen wordt de bevalling alsnog in het ziekenhuis afgerond. Vertel eens, heb je
je daar wel op ingesteld? Het kan anders lopen dan
je denkt”, startte het eerste animatiefilmpje. Waarna
presentatrice Marlies Claasen aan Frederike vroeg
hoe haar bevalling was verlopen. Een levendige
discussie tussen Karlijn Vollebregt (gynaecoloog),
Heleen Kool (verloskundige Zwanger in Zeist), Frederike (cliënt) en Catharina Ooijens (coach uit het
AMC) volgde over onder meer het geboorteplan, wie
de bevalling begeleidt, hoe reëel de wensen van een
zwangere zijn en hoe de verloskundige en gynaecoloog dit alles in goede banen moet leiden. Maar niet
alleen in Utrecht werd er gediscussieerd. Ook via de
digitale media kwam een stortvloed aan reacties op
gang. In twee uur tijd kwamen 3621 berichten via
Twitter, Facebook, blogs en fora binnen. Door alle
reacties was #hwjb (hoe wil jij bevallen) op Twitter
twee uur lang trending topic nr. 1 in Nederland.

Thema 2: Veilig
Onder het thema ‘Veilig’ memoreerde Jan Nijhuis
nogmaals het onderzoek waaruit blijkt dat één op
de vier vrouwen aangeeft zich zelfs na drie jaar nog
ongelukkig te voelen over de eerste bevalling. Volgens hem is reden hiervoor dat de bevalling onverwacht in het ziekenhuis moest worden voortgezet.
Harriet Schut, verloskundige uit Ulft gaf aan dat het
niet alleen de verantwoordelijkheid van de verloskundige is om de zwangere goed voor te lichten,
maar ook om op tijd naar het ziekenhuis te vertrekken. Ook vertelde zij dat de afstand tussen thuis
bevallen en in het ziekenhuis kleiner wordt, als de
communicatie tussen gynaecoloog en verloskundige
beter is. Uiteraard kwam de discussie via social
media over thuisbevallen of in het ziekenhuis en
de concentratie van ziekenhuizen snel op gang. De
tweets en andere reacties vlogen over het scherm.
“De tijd om vanuit Ulft naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem te komen, is ruim dertig minuten. Voor mij een factor om rekening mee te hou-
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Vanuit het WKZ/UMC Utrecht konden geïnteresseerden in ongeveer 30 ziekenhuizen en vanuit huis de live
webcast ‘Hoe wil jij bevallen?’ volgen. (foto Echt Mooij Fotografie)

den”, aldus Schut. Cliënte Janneke kon beamen dat
Schut daar altijd heel duidelijk over was geweest.

Thema 3: Met zekerheid
De avond eindigde met het thema ‘Met zekerheid’.
“Niets is zeker in het leven. Daarom zijn we als
Nederlanders ook voor van alles en nog wat verzekerd. Maar als het om je kindje gaat, dan wil je toch
een paar dingen zeker weten: verloopt mijn bevalling
goed en is het kindje wel gezond?” Vragen die iedere
zwangere zich stelt. Met de komst van de twintig
wekenecho kan een deel van de aangeboren afwijkingen al voor de geboorte worden opgespoord. 90%
van de ouders kiest voor deze echo. Niet zozeer om
de zwangerschap af te breken, dat gebeurde in 2010
317 keer, maar vooral ook om zich voor te bereiden
op wat kan komen. Dit bleek ook uit het boekje van
Hilmar Bijma (gynaecoloog) ‘Moeten kiezen – dilemma’s rond de twintigwekenecho’ en uit de verhalen
van Marit (moeder van een zoontje met een mild lekkende hartklep) en Carmen (moeder van een tweeling
waarvan een met een ‘open ruggetje en waterhoofd’).
Neonatoloog Willem de Vries bevestigt dat na een
gevonden afwijking al in een vroeg stadium gesprekken met de toekomstige ouders werden gevoerd en
dat op deze manier een goede keuze kon worden
gemaakt voor de beste plaats van de bevalling.

Conclusie
Conclusie van de avond is dat de zwangere goed
geïnformeerd wil worden over wat er wel en niet
kan bij een bevalling; dat deze niet te medisch moet

worden benaderd; dat verwachtingen reëel geschetst
moeten worden en met een duidelijke plaats voor
de betrokken partner. Maar ook zeker dat de NVOG
door dit initiatief naast luisteren naar de vrouw de
samenwerking met verloskundigen en tussen ziekenhuizen heeft bevorderd. In bijna dertig klinieken gingen immers gynaecologen en verloskundigen samen
in gesprek met de vrouw en op twee plaatsen hebben ziekenhuizen de avond samen vormgegeven.
Deze interactieve avond is in het kader van het 125jarig lustrum georganiseerd. Gaandeweg de organisatie en ook op de avond zelf bleek echter dat veel
zorgverleners heel enthousiast hebben meegedaan.
De roep om een vervolg is groot en wellicht kan dat
ook gezamenlijk worden opgepakt.
Iedereen die de interactieve avond heeft gemist, kan
de webcasts, foto-impressies en diverse reacties terugzien op www.hoewiljijbevallen.nl.

Door alle reacties was
#hwjb (hoe wil jij bevallen)
op Twitter twee uur lang
trending topic nr. 1 in
Nederland.
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Parijs 28-30 oktober 2012

Four Countries Meeting
S. Wijma en I. van der Avoort

Met het hele bestuur in de Thalys naar Parijs. De
aanleiding voor deze “excursie” in oktober was
bijzonder. Sinds enkele jaren komen besturen van
de Duitse, Franse, Britse en Nederlandse gynaecologenvereniging bijeen. Het nut van een dergelijke
bijeenkomst wordt door sommigen betwist, maar
volgens de traditie waren we wel ‘aan de beurt’...
In 2011 voelde uw bestuur zich geëxcuseerd naar
Londen af te reizen, het Gynaecongres viel dat jaar
samen met deze geplande internationale meeting. Dit
jaar waren we druk met het jubileumjaar. De NVOG
heeft afgezien van de organisatie en nodigde de overige landen uit om in 2013 naar Nederland te komen.
Waar we geen rekening mee hadden gehouden was
een brief van de Fransen: dat het jammer was dat de
Nederlanders dit jaar geen mogelijkheid zagen, maar
dat zij die leegte zouden vullen. De 4-Countries meeting vond plaats 28-30 oktober in Parijs!
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Vrijdagavond een bezoek aan het Centre Pompidou
na hartelijke ontvangst op het Franse CNGOF kantoor. Al snel gesprekken over onze verschillende
werkwijzen. Terwijl Parijs op zaterdag ontwaakt
lopen wij door de stad op weg naar de vergadering,
9 a.m until 5 p.m: joint meeting of the executive
boards of DGGG, NVOG, RCOG and CNGOF at the
National Academy of Surgery.
Het ochtend-thema: organisatie van verloskundige
zorg. In de namiddag mogelijkheid om Hot Potatoes
met de anderen te delen. Het werd een enerverende
dag met levendige discussies over onze verloskunde
systemen nadat ieder land een inleiding hield over
het kenmerkende van haar systeem. Al discussierende blijkt dat er wel haast een Babylonische
spraakverwarring heerst over termen als midwifes, registrars, consultants, gynaecologists, trainees,
junior-doctors, interns, wards, 24/7 rotas enzovoort.
Dan dringt het besef door dat we nog een lange weg

te gaan hebben in de EBCOG en andere internationale verbanden.
Hoe kunnen we van elkaar leren als we deze basis
begrippen niet eenduidig delen? Kan de Duitse
gynaecologenvereniging zich een voorstelling maken
van de samenwerking in de Nederlandse situatie als
in Duitsland de zelfstandige vroedvrouwen gemiddeld negen bevallingen per jaar doen? Als in Engeland de senior registrar zelfstandig een SC doet is dat
niet te vergelijken met dienst doen door een AIOS in
Nederland.
Overeind bleef dat schaalvergroting de tool is om
‘fully staffed full quality delivery wards’ aan te bieden. Bij de Hot Potatoes bleek dat er veel overeenkomst is in de taken van de besturen. Subspecialisatie, ethiek in IVF, Claim & Blame in Obstetrics en
centralisatie waren onderwerp van gesprek.
Tijdens het afsluitende diner konden we terugzien op
een geanimeerde dag, die de (on)mogelijkheden van
internationale standaarden heftig duidelijk maakte.
We zullen een overzicht van de verloskundige systemen internationaal publiceren en proberen een
internationale zorgstandaard voor de verloskunde
concreet te maken zonder in de terminologie te verdwalen. Dat zal nog een hele ‘tour de force’ worden.
De eindconclusie van de Franse ‘president’ was dat
er gezocht moet worden naar een integrale benadering waarbij alle zorgprofessionals leveren wat hen
typeert. Feitelijk zijn we dan in Nederland al aardig
onderweg!

10 grip op de bevalling
Houd
met Propess
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Waarom Propess bij cervixrijping?
U houdt grip op de dosering:
Met Propess heeft u een gecontroleerde afgifte
van dinoproston gedurende 24 uur.
 U houdt grip op de duur van de toediening:
Met Propess houdt u de touwtjes in handen;
u verwijdert het insert wanneer u het nodig acht.
 U houdt grip op de kosten:
Last but not least; één Propess volstaat voor
een behandeling van 24 uur.
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Ferring uw partner in fertiliteit en obstetrie
Voor uitgebreide informatie zie elders in dit blad.

Thema concentratie en subspecialistatie

Concentratie van
ziekenhuiszorg
J.Th.M. van der Schoot

Voor de geneeskunde kan de 20e eeuw gezien
worden als de eeuw van de specialisatie van de
individuele dokter. De oprichting van de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging in 1887,
na de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie
in 1871 de tweede specialistenvereniging, vormt
daarbij een belangrijk moment. Tot 1900 volgden de oogartsen, kinderartsen, KNO-artsen, dermatologen en orthopeden en spoedig daarna de
radiologen, chirurgen, urologen, etc.
Het 125-jarig bestaan van de NVOG relativeert daarmee de huidige ‘concentratie en subspecialisatie’
in belangrijke mate. Er is sprake van een dynamiek
in een continue beweging van de moderne geneeskunde, gedreven door technologie en maatschappelijke veranderingen.
Momenteel zien we de overgang van de ‘persoonlijke’ continuïteit van de arts en verpleegkundige
naar de ‘feitelijke’ continuïteit in teamverband, om
het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit
en de maatschappelijke eisen. Daaronder vallen de
steeds hogere kwaliteitseisen, 24 uur per dag, zeven
dagen in de week (24/7), en de veranderende balans
werk/privé voor professionals, waarvoor andere en
grotere organisatorische eenheden noodzakelijk zijn.
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De huidige tijd kan dan ook wel gezien worden als
de tijd van de specialisatie van de organisatie met
vaak in toenemende mate multidisciplinaire elementen, ook voor de dokters, en daarmee ook herschikking van specialismen en van de begrenzing van de
eerste, tweede en derde lijn’.
Het is dus de vraag of de NVOG over 125 jaar nog
bestaat. Waarschijnlijk is de eenheid van gynaecologie en obstetrie dan opgeheven.

Het ziekenhuis
Ziekenhuizen zijn niet meer of minder dan een institutionalisering van deze ontwikkelingen.
Begin jaren 70 waren er in Nederland 250 ziekenhuizen, allemaal met ongeveer hetzelfde medisch
profiel, vooral te onderscheiden in levensovertui-

ging (katholiek vs.protestant, stedelijk vs. nationaal). Door de massale introductie van nieuwe en
dure technieken vanuit de grote wetenschappelijke
ontwikkelingen in de decennia na WOII (antibiotica,
anesthesie, grote chirurgie, CT-scan, MRI, etc), ontstond een eerste fusiegolf. Er zijn inmiddels 90 ziekenhuizen, nog steeds met ‘alles voor iedereen’ en
overigens nog steeds verdeeld over 269 locaties.
Ook hier is momenteel sprake van een doorgaande
beweging, nu vooral gedreven door informatietechnologie en data-integratie. Hierdoor wordt het verschil in professionele uitkomsten en patiëntoordeel
zichtbaar en via de verzekeraar leidend.
Concentratie werd en wordt vooral gezien bij complexe aandoeningen, complexe patiënten (mulitmorbiditeit) en zorg die 24/7 noodzakelijk is, nu ook in
de eerste lijn (HAP en geboortecentrum). De ontwikkeling lijkt door te gaan naar 40-50 locaties waar
dag en nacht de meeste basis en topreferente zorg,
incl. IC, aangeboden kan worden. Daaromheen zien
we de – al of niet zelfstandige – kleinere ziekenhuizen of locaties die de zorg vijf dagen in de week acht
of 24 uur per dag aanbieden, focusklinieken en poli/
dagbehandelingen. Internationaal wordt beschreven
dat het gescheiden organiseren van complexe zorg
en routinezorg veel betere kwaliteit, patiënttevredenheid en prijzen oplevert.
Informatietechnologie met te zijner tijd één persoonlijk EPD, maakt bewegingen en communicatie tussen
verschillende locaties, waaronder de thuissituatie,
steeds gemakkelijker. Spreiding wordt zo ook steeds
meer gezien, ondersteund door ICT. In sommige
gevallen is dan sprake van ‘virtuele concentratie’,
zoals bij de thuisbewaking van de risicozwangere
vanuit het ziekenhuis. Een groot deel van het kwaliteitseffect van fysieke concentratie zou samenhangen
met eenduidige protocollering en standaardisering.
Wellicht is dit ook te bereiken door virtuele concentratie of telemedicine.
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Toekomst
Het voorspellen van de resultante van al deze bewegingen is een moeilijke opgave. Wel is duidelijk dat
we in een stroomversnelling zitten. Net als rond de
vorige eeuwwisseling toen de wetenschappelijke verenigingen werden opgericht en patiënten meer moesten reizen omdat de dorpsdokter niet alles meer
mocht doen.
De positie van de medisch specialist is aan veel
ontwikkelingen onderhevig. Eens in de tien à twintig jaar werd het curriculum van de medische (specialistische) opleiding herschreven en nu is met het
curriculum BOEG die tijd ook al weer gehalveerd
(2005-2013). Subspecialisatie is nodig maar de generalistische blik moet ook aandacht hebben en dat is
goed in het programma BOEG terug te vinden. De
specialist van de toekomst moet snel kunnen adapteren aan en acteren in een veranderende context.
Soms betekent dat het binnen afzienbare tijd nieuwe
vaardigheden aanleren en soms het afleren van oude
gewoontes.
Voor professionals en ziekenhuizen vormt het welzijn
van de patiënt de leidraad.
Twijfels over de correcte afweging van de voor- en

nadelen van deze ontwikkelingen in de gezondheidszorg remmen haastige spoed. En dat is maar goed
ook. Nogal eens speelt behoud van werkgelegenheid
voor soms duizenden medewerkers een rol. En last
but not least, het terugverdienvermogen van meestal
honderden miljoenen euro’s investeringen.
Het is wel duidelijk dat bij al deze ontwikkelingen
het patiëntgeoriënteerde werken in team- dan wel
netwerkverband conditio sine qua non is.
Medisch specialisten en bestuurders die dat niet kunnen, zullen niet lang overleven.

Auteur (op persoonlijke titel)
Dr J.Th.M. van der Schoot, voorzitter RvB Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis, lid bestuur STZ en
NVZ en ‘rustend’ lid NVOG.
Met dank aan prof dr Fedde Scheele voor zijn
commentaar en aanvullingen.

477

Thema concentratie en subspecialistatie

De risico’s van
volumenormen
J.J. van Beek
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Groei van kennis en nieuwe ontwikkelingen leidt tot
toename van behandelmogelijkheden en daarmee
de behoefte aan differentiatie. Morgen willen we
het beter doen dan vandaag. Kwaliteit en veiligheid
zijn en blijven leidraad voor het medisch handelen.
De huidige tijd kenmerkt zich door een toenemende
vraag naar controle. Waarschijnlijk door zijn eenvoud
blijkt zich dat te vertalen in een zucht naar getallen.
Kwaliteit wordt teruggebracht tot volumenormen. De
uitkomsten blijven echter de beste maat voor kwaliteit. Aan goede registratie hiervan ontbreekt het
nog vaak. Ook bij hoogcomplexe zorg geldt nog dat
een continue prospectieve registratie nu pas goed op
gang komt. Hoe hoog het rendement werkelijk zal
zijn, moet nog blijken. Intussen wordt steeds meer
toegegeven aan de druk om volumenormen te stellen bij minder hoogcomplexe ingrepen. Dit wekt de
indruk dat andere motieven meespelen. De indruk
ontstaat dat het accent van de patiënt naar de zorg
instelling verschuift.
Diverse artikelen in Medisch Contact zijn de laatste
jaren al gewijd aan de toenemende druk tot concentratie. In ‘Statistiek fluit de volumenormen terug’
wordt duidelijk dat naarmate de risico’s van ingrepen kleiner worden, er steeds meer patiënten nodig
zullen zijn om een klein verschil aan te tonen. Zelfs
bij complexe chirurgie kan het aantal ingrepen in
Nederland niet voldoende zijn voor een betrouwbare
onderbouwing van volumenormen. In de artikelen
‘Voordelen van concentratie overschat’ en ‘Zin en
onzin van concentratie’ wordt eveneens gewezen op
grenzen aan de volumenormen en het belang van de
gehele infrastructuur en de rol van de verzekeraars.
Concentratie betekent hogere kosten voor zowel het
centrum door uitbreiding in alle lagen als voor het
algemene ziekenhuis dat de basisvoorzieningen in
stand moet houden bij afnemend volume. De financiële onderbouwing blijft achter bij de ontwikkelingen.
De nota over de verloskundige zorg is hier helaas een
voorbeeld van.
Voor vele voorgestelde grenzen is de onderbouwing in
de literatuur een zwakke schakel en ervaring blijft buiten beschouwing. Een goed team met vaste samenstelling kan meer bereiken dan meerdere teams met
wisselende samenwerking. Omdat meer kennis op
één gebied leidt tot afname van kennis op andere

gebieden neemt het aantal dokters rond de patiënte
toe en de individuele verantwoordelijkheid af. De individuele patiënt wijkt vaak af van de standaard en bij
de steeds ouder wordende patiënt neemt de co-morbiditeit toe. Door steeds nauwere grenzen en kijken
naar ingrepen sec, alsof samenhang niet bestaat, zal
de ervaring om een onverwacht probleem op te lossen
verder afnemen. Voor de algemene en kleinere ziekenhuizen zal het steeds moeilijker worden een behandeling adequaat rond de klok te borgen.
We moeten ons goed afvragen hoever we hiermee
willen gaan. Behoud van spreiding van kwalitatief
goede zorg voor het merendeel van de patiënten
vraagt om duidelijke grenzen aan de concentratie
van zorg en nauwkeurige definiëring van hoog complex. Apart daarvan zou bekeken moeten worden in
hoeverre zorg geconcentreerd moet worden dan wel
juist meer verspreid moet blijven met bevordering
van aandachtgebieden en transmurale samenwerking. Over en weer bevorderen van expertise zou
voor mediumcomplexe zorg beter kunnen uitpakken
door optimale benutting van voorzieningen.
Differentiatie bij uitdijende mogelijkheden is onvermijdelijk maar transparantie over gewogen uitkomsten
kan kwaliteit voor instellingen borgen, vastlegging van
training en ervaring de kwaliteit van hulpverleners.
De portfolio’s in het nieuwe opleiden zijn hiervan een
voorbeeld. We zullen de discussie over de grenzen
van concentratie aan moeten gaan zonder ‘magische’
getallen vooraf. Voorbijgaan aan de beperkingen van
aantallen als norm kan gemakkelijk leiden tot onjuiste
oordelen waarvan de weg terug moeilijk zal zijn.
Referenties
Kievit J. & J. Legemaate, Statistiek fluit de
volumenorm terug. Med. Contact 33–16 aug.2005
Wiggers C. & B. Wymenga, Voordelen van concen
tratie overschat. Med. Contact 41-10 okt 2011
Hordijk M., Zin en onzin van concentratie. Med.
Contact 44-04 nov.2011
Venrooij, T. van, Pijn van concentratie moet nog
komen Med. Contact 04-27 jan.2012
Auteur (op persoonlijke titel)
J.J. van Beek is als gynaecoloog verbonden aan
VieCuri, het Medisch Centrum voor Noord-Limburg
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‘Omdat het zo’n lekker
breed vak is...’
I. van der Avoort & J. Eijsink

Bij menig sollicitatie voor een AIOS-plek is het antwoord op de vraag waarom de sollicitant gynaecoloog wil worden: “omdat het zo’n lekker breed vak
is”. Dat klopt en daarom is de opleiding, waarin alle
deelgebieden van de gynaecologie aan bod komen,
ook zo fantastisch. Het is echter kortzichtig om als
medisch specialist alle verschillende facetten van het
vak te willen blijven uitvoeren en dit gebeurt in de
praktijk ook al niet meer. Dit komt enerzijds door
de toename van kennis en technologie, anderzijds
omdat volumenormen de kwaliteit ten goede moeten
komen. Het vaststellen van deze normen is overigens
arbitrair, maar staat in dit betoog niet ter discussie.
Door het veranderen van behandelingen, de concentratie van zorg en het fuseren van maatschappen
zal een medisch specialist zich in de toekomst met
een beperkt aantal onderdelen van het vakgebied
bezig kunnen houden. Dit is efficiënt en komt waarschijnlijk de kwaliteit van de zorg op onderdelen ten
goede.
Een keerzijde hiervan is dat steeds minder gynaecologen de algemene obstetrische en gynaecologische
praktijk in de volle breedte beheersen; er zullen
steeds meer verschillen ontstaan, vooral ten aanzien van de operatieve vaardigheden en de gecompliceerde bevalling. Voor de organisatie van de electieve zorg hoeft dit geen beletsel te zijn, maar voor
de organisatie van de acute zorg heeft dit zeker
consequenties. Dit betekent dat de acute zorg door
meerdere gynaecologen op onderdelen gedragen
moet worden, waardoor er toename is van overdracht van zorg en het is de vraag of dit de kwaliteit
van zorg voor de patiënte ten goede komt. Samenwerken en communiceren, CANMEDS-competenties
waar gelukkig steeds meer aandacht voor is, zijn ook
in dit soort situaties van cruciaal belang.
Deze efficiencyslag van subspecialisatie en concentratie is reeds ingezet en daar wordt vanuit de opleiding ook op geanticipeerd. De eindtermen van HOOG
leverden een algemeen gynaecoloog, indien gewenst
met aandachtsgebied of differentiatie. In BOEG is het
adagium: diagnostisch breed, therapeutisch diep. In
de eerste vier jaar wordt de algemene obstetrische
en gynaecologische praktijk geleerd en een klein
maar essentieel scala aan operatieve vaardigheden,

waaronder de vaardigheden voor de acute zorg. De
laatste twee jaren zullen besteed worden aan het
onderhouden van deze vaardigheden en het verdiepen in een of twee specifiek deelgebieden.
De vraag waarmee de AIOS worstelt is: welk deelgebied moet ik kiezen?
Is het verstandig te kiezen voor een deelgebied wat
de AIOS het meest ligt, of moet een keuze (mede)
afhangen van de arbeidsmarkt en mogelijk nog specifieker de arbeidsmarkt in de regio waar de AIOS
graag wil werken. Om BOEG optimaal te laten functioneren is afstemming tussen opleiding en arbeidsmarkt nodig en dit lijkt in de praktijk al te gebeuren.
De weg van subspecialisatie en concentratie van
zorg is onomkeerbaar, dit ligt in het verlengde van
de gedachten over gezondheidszorg in Nederland. De
vraag is hoe we in de toekomst afgestudeerde artsen
enthousiast houden voor een vak dat niet meer in de
volste breedte door elke gynaecoloog wordt uitgevoerd en waarbij de dienstbelasting door fragmentatie van zorg zeker niet zal afnemen. De verleiding zal
wat dat betreft in de opleiding moeten zitten zoals
die nu en in de toekomst wordt vormgegeven. De
uitdading zit in een competentiegerichte opleiding,
waarbij de AIOS meer wordt dan een medisch specialist die een kunstje uitvoert. Dit is gelukkig al heel
goed verweven in de huidige opleiding en dit is ons
handelsmerk.
AIOS die volgens BOEG worden opgeleid (en daarin
gedurende zes jaar in hun portfolio hun eigen voortgang en aantallen registreren) zullen als gynaecoloog
met een aandachtsgebied of subspecialisatie in elk
geval klaar zijn voor het leveren van de zorg die onze
patiënten verdienen. Net als ‘vroeger’ gaat leren na
je opleiding gewoon door en moet elke gynaecoloog
kunnen blijven aantonen bekwaam te zijn in de dingen die hij/zij doet.

Auteurs
I. van der Avoort & J. Eijsink, namens Vago
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Durf het
J.M.M. van Lith

Prachtig beschrijft Geert Mak in ‘Reizen zonder John’
een uitzichtpunt in New Hampshire: ‘enkel geschapen om te consumeren, niet om iets te doen of te
maken... veel bezoekers blijven in hun auto zitten,
staren door de voorruit naar het landschap alsof het
op een scherm is geprojecteerd, en verkassen dan
weer op weg naar een nieuwe ervaring’.
De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt
dat de rol van de patiënt verandert van zorgconsument in die van een actieve, bij de eigen gezondheid
betrokken burger. De tijd van consumeren is voorbij.
In je auto blijven zitten en staren door de voorruit
naar het landschap gezondheidszorg kan niet meer.
Van een overlevingsmaatschappij zijn we, na de
Tweede Wereldoorlog, via de consumptiemaatschappij opgeschoven naar een informatiemaatschappij.
Dat heeft natuurlijk ook zijn beslag in de gezondheidszorg. Het is niet langer ‘de dokter’ die bepaalt,
het zijn multidisciplinaire teams die zorg bieden door
alle lijnen heen met een steeds centralere rol en zelfs
eigen regie van de patiënt. We bevinden ons in een
overgangsperiode, een keerpunt waarin de rollen
herverdeeld en herschikt worden en tevens een herinrichting van de zorg plaatsvindt. De betaalbaarheid
van de gezondheidszorg is een extra complicerende
factor.

De dokter
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De afgelopen jaren is in de opleidingen gewerkt aan
de veranderende rol van de dokter door bewust
competenties als communicatie, samenwerken en
organiseren aan te bieden en te toetsen. De dokter
wordt beter voorbereid op zijn rol in een team en
binnen een organisatie. Dit geldt zowel voor de initiele geneeskunde opleiding als voor de vervolgopleidingen.
Wij, de zorgverleners, houden stevig (krampachtig?)
vast aan de oude uitgangspunten. Inmiddels is onze
aandacht minder op inkomen gericht en maken we
ons sterk voor kwaliteit en veiligheid, toch blijven
we erg naar binnen gericht. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de indeling van specialismen. Is die nog passend? Waarom geen opleiding oncologie met kennis
en vaardigheden op alle terreinen van diagnostiek,
beeldvorming, behandelingen, genetica, preventie
etc. Of een brede chirurgische opleiding waarbin-

nen ook gynaecologie, oogheelkunde en KNO zijn
ondergebracht. Die verschuiving gaat er vast komen.
Nieuwe opleidingen zoals SEH-arts en ziekenhuisarts
en introductie van physician assistants / klinisch verloskundigen zagen aan de poten van de bestaande
indelingen en gaan juist over de grenzen van de
bestaande specialismen en lijnen heen. Is het eigenlijk nog zinnig twee jaar co-schappen te lopen?

Organisatie gezondheidszorg
Heel veel zorg kan in de directe omgeving van de
patiënt worden geboden. Nederland heeft een zeer
fijnmazig netwerk van nulde- en eerstelijnszorg en is
uitstekend toegerust op zorg dichtbij. Dit fijnmazige
netwerk heeft een prima aansluiting op de curatieve
ziekenhuiszorg. De bereikbaarheid is goed en de
kwaliteit is hoog. De patiënt zal binnen een netwerk
in plaats van in lijnen geholpen worden. Goede zorg
wordt geïntegreerd aangeboden: kennis, expertise en
vaardigheden worden geleverd door de juiste teams,
met de juiste personen, op de juiste tijd en op de
juiste plaats. Introductie van nieuwe technologische
ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en monitoring-op-afstand creëren nieuwe
mogelijkheden. Denk aan ontwikkelingen als mijnzorgnet en parkinsonnet.
De patiënt neemt zelf de regie. De netwerken richten hun zorg in vanuit het perspectief van en gericht
op de patiënt. Zorgverleners volgen de patiënt en de
fysieke muren van praktijken en ziekenhuizen verdwijnen.

Stakeholders
De patiënt vindt zijn weg in de informatiemaatschappij. Bestaande zekerheden verdwijnen. Een mooi
voorbeeld hoorde ik in een verwijzing naar de verdwenen ouderwetse degelijke encyclopedie: weinig
ingekeken, maar degelijke en betrouwbare informatie. De huidige generatie kan met de onzekerheden van Wikipedia, niet altijd even betrouwbaar en
degelijk, heel goed omgaan en begrijpt die onzekerheid ook. Een metafoor voor de gezondheidszorg. De
ouderwetse alleswetende en altijd aanwezige dokter
is verdwenen. De huidige patiënt wil steeds meer zelf
een rol in de besluitvorming spelen, daarin geadviseerd door het medisch team en aangevuld met
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eigen ingewonnen informatie. Soms komt deze informatie van degelijke richtlijnen van honderden pagina’s, soms van korte beschrijvingen verkregen door
te googelen. Kwaliteit, veiligheid en kosten moeten
inzichtelijk zijn.
De verzekeraars zijn na een aarzelend begin duidelijk hun positie aan het innemen. Met kwaliteit als
uitgangspunt en kostenbeheersing als randvoorwaarde beginnen ze invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid. Inkoopbeleid wordt gedifferentieerd, deels gebaseerd op evidence, maar zeker ook
op gezond verstand. Achter de schermen neemt de
regierol van de verzekeraar toe. Dit is merkbaar in
discussies over volumenormen en acute zorg. Menzis
zet ook in op de verzekerde zelf met het programma
SamenGezond.
Ziekenhuizen bevinden zich in een lastig parket.
Loyaliteit naar hun professionals en werknemers?
Zelfstandigheid versus partner in een netwerk? Groter worden en alles aanbieden of uitstekend zijn
in bepaalde onderdelen van het aanbod en andere
onderdelen afbouwen? Wat is eigenlijk hun bestaansrecht in een ontwikkeling naar geïntegreerde zorg in
een regio zonder muren en schotten? Het zal nog
wel even duren, toch zie ik ziekenhuizen opgaan in
regionale organisaties met daarbinnen eigen nieuwe
structuren van samenwerking tussen netwerken van
multidisciplinaire teams.
Bij de overheid is de horizon niet ver weg. De overheid reageert op de waan van de dag en heeft geen
duidelijke visie op gezondheid en gezondheidszorg over pakweg 25 jaar. Daar moeten we weinig
van verwachten en dat is ook niet nodig als eerder
genoemde spelers samen hun verantwoordelijkheid
nemen: de gezondheidszorgpolder.

Betekenis
Enige onrust is uitstekend. De discussies en onenigheid zorgen dat allen bij de les blijven. Creatieve
geesten kunnen en moeten richting geven aan de
ontwikkelingen. Dit past bij een lerende organisatie
en dat zijn we. Evidence en gezond verstand moeten
in balans gebracht worden. Alle betrokkenen moeten
een rol hebben in de ontwikkelingen en vooral tijdig
betrokken worden. Kostenbeheersing is een belangrijke taak. In meerdere regio’s zien we dat de spelers

elkaar aftasten en zoeken naar de stip op de horizon.
Ik adviseer iedereen daar actief aan deel te nemen,
of het zelfs te initiëren. Zoals het is, zal het niet blijven.
Voor de hand ligt dat zorg in netwerken zonder lijnen en schotten regionaal aangeboden gaat worden.
Organisaties zullen samengaan, medewerkers en
dokters zullen op meerdere plaatsen en met nieuwe
communicatiemiddelen ingezet worden, de patiënt
zal meer en meer eigen regie gaan voeren. Ik verwacht regionale netwerken in een losse organisatievorm, waarin de ouderwetse bolwerken van academische centra een centrale rol zullen vervullen. Deze
bolwerken zullen geopend worden. De rol ligt vooral
besloten in de pijlers onderwijs, opleiding, nascholing, onderzoek en topreferente zorg. Deze pijlers
kunnen door de brede inbedding de plan-control en
kwaliteitscyclus invulling geven.
Meer lokaal ingerichte multidisciplinaire netwerken
verzorgen het aanbod vanuit het nieuwe perspectief en zijn probleemgeoriënteerd. Binnen deze netwerken gaan wij functioneren en sommigen zullen
in meerdere netwerken actief kunnen zijn, vooral
afhankelijk van de benodigde competenties. Dat is
mijns inziens uitstekend; goed voor de patiënt, maar
ook goed voor ons zelf. De dynamiek en de uitdaging
nemen toe.
Bepaalde zorg zal slechts supraregionaal of (inter)
nationaal aangeboden worden. Veel complexe en
acute zorg zal zich concentreren in een kleiner aantal organisaties. De concentratiediscussie is makkelijk te voeren, hoewel pijnlijk voor een aantal
ziekenhuizen en een aantal dokters. De spreidingscomponent, gezamenlijk teams van nulde-, eerste-,
tweede- en derdelijn, daar ligt de echte uitdaging.
Het gaat gebeuren en we kunnen beter zelf het initiatief nemen en houden. Daar zijn we, als teamspeler, zeker toe in staat, het is onze maatschappelijke
plicht, maar durven we het?...

Auteur (op persoonlijke titel)
prof. dr. Jan M.M. van Lith, als hoogleraar obstetrie
verbonden aan het UMC in Leiden
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Wat vindt en wil
de patiënt?
J.M.L. Knijnenburg

Elk mens, dus ook elke patiënt en elke arts, is
uniek. Dat maakt zorg per definitie ingewikkeld, want er is zelden één beste oplossing voor
een probleem. De beste behandeloptie volgens
een arts kan in de optiek van de patiënt – die
niet alleen de medische kant beschouwt – een
slechte keus zijn. Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, beschouwt
het inzichtelijk maken van beide visies als één van
haar prioriteiten. Informatievergaring via internet
heeft meer openheid en bekendheid in gang gezet
en nieuwe e-health-ontwikkelingen zullen nog
meer helpen om deze twee werelden dichter bijeen te brengen. Een patiënt moet consequenties
van medisch ingrijpen kunnen overzien en moet
daarbij bewust kunnen kiezen voor kwaliteit.
Artsen die kwaliteit willen leveren, ontkomen er
niet aan om ook met een ‘gewone mensenblik’ te
kijken naar de implicaties voor de patiënt in het
dagelijks leven en op lange termijn.
Nu IVF ongeveer dertig jaar bestaat en de fertiliteitszorg op de kaart is gezet, kunnen patiënten bijna
overal terecht voor (een groot deel van) deze zorg.
Worden ze dan ook overal even goed geholpen?
Onze conclusie moet zijn: nee, helaas niet.

Wat vindt de patiënt?
Omdat wij graag ons oor te luisteren leggen bij onze
achterban, plaatsten we een eenvoudige poll op onze
website (zie tabel).
Hieruit blijkt dat de meeste mensen bereid zijn om
te reizen voor de beste zorg, maar ook dat niet elke
patiënt meteen naar de superspecialist hoeft.
Subfertiliteit is een vakgebied waarbinnen veel
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Een algemeen
gynaecoloog is doorgaans niet in staat om dit voldoende bij te houden. De patiënten zijn jong en een
groot aantal is gewend zich tevoren over zaken te
informeren. Niet vreemd dat ze op zoek gaan naar
de beste zorg.
Freya kan zich daarom vinden in een bepaalde mate
van concentratie van zorg. Volumenormen zullen
daarin een grote rol spelen. Zowel een (te) laag als
een (te) hoog volume zullen ten nadele zijn van de
patiënt. Een hoog volume heeft voor de patiënt als
voordeel dat een gespecialiseerde kliniek veel expertise opbouwt, echter schaalvergroting en te veel routine kunnen leiden tot minder aandacht voor de indi-

482
Steeds meer wordt gesproken over ‘superspecialisatie’ in de zorg. Dit houdt in dat je niet alle zorg
dichtbij huis kunt krijgen, maar dat je terechtkomt bij een arts met specifieke kennis.
M.b.t. vruchtbaarheidsonderzoeken/-behandelingen, wat wil jij?
a) Ik wil gewoon dicht bij huis terecht kunnen - dan maar geen superspecialist
b) Ik wil de eerste zorg/onderzoeken dichtbij huis maar daarna – indien nodig – naar de superspecialist

2%
43%

c) Ik wil de beste zorg dus vanaf doorverwijzing door de huisarts meteen naar de superspecialist

31%

d) Ik wil alleen naar de superspecialist als er sprake is van een heel bijzondere diagnose of
bijzondere noodzakelijke behandeling

22%

(totaal aantal stemmen: 102)
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viduele patiënt en deze kan het gevoel krijgen een
‘nummer’ te zijn. Een laag volume kán precies het
omgekeerde teweegbrengen, maar staat of valt ons
inziens met de mate waarin de behandelend arts de
ontwikkelingen in dit vakgebied volgt. En de vraag is
dan of dit voldoende inzichtelijk te maken is.

Wat wil de patiënt?
Belangrijk is dat de toegang tot de juiste zorg vloeiend verloopt en er geen lange wachttijden ontstaan.
De zorg in de tweede lijn dient aan te sluiten op de
derdelijnszorg. Regel op z’n minst goede afstemming
van onderzoeksmethoden en complete informatieoverdracht, waardoor dubbel onderzoek wordt vermeden. Dit is niet alleen een onnodige belasting van
de patiënt, maar werkt ook kostenverhogend. In tijden dat fors bezuinigd moet worden is het onacceptabel dat onderzoek moet worden herhaald omdat
het in de verwijzende kliniek op een andere manier
is uitgevoerd.
Geef patiënten en verwijzers ook inzicht in de specia
liteit per kliniek. Zeker bij verwijzing naar de derde
lijn kan specifieke kennis, onderzoek of beschikbare
behandeling op een bepaald gebied (bijv. POF, PCOS,
endometriose, PESA) van groot belang zijn voor een
adequate behandeling van de patiënt. En het meten
van de patiënttevredenheid middels een gevalideerde vragenlijst hoort ons inziens bij het standaard
protocol, net als openheid over de resultaten. Tot
slot zijn aandacht voor psychosociale begeleiding
en mogelijkheden voor digitale communicatie recht-

streeks met de zorgverlener wenselijk om de patiënt
voldoende steun te bieden.
Begin 2012 introduceerde Freya de Monitor Ferti
liteitszorg; een initiatief van onze vereniging om de
fertiliteitszorg inzichtelijk te maken voor de patiënt.
Dit instrument, dat wij zullen doorontwikkelen, gaat
steeds meer specifieke informatie bevatten waarmee
de patiënt een echte keuze kan maken voor de kliniek die bij haar of hem past.
Wij vinden dat patiënten vertrouwen moeten kunnen
hebben in de Nederlandse fertiliteitszorg en dat zij
zich niet genoodzaakt voelen om over de landsgrenzen te gaan voor passende zorg. Van belang daarbij
is dat artsen daarom naast die gespecialiseerde kennis over subfertiliteit ook steeds aandacht hebben
voor openheid, eerlijkheid, empathie en respect voor
de keuzes van de patiënt. Deze aspecten vormen de
basis voor het vertrouwen van de patiënt.

Auteur
J.M.L. Knijnenburg, directeur Freya, vereniging
voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen
e knijnenburg@freya.nl
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column
Academisch doodgaan
Je krijgt wel eens een cadeautje van een patiënte. Iedere gynaecoloog krijgt cadeautjes. Of je ze
nu verdient of niet. Ik herinner me een geborduurde bijbeltekst waarin het woord ‘baarmoeder’
voorkwam. Het was speciaal voor mij geborduurd tijdens maandendurende klinische bedrust
aansluitend aan een cerclage (na zevenmaal partus immaturus). Telkens als ik in het AMC naar een
andere kamer verhuisde, probeerde ik het ongemerkt achter te laten, maar even vaak werd het mij
weer achterna gebracht. Een gegeven paard kijk je niet in de mond, maar ja... een bijbeltekst?
Zo stond er op de kamer van één van mijn maten in Arnhem ook zo’n kunstwerk. De tekst “La
medicine c’est guerir parfois, soulager souvient, consoler toujours”, geborduurd en omvat door twee
geboetseerde gipsen handen. Alle cliché’s zijn waar.
Ik moest denken aan het overplaatsen van vanaf 23 weken en 5 dagen. Er is nu nationaal beleid
ingevoerd (onder politieke druk) om ons te conformeren aan de landen om ons heen. Terwijl de
absolute getallen zo klein zijn, dat het niet echt een substantiële bijdrage zal leveren aan de reductie
van de foetale oversterfte in Nederland, maar toch…
Natuurlijk zeg ik het niet letterlijk, maar ik hoop dat patiënte en haar partner na afloop van het gesprek
(‘counseling’) begrijpen, dat driekwart alsnog doodgaat en dat de helft van wat blijft leven serieus
niet goed is. Dus niet alleen wat houterig bij de gymnastiek of een beetje ADHD, maar met echte
beperkingen: geretardeerd (‘debiel’), spastisch, doof, blind of zelfs in combinatie.
Moet je nu echt in een academisch ziekenhuis werken om dit te kunnen uitleggen? Volgens de nieuwe
richtlijn wel. Maar ja, hoe zit het werkelijk? De ervaring leert dat ongeveer 10% ‘alles’ wil en ongeveer
10% ‘helemaal niets’. Dat is niet moeilijk. Maar 80% vraagt je: “Dokter, wat moet ik doen?” of
“Dokter, wat zou u doen?” In deze groep is troosten de werkelijke inhoud van ons vak: meeleven en
laten begrijpen dat niet alles kan. Dus troosten en de patiënt niet in de pitfall van de anticipatoire
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beslissingsspijt laten belanden. “Dan hebben we er tenminste alles aan gedaan wat mogelijk was”.
In feite een copings-strategie, die een als ondraaglijk moeilijk ervaren keuze buiten haar eigen
verantwoordelijkheid legt. Even primitief qua denken en voorlichten was de academicus die in een
dergelijke situatie zei: “Als we nog iets voor uw baby willen doen, moeten we het nu doen.” Dat was
het hele gesprek…

Hans Zondervan
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Laagste dosering
combinatietherapie HST beschikbaar1
0,5 mg oestradiol / 2,5 mg dydrogesteron

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-vitrofertilisatie
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 meerlingzwangerschappen 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.

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

Verkorte productinformatie Femoston (2 april 2012)
Naam en samenstelling: Femoston continu 0,5mg/2,5mg, Femoston continu 1/5, Femoston 1/10, Femoston 2/10, film
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
aandoening, zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn, porfyrie, zwangerschap. Waarschuwingen:
Behandeling met HST dient alleen te worden gestart als de symptomen de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden.
Er dient minimaal jaarlijks een afweging van de voor en nadelen te worden gemaakt en behandeling dient alleen te
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
glucosegalactose malabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Deze oestrogeenprogestageen combinatie
is geen anticonceptiemiddel. Patiënten in de perimenopauzale fase dienen geadviseerd te worden om niethormonale
anticonceptiemiddelen te gebruiken. Bijwerkingen: Vaak: hoofdpijn, migraine, misselijkheid, buikpijn, flatulentie, been
krampen, pijnlijke/gevoelige borsten, metrorragie, postmenopauzale spotting, doorbraakbloedingen en spoting met pijn
in bekken, asthenie, abnormaal gewicht, toename/afname in gewicht. Soms: cystitisachtige klachten, vaginale candidasis,
vergroting van myomen, depressie, libidoverandering, nervositeit, duizeligheid, hypertensie, perifeer vaatlijden, varicose,
veneuze tromboembolieën, dyspepsie, galblaasproblemen, allergische huidreactie, huiduitslag, urticaria, jeuk, rugpijn,
cervicale erosie, verandering in aard en hoeveelheid cervicale secretie, dysmenorroe, menorragie, metrorragie, perifeer
oedeem. Zelden: steilere cornea, intolerantie voor contactlenzen, verandering in leverfunctie, groter worden van borsten,
premenstruele verschijnselen. Zeer zelden: haemolytische anemie, overgevoeligheid, chorea, progestageenafhankelijke
neoplasmata, myocard infarct, beroerte, braken, angiooedeem, erythema multiforma, erythema nodosum, vasculaire
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.
Literatuur: 1) Farmacotherapeutisch kompas online, 2012.

‘Gender’ thema VAGO-symposium

Wat maakt wie je bent,
wie maakt wat je bent?
M. Vree, A.C. Heitkamp, L.E. van Rheenen- Flach, E.M. Lutke Holzik-Graatsma,
L. van Boven, E.M.A. Boormans & H.C. van Vugt

‘Gender’ was het thema van het tweejaarlijkse
VAGO-symposium (Vereniging voor Arts assistenten Gynaecologie en Obstetrie) dat in september
plaatsvond in Utrecht. Het onderwerp is breed
en beslaat onder andere de gynaecologie, endocrinologie, embryologie, chirurgie en sexuologie.
Met 200 bezoekers, AIOS gynaecologie, gynaecologen en belangstellenden afkomstig van andere
disciplines was het symposium druk bezocht
Onder leiding van dr. M. van Trotsenburg, gynaecoloog aan het centrum genderdysforie van het VU
Medisch Centrum, en ‘inspiratrice’ Gerry werd de
dag rond negen uur geopend met het nummer ‘Zijn’
van Gers Pardoel.
Het maakt niet uit wie je bent je kan alles zijn,
je kan alles zijn.
Het maakt niet uit wat je doet je kan alles doen,
je kan alles doen.
Zolang je maar, jezelf was, jezelf bent,
jezelf blijft.
Zolang je maar, jezelf was, jezelf bent,
jezelf blijft, voor altijd.

Waarom ben ik man of vrouw?
In de ochtend was het thema ‘Waarom ben ik man
of vrouw?’ waarbij de embryologische geslachtsont
wikkeling opgefrist werd door prof. dr. R.J. Oostra,
anatoom-embryoloog in het AMC. De ontwikkeling
van de buizen van Wolff uit de oernier en de ontwikkeling van paramesonephrogene buizen van Muller werd met mooie illustraties toegelicht. Aansluitend vertelde prof. S. Repping, embryoloog in het
AMC, over de genetische ontwikkeling tot man of
vrouw. De groep mannen, toch al zwaar in de minderheid op deze dag, kreeg ook nog eens les in de
summiere informatie die op het Y-chromosoom ligt.
Het Y-chromosoom beschikt over 24 Mb aan data

ten opzichte van 155 Mb op het X-chromosoom. Het
Y-chromosoom heeft door de jaren heen de wetenschap geboeid vooral in het kader van mannelijke
subfertiliteit. In het begin van de twintigste eeuw
werd gedacht dat het Y-chromosoom plaats bood
aan 17 typische mannelijke eigenschappen. Deze
hypothese is nooit bevestigd en is thans weer verlaten. Het doemscenario dat de man zou uitsterven
door deleties in het Y-chromosoom kon weggenomen
worden omdat dergelijke deleties bijna altijd leiden
tot onvruchtbaarheid bij de man.
Als afsluiting van de ochtend vertelde dr. B. Kreukels,
medisch-psycholoog en onderzoeker, VUMC, over
haar onderzoek naar de verschillen in het cerebrum
tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen transgenders en controlepatiënten. Hierbij werden de hersenstructuren met behulp van de functionele-MRI
onderzocht. Uit haar onderzoek bleek dat de grootte
van het bed nucleus van de stria terminalis (BSTc) bij
man-vrouw-transgenders in de range van vrouwen
valt. Dit hersengebied is essentieel voor de sexuele
beleving en zou een rol kunnen spelen bij het ‘vrouw
voelen’. Dus mogelijk is genderdysforie een cerebraal
bepaald fenomeen?!
Aan het eind van elke sessie werden, door middel
van een webbased quiz, enkele vragen gesteld waar
de bezoekers op konden antwoorden met behulp
van Twitter of sms. Opmerkelijk feit: uit een peiling
onder het publiek bij de vraag ‘hoe beschouw jij
jezelf?’ blijkt dat 7% zich van beide geslachten, 0,9%
zich van geen geslacht, 14,5% mannelijk en 77,6%
zich van het vrouwelijke geslacht voelt!

Wat of wie ben ik?
Het tweede gedeelte van de dag draaide voornamelijk
om stoornissen in de geslachtelijke ontwikkeling. Kinderendocrinoloog dr. B. J. Otten uit het UMCN, vertelde
over de verschillende klinische beelden die ontstaan
als er iets mis gaat in de geslachtelijke ontwikkeling.
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Bij de geboorte van een kind met een intersekse
ontstaat een noodsituatie voor zowel de ouders als
de clinicus. Zijn stelling is dat identiteit zo verbonden is met het geslacht, dat wanneer het geslacht
niet duidelijk is, het kind als het ware identiteitsloos
blijft. Voor de hechting tussen ouder en kind is het
van belang zo snel mogelijk tot een keuze te komen.
Maar hoe bepaal je die keuze? Is de uitslag van het
karyotype leidend of kies je voor het geslacht dat het
dichtst bij het fenotype van het kind ligt? Of een kind
later genderdysforie zal ontwikkelen is meer afhankelijk van de aandoening die tot problemen in de
geslachtsontwikkeling leidt, dan van de mate waarin
het geslacht ambigue is.
Naast de fysieke ontwikkeling werd de psychologi
sche genderontwikkeling behandeld door prof. dr. P.
Cohen-Kettenis, klinisch psycholoog en psychotherapeut in het VUMC. De psychologische genderontwikkeling begint al als baby, bij het kunnen onderscheiden van mannen- van vrouwenstemmen, gevolgd
door het vermogen om op tweejarige leeftijd mannen
en vrouwen geslacht toe te kennen: een vermogen
dat ‘labeling’ genoemd wordt. Op vijfjarige leeftijd
wordt genderconstantie ontwikkeld, dit is de realisatie dat een vrouw in mannenkleren toch een vrouw is
en andersom. In het proces van genderidentiteitsontwikkeling speelt 40% aanleg mee en wordt een deel
van de genderidentiteit al prenataal bepaald door
blootstelling aan testosteron. Ook kwamen patiënten aan het woord. De voorzitster van AIS Nederland,
patiëntenvereniging voor androgeen ongevoeligheid

syndroom (AOS) deelde haar ervaringen als patiënte
met leven met intersekse en hoe belangrijk lotgenotencontact is. Schaamte en onbegrip door zwijgen
(van artsen en ouders) en het gevoel de enige te zijn
met dit probleem hebben haar jeugd gekleurd. Uit
contact tussen lotgenoten via de patiëntenvereniging,
internet en sociale media blijkt dat voor de jongere
generatie tegenwoordig anders te zijn.
Voordat iedereen zich naar de goedverzorgde lunch
kon begeven, was er voor enkele aanwezigen een
cadeau onder de stoel verstopt, waaronder het boek
‘Genderkinderen’ van Sarah Wong.

Hoe word ik mijzelf?
Deze sessie ging over de vraag ‘Wat als je tijdens je
ontwikkeling niet gelukkig bent met je biologische
geslacht?’ Dit is het geval bij ongeveer 1 op de 12.000
mannen en 1 op de 30.000 vrouwen. Bij enquêtes
onder ouders blijkt dat 2,5% van de jongens en 5%
van de meisjes zich op jonge leeftijd gedraagt als het
andere geslacht. Bij 15% van deze groep persisteren
dit gedrag en gevoel. Zowel ouders en kinderen worden in die gevallen al vroeg begeleid door de psychologen bij het centrum voor genderdysforie.
Dr. M. van Trotsenburg, gynaecoloog in het VUMC
vertelde over het traject dat patiënten doorlopen
bij het centrum voor genderdysforie. Patiënten worden eerst een psychologisch gescreend en vervolgens kunnen ze vanaf 12-jarige leeftijd in aanmerking
komen voor behandeling met puberteitsremmers.
Bij een persisterende wens tot geslachtsverande-
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ring komen jongeren vanaf 16-jarige leeftijd in aanmerking voor cross-seks hormonen, een fase die
geslachtsaanpassende behandeling wordt genoemd.
Een persoonlijk verhaal volgde van mw. L. de Loos,
psycholoog bij ‘Transvisie zorg’. Zij werd als jongen
geboren en gaat nu als vrouw door het leven. Ze vertelde over de gevolgen voor je keuzes in het leven, de
familie en de desillusie die ontstaat wanneer je niet
aan verwachtingen en stereotypen voldoet.
De technische kant van een transitietraject werd
beeldend getoond door plastisch chirurg dr. M.B.
Bouman uit het VUMCc, gespecialiseerd in transgenderoperaties. De verschillende methoden en technieken van het creëren van een neophallus door middel van meta-idoioplastiek of phalloplastiek (met
huidflap) werden aan de hand van beeldmateriaal
getoond. Ook werd uitgelegd hoe een neovagina uit
penishuid gemaakt kan worden, danwel laparoscopisch met behulp van dunne darm.

Sunny side of sex
De dag werd afgesloten door Sunny Bergman,
bekend van de documentaireserie ‘Sunny side of
sex’ waarin ze de wereld afreisde om culturele verschillen in seksualiteit te ontdekken en van de documentaire ‘Beperkt houdbaar’ over cosmetische chirurgie. Ze vertelde over de hijra’s in India: dit is een
derde type gender dat noch als man noch als vrouw
wordt bestempeld. Ze hebben vaak minder aanzien
dan mannen en vrouwen, maar zijn wel zeer belangrijk in veel ceremonies. Het bestaan van deze derde
Samenvatting
In september vond het twee jaarlijkse VAGO (Vereniging voor Arts assistenten Gynaecologie en
Obstetrie) symposium plaats in Utrecht. Het onderwerp ‘Gender’ is breed, en beslaat onder andere de
gynaecologie, endocrinologie, embryologie, chirurgie en sexuologie. Het artikel bevat een beknopte
beschrijving van de dag en de onderwerpen die
aan bod kwamen zoals de geslachtsontwikkeling,
disorders of sexdevelopment, androgeenongevoeligheid en genderdysforie.
Trefwoorden
Gender, geslachtsontwikkeling, VAGO symposium
Summary
The VAGO (dutch committee for residents obstetrics and gynaecology) organises every two year a
congress, this year in September in Utrecht. The
theme was ‘Gender’, a theme connected to a variety of subjects like gynaecology, endocrinology,
embryology, surgery and sexuology. The article
contains a short description of the congress day

intersekse genderrol zorgt er voor dat deze hijra’s
ongestoord hun eigen leven kunnen leiden. In ‘onze
wereld’ wordt binair gedacht, iemand is man of
vrouw, tussenvormen of extra geslachten bestaan
niet.
Ook vertelde Sunny over ‘labia extension’: een bijzonder cultureel verschijnsel in Oeganda. Vrouwen
rekken elkaars labia minora op onder het motto:
‘hoe langer de labia hoe beter het gevoel’. Dit ritueel
is een belangrijk onderdeel van de seksuele opvoeding. Vrouwen worden zo zelfbewust en weten wat
ze willen op seksueel gebied. Dit Oegandese schoonheidsideaal staat lijnrecht tegenover de Amerikaanse
denkbeelden waarbij labia er bij voorkeur uit moeten zien als de (gephotoshopte) labia in de (porno)
bladen en films en vrouwen een labiareductie ondergaan vanwege het cosmetische aspect.
Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de inzet
van de aanwezigen, goede sprekers, sponsoren en de
opleiders die AIOS de mogelijkheid boden om deze
dag bij te wonen. De organisatie van het VAGO-symposium kijkt met tevredenheid terug op het symposium. Veel bezoekers dachten er ook zo over: 60%
vond de dag boven verwachting. Het merendeel vond
het discipline-overstijgende VAGO-symposium een
aanvulling op het aanbod in het huidige onderwijs.
Dit nodigt ons uit om na te denken over een thema
voor over twee jaar, suggesties zijn welkom.
Niets is te gek, je mag alles zijn!

and the topics like gender development, disorders
of sex development, androgen insensitivity syndrome and genderdysphoria
Key words
Gender, genderdevelopment, Androgen Insensitivity Syndrome, genderdysphoria, VAGO
Auteurs
M. Vree, co-assistent VUmc
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Een AMK-melding bij risico-zwangerschappen

De uterus als
achterstandswijk
E.J.T Verweij, C. Vredevoogd, P. Vos, F. Balk, C.J.M. de Groot
& D.P. Engberts
Perinatale sterfte, de som van foetale en vroege
neonatale sterfte, is een belangrijke indicator
voor de kwaliteit van de perinatale zorg. In vergelijking met de meeste Europese landen is in
Nederland de perinatale sterfte relatief hoog volgens de laatste rapporten1, met name in de grote
steden.2 Er lijkt in de afgelopen jaren wel verbetering te zijn. Naar aanleiding van deze cijfers is
door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
begin 2010 het rapport ‘Een goed begin’ aan de
minister van VWS aangeboden. In het rapport
wordt de huidige kwaliteit van zorg beschreven
en worden aanbevelingen gedaan om deze te verbeteren. Bijzondere aandacht schenkt het rapport
aan zwangeren in achterstandswijken.3 De individuele profielen van deze vrouwen zijn divers,
maar het wonen in een achterstandswijk blijkt
een verhoogde kans op perinatale sterfte met zich
mee te brengen, vooral voor Westerse vrouwen.4
Met andere woorden: de achterstandswijk strekt
zich uit tot in de uterus.
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Negatieve sociaal-economische factoren nemen
vaak toe in gewicht en omvang als een vrouw zwanger wordt, dikwijls in combinatie met inadequaat
gebruik van de zorgvoorzieningen.2,4 Dat kan tijdens
de zwangerschap nadelig zijn voor de gezondheid
van de ongeborene en/of de voorbode zijn van een
onveilige situatie na de geboorte.
Zoals recent in het onderzoeksrapport ‘over de fysieke
veiligheid van het jonge kind’ is gepubliceerd, is er een
verdere professionalisering van het kindveiligheidsstelsel nodig om de veiligheid van het kind te vergroten.5
Betrokken professionals schieten te kort.
Met twee casus willen wij de dagelijkse praktijk
schetsen in een groot binnenstadsziekenhuis.
Patiënte A, een 34-jarige Nederlandse vrouw, gravida 6, para 2, abortus 3 (waarvan twee abortus provocatus) meldde zich op de spoedeisende hulp vanwege vaginaal bloedverlies in het eerste trimester.
Haar voorgeschiedenis vermeldde reumatoïde artri-

tis, epilepsie, astma, hepatitis C en uitgebreide psychiatrische problematiek met onder andere het
gebruik van harddrugs en een beperkt intelligentie
niveau. Haar obstetrische voorgeschiedenis vermeldde een ongecompliceerde partus en een secundaire sectio caesarea vanwege een niet-vorderende
ontsluiting. Haar sociale status vermeldde dat patiënte dakloos en onverzekerd was. Haar twee kinderen woonden sinds hun geboorte met een ondertoezichtstelling (OTS) in een pleeggezin. De vrouw stond
onder curatele. Tijdens het consult op de spoed
eisende hulp was patiënte opvallend slecht verzorgd.
Zij droeg riekende, kapotte kleding en om haar heen
hing een lucht van alcohol en sigaretten. Er was
sprake van een intacte graviditeit van 9 weken en 2
dagen.
Tijdens haar zwangerschap verzuimde zij meerdere
controle-afspraken bij de gynaecoloog. Zij werd
meerdere malen positief getest op cocaïne en cannabis in de urine. Verschillende opnames tijdens de
zwangerschap, vanwege onder andere een dreigende
vroeggeboorte, werden gecompliceerd door conflicten met hulpverleners.
Bij een zwangerschapsduur van 36 weken en 3
dagen werd patiënte binnengebracht door onbeken-

Bureau Jeugdzorg is de toegangspoort voor alle
jeugdzorg in Nederland en valt onder het Ministerie
van VWS. Onderdeel van Bureau Jeugdzorg is het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Het AMK is de centrale instantie voor het vragen
van advies over of het melden van kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft
haar eigen Bureau Jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
De Raad voor de Kinderbescherming valt onder het
Ministerie van Justitie, is een landelijk orgaan en
wordt alleen geïnformeerd door Bureau Jeugdzorg
indien er een juridische maatregel nodig is om de
situatie van het kind veilig te stellen.
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den nadat zij in verwarde toestand had getracht met
een vork haar vliezen te breken. Zij had daarbij suïcidale gedachten. Diezelfde dag is met toestemming
van haar curator en na overleg met de psychiater
besloten tot een primaire sectio caesarea vanwege
het gevaar dat zij voor zichzelf en voor het ongeboren kind was. Tijdens een ongecompliceerde sectio
caesarea werd een dochter van 3990 gram geboren
met een apgarscore van 6/8/9. De neonaat werd
na opname op de kinderafdeling in een pleeggezin
geplaatst.
Patiënte B, een 28-jarige à terme Nederlandse
vrouw, gravida 6, para 4, abortus 1 werd durante
partu overgedragen vanuit de eerste lijn vanwege
meconiumhoudend vruchtwater. Haar medische
voorgeschiedenis was zonder bijzonderheden en
haar obstetrische voorgeschiedenis vermeldde vier
ongecompliceerde zwangerschappen en spontane
vaginale bevallingen. De huidige zwangerschap was
tot het moment van overname uit de eerste lijn ongecompliceerd verlopen. Tijdens de partus in het ziekenhuis was de partner niet aanwezig en niet bereikbaar. Een half uur na de partus, het was inmiddels
05.00 uur, kwam haar partner dronken binnenlopen. Patiënte en partner konden niet zeggen wie er
op de andere kinderen paste. Vanwege deze situatie
werden de huisarts en de verloskundige gebeld voor
meer informatie. De verloskundige vertelde dat haar

weinig bijzonderheden waren opgevallen. De huisarts was niet op de hoogte van de huidige zwangerschap en vertelde dat er al lange tijd grote zorgen waren over het gezin en dat hij meerdere malen
door Bureau Jeugdzorg (BJZ) was benaderd over de
andere kinderen. Om bemoeienis van BJZ te ontwijken was patiënte meerdere malen verhuisd naar een
andere regio. Het AMK werd gebeld, maar bleek in
eerste instantie niet bekend te zijn met het gezin,
waarvan de leden overigens allen een verschillende
achternaam hadden. Later bleken bij het AMK toch
meerdere meldingen te zijn gedaan, onder andere
door de schoonmoeder van patiënte. Vanwege de
voorgeschiedenis in combinatie met het gebrek aan
verantwoordelijkheidsbesef van de partner rondom
de bevalling werd besloten tot een AMK-melding met
betrekking tot de pasgeborene.

Beschouwing
In het Medisch Centrum Haaglanden werd in 2008
gemiddeld eenmaal per week (55 zwangeren, 3,4%;
zie figuur 1) een nieuwe zwangere gezien over wie
dermate ernstige zorgen waren waar het betreft
vermijdbare benadeling van de gezondheid van de
ongeborene, dat contact werd opgenomen met het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden (AMK). Het AMK werd gevraagd om de follow-up
van deze 55 neonaten één jaar na de geboorte.
Over 35 neonaten kon terugkoppeling van het AMK

Neonaten (1661)

Inclusie (55)
Terugkoppeling na melding
bij AMK (35)
(Voorlopige) ondertoezichtstelling (18)

Overleg AMK,
niet gemeld (6)

Niet gemeld bij het AMK,
geen terugkoppeling AMK (14)*
RvdK (5)

uithuisplaatsing (6), voogdij grootouders (1)

(voorlopige) ondertoezichtstelling (2),
uithuisplaating (1), onbekend (2)

Vrijwillige hulpverlening (11)

Parnassia verslavingszorg (3)

Verhuisd andere
regio/buitenland (4)
Onderzoek RvdK niet kunnen
achterhalen (1)

Onbekend (6)
* Gegevens zijn afkomstig uit de documenta
tie van het MCH bij ontslag van de neonaat
uit het ziekenhuis, de follow-up een jaar
postpartum.

Adoptie (1)
Figuur 1. Uitkomsten van zwangerschappen, waarbij ernstige zorgen waren over de psychosociale situatie
(MCH, 2008)
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Tabel 1. Analyse risicofactoren van zwangere vrouwen met een AMK-melding

Maternale leeftijd: weken

Zwangeren zonder
AMK-melding (1661)

Zwangeren met
AMK-melding (33)*

OR and 95% CI

29 ± 6

27 ± 7

ns

Pariteit: % nullipara

43

36

ns

Herkomst: % kaukasisch

30

46

0,5 CI 95% 0,3 – 1,1

Psychische stoornis: %

2

17

3,3 CI 95% 2,0 - 5,7

Roken: %

9

34

6,3 CI 95% 2,5 - 11,2

Alcohol: %

1

0

Drugs: %

0,5

9

18,8 CI 95% 4,7 - 74,4

Opleiding: % <= MBO

25

27

1,1 CI 95% 0,5 - 2,5

Amenorroeduur: aantal dagen

274 ± 22

267 ± 21

P=0,82

Geboortegewicht: gram

3294 ± 695

2990 ±7 47

P=0,01

SGA/<p5: %

6

9

ns

Geslacht: % meisjes

47

61

ns

Prematuur: %

11

27

3,1 CI 95% 1,4 – 6,7

Totale duur zorg: dagen

178 ± 64

180 ± 51

P=0,88

Pediatrische zorg (% betrokkenheid)

49

70

2,4 CI 95% 1,1 - 5,0

Pediatrische zorg (% opname)

18

55

5,4 CI 95% 2,7 - 10,8

* Van de 35 zwangeren die bekend waren bij het AMK zijn 33 bevallen in het Medisch Centrum Haaglanden. Bovenstaande
analyse is gebaseerd op de 33 patiënten van het MCH.
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worden verkregen. In de helft van de gevallen was
er sprake van een ondertoezichtstelling (17 neonaten, 49%). Zes van deze 17 neonaten werden uit huis
geplaatst (17%). Een minderjarige zwangere ging met
haar kind bij haar ouders wonen. De grootouders kregen de voogdij over de neonaat. Elf vrouwen (20%)
waren gemotiveerd om vrijwillige hulpverlening van
Bureau Jeugdzorg (BJZ) te accepteren. Vier vrouwen
(7%) zijn verhuisd naar een andere regio of naar het
buitenland waardoor de follow-up ontbreekt. Eén
neonaat werd ter adoptie afgestaan. Bij een van de
neonaten werd nog onderzoek verricht door de RvK
maar de uitkomst hebben we niet kunnen achterhalen.
Met betrekking tot zes zwangeren (11%) werd na
overleg met het AMK besloten dat er onvoldoende
reden voor een formele melding bestond (zie figuur
1; consulten AMK).
Van de overige 14 zwangeren (25%) bleek tijdens de
zwangerschap dat zij vanwege ernstige psychosociale problemen cliënten waren van de Raad voor de
Kinderbescherming (RvdK) en Parnassia Verslavingszorg, maar niet waren gemeld bij het AMK.
Bij ontslag na de geboorte was het volgende bekend
over deze vrouwen en neonaten. Vijf vrouwen waren
bekend bij de RvdK omdat zij als minderjarige zwangere zelf een OTS hadden of al eerder een kind
met een OTS hadden. Bij twee van de vijf neonaten
werd postpartum een OTS uitgesproken. Eén neo-

naat werd in een pleeggezin geplaatst. Drie vrouwen
waren tijdens de zwangerschap in zorg bij Parnassia
Verslavingszorg. Na de geboorte van de kinderen zijn
zij in een moeder-kindhuis gaan wonen (Parnassia
P4).

Slechtere perinatale uitkomst
We hebben een analyse verricht van de risicofactoren van de groep zwangeren met een bevestigde
AMK-melding. De data van deze zwangerschappen
werden vergeleken met de data van alle vrouwen die
in 2008 in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH)
zijn bevallen (tabel 1). Zowel informatie uit de Landelijke Verloskunde Registratie als uit de medische dossiers werden gebruikt voor deze analyse.
Opvallend is dat in de groep patiënten over wie een
AMK-melding is gedaan, sprake is van meer kaukasische vrouwen (tabel 1). Mogelijk is er sprake van
een selectiebias want in de algemene zwangerenpopulatie in het MCH is er een oververtegenwoordiging van niet-kaukasische vrouwen (70%). Een substantieel deel van de populatie van het MCH woont
in de ‘prachtwijken’ van Den Haag. Zoals De Graaf
et al drie jaar geleden beschreven, zijn de zwangerschapsuitkomsten voor kaukasische vrouwen uit
prachtwijken slechter.3 Dat komt overeen met onze
bevindingen. Eventuele selectiebias zou kunnen zijn
veroorzaakt door cultuurverschillen en communicatieproblemen tussen hulpverlener en de zwangere
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niet-kaukasische vrouw, waardoor problemen bij
deze groep misschien slechter worden gesignaleerd.
Zoals verwacht was er in de groep waarover een
AMK-melding werd gedaan, vaker sprake van drugsgebruik en psychiatrische stoornissen. Er werden
meer premature partus (gedefinieerd als partus tussen de 24+0 en 37+0 weken AD) gezien in de groep
waarover een AMK-melding is gedaan.
Er was geen sprake van perinatale mortaliteit in
de onderzochte groep neonaten, mogelijk door de
geringe grootte van de onderzoekspopulatie. Dat
doet echter niet af aan de conclusie dat deze risico
zwangeren een verhoogde kans hebben op een
ongunstige perinatale uitkomst.

De keten van zorg
Er bleek voor, tijdens en na de zwangerschap weinig
of geen afstemming en samenwerking te zijn tussen
de betrokken instanties en hulpverleners. In de regel
wordt bij ernstige zorgen over zwangeren en hun
ongeboren kinderen het AMK geïnformeerd. Bij ernstig onveilige gezinssituaties, blijkt bijvoorbeeld uit
eerdere situatis met kinderen met een (OTS), is de
RvdK betrokken. In deze gevallen zorgt de RvdK voor
het beleid postpartum.
De BJZ/AMK’s zijn per regio georganiseerd en er is
geen regio-overstijgend registratiesysteem. Vanwege deze decentrale registratie, verhuizingen naar
een andere regio en omdat moeders en kinderen
vaak verschillende achternamen hebben, is het vaak
onmogelijk om een elders bekend probleemgezin als
zodanig te herkennen.
Een goede begeleiding van moeder en kind, maar
ook een goede risico-inventarisatie wordt hierdoor
bemoeilijkt. De verantwoordelijkheid van de gynaecoloog of verloskundige houdt op na de geboorte en

Er wordt onderscheid gemaakt door het AMK tussen een melding en een consult. Een consult betreft
in de regel een vraag over hoe om te gaan met een
bepaald vermoeden op (dreigende) kindermishandeling of verwaarlozing. Een consult wordt geregistreerd op naam van de hulpverlener en wordt gedurende maximaal één jaar bewaard. Het is hierbij
niet noodzakelijk de zwangere in te lichten.
Bij een melding aan het AMK door een professionele hulpverlener is het verplicht de zwangere in
te lichten. Een anonieme melding door een hulpverlener is alleen mogelijk wanneer de veiligheid
van het kind of de hulpverlener in het geding is
(www.amk-nederland.nl). Een melding zal worden
gevolgd door een onderzoek van het AMK naar de
situatie bij het gemelde kind/gezin/zwangere.

begint weer bij een volgende zwangerschap, inclusief
de verantwoordelijkheid voor het desgewenst adviseren over adequate anticonceptie na een bevalling.

Oplossingen?
De zwangerschap is door de vele contacten bij uitstek een moment om een zorgelijke situatie te signaleren. Indien vroeg in de zwangerschap multi
disciplinair wordt nagedacht over de situatie is er
veel winst te behalen. Zwangeren kunnen worden
gemotiveerd om hun sociale situatie te verbeteren en
zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid
voor de gezondheid van de ongeborene.
Maatschappelijke werk en gezondheidszorg hebben
een gemeenschappelijke taak om deze risicozwangeren beter te begeleiden. Samenwerking tussen
huisarts, gynaecoloog, eerstelijns verloskundige (verloskundige samenwerkingsverbanden), psychiater,
verslavingszorg, maatschappelijk werk, kraamzorg,
consultatiebureau, BJZ/AMK en de RvdK is hierbij
essentieel. Een richtlijn voor multidisciplinaire aanpak kan hieraan een bijdrage leveren. Inmiddels zijn
er meerdere regionale consortia opgericht, gesubsidieerd door ZonMw, waardoor mogelijkheden ontstaan tot verbetering van ketenzorg met betrokkenheid van de bovengenoemde instanties.
De Stuurgroep adviseert voor deze kwetsbare doelgroep een ‘case manager’ die de zwangere gedurende de zwangerschap begeleidt. Per patiënte dient
de meest geschikte ‘case manager’ te worden aangewezen. De ‘case manager’ kan echter alleen functioneren op basis van goede onderlinge communicatie
in een goed afgestemde keten. Uiteraard zal ook na
de bevalling gecoördineerde begeleiding van moeder
en kind nodig zijn.
Bij een ernstige thuissituatie is het mogelijk om een
kind al vóór de geboorte onder toezicht te stellen.
Volgens de wet (art. 1:2 BW) wordt een ongeboren
kind aangemerkt te zijn geboren zo dikwijls zijn
belang dat vordert.4 Op basis van deze bepaling kan
een voorlopige ondertoezichtstelling al tijdens de
zwangerschap door de kinderrechter worden geformuleerd om onmiddellijk na de geboorte in werking
te treden, teneinde een veilige situatie voor de neonaat te bewerkstellen en onnodig verblijf van het
kind in het ziekenhuis te voorkomen.4
Gezien de ernst en de omvang van het probleem is
het geboden om ook aan mogelijkheden buiten de
vertrouwde kaders te denken. Hoewel registratie
systemen hun eigen schaduwzijden hebben en zelfs
hun eigen problemen genereren, lijkt de huidige
systematiek van AMK-registratie niet doelmatig. Verder kan worden overwogen of ten behoeve van de
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gezondheid van de ongeborene niet een krachtiger
beleid moet worden gevoerd indien een zwangere
geen gebruik meer kan maken van de mogelijkheid
de zwangerschap rechtmatig te doen afbreken (na 24
weken AD). Immers, het besluit een zwangerschap
uit te dragen schept verplichtingen jegens de ongeborene. In de eerste plaats voor de zwangere, maar
vervolgens ook voor de samenleving. Dat zou kunnen
resulteren in vormen van niet-vrijblijvende bemoeizorg, waarvoor dan uiteraard een wettelijke kader
moet komen. Hierbij kan worden gedacht aan verplichte begeleiding of zelfs een verplichte opname als
het gezondheidsbelang van het ongeboren kind (en
soms ook dat van de aanstaande moeder) dat vergt.
Hachelijker nog zou het zijn om bij vrouwen met een
hoogrisicoprofiel (verdere) zwangerschappen actief
te ontmoedigen. Dat zou raken aan grondrechten en
elementaire vrijheden, maar dat maakt de achterliggende vraag alleen maar urgenter: hoeveel gezondheidsschade voor kinderen en moeders is aanvaardbaar als prijs voor non-interventie bij opeenvolgende
risicozwangerschappen? Dit klemt te meer als wordt
bedacht dat ook een curator als door de rechter
benoemde wettelijke vertegenwoordiger geen mogelijkheden heeft om de procreatieve lotgevallen van
de curanda te sturen (zie patiënte A).

Verplichte anticonceptie
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Zoals in het eerder genoemde onderzoeksrapport
‘over de fysieke veiligheid van het jonge kind’ geschreven staat, blijken zorgverleners uitermate terughoudend met het overnemen van de verantwoordelijkheid
van de ouders. Dit is ook juist. Echter in sommige
situaties, waarbij kindermishandeling een dodelijke of
bijna-dodelijke afloop heeft gehad, is de vraag niet te
vermijden of er nog een kind geboren zou mogen worden in het betreffende gezin. Hebben de ouders altijd
recht op een herkansing of zal het betreffende kind na
de geboorte direct uit huis geplaatst worden? Het kind
is kwetsbaar en voor het leven getekend in deze situaties.6 Kortom, voor alle betrokkenen een zeer verdrietige situatie, die ertoe dwingt het uiterste te doen
om herhaling te voorkomen. Verplichte anticonceptie
postpartum zou bespreekbaar moeten zijn voor deze
patiënten. Niet voor onbeperkte duur en niet onomkeerbaar. De noodzaak daarvan en de huivering daarvoor gaan in casus zoals hierboven beschreven gelijk
op. Die patstelling zou moeten worden doorbroken
door deze mogelijkheden wel te bespreken in multidisciplinaire overleg. Behoedzaam en prudent, met
zorgvuldigheid en compassie en altijd tot verantwoording bereid. Dat het zou moeten gaan om een politiek
en maatschappelijk gelegitimeerde, multidisciplinaire
aangelegenheid spreekt vanzelf.

Concluderend
Een goede start begint al in de uterus. Inventarisatie in een groot binnenstadsziekenhuis laat zien dat
bij tenminste 3,4% van de zwangerschappen ernstige
zorgen bestaan over de gezondheid van de ongeborene als gevolg van risicofactoren betreffende de
zwangere.
Een analyse van de uitkomsten van deze zwangerschappen bevestigt dat er een verhoogde kans is op
een ongunstige perinatale uitkomst. Een vroege en
ketengerichte begeleiding van deze kwetsbare zwangerschappen kan wellicht zorgen voor een verbetering van zorg en het terugdringen van de perinatale
morbiditeit en mortaliteit, inclusief aandacht voor de
omgeving waarin het kind zal opgroeien.
De organisatie en kwaliteit van dit complexe proces
zijn afhankelijk van goede afstemming van de verschillende zorgverleners. De privacybescherming is
in deze keten delicaat. Het systeem kan transparanter worden door een multidisciplinaire aanpak en
versterkt worden door een doelmatiger registratie.
Daarnaast vraagt de problematiek ook om het verkennen van minder conventionele oplossingen, zoals
verplichte anticonceptie.
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Samenvatting
Een AMK-melding bij risicozwangerschappen: de
uterus als achterstandswijk
Achtergrond Er bleek voor, tijdens en na de
zwangerschap weinig afstemming en samenwerking te zijn tussen de betrokken instanties en
hulpverleners indien er sprake is van dreigende
gezondheidsschade voor de ongeborene/neonaat.
Casus Bij een 34 jarige Nederlandse gravida 6,
para 2 met in de voorgeschiedenis onder andere
psychiatrische problematiek, harddrugs en een
laag IQ werd een AMK-melding verricht. De neonaat werd met een ondertoezichtstelling uit huis
geplaatst.
Een 28 jarige Nederlandse gravida 6, para 4 werd
à terme overgedragen met meconiumhoudend
vruchtwater. Vanwege een suboptimale ketenzorg
was niet bekend dat haar gezin bekend was bij
Bureau Jeugdzorg.
Conclusie In een groot binnenstadsziekenhuis is
er bij tenminste 3.4% van de zwangerschappen
ernstige zorgen over de gezondheid en veiligheid
van de ongeborene. Een analyse naar deze risicozwangeren laat een verhoogd risico zien op een
ongunstige perinatale uitkomst.
Het systeem kan transparanter worden door een
multidisciplinaire richtlijn en versterkt worden
door een doelmatiger registratie.
Trefwoorden
Kindermishandeling, risicozwangeren, Advies –en
Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg,
Raad voor de Kindermishandeling
Summary
Concerning pregnancies; the uterus as deprived
area
Background In case of child abuse in pregnancy
the collaboration and communication between
health professionals is deficient.
Case description The pregnancy of a 34 year old
gravida 6, para 2 with psychiatric problems and
a low IQ was complicated by a report of child
abuse. After birth the child was placed in a foster
home with a protection remedy.

Dankwoord
In samenwerking met en met dank aan K. de Koning,
medisch maatschappelijk werker, werkzaam in het
MCH. Hetzelfde geldt voor Paul Baeten en Selena de
Vries, werkzaam bij het AMK-Haaglanden.

A 28 year old gravida 6, para 4 was seen in the
hospital because of meconium stained amniotic fluid. Because of a suboptimal communication between the professional caretakers it was
unknown that the other children where supported
by Youth Welfare because of social problems.
Conclusion In at least 3.3% of the pregnancies
in a city hospital there were concerns about the
health of the child before and after birth. An analysis of risk factors in women with a report of
child abuse during pregnancy showed a higher
risk for perinatal morbidity and mortality.
Transparancy, collaboration and guidelines are
needed tot strengthen the system.
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Verslag van een bezoek

De Kryobank Bonn (D)
L. Bastings

Van meer dan 850 vrouwen ligt er ovariumweefsel opgeslagen: de Kryobank Bonn, behorend tot
de afdeling Gynäkologische Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin van de Universitätsklinikum
Bonn. Hiermee mag de kliniek zich het grootste
centrum voor cryopreservatie van ovariumweefsel in Europa noemen. Wekelijks worden nieuwe
patiënten aangemeld, zowel vanuit de kliniek
zelf als door andere Duitse ziekenhuizen. In het
laatste geval kan de patiënte in haar eigen regio
geopereerd worden, waarna het ovariumweefsel
’s nachts getransporteerd wordt naar Bonn. Tot
nu toe zijn er twee kinderen geboren na autotransplantaties van ovariumweefsel dat opgeslagen is geweest in de Kryobank Bonn.
Patiënten die opteren voor cryopreservatie van ovariumweefsel zijn meisjes of jonge vrouwen van wie
de toekomstige vruchtbaarheid wordt bedreigd. In
de meeste gevallen gaat het om recent gediagnosticeerde oncologische patiënten aan wie chemo
therapie, radiotherapie en/of stamceltransplantatie
zal worden gegeven. Als er in de toekomst kinderwens is maar er sprake blijkt van ovarieel falen als
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Biologe Jana Liebenthron laat zien hoe cassettes met
gecryopreserveerd ovariumweefsel zijn opgeslagen.

gevolg van oncologische behandeling, kan autotransplantatie van het eerder gepreserveerde ovariumweefsel uitkomst bieden.
In het kader van mijn promotieonderzoek in het
UMC St Radboud bracht ik een bezoek aan de Kryobank Bonn. Ook in Nijmegen wordt ovariumweefsel gecryopreserveerd, maar in Nederland wordt
de techniek nog als experimenteel beschouwd en
hebben autotransplantaties nog niet plaatsgevonden. Hoewel in de literatuur 21 levendgeborenen
zijn gerapporteerd, is het nog lastig in te schatten
wat de toekomstige zwangerschapskansen zijn van
een patiënte die kiest voor cryopreservatie van ovariumweefsel. Dit komt deels omdat gegevens over
zwangerschappen pas na een lang interval tussen
cryopreservatie en autotransplantatie beschikbaar
komen. Deze tussenliggende periode beslaat immers
tenminste de jaren waarin de vrouw behandeld
wordt, maar kan bij jonge patiënten ook langer dan
een decennium duren. Daarnaast is het aantal autotransplantatie-procedures bij patiënten in verschillende leeftijdsgroepen niet centraal geregistreerd,
waardoor slagingskansen per autotransplantatie niet
te berekenen zijn.
Om toch de kwaliteit van huidige technieken
van transport, cryopreservatie en ontdooien van
ovariumweefsel te kunnen evalueren, werd in het
UMC St Radboud een nieuwe assay ontwikkeld. Bij
het uitvoeren van deze assay worden er biopten van
drie millimeter doorsnede genomen uit de ovariële
cortex. Deze worden vervolgens in kweek gebracht
in een medium met een hoge concentratie glucose.
Na afloop van de kweekperiode worden de concentraties glucose en lactaat in het medium gemeten.
Het verbruik van glucose en de productie van lactaat
door het weefsel wordt afgezet tegen het gewicht van
het betreffende biopt. Deze eenvoudig uit te voeren
bepaling geeft hiermee inzicht in het metabolisme
van het ovariële cortexweefsel. Door het metabolisme zowel voorafgaand aan de benodigde procedures als nadien te meten, kan worden ingeschat in
hoeverre bepaalde methoden een nadelige invloed
hebben op de conditie van het weefsel.
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Het prepareren van het ovariumweefsel voorafgaand aan cryopreservatie. Links: cortex en medulla worden
van elkaar gescheiden. Rechts: de cortex wordt in strips van circa 5x10 millimeter gesneden.

In het ontdooiproces van het ovariumweefsel wordt eerst gebruik gemaakt van een warm waterbad. Latere
stappen in het ontdooiproces zorgen voor een geleidelijke opwarming van de biopten.

497

De transportbox met koelelementen waartussen het ovarium wordt vervoerd van de kliniek waar een patiënte
geopereerd is naar de Kryobank Bonn.
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In het UMC St Radboud werd de glucose-lactaatassay
al toegepast op runderovaria. Deze ovaria dienden
als model voor de humane situatie. Een samenwerking met de Universitätsklinikum Bonn ontstond,
toen duidelijk werd dat het mogelijk is het metabolisme van ovarieel cortexweefsel van runderen nagenoeg volledig te behouden gedurende het proces van
cryopreservatie en ontdooiing. Of dit ook bij humaan
weefsel haalbaar is en met welke methoden was de
volgende vraag.
In een gezamenlijk project dat plaatsvond in Bonn
werden kleine biopten genomen uit het restmateriaal dat bestond na preparatie van humaan ovariumweefsel. Enkele biopten werden vervolgens direct in
kweek gebracht, terwijl anderen voorafgaand aan
de kweekperiode werden gecryopreserveerd en ontdooid volgens de methoden die in Bonn in de kliniek
gehanteerd worden.
Weer terug in Nederland ging ik aan de slag met de
analyses van de glucose en lactaatwaarden in het
bewaarde kweekmedium. Uit een pilotexperiment is
al gebleken dat verschillen in het metabolisme zoals
dat bij humaan weefsel te meten is, overeenkomen
met onze verwachtingen op basis van klinische gegevens. Zo werd een verminderd metabolisme gemeten
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Summary
For fertility preservation purposes, ovarian tissue from over 850 women is cryopreserved in
the Kryobank Bonn, Germany. Women from other
parts of Germany who wish to have their ovarian
tissue cryopreserved can have their tissue transported to Bonn. Pregnancy rates after cryopreservation and autotransplantation are still unknown,
although 21 live births have been reported worldwide. Searching for a method to measure the quality of ovarian tissue cryopreservation, thawing,
and transport methods, a collaboration between
the Kryobank Bonn and the Radboud University
Nijmegen Medical Centre (RUNMC) was started.
In this project, the viability of ovarian tissue was
tested before and after cryopreservation and thawing of the tissue. Experiments were performed by
using an assay developed in the RUNMC: the glucose-lactate assay. With the results of this assay,
the influence of tissue transport, cryopreservation
and thawing on the viability of the ovarian tissue
can be quantified.

van weefsel dat onbedoeld te warm of juist bevroren getransporteerd werd. Het glucoseverbruik en de
lactaatproductie van het weefsel bleken beduidend
lager dan bij biopten van twaalf andere patiënten bij
wie het transport wel volgens protocol verlopen was.
Al met al was het bezoek aan de Kryobank een
leerzame kijk in andermans keuken. De gestarte
samenwerking met dit ervaren centrum vormt een
basis voor verdere projecten. Omdat het ovariumweefsel dat voor onderzoek beschikbaar is in Bonn
vaak al getransporteerd is vanuit een ander ziekenhuis, zal in het UMC St Radboud nog nader onderzoek plaatsvinden met ovariumweefsel dat direct
vanaf de operatiekamer beschikbaar is. Hiervoor
zal gebruik worden gemaakt van biopten uit ovariumweefsel van BRCA-mutatiedraagsters die een preventieve adnexextirpatie ondergaan en een deel van
hun ovariumweefsel beschikbaar willen stellen voor
dit onderzoek. Door de gegevens, verkregen in beide
klinieken, te combineren, hopen we een stap verder
te komen in de zoektocht naar de optimale methoden van transport, cryopreservatie en ontdooiing van
ovariumweefsel en hiermee deze techniek van fertiliteitspreservatie te verbeteren.
Promotor:
Prof. dr. D.D.M. Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde en hoofd afdeling Verloskunde &
Gynaecologie, UMC St Radboud
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Onlangs verscheen ‘Canon van de oncologie’, 53 historische vensters van de oncologie. Vensters zijn korte hoofdstukjes over onderwerpen die belangrijke ontwikkelingen markeren. Voor de samenstelling zijn de 28 aangesloten verenigingen en
werkgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) aangeschreven.
De verscheidenheid aan onderwerpen correspondeert met een verscheidenheid aan
auteurs, allemaal experts op hun terrein. Elke bijdrage bestaat uit twee bladzijden
tekst met enkele illustraties.
Er zijn vensters over de ontwikkeling van anatomische kennis, beeldvorming, cytologische en histologische diagnostiek. Er zijn hoofdstukjes over over de geschiedenis
van chirurgische technieken, de vooruitgang op het gebied van de radiotherapie en
de ontwikkeling van chemotherapie en immuuntherapie. Vensters over tumorbiologische en moleculair-biologische onderwerpen ontbreken niet, en zijn het lezen zeer
waard.
De hoofdstukjes zijn zonder uitzondering goed leesbaar en bijelkaar laten ze de lezer
met verwondering achter. Verwondering over het grote aantal fronten waarop de ontwikkeling van kennis plaatsvond, het belang van toeval en creativiteit, en niet in de
laatste plaats de immense energie die nodig was om de kankerzorg te brengen waar
ze nu is.
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PICO Bello

De behandeling van
symptomatische cholecystolithiasis
in de zwangerschap
E. van der Meij, W.J. Salemink, L.E. van Rheenen

Volgens de risicofactoren voor het ontwikkelen
van galsteenlijden (forty, fatty, female and fertile)
heeft elke zwangere een verhoogde kans op galsteenformatie en zal dit risico de komende jaren
alleen maar groter worden, gelet op de stijgende
maternale leeftijd en prevalentie van obesitas.
Dit verhoogde risico is te verklaren door de stijging van oestrogenen, die zorgt voor een verhoogde verzadiging van galzuur met cholesterol.1
Daarnaast heeft progesteron een remmende werking op de motaliteit van de galblaas waardoor er
stase van gal ontstaat, wat ook bijdraagt aan de
vorming van stenen.2,3
De incidentie van asymptomatische galsteenformatie tijdens de zwangerschap is 18,4% tot 19,3%
ten opzichte van 6,5% tot 8,4% buiten de zwangerschap. De vorming van biliary sludge in de galblaas
wordt zelfs bij 30% van de zwangeren gezien. Echter
slechts 0,05% tot 0,8% van de zwangeren ontwikkelt
symptomatisch galsteenlijden.4
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Symptomatisch galsteenlijden wordt gekenmerkt
door een biliaire koliek, zich meestal uitend door
pijn, veelal gelokaliseerd midden of rechtsboven
in de buik, tenminste 30 minuten aanhoudend. Bij
symptomatisch galsteenlijden kan er sprake zijn
van cholecystolithiasis (galstenen in de galblaas) of
van gecompliceerd galsteenlijden (acute cholecystitis, choledocholithiasis, cholangitis of acute biliaire
pancreatitis).8 Indien er sprake is van gecompliceerd
galsteenlijden in de zwangerschap lijkt ingrijpen
noodzakelijk.5,6,7 Over de behandeling van symptomatische cholecystolithiasis in de zwangerschap
bestaat echter geen consensus.
Bij de behandeling van symptomatische cholecystolithiasis buiten de zwangerschap, adviseert de Nederlandse Vereniging van Heelkunde een cholecystectomie waarbij de eerste keuze een laparoscopie of een
small-incision-cholecystectomie is.8 Is er een reden
om hiervan af te wijken tijdens de zwangerschap?
Weegt het te verwachten resultaat van chirurgisch
ingrijpen op tegen de potentiële risico’s? Wat zijn de

risico’s van een conservatief beleid dat gecompliceerd
kan worden door een acute buik of recidief kolieken
met maternale ondervoeding als potentieel gevolg?

Vraagstelling
Hoe dient symptomatische cholecystolithiasis in de
zwangerschap behandeld te worden?
- P	Zwangeren met symptomatische cholecystolithiasis
- I Cholecystectomie
- C Conservatief beleid
- O	Maternale morbiditeit en mortaliteit & foetale
morbiditeit en mortaliteit

Zoekstrategie en methoden
In Pubmed werd de volgende search uitgevoerd op
22-7-2012:
(Pregnancy [Mesh] OR Pregnant Women [Mesh] OR
pregnan* [tiab]) AND (Gallstones [Mesh] OR Cholecystolithiasis [Mesh] OR Cholelithiasis [Mesh] OR
Gallbladder [Mesh] OR gallstone*[tiab] OR gallbladder [tiab] OR cholelithiasis [tiab]) AND (Cholecystectomy [Mesh] OR cholecystectomy [tiab])
Na de limits English, Dutch, human en female toegepast te hebben bleven er 204 artikelen over. Hierna
hebben we de titels en abstracts van deze artikelen
gelezen. Van de artikelen bleken 140 niet (voldoende)
aan te sluiten bij de vraagstelling. Er bleven 64 artikelen over. Hier was geen randomized controlled trial
bij. Het artikel met de ‘best available evidence’ is een
review uit 2008, gepubliceerd in The American Journal of Surgery, door Date et al.9 In deze review worden 27 artikelen beschreven die ook uit onze search
kwamen. 36 artikelen uit onze search boden vanwege de kwaliteit en de hoeveelheid geïncludeerde
patiënten geen meerwaarde boven de review.

Bespreking
Date et al 9 zochten in PubMed en medline naar relevante artikelen met behulp van de MESH-termen
“cholecystitis”, “cholecystectomy”, “obstructive jaundice”, “choledocholithiasis”, “endoscopic retrograde
cholangiopancreatography”, “magnetic resonance
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284 artikelen
Limits: human, female, Dutch/English
204 artikelen

artikel sluit niet aan op vraag (140)

artikel sluit wel aan op vraag (64)

review uit 2008 (1)

artikelen (63)

artikel niet opgenomen in review (36)
geen meerwaarde

artikel opgenomen in review (27)

Figuur 1. Uitslag search

cholangiopancreatography” and “pancreatitis”. Deze
termen werden gecombineerd met de term “OR”. Vervolgens werd gezocht naar de MESH-term pregnancy
waarna deze twee searches met behulp van AND met
elkaar gecombineerd werden. Van de gevonden artikelen werden de abstracts en zo nodig full texts gelezen en werden de referenties inhoudelijk nagegaan.
Vervolgens werden de artikelen in de volgende vier
categorieën ingedeeld:
1.	De behandeling van symptomatisch galsteenlijden:
chirurgisch versus conservatief
2. De behandeling van choledocholithiasis
3. De behandeling van acute pancreatitis
4. Open versus laparoscopische cholecystectomy
De analyses werden gedaan met behulp van SPSS
11.5. De chi-kwadraat toets werd gebruikt om de proporties in twee groepen te vergelijken.
Onze onderzoeksvraag gaat over de behandeling van
symptomatische cholecystolithiasis en niet over de
behandeling van gecompliceerd galsteenlijden, dus
zullen we bij de bespreking van het artikel alleen
ingaan op categorie 1 & 4 van de review.

Resultaten
Conservatieve behandeling versus
chirurgische behandeling
Er werden zes artikelen, bestaande uit in totaal 310
patiënten, gevonden waarbij de conservatieve behandeling met de chirurgische behandeling (cholecystectomie) werd vergeleken (tabel 1). Bij alle zes studies
werden de patiënten in eerste instantie conservatief
behandeld. 83 (27%) patiënten ondergingen een cholecystectomie vanwege het falen van de conservatieve therapie.

Foetale morbiditeit en mortaliteit
Partus prematurus kwam in de conservatieve groep
bij 8 van de 227 (3,5%) patiënten voor en in de chirurgische groep bij 5 van de 83 (6,0%) (p= 0,33). De
incidentie van foetale mortaliteit was 5 van de 227
(2,2%) in de conservatieve groep en 1 van de 83
(1,2%) in de chirurgische groep (p=0,57).
De getallen worden voor een groot deel bepaald door
één studie (n=49) die cholecystitis (gecompliceerd
galsteenlijden) als inclusiecriterium had. In deze studie werden negen gevallen van partus prematurus en
vijf gevallen van foetale sterfte gevonden.
Naast deze studie waren er nog vier gevallen van
partus prematurus. In de chirurgische groep hielden
deze premature partus waarschijnlijk geen verband
met de cholecystectomie (éénmaal een gemelli graviditeit bij AD 30 weken, 20 weken na de cholecystectomie en éénmaal een partus bij AD 35 weken, 25
weken na de cholecystectomie). De foetale sterfte
die wordt beschreven los van de studie met de hoge
incidentie van cholecystitis, hield volgens de auteur
geen verband met het galsteenlijden. Nadere details
worden niet gegeven.
Maternale morbiditeit en mortaliteit
In de review wordt niet expliciet ingegaan op de
maternale morbiditeit in de conservatieve groep
(gecompliceerd galsteenlijden, acute buik en ondervoeding).
Van de patiënten die conservatief behandeld waren,
kreeg 38% tot 70% een recidief koliek aanval. Eén
studie beschrijft een gemiddelde van twee tot zes
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recidieven tijdens de zwangerschap. Twee andere
studies beschrijven de extra opnames die nodig
waren voor een recidief; dit komt neer op gemiddeld één tot vier extra opnames, die allemaal vijf tot
acht dagen duurden. Elk recidief was ernstiger dan
de vorige.
Er is in geen van de studies sprake van maternale
mortaliteit.

Laparoscopische cholecystectomie in de
zwangerschap
Buiten de artikelen die werden gevonden over de
conservatieve therapie versus chirurgische therapie,
werden er nog 20 artikelen gevonden die gaan over
enkel het uitvoeren van laparoscopische cholecystectomie tijdens de zwangerschap. Deze case series
werden geïncludeerd indien ze vijf of meer cases
bevatten.
Er werden twintig artikelen geïncludeerd, met in
totaal 197 patiënten. Bij drie patiënten was er sprake
van foetale sterfte; twee patiënten wilden zelf de
zwangerschap beëindigen toen zij de laparoscopie
ondergingen en één geval hield geen verband met
de laparoscopie. Er waren drie gevallen van partus
prematurus, waarvan er één niet evident gerelateerd
was aan de laparoscopie. In één artikel wordt een
perforatie van de uterus beschreven. Dit gebeurde
tijdens de laparoscopische cholecystectomie in het
derde trimester. De perforatie werd overhecht en
er werd later in de zwangerschap een ongecompliceerde sectio caesarea uitgevoerd.

Open versus laparoscopische cholecystectomie
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Er werden vier retrospectieve studies gevonden
(n=158) waarin open cholecystectomie (OC) met
laparoscopische cholecystectomie (LC) wordt vergeleken (tabel 2). Deze studies laten geen significant
verschil in foetale uitkomst zien. Partus prematurus
komt in de LC-groep bij 6 van de 89 (6,74%) patiënten voor en in de OC-groep bij 2 van de 69 (2,90%)
(p=0,27). In de LC-groep komt één geval van foetale
sterfte voor, in de OC-groep zijn dit er twee (p=0,41).
In de OC-groep betreft dit een patiënt bij wie een
cholecystectomie werd verricht vanwege een biliaire
pancreatitis bij een AD van 14 weken, die tijdens de
procedure werd geconverteerd. De operatie verliep
ongecompliceerd, echter zes dagen post-ok was er
sprake van een IUVD. Het andere geval van foetale
sterfte in de OC-groep betreft een patiënt die een
open cholecystectomie onderging bij een AD van 16
weken, waarbij de foetus vier weken post-ok stierf.
Het enige geval van foetale sterfte in de laparoscopie
groep is vanwege een maternale sterfte: een 27-jarige
patiënt onderging een LC bij AD 20 weken waarna zij
post-ok een bloeding van onbekende oorzaak kreeg
die fataal was voor zowel moeder als foetus.

Conclusies
Het voeren van een conservatief of een chirurgisch
beleid bij symptomatische cholecystolithiasis in de
zwangerschap lijkt geen verschil in foetale en maternale mortaliteit en morbiditeit te geven. Het uitvoeren
van een cholecystectomie kan laparoscopisch of open.
Er zijn risico’s bij het voeren van een conservatief
beleid. In deze review wordt een recidiefpercentage
van 38-70% genoemd. Ieder recidief presenteert zich
ernstiger en opnamefrequentie en -duur zijn hierdoor
verhoogd. Getallen over het ontwikkelen van gecompliceerd galsteenlijden worden niet genoemd. In
deze studie faalde bij 27% de conservatieve therapie
waarna er alsnog een chirurgisch beleid gevoerd werd.

Discussie
De gevonden review is goed toepasbaar op onze klinische vraag, met betrekking tot interventie, risico
factoren en uitkomstmaat. Echter wat betreft patiënten
inclusie wordt het symptomatisch en gecompliceerd
galsteenlijden door elkaar gebruikt. Waarbij in de
groepen met gecompliceerd galsteenlijden hogere
morbiditeit en mortaliteit cijfers worden genoemd.
De verschillende onderzoeken zijn zo heterogeen dat
de data niet gepoold kunnen worden en een metaanalyse onmogelijk is. Tevens zijn alle studies observationeel. De chirurgische groep werd geformeerd
uit de patiënten waarbij de conservatieve therapie
faalde (27%). Het falen van de therapie kon inhouden dat de patiënt gecompliceerd galsteenlijden ontwikkelde, maar kon ook een ‘biliaire koliek’ zijn. Het
gaat dus om een heterogene interventiegroep waarbij selectiebias een rol gespeeld kan hebben. Het is
te verwachten dat er in de primair chirurgische groep
ernstigere pathologie aan de orde is geweest. Desondanks is er geen significant verschil in morbiditeit en
mortaliteit gevonden tussen beide groepen.
Ook bij de studies die de open met de laparoscopische techniek hebben vergeleken is er niet gerandomiseerd. Daarbij komt nog dat er slechts vier retrospectieve studies zijn beschreven wat zorgt voor zeer
beperkte bewijsvoering. Er is geen intention-to-treat
analyse gedaan, één geval van foetale sterfte trad
op na OC, die geconverteerd was. Deze casus werd
geanalyseerd in de OC-groep.
Naast selectiebias hebben we zeer waarschijnlijk te
maken met publicatiebias. In de review zijn alleen
maar case series beschreven.
De follow-up is adequaat geformuleerd en gehanteerd.
Het gevonden ‘level of evidence’ komt niet boven de
C (niet vergelijkend onderzoek). Voor de toekomst is
het niet waarschijnlijk dat er gerandomiseerd onderzoek gaat plaatsvinden.
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Aanbeveling
Vanwege de matige bewijsvoering kunnen we voor de
praktijk slechts aanbevelen dat bij iedere patiënt een
individuele afweging moet worden gemaakt. De ernst
van de klachten en de fase van de zwangerschap moeten meewegen in het maken van de keuze.
Indien besloten wordt tot een cholecystectomie zijn
zowel de open- als de laparoscopische procedure veilige opties; laparoscopische cholecystectomie is de
meest logische keuze gezien de inherente voordelen
van laparoscopie.
Wij adviseren om bij vrouwen met symptomatische
cholecystolithiasis, als de mogelijkheid er is, een cholecystectomie te verrichten vóór het zwanger worden.
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Pubmed search and found 204 articles. One review
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authors of the review found six articles in which
the conservative and surgical management was
compared; the outcomes were similar in terms of
maternal and fetal morbidity and mortality. In the
group that was treated conservatively, 27% failed to
respond. They had several relapses with additional
hospital admissions, but this had no effect on the
fetal outcome. 20 additional case series about
laparoscopic cholecystectomy during pregnancy
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technique: there was no difference in fetal outcome.
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NOBT
Methotrexate or expectant management in women
with an ectopic pregnancy or pregnancy of unknown location and low serum hCG concentrations?
A randomized comparison.
S.J.Tanahatoe
e s.j.tanahatoe@umcutrecht.nl

N.M. van Mello, F. Mol,
H.R. Verhoeve, et al.,
Hum Reprod 2012 Oct 18

Van Mello en collega’s vergeleken in een gerandomiseerde multicenter trial het succes percentage van single dose systemische methotrexaat (MTX) versus een expectatief beleid van vrouwen met een extrauteriene graviditeit (EUG) of een zwangerschap
van onbekende locatie (PUL) met een lage en een plateau serum hCG.
De primaire uitkomstmaat was een daling van serum hCG tot onder niet-detecteerbaar niveau (< 2 IU / l) door de initiële interventiestrategie. Secundaire uitkomstmaten waren aanvullende behandeling, bijwerkingen en het serum hCG verdwijningstijd. Randomisatie werd verricht middels een web-based randomisatieprogramma,
waarbij gebruik werd gemaakt van blokrandomisatie met stratificatie voor ziekenhuis en serum hCG concentratie
(< 1000 versus 1000-2000 IU / l). In een periode van 5 jaar werden vrouwen van > 18
jaar met een EUG zichtbaar op transvaginale echografie en een plateau serum-hCGconcentratie van < 1500 IU / l of met een PUL en een plateau serum-hCG-concentratie van < 2000 IU / l geincludeerd.
Er werden 73 vrouwen geincludeerd van wie 41 gerandomiseerd werden in de groep
enkelvoudige dosis MTX en 32 in de groep expectatief beleid. Er was geen verschil in
slagingspercentage in de groep die initieel behandeld werd met enkelvoudige dosis
MTX versus de groep die initieel behandeld werd met expectatief beleid, respectievelijk 31/41 (76%) versus 19/32 (59%) met een relatieve risico (RR) van 1,3 (95%
betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,9-1,8). Bij negen vrouwen (22%) waren additionele
MTX-injecties nodig vergeleken met negen vrouwen (28%) bij wie systemische MTX
werd toegediend na expectatief beleid (RR 0,8; 95% BI 0,4-1.7). Eén vrouw (2%) van
de MTX-groep onderging een operatie in vergelijking met vier vrouwen (13%) in de
expectatiefbeleidgroep (RR 0,2; 95%-BI 0,02-1,7), allen vanwege buikpijn binnen de
eerste week van follow-up. In de MTX-groep rapporteerden negen vrouwen bijwerkingen versus geen in de expectatiefbeleidgroep. Een enkele dosis systemische MTX
bleek geen groter effect te hebben bij vrouwen met een EUG of een PUL en een laag
plateau serum-hCG-concentratie.
Zestig procent van de vrouwen na een afwachtend beleid hadden een ongecompliceerd beloop met gestaag dalende serum-hCG-levels zonder enige aanvullende
behandeling. Dat betekent dat toediening van MTX, een potentieel schadelijk middel,
kan worden vermeden bij op deze groep vrouwen. Op basis hiervan concludeerden
de auteurs dat bij vrouwen met een EUG of een PUL en een laag en een plateau
serum-hCG, expectatief beleid een alternatief is voor de medicamenteuze behandeling met een enkelvoudige dosis systemische MTX.
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Van de uitgever
Op 7 november j.l. is het bedrijfsverzamelgebouw waarin de drukker van NTOG,
Offset Print b.v. in Valkenswaard is gehuisvest, getroffen door een uitslaande brand.
Het NVOG Jubileumboek dat in Valkenswaard werd gedrukt is gespaard gebleven,
maar de hele oplage van NTOG 2012#9 is in vlammen op gegaan. Collega-drukker
Valkenlandt is bereid gevonden NTOG 2012#9 opnieuw te drukken en te verzenden.
Wij danken de lezers van NTOG voor hun geduld en Drukkerij Valkenlandt voor de
snelle dienstverlening. We wensen tenslotte alle medewerkers van Offset Print b.v.
veel succes met de wederopbouw van het bedrijf. JdG

Focus

Pneumomediastinum
postpartum
E. Paternotte & S. Scherjon
Pneumomediastinum (lucht in het mediastinum)
postpartum is een zeldzaam ziektebeeld, waarvan enkele casus beschreven zijn.1-6 Mechanismen waardoor een pneumomediastinum kan
ontstaan zijn: ruptureren van alveoli waarna verplaatsing van lucht naar het mediastinum, perforatie of ruptureren van de oesophagus, trachea
of hoofdbronchus of luchtverplaatsing vanuit de
nekregio of het abdomen naar het mediastinum.
Het verschil met een pneumothorax is dat hierbij de lucht in de pleurale ruimte blijft.7 De meest
voorkomende oorzaken van een pneumomediastinum zijn traumata, operatie, longaandoeningen
zoals astma, of spontaan.6,8

Casus

Tweede presentatie: aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek bestond uit een ECG,
bloedgas, labonderzoek, X-thorax en CT-thorax. Het
ECG toonde geen afwijkingen. Het bloed was licht
alkalisch met verlaagd pCO2, waarschijnlijk op basis
van hyperventilatie, zonder andere afwijkingen. De
infectieparameters in het bloed waren niet
afwijkend. Van een D-dimeer bepaling werd bewust
afgezien, vanwege de slecht voorspellende waarde
van deze bepaling tijdens of vlak na de zwangerschap.9 Op de X-thorax werd subcutaan emfyseem
gezien aan de ventrale zijde in het mediastinum en
lucht langs mediastinale structuren in de PA-opname
(figuur 1). Hierop werd een blanco CT-scan gemaakt
die het subcutane emfyseem bevestigde (figuren 2
en 3). De diagnose pneumomediastinum werd

Op de spoedeisende hulp zagen wij een 27-jarige primigravida met benauwdheid, ingestuurd door haar
eerstelijns verloskundige na een spontane ongecompliceerde partus, met 1,5 uur persen. Direct postpartum had patiënte een benauwd gevoel en pijn ter
hoogte van de trachea. Zij had een blanco voorgeschiedenis. Moeder van patiënte had postpartum een
longembolie doorgemaakt. Wij dachten bij patiënte
in eerste instantie aan een longembolie, maar na
lichamelijk onderzoek was de Wells’ score 3 (‘longembolie onwaarschijnlijk’) (www.internisten.nl) en
werden er geen afwijkingen gevonden. Er werd afgezien van verdere diagnostiek en patiënte werd retour
verwezen naar de eerste lijn.
Patiënte presenteerde zich 20 uur later opnieuw
via de spoedeisende hulp. Zij voelde zich meer
benauwd, had pijn in haar keel, pijn op de borst ter
hoogte van de trachea en een veranderde stem.

Tweede presentatie: lichamelijk onderzoek
Wij zagen een niet-zieke, matig dispnoïsche vrouw.
Ze kon geen volzinnen spreken en haalde oppervlakkig adem. Partner van patiënte vond haar stem duidelijk heser dan anders.
De bloeddruk bedroeg 150/70 mmHg, de pols 80
sl/min, de perifere saturatie 97%, bij een ademfrequentie van 20/min. Patiënte had geen koorts. Patiënte had een minimaal verdikte nek, wat niet direct
opviel. Aan de keel waren geen afwijkingen te zien
en patiënte had geen pijn rond de trachea.
Er waren normale harttonen en normaal inkomend
ademgeruis zonder bijgeluiden. De extremiteiten vertoonden geen tekenen van diep veneuze trombose.

Fig 1. X-thorax PA; lucht langs mediastinale structuren

Fig 2. CT- scan transversale doorsnede ter hoogte van
de longtop. Lucht zichtbaar rondom trachea en
subcutaan bij sternum
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Figuur 4. Schematische weergave van het mechanisme
van ruptureren van alveoli.6
Fig 3. CT-scan longitudinale doorsnede. Lucht te zien
rondom hart en craniaal van de clavicula in de hals.

gesteld. Er werd ter controle, en vanwege het
zeldzame beeld, een bronchoscopie en slikfoto met
contrast gemaakt, beide zonder afwijkingen.

Behandeling
Vanwege deze aanvankelijke werkdiagnose longembolie werd direct gestart met antistollingtherapie,
nog voordat een CT-scan was verricht (Fraxiparine
5700IE tweemaal daags). Patiënte werd, na diagnosticeren van pneumomediastinum, opnieuw lichamelijk onderzocht en pas toen vielen de crepitaties
rondom trachea en claviculae bij auscultatie en palpatie op. De antistolling werd gestopt en er werd
besloten patiënte te behandelen met zuurstof (1-3
liter per minuut), antibiotica en pijnstilling. Na drie
dagen kon patiënte, na een sterke verbetering van de
klachten, worden ontslagen.
Na één week was patiënte klachtenvrij. Op een controle X-thorax bleek het mediastinaal emfyseem volledig geresorbeerd.

Beschouwing
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Een 27-jarige primigravida, met klachten van
benauwdheid en een verdikte nek, werd opgenomen
met een pneumomediastinum direct postpartum,
waarschijnlijk op basis van het ruptureren van alveoli durante partu.
Bij benauwdheid postpartum wordt vaak als eerste
gedacht aan een longembolie, zo ook bij deze patiënte. Vanwege de hoge mortaliteit stonden ook een
hartinfarct, vruchtwaterembolie, pneumothorax en
dissectie van de aorta in de differentiaal diagnose.1,2
Aan een pneumomediastinum werd op dat momtent
niet gedacht.
Pneumomediastinum postpartum is een zeldzame aandoening, die voorkomt bij 1 op de 100.000 partus.1,2,4
Waarschijnlijk betreft deze casus een ruptuur van alveoli om de bronchioli (figuur 4) op basis van verhoogde
intrathoracale druk bij het persen, waarna lucht langs
de viscerale pleura langs de omslagplooi naar de pariëtale pleura gaat en van daaruit naar het mediastinum
verdwijnt en subcutaan emfyseem veroorzaakt.10
Klachten passend bij een pneumomediastinum
zijn pijn op de borst met uitstraling naar de nek en
armen en odynophagia (meest waarschijnlijk op

basis van druk op de trachea door zwelling bij subcutaan emfyseem). Indien de lucht uit het mediastinum
treedt, komt de lucht in het subcutane weefsel rond
de nek en supraclaviculair. Bij auscultatie en palpatie
kunnen in dit gebied crepitaties worden waargenomen.7 Deze afwijking wordt ook wel syndroom van
Hamman-Rich genoemd2, waarbij je het typische
Hamman’s sign kunt horen (knisperend geluid synchroon met de hartslag).3 Dit was bij beschreven
patiënte niet te horen.
Het was zinvol geweest om in eerste instantie niet
alleen op de Wells’ score te varen en een ook X-thorax en CT-scan te maken. Daarnaast zijn, achteraf
bekeken, de slikfoto met contrast en bronchoscopie,
overdiagnostiek, omdat de kans op een trachea- of
oesophagusletsel bij deze vorm van pneumomediastinum klein is.6
Bij kleine defecten is geen behandeling vereist,
omdat dit meestal self-limiting is. Bij grotere defecten
kan een pneumothorax ontstaan, doordat ook lucht
in de pleuraholte terecht komt en kan de patiënt
hemodynamisch instabiel worden. Een thoraxdrain
in de pleuraholte is dan vereist.7
Bij deze casus is de vraag of zuurstoftherapie en profylactische antibiotica wel nodig waren, gezien het
waarschijnlijk kleine defect en het geringe bewijs
voor sneller herstel bij behandeling met zuurstof en
antibiotica.6,10
Een pneumomediastinum postpartum heeft geen
gevolgen voor een volgende baring. De kans op herhaling is zeer klein.4

Conclusie
Bij pijn op de borst en benauwdheid post partum,
dient ook een pneumomediastinum te worden overwogen. Aan de hand van deze casus wordt getoond
dat bij een pneumomediastinum op basis van persen
tijdens de partus een slikfoto of bronchoscopie overbodig zijn. Pneumomediastinum is een self-limiting
aandoening.
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Samenvatting
Pneumomediastinum postpartum is een zeldzame
aandoening die kan ontstaan door het ruptureren
van alveoli door verhoogde druk ondermeer tijdens
het persen bij een partus.
Een 27-jarige primigravida presenteert zich direct
na de partus, in de eerste lijn, met klachten van
benauwdheid. Onder verdenking van een longembolie wordt een Wells’ score bepaald; deze blijkt
3 te zijn. Patiënte wordt ontslagen, maar komt de
volgende dag terug met toegenomen klachten. Ze is
benauwd, heeft pijn op de borst en in de keel en
meldt een veranderde stem te hebben. Bij blijvende
verdenking op een longembolie wordt een X-thoraxen CT-scan verricht. Hierop wordt subcutaan emfyseem gezien. De diagnose pneumomediastinum
postpartum wordt gesteld. Patiënte wordt profylactisch behandeld met antibiotica en zuurstof en verlaat na enkele dagen zonder klachten het ziekenhuis.
Conclusie: pneumomediastinum postpartum met
voorspoedig herstel onder antibiotische profylaxe.
Trefwoorden
pneumomediastinum, postpartum, benauwdheid,
crepiteren, subcutaan emfyseem, Hamman’s sign,
syndroom van Hamman-Rich, verhoogde intrathoracale druk
Summary
Pneumomediastinum developed during labour is an
uncommon condition. We saw a 27 year old woman
with breathlessness 24 hours after giving birth.
A healthy woman, primigravida, presented with breathlessness, a swollen neck and an altered voice,
after giving birth to a healthy daughter of normal
weight. The delivery was without complications.
Blood pressure, saturation and heart rate were normal. We heard crepitations around the trachea and
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claviculae. Lung and heart sounds were without
abnormalities. There were no signs of thrombosis.
We suspected a pulmonary embolism and anti
coagulation therapy was given. However, the chest
x-ray and the CAT-scan showed a pneumomediastinum with subcutaneous emphysema. The anti coagulation therapy was stopped and the patient was
treated with oxygen and antibiotics to prevent an
infection. After one week of conservative therapy,
symptoms had resolved and a control chest x-ray
showed no signs of subcutaneous emphysema.
Conclusion: A pneumomediastinum postpartum
is a rare diagnosis, 1 out of 100.000 partus. However, when a patient presents with breathlessness
and crepitations around the trachea after giving
birth, pneumomediastinum should be considered
as a possible cause. A pneumomediastinum can
be diagnosed by clinical examination, for example
the Hamman’s sign (crepitation synchronic with
the heartbeat), in combination with X-ray or a CATscan. Therapy can be conservative. The chance of
repetition is minimal.
Keywords
pneumomediastinum, postpartum, breathlessness,
crepitations, subcutaneous emphysema, Hamman’s
sign/syndrome
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Ingezonden

Reactie op editorial ‘De farmaceutische
markt in internationaal perspectief’
H.M.D. Veerman
In het editorial in NTOG nr. 08 ‘’De farmaceutische
markt in internationaal perspectief’’ wordt het probleem van het niet altijd voorradig zijn van geneesmiddelen aan de orde gesteld. De auteur, dr Scherjon, geeft aan dat er geen systeem bestaat dat tijdig
signaleert of er leveringsproblemen zijn.
Dat systeem bestaat echter wel, op de Farmanco
website, beheerd door de KNMP, wordt een dergelijk
overzicht gepubliceerd.
Nefarma heeft inmiddels naar aanleiding van Kamervragen gereageerd op leveringsproblemen door een
brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin misverstanden die leven over beschikbaarheidsproblemen
worden besproken. De logistiek van geneesmiddelen
is inderdaad complex, maar in de suggestie dat commerciële motieven een prominente rol zouden spelen
bij leveringsproblemen herkennen wij ons echter niet.
Dat neemt niet weg dat wanneer eindgebruikers er te
laat achter komen dat producten niet of beperkt leverbaar zijn er sprake is van een probleem. Feitelijk wordt
er in het artikel een pleidooi gehouden voor betere
communicatie tussen betrokken partijen. Communicatie is echter een proces dat speelt tussen meerdere
partijen en een voorwaarde voor effectieve communicatie is vertrouwen tussen partijen over wederzijdse
motieven. Laten beroepsbeoefenaren en producenten
dan liever in constructief overleg proberen te komen
tot effectievere communicatie, in plaats van in een verwijtende sfeer, via redactionele commentaren, partijen
te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
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Daarnaast willen wij reageren op uw snerende
opmerkingen in deze editorial over ons product Propess® “We gaan weer terug naar het veel duurdere
Propess als tweedekeus prostaglandinepreparaat,
terwijl we juist aannamen dat het gebruik van dat
middel minimaal zou worden. Zeker nu ook na de
Probaatstudie het inleiden met een Foley-ballonca
theter te verkiezen is boven Propess.”
Hierbij willen wij twee opmerkingen plaatsen.
Allereerst is in de PROBAAT-studie (Jozwiak, 2011) de
Foley-ballonkatheter vergeleken met intravaginale
PGE2-gel en niet met Propess, zodat over de vergelijking Foleykatheter met Propess geen conclusies
getrokken kunnen worden.
Het primaire eindpunt van PROBAAT-studie, een

daling in aantal keizersneden, is niet behaald. In de
Foleykathetergroep werd wel vaker een niet vorderende ontsluiting gezien als reden voor een keizersnede en was de mediane tijd van start interventie
tot geboorte 11 uur langer dan in de PGE2-gelgroep.
Ook diende in de Foleykathetergroep vaker oxytocinestimulatie gegeven te worden dan in de PGE2gelgroep. Cervixrijping met de Foleykatheter lijkt dus
langer te duren vanwege een niet-vorderende ontsluiting waarbij bij 86% van de patiënten additionele
oxytocinestimulatie nodig is.
Ten tweede laat de kosten-effectiviteitsanalyse van
de PROBAAT-studie zien dat de overallkosten van het
gebruik van de Foleykatheter hoger zijn dan die van
PGE2-gel, door de langere verblijfsduur op de kraamafdeling (van Baaren, 2012).
Propess heeft aangetoond kosteneffectiever te zijn
dan PGE2-gel vanwege de eenmalige dosis (per 24
uur) en daardoor minder vaginale touchers en verloskundige uren (Kalkat, 2008, Triglia, 2010). Het is
daardoor aannemelijk dat Propess bij gelijke effectiviteit in ieder geval ook kosteneffectiever is dan de
Foleykatheter.
H.M.D. Veerman, hoofd medische afdeling, Ferring.
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Naschrift Sicco Scherjon
Bovenstaande gewaardeerde reactie maakt voor mij
niet inzichtelijker waarom essentiële geneesmidde
len, die regelmatig en veelvuldig worden gebruikt,
zonder grote fluctuaties, plotseling – soms langdu
rig – niet leverbaar zijn. Wat kan daarvoor de reden
zijn en wie heeft daar baat bij? Ik neem aan dat de
brief van Nefarma aan de Tweede Kamer daarover
wel enkele suggesties bevat. De oplossing lijkt niet
gelegen bij de door de KNMP beheerde Farmancowebsite: informatie bij de ziekenhuisapotheker leerde
mij dat deze daarmee het probleem niet vroegtijdig
kan zien aankomen en overigens het tekort blijft.
Als er niets aan de hand is, hoeft er hierover ook
niet gecommuniceerd te worden; als de gebruikers
vroegtijdig op de hoogte worden gebracht van een
mogelijk tekort (een verantwoordelijkheid van de
producent), pas dan ontstaat er een groot belang
tot constructieve communicatie (die we graag ruim
vooraf zouden voeren).
Het is altijd goed om studie-uitkomsten te overden
ken. Het is inderdaad niet zo dat dinoproston in de
Probaatstudie vergeleken wordt met de foleycatheter.
Dat beweerde ik ook niet: die specifieke studie ligt
nog bij de reviewers.
Een recente studie laat wel de vergelijking dino
proston met een dubbele balloncatheter (Cook) zien:
er is met deze ballon een grotere kans op een vagi
nale bevalling binnen 24 uur (RR 2,2; 95% BI 1,3-3,9);
zonder verschil in sectio percentage (RR 0,9; 95% BI
0,5-1,7).1 Ook deze studie heeft als resultaat – evenals
bij de Probaatstudie – dat oxytocine vaker gegeven
moet worden na een ballonpriming, vast vanwege
het feit dat de ballon geen weeënactiviteit geeft. Dus
echt meer rijpen van de cervix dan inleiden.
Dat in de Probaatstudie een langere start–inleiding–
bevallingsinterval is gevonden heeft ongetwijfeld te
maken met het feit dat bij de foleycatheter met het
breken van de vliezen gewacht wordt tot de volgende
ochtend, terwijl bij gebruik van PGE2-gel meestal
‘s nachts wel wordt doorgegaan.2 Deze suggestie
wordt bevestigd in een RCT waarbij de foleycatheter
na 12 uur protocollair wordt verwijderd en daarbij
vergeleken met protocollair verwijderen na 24 uur en
– de derde groep – dinoprostone. Bevallen binnen 24
uur was resp. 60%, 21% en 49% (p<0,001).3 Als je
vlotter de vliezen breekt – ook ’s nachts, na 12 uurbij een foleycatheter heb je een interval niet verschil
lend van dinoprostone.
Mijn voorkeur voor misoprostol (vaginale tabletten)
boven dinoproston wordt bevestigd in de meta-ana
lyse van 11 RCT’s. De kans op een spontane vaginale
bevalling binnen 12 en 24 uur was lager bij dino
proston (resp. RR 0,7; 95% BI 0,4-0,96 en RR 0,8;
95% BI 0,7-0,9), zonder verschillen sectio, hypersti
mulatie, tachysystole en neonatale uitkomst.

Wel werd er vaker bij misoprostol gebruik gemaakt
van oxytocine (RR 1,5; 95% CI 1,2-1,7).4 Daarbij lijkt
– eveneens in een metanalyse (9 studies) – misopros
tol even effectief als de foleycatheter (geen verschil
in duur van de inleiding en andere belangrijke uit
komstmaten); wel meer ‘tachysystole’ met misopros
tol (RR 2,8; 95% CI 1,4-5,8)).5 En is misoprostol in een
RCT even veilig gebleken als dinoprostone bij (drei
gende) serotiniteit en intra-uteriene groeivertraging
met betrekking tot foetale nood, met een hoger per
centage vaginale partus (81% vs 77%; p=0,03) en een
kortere start inductie-geboorte interval.6
Daarbij mag het kostenaspect zeker een rol spelen:
“misoprostol is considerable more cost effective”: ik
schat dat dinoproston 100 keer duurder is.4 Ik vind
dat geen sneer, maar een in de huidige financiële
situatie een belangrijke en verantwoorde overwe
ging. Dat er in de Probaatstudie een toename van
de kosten wordt gevonden in de foleycatheter komt
niet doordat de patiënten langer op de kraam liggen,
maar ze liggen, vanwege een langere periode tot de
actieve fase, langer op de verloskamer. Indien de bal
loninleiding niet gestart zou worden op een verlos
kamer maar op de afdeling – door de afwezigheid
van contracties is primen op de verloskamer ook
niet nodig – dan is inleiden met een foleycatheter wel
degelijk goedkoper. Aan de behandelaar de keuze!
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Update Nederlands Onderzoek

Water versus olie en
ballon versus misoprostol
In deze laatste editie van het NTOG van dit jaar
geven we u een Update van Nederlands Onderzoek. Twee studies zijn recent gestart en zullen
we hier aan u presenteren.
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De H2Olie-studie heeft als doel een antwoord te
geven op de vraag welk contrastmiddel bij een hysterosalpingogram (HSG) tot de meeste zwangerschappen leidt bij vrouwen met minstens een jaar een
onvervulde kinderwens. Het onderzoek vergelijkt
twee typen contrastmiddelen die bij het HSG kunnen
worden gebruikt. Het ene middel is een contrastmiddel op waterbasis en het andere middel is een contrastmiddel op oliebasis. In het verleden is gesuggereerd dat door het maken van een HSG de eileiders
worden doorgespoeld en dat dit leidt tot meer zwangerschappen in die gevallen waarbij de afsluiting van
de eileiders veroorzaakt wordt door slijm en cellen.
Onderzoek waarbij men contrastmiddelen op waterbasis heeft vergeleken met contrastmiddelen op oliebasis, laten tegenstrijdige resultaten zien met betrekking tot een verhoogde kans op zwangerschappen na
het maken van een HSG.
In Nederland worden verschillende methoden
gebruikt voor het inleiden van de baring. De Probaat
II is een onderzoek naar de effectiviteit van twee verschillende manieren om de baring in te leiden. De
meest gebruikte methode van inleiden is gebruik van
misoprostol. Een andere veel gebruikte methode is
het inleiden van de bevalling door middel van een
ballonkatheter, ook wel foleykatheter genoemd. Deze
wordt in de baarmoedermond ingebracht. De werking van de ballonkatheter is tweeledig. Enerzijds
zorgt de ballon voor het vrijkomen van natuurlijke
stoffen die de rijping van de baarmoedermond versnellen, anderzijds geeft de ballon druk, waardoor er
ontsluiting komt. Beide methoden zijn effectief, maar
op dit moment is niet precies bekend welke van de

twee het beste is. In de Nederlandse richtlijn werd
tot nu toe het medicijn aangeraden als eerste keus.
In recent onderzoek is de methode met de ballonkatheter vergeleken met het gebruik van een medicijn (prostin). Uit dit onderzoek bleek de methode
met de ballonkatheter effectiever te zijn. Volgens
de Cochrane meta-analyse is het gebruik van 50 µg
orale misoprostol tabletten even effectief en veiliger
(minder asfyxie, fluxus post partum en hyperstimulatie) dan 25 µg vaginale misoprostol.
Dus kijk of er in uw kliniek vrouwen zijn die in aanmerking komen voor deze interessante studies!
Daarnaast willen we u er nogmaals op attenderen
dat alle studies uit Nederland in aanmerking komen
voor de UNO! U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

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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Recent gestart: H2Olie
Volledige titel
Waterhoudend contrast versus oliehoudend contrast
voor het vervaardigen van een hysterosalpingogram
als tubatest.
Achtergrond
Binnen het oriënterend fertiliteitonderzoek is het
hysterosalpingogram (HSG) een belangrijke diagnostische test om de tubadoorgankelijkheid te beoordelen. Naast de diagnostische waarde van deze tubatest
wordt er in de literatuur al meer dan vijftig jaar
gesproken over een mogelijk therapeutisch effect van
deze test. Dit therapeutisch effect zou groter zijn bij
het gebruik van oliehoudend contrast voor het vervaardigen van het hysterosalpingogram vergeleken
met het gebruik van waterhoudend contrast. Onderzoeken uit het verleden laten echter tegenstrijdige
resultaten zien als we kijken naar dit therapeutisch
effect van ‘tubaflushen’ met olie- versus waterhoudend contrast, op het aantal doorgaande zwangerschappen en levend geboren kinderen. De H2Olie
studie kijkt of er een verschil in aantal doorgaande
zwangerschappen en levend geboren kinderen is na
het vervaardigen van een HSG met oliehoudend contrast vergeleken met waterhoudend contrast.
Vraagstelling
Resulteert ‘tubaflushen’ met oliehoudend contrast tijdens een hysterosalpingogram in meer doorgaande

zwangerschappen en levend geboren kinderen vergeleken met ‘tubaflushen’ met waterhoudend contrast?
Studie-opzet
Multicenter niet-geblindeerde RCT.
Studiepopulatie
1080 subfertiele vrouwen met een eigen ovulatoire
cyclus, een laag risico op tubapathologie en een
semenkwaliteit van de partner geschikt voor een
spontane conceptie of intra-uteriene inseminaties.
Interventie
HSG vervaardigen met waterhoudend contrast (Telebrix Hystero) vs. oliehoudend contrast (Lipiodol UF).
Uitkomstmaten
Primair: aantal doorgaande zwangerschappen.
Secundair: aantal levend geboren kinderen, miskramen, buitenbaarmoederlijke zwangerschappen,
bloedverlies na HSG en pijnscores.
Stand van zaken
Gestart per 1 december 2011, 24 participerende centra, 182 inclusies.
Website
www.studies-obsgyn.nl/h2olie

Recent gestart: PROBAAT-II
Volledige titel
Induction of labor with a Foley catheter or oral misoprostol at term.
Achtergrond
Eén van de meest toegepaste interventies in de verloskunde is het inleiden van de baring. In de westerse wereld wordt ongeveer 20% van alle bevallingen ingeleid. In Nederland komt dit neer op
ongeveer 55.000 inleidingen per jaar. Een recente
enquête toonde aan dat een breed scala van methoden wordt gebruikt voor de inleiding van de baring,
waarbij intravaginale prostaglandine gel nog steeds
het meest wordt gebruikt. Een minder vaak gebruikte
methode is de transcervicale foleykatheter. Onlangs
is aangetoond (PROBAAT-studie) dat het gebruik van
een foleykatheter resulteert in een gelijk aantal vagi-

nale baringen als wanneer er Prostaglandine E2-gel
wordt gebruikt. Daarnaast waren er in de foleykathetergroep minder hyperstimulaties, wat resulteert
in minder asfyxie en minder fluxus post partum.
Een andere prostaglandine die vaak voor inleiding
wordt gebruikt is misoprostol (prostaglandine E1). De
NVOG Richtlijn Inductie van de baring stelt dat misoprostol, ondanks dat het een niet-geregistreerd middel betreft, een veilige en efficiënte manier is om de
baring in te leiden.
Vraagstelling
Het beoordelen van de effectiviteit en veiligheid van
inleiding van de baring met een transcervicale foleykatheter in vergelijking met orale misoprostol, bij a
terme zwangere vrouwen met een onrijpe cervix (Bishop score <6).
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Studieopzet
Multicenter open label RCT.
Studie populatie
1860 patiënten met een amenorroe duur van ≥ 37
weken, zwanger van een eenling in hoofdligging, met
intacte vliezen en een onrijpe cervix.
Interventie
Transcervicale foleykatheter vs. orale misoprostol.
Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat is een samengestelde uitkomstmaat van complicaties van uteriene hyperstimulatie, te weten asfyxie en fluxus post partum.
Secundaire uitkomstmaten: modus partus (spontaan,
instrumenteel, secundaire sectio), kosteneffectiviteit,
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tijd tot partus, gebruik van pijnstilling (epiduraal,
remifentanyl, pethidine), maternale en neonatale
morbiditeit. Tevens wordt er gekeken naar de tevredenheid van de moeder.
Stand van zaken
De studie is gestart in juli 2012. Inmiddels zijn zes
centra gestart met includeren. In totaal hebben 34
centra aangegeven mee te willen doen. Half oktober
waren er 61 inclusies. Dankzij de gezamenlijke inzet
van vele Nederlandse centra is er hopelijk eind 2013
meer over de veiligheid en effectiviteit van beide
manieren van inleiding van de bevalling bekend.
Website
www.studies-obsgyn.nl/probaat2

PROPESS, vaginaal toedieningssysteem 10 mg. Kwalitatieve en kwantitatieve
samenstelling: 10 mg dinoproston. Farmaceutische vorm: Vaginaal toedienings
systeem. Therapeutische indicaties: Rijping van de cervix bij à terme patiënten
(vanaf de 38e week). Contra-indicaties: als de uit-drijving is begonnen, als oxytocica
worden toegediend,als krachtige, langdurige uteruscontracties ongewenst zijn (zoals
bij: ingrijpende baarmoederoperaties, bij een wanverhouding m.b.t. foetaal hoofd en
pelvis van moeder, bij een afwijkende ligging van de foetus, bij een vermoeden van
of een aantoonbare foetale nood, bij patiënten die meer dan driemaal bevallen zijn
van een voldragen kind, bij eerdere operatie aan, of ruptuur van de cervix), bij een
bestaande ontsteking in het bekken, tenzij deze tijdig adequaat behandeld is, in geval
van overgevoeligheid voor dinoproston of één van de hulpstoffen, in geval van placenta
praevia of een onverklaarde vaginale bloeding tijdens de huidige zwangerschap.
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik: Vooraf de conditie van
de baarmoederhals nauwkeurig bepalen. Na inbrengen de uterusactiviteit en conditie
van de foetus regelmatig controleren. Propess alleen gebruiken als faciliteiten voor
continue foetale en uterine bewaking beschikbaar zijn. Voorzichtigheid is geboden
bij patiënten met gebroken vliezen wegens beperkte ervaring (speciale aandacht
voor de uterusactiviteit en de conditie van de foetus). Voorzichtigheid is geboden bij
patiënten met uterushypertonie, glaucoom of astma in de anamnese. Therapie met
NSAID’s, inclusief acetylsalicylzuur, dient vóór toediening van dinoproston gestaakt
te worden. Door gebrek aan ervaring of gegevens voorzichtigheid betrachten bij
meerlingzwangerschap of het gevebn van een tweede dosis .Vanwege gebrek aan
gegevens Propess niet gebruiken bij patiënten met aandoeningen die de metabole of
renale excretie van dinoproston kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld long-, lever- of
nierziektes. Vrouwen ouder dan 35, vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap,
zoals zwangerschapsdiabetes, arteriёle hypertensie en hypothyreoïdie, en vrouwen die
langer dan 40 weken zwanger zijn hebben een hoger risico om post-partum diffuse
intravasale stolling (DIS) te ontwikkelen. Deze factoren kunnen bovendien het risico
op DIS verhogen bij vrouwen die een medicamenteus ingeleide bevalling ondergaan.
Bijwerkingen:.Vaak: Aangetaste foetus door abnormale bevalling, aandoening foetale
hartfrequentie, foetale nood, uterushypertonie. Soms: misselijkheid, braken en diarree.
Zelden: DIS en uterusruptuur. Zeer zelden: anafylactische reactie en genitaal oedeem.
Registratiehouder: Ferring BV, Postbus 184, 2130 AD, Hoofddorp. Afleverstatus:
UR. Datum: Mar 2007
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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
514

• 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
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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.

