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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.
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Editorial

Doucheplassen
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur

372

Het is u wellicht niet ontgaan dat 'doucheplassen'
dit jaar nogal veel aandacht kreeg in de media.
De aanzet voor deze groene hype werd gegeven
door GroenLinks-wethouder Bert Wassink van
de Drentse gemeente Aa en Hunze. Hij stelde dat
douche
plassen een hoop spoelwater bij toiletgebruik zou schelen en zo de duurzaamheid bevordert. Volgens Wassink kan hij in zijn gemeente van
25.000 zielen op deze wijze 50 miljoen liter water
per jaar besparen. En dat verwonderde mij. Laten
we een rekensom maken. Gemiddeld doucht men
5 minuten bij een verbruik van 7-8 liter water per
minuut. De meeste wc’s spoelen door met ongeveer
6 liter water. Uitgaande van het feit dat de gemiddelde ochtendplas rond de 45 seconden duurt
dan is het waterverbruik bij doucheplassen ver-

gelijkbaar met het waterverbruik bij plassen op
het toilet. Een voordeel voor doucheplassen zou
pas optreden indien men eerst plast en daarna de
douche laat stromen maar de meeste mensen doen
dat niet. Een bijkomend bezwaar tegen douche
plassen is dat we meestal douchen met warm water
maar de wc doorspoelen met koud water. Daardoor
zou doucheplassen extra energie kosten.
Enfin, u haalt nu waarschijnlijk uw schouders op en
vraagt zich af wat je met deze kennis moet. Uiteraard
gaat het niet zo zeer om doucheplassen maar om
de zorg die wij moeten hebben voor ons milieu. Zuinig omgaan met water is een belangrijk streven voor
onze toekomst, schrijft het Stockholm International
Water Institute op haar website1. Door de groei van
de wereldbevolking wordt waterschaarste een steeds
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groter probleem. Deze schaarste wordt niet alleen
door menselijke consumptie bepaald maar vooral
door het waterverbruik van de voedselindustrie. Met
name voor de productie van vlees en andere dierlijke producten is een veelvoud van water nodig in
vergelijking tot wat nodig is voor het verbouwen van
plantaardig voedsel. U voelt hem waarschijnlijk al
aankomen: in plaats van doucheplassen kunt u beter
minder vlees eten als u milieubewust wil omgaan
met water. Uiteraard helpt het ook een beetje als je
korter onder douche gaat staan.
Doucheplassen bracht me ook op een andere
gedachte. Hoe komt het dat als we een kraan of een
douche open draaien en het stromende water horen
vaak de behoefte voelen om te plassen? Een zoektocht naar het verklarend mechanisme toont dat daar
heel weinig onderzoek naar gedaan is. Men veronderstelt dat het mechanisme hierachter een conditioneringsfenomeen is dat op kinderleeftijd door de
ouders op het kind wordt overgebracht. Bij het zindelijk maken gebruiken de ouders plasgeluiden (lees
'stromend water') om het kind duidelijk te maken
wat er moet gebeuren. Later wordt de plasreflex
uitgelokt, als een Pavlovreactie, bij het horen van
stromend water. Dit klinkt logisch maar dit mechanisme is, voor zover ik het kon nagaan, nog steeds
een hypothese. Sluitend wetenschappelijk bewijs in
deze ontbreekt. Het enige experiment dat deze hypothese enigszins ondersteunt werd bijna 40 jaar geleden gepubliceerd als een letter-to-the-editor in het
toonaangevende tijdschrift The New England Journal of Medicine2. Collega Alsop beschrijft daarin het
gebruik van zijn audio catheter bij postoperatieve
patiënten die moeite hadden om te plassen. In plaats
van een blaaskatheter in te brengen, liet hij de patiënten een bandopname horen van stromend water
gedurende maximaal 30 minuten. Het resultaat was
verbluffend: 60 van de 80 patiënten gingen plassen
na het horen van deze auditieve stimulatie. Methodologisch is er natuurlijk veel op te merken over deze
studie maar het geeft je ook te denken. We weten
allemaal dat een instrumentele lediging van de blaas
gepaard gaat met een infectierisico. Bovendien voelt
een katheterisatie van de blaas meestal onprettig
aan. Derhalve zou de auditieve methode niet alleen
patiëntvriendelijker zijn maar ook het postoperatieve
herstel gunstig kunnen bevorderen. Het is dan ook
vreemd dat dit pilotonderzoek geen navolging heeft
gekregen maar een zachte dood is gestorven en nu
begraven ligt in de analen van de medische weten-

schap. Mijns inziens is het nog steeds de moeite
waard om een gerandomiseerd experiment uit te
voeren en de auditieve methode te vergelijken met
de instrumentele methode. Een kosteneffectiviteitsanalyse mag natuurlijk daarbij niet ontbreken. Wat
Alsop in 1974 niet gemakkelijk kon, kunnen wij nu
wel, en dat is aan de auditieve stimulatie ook een
visuele prikkel koppelen. Daarbij stel ik mij voor dat
een patiënt met een tablet op schoot en earphones
in, prachtige filmpjes van stromend water kan zien
en horen om vervolgens zelf te gaan plassen. Wie
weet wat ons dat allemaal brengt aan fraaie data?
Nu nog de financiering rond maken en dit onderzoek
kan succesvol lopen via ons consortium stelsel. En,
als ik het goed inschat dan verwacht ik wederom een
publicatie in The New England Journal of Medicine.
Wie kan deze verleiding nog weerstaan?

Referenties
1 www.siwi.org
2 Alsop, R.F., New Engl J Med 1974;290(14):808.
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Bestuur NVOG

Logeren, samenwonen of
een huis kopen?
dr. R.A. Hakvoort gynaecoloog en secretaris van het bestuur

Het einde van uw studententijd. Uw vriendin en u.
Het merendeel van de tijd werd doorgebracht bij
haar, ze had de beste kamer in het centrum. Aanvankelijk alles delen, shampoo, tandenborstel, deo.
Maar u werd AGNIO en kreeg meer behoefte aan
rust en ruimte. Dus een verhuisbusje geregeld en
vrienden mochten uw boedel voor de laatste keer
verplaatsen.
Gas, water en licht bleven op haar naam; op uw
naam stond een gammele auto die meer olie dan
benzine verbruikte. Het eerste écht gezamenlijke was
de 'en/of'-rekening. Maar de tijd ging voort. De banen
en het leven werden serieuzer: huis, hypotheek en
verzekeringen voor allerlei risico’s. Spannende keuzes, maar wel noodzakelijk, gezien de eisen die u
zelf aan het leven stelde.
De parallel is dat onze omgeving verandert, dat we
daar soms aan moeten wennen, maar dat we moeten meebewegen. En dat kan de NVOG steeds vaker
niet alleen. Onze partners daarin zijn de Orde van
Medisch Specialisten (OMS) en Landelijke Vereniging Artsen in Dienstverband (LAD) en de andere
wetenschappelijke verenigingen. Kwaliteitsbeleid,
opleiding, beroepsbelangen en communicatie zijn
gedeelde belangen die gebaat zijn bij een professionele samenwerking.

'Samenwonen' op gebied van kwaliteit en
opleiding
374

De wetenschappelijke verenigingen hebben binnen
de OMS gemeenschappelijke raden voor kwaliteit en
opleiding. Hier worden de lijnen uitgezet voor (gezamenlijke) richtlijnen, visitaties en herinrichting van
opleidingen. Belangrijk voor de patiënt van ons allemaal: zonder goede centrale aansturing geen geïntegreerd kwaliteitsbeleid, zonder goede opleiding is de
continuïteit van zorg niet gegarandeerd.

'Logeren' op communicatie en beroeps
belangen
Op incidentele basis wordt er samengewerkt op communicatiegebied terwijl we juist daar kwetsbaar zijn
gebleken. Het lijkt het publiek niet te interesseren
hoe hard wij 's nachts op de verloskamer werken

en hoe vaak wij wél het gewenste resultaat behalen.
Dat mogen we raar vinden, maar dat is de realiteit.
Het is ook geen nieuws dat vandaag alle vliegtuigen
op Schiphol veilig geland zijn. En het zijn niet alleen
maar gynaecologen. Net zo vaak betreft het een bariatrisch-chirurg, een frauderende internist of een neuroloog die zijn heil zoekt in Duitsland. Het zal niet de
laatste keer zijn. Samen optrekken in een professionele communicatie-omgeving om onze eigen professionele boodschap af te geven, van reactief naar proactief. Laat zien waar je mee bezig bent als collectief
van medisch specialisten.
En dan: "2015. Bedreiging positie medisch specialist. Afgeschilderd als een financiële zaak. Normering topinkomens, gedwongen loondienst!” De OMS
heeft met haar nota Medisch Specialist 2015 het tij
op inhoud kunnen keren. Een belangrijk document
waarin de medisch specialist aangeeft hoe er verantwoordelijkheid genomen kan worden voor goede
zorg. Namens iedereen, ook namens de niet-OMSleden.
En daar ligt een probleem. De OMS doet dit nu met
de wetenschappelijke verenigingen. Echter, 55% van
de NVOG-leden is ook OMS-lid en zij zijn degenen
die de rekening betalen. De andere 45% niet.
De besturen van de wetenschappelijke verenigingen hebben geconcludeerd dat de huidige structuur
van OMS, LAD en wetenschappelijke verenigingen
als gescheiden organisaties niet meer volstaat. Een
nieuwe koepelorganisatie met een brede bestuurlijke
vertegenwoordiging vanuit de verenigingen en een
evenredige bijdrage van alle medisch specialisten:
daar moet het heen. Logeren kan niet meer, samenwonen ging zolang het ging. Omdat we nu samen
een huis willen bouwen is het logisch de rekening
voor gas, water en licht samen te delen.
Van 23 verenigingen, een OMS en een LAD naar één
synergiebeweging voor en door alle medisch specialisten, voor alle medisch specialistische zorg.
Deze ambitie en de weg ernaar toe wordt besproken
in de ALV van november 2013.
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Ingezonden

Ulipristal, de nieuwe therapie
voor myomen!
Met belangstelling lazen wij de artikelen van Hehen
kamp et al. en van Huirne et al. in NTOG 6 over het
gebruik van Ulipristal acetaat (Esmya®) bij de behandeling van vrouwen met myomen en bloedingsklachten. Wij zijn verheugd dat de interesse voor dit middel met vermoedelijk grote potentie zo groot is en
complimenteren beide groepen met hun uitgebreide
beschouwingen.
De conclusies uit de PEARL I- en II-studies worden
door Hehenkamp correct weergegeven (vermindering van myoomvolume, minder bijwerkingen dan na
GnRH-agonisten en een gelijk effect op bloedverlies
als na GnRHa, dat echter sneller bereikt wordt).
Al met al belangwekkende bevindingen, die onze
dagelijkse praktijk van hevige bijwerkingen van
GnRHa en tijdelijke verergering van vaak toch al ernstig bloedverlies door de zogenaamde 'flare-up' hierbij
drastisch zouden kunnen verbeteren. Waarop is dan
de conclusie gebaseerd dat het middel uitsluitend in
onderzoeksverband voorgeschreven dient te worden?
Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Meer dan de
helft van de onderzochte vrouwen in de PEARL-studies
werden gerekruteerd bij onze zuiderburen, zijn deze
zo verschillende van Nederlandse vrouwen? Het is
om dezelfde redenen niet duidelijk waarom de NVOG
de aanbevelingen aangaande Ulipristal heeft overgenomen in de verder uitstekende richtlijn 'Hevig Menstrueel Bloedverlies' (verder aangeduid als HMB), van
dezelfde auteur, resp. uit dezelfde kliniek.
Bij de indicatiestelling voor het preoperatieve gebruik
van Ulipristal wordt terecht door Hehenkamp et al. en
Huirne et al. een aantal ingrepen genoemd (hysterectomie, abdominale en hysteroscopische myoomverwijdering).
Inderdaad blijkt uit de PEARL-studies dat het effect van
Ulipristal in vergelijking met GnRHa op het uterusvolume geringer is dan op myomen, maar wij zijn van
mening dat de patiënt zelf in staat gesteld moet worden
de afweging te maken tussen bijwerkingen versus snel
effect op het bloedverlies, maar mogelijk minder effect.
Bij een abdominale myoomenucleatie kan men zich
afvragen wat de waarde is van preoperatieve volumereductie. Daarbij komt voor het gebruik van GnRHanaloga nog het nadeel van het effect op de klievingsvlakken, zoals ook even genoemd in de richtlijn HMB
(Ulipristal heeft dit effect waarschijnlijk minder, maar of
dit klinisch relevant is, moet verder onderzocht worden).
Tot onze verbazing misten wij echter bij beide auteurs
de laparoscopische myoomenucleatie. In een aantal
studies worden de voordelen genoemd van deze benadering. In de richtlijn HMB wordt deze zelfs aanbevolen.
Een van de belangrijkste beperkende factoren voor
het verrichten van een laparoscopische myoomenucle-

atie is de afmeting en is volumereductie dus ook hierbij cruciaal.
Hehenkamp et al. stelt: “Voor een TCRM lijkt voorbehandeling niet geïndiceerd”. Het ontgaat ons waarop
deze uitspraak gebaseerd is. In de NVOG hebben wij
toch duidelijke grenzen aangegeven bij de hysteroscopische behandeling van myomen (BOEG-rapport,
NVOG-modelprotocol 'Submukeuze Myomen, Diagnostiek en Therapie', richtlijn HMB).
Myoomreductie zou in ervaren handen een myoom
binnen het bereik van de TCRM kunnen brengen of
voor minder ervarenen een verwijzing naar een gespecialiseerd centrum kunnen voorkómen.
Het artikel van Huirne et al. geeft een juist beeld van
de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen langs de kwaliteitslat gelegd dienen te worden, die de NVOG terecht
hoog in het vaandel heeft staan, maar in hoeverre wijkt
de implementatie van Ulipristal tot nu toe hiervan af?
Het middel is geregistreerd bij EMA (European Medicines Agency), is goedgekeurd door het College voor
Zorgverzekeringen en de minister van Volksgezondheid heeft toestemming gegeven voor het gebruik.
In de NVOG-leidraad Introductie van nieuwe technieken en methoden staat een aantal vuistregels geformuleerd.
• Publicatie in een peer-reviewed tijdschrift: hieraan
is voldaan met de twee publicaties in de NEJM. In de
huidige registratie is de indicatiestelling beperkt tot
de in de PEARL I en II onderzochte vraagstellingen, op
meer dan dit wordt ook nog geen aanspraak gemaakt.
• Adequate scholing: in Nederland is gekozen voor het
vormen van een kleine groep gebruikers die zich specifiek toeleggen op het juiste gebruik en kunnen fungeren als vraagbaak en taakgroep om nadere studies
te entameren.
• In deze gebruikersgroep is ook afgesproken om alle
ervaringen in Nederland te registreren in de vorm van
een standaardformulier (CRF: clinical record form), die
web-based kan worden ingevuld. De data van de ruim
100 Nederlandse vrouwen tot op heden zullen separaat elders worden gepubliceerd.
• Geen voortijdige media-aandacht: ondanks bovenstaande is er nog geen ruchtbaarheid vanuit de gebruikers geweest in de richting van de media.
Het nadere onderzoek naar de chirurgische effecten
van Ulipristal dat het VUMC van zins is uit te voeren
kan door ons slechts worden toegejuicht.
Wij begrijpen de angst dat ongericht gebruik verder
onderzoek zou kunnen frustreren, maar wij zijn van
mening dat het op juiste indicatie toepassen van het
middel onderzoek naar nog niet beantwoorde vraagstellingen zeker niet in de weg hoeft te staan.
In het artikel van Huirne et al. beweren de auteurs te
spreken namens de WGE en de NVOG, alhoewel voor
zover wij hebben kunnen nagaan in geen van beide
gremia dit onderwerp op de ledenvergadering geagendeerd is geweest.

375

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 126, oktober 2013

Conclusie

Naschrift auteurs

Samenvattend zijn wij van mening dat het verbod op
voorschrijven dat nu door de NVOG wordt uitgevaardigd over een keurig volgens de regels geregistreerd
middel, waarvan de introductie is verlopen en nog
verloopt volgens de door de NVOG opgestelde regels,
een brug te ver is. Een brug die innovatie en de kwaliteit van zorg in de weg staat.
Wij roepen de NVOG dan ook op haar besluit over het
gebruik van Ulipristal te heroverwegen of althans deze
ter nuancering aan de ledenvergadering voor te leggen.

Met belangstelling lazen wij de reacties van Van Kesteren en Thurkow et al. op de artikelen, verschenen
in het NTOG van augustus 2013. De reacties hebben
betrekking op de genoemde artikelen maar handelen in de eerste plaats over het advies ten aanzien
van Ulipristal in de NVOG-richtlijn Hevig menstrueel
bloedverlies (HMB): “Dien Ulipristal alleen toe in onderzoeksverband in een preoperatieve setting”. Voor
de onderbouwing van deze aanbeveling verwijzen wij
naar de richtlijntekst.

drs. A.L. Thurkow gynaecoloog SLAZ en DC Lairesse
Amsterdam, MC Amstelveen
prof. dr. F.J.M. Broekmans UMC, Utrecht
dr. M.H. Emanuel gynaecoloog SZ Hoofddorp
prof. dr. B.C.J.M. Fauser gynaecoloog UMC, Utrecht
drs. S. Veersema gynaecoloog AZ Nieuwegein

De richtlijn HMB is opgesteld conform de eisen zoals
gesteld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de
Raad Kwaliteit1. Aanbevelingen die in de richtlijn worden gegeven, zijn gebaseerd op bewijs uit kwalitatief
goede studies met relevante uitkomstmaten. Ondanks
dat de studies over Ulipristal kwalitatief goed zijn en
belangrijke uitkomstmaten definieerden (bloedverlies en volumereductie myoom) is de meest relevante
uitkomstmaat het effect op operatief en postoperatief
beloop. Hier is het middel namelijk voor geregistreerd.
Allereerst dient een positief effect met betrekking tot
deze uitkomstmaat aangetoond te worden alvorens
invoering in de algemene praktijk via de richtlijn. Een
richtlijn geeft namelijk aanbevelingen over standaardzorg. Met betrekking tot het gebruik van Ulipristal
wordt voor standaardzorg de aanbeveling gedaan dat
verder onderzoek verricht dient te worden. Zoals in
het algemeen geldt voor aanbevelingen in een richtlijn
kan goed gedocumenteerd hiervan afgeweken worden.
De richtlijn is als conceptrichtlijn naar alle NVOG-leden
verstuurd voor commentaar, waarbij op dit onderdeel
van de richtlijn geen commentaar is gekomen. Vervolgens is de richtlijn tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) aangenomen.
We zijn verheugd dat de reacties van Van Kesteren
en Thurkow et al. als belangrijke boodschap hebben
dat verder onderzoek relevant en noodzakelijk is. We
hopen dit gezamenlijk uit te kunnen voeren. Nadat de
resultaten van een dergelijk onderzoek gepubliceerd
zijn, zullen deze in een nieuwe versie van de richtlijn
worden opgenomen.
Uiteraard staan wij ervoor open om desgewenst
met elkaar om tafel te gaan om de casus in detail te
bespreken en de gewenste trial vorm te geven.

Esmya-gate?
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Nadat ik de twee artikelen over Ulipristal (voor de chirugische voorbehandeling van myomen) in het NTOG
van augustus 2013 had gelezen, had ik een wat dubbel gevoel. Beiden artikelen laten zich kritisch uit over
de invoering van het nieuwe medicijn in Nederland.
Zij 'adviseren dit middel niet voor te schrijven tot dat
de effecten op chirurgische uitkomst bekend zijn' en
'wordt er vanuit de koepel kwaliteit van de NVOG,
het bestuur van de WGE en het bestuur van de NVOG
de mening geuit dat de huidige bewijsvoering onvoldoende is om implementatie van Ulipristal voorbehandeling te rechtvaardigen'. Enerzijds vind ik het goed
dat er kritisch naar een de invoering van een nieuw
medicijn wordt gekeken, anderzijds denk ik: 'zijn we
niet roomser dan de Paus als we implementatie in dit
stadium willen stoppen?' Bovenal vrees ik polarisatie
binnen de club van benigne gynaecologen.
Het lijkt een veelbelovend product maar, en dat is
helemaal waar, er is nog onvoldoende onderzoek
gedaan naar de chirurgische uitkomstmaat, en juist de
preoperatieve behandeling is het indicatiegebied. Wel
blijkt uit goed onderzoek dat Ulipristal in veel gevallen amenorroe en een verkleining van myomen geeft.
Presentaties van meerdere casus door verschillende
(internationale) behandelaars laten wel veelbelovende
resultaten zien, die een operatie voor myomen logischerwijs zouden vergemakkelijken. En inmiddels is er
in Nederlands door een aantal gynaecologen die Ulipristal gratis verstrekt hebben gekregen van de producent, ervaring opgedaan. Ook hierbij zijn de resultaten
overwegend positief.
dr. P.J.M. van Kesteren gynaecoloog, OLVG,
Amsterdam. e p.j.m.vanKesteren@olvg.nl
(door de redactie ingekort. Lees de hele bijdrage op
www.ntog.nl)

Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II;
www.agreecollaboration.org)
dr. G. Bremer voorzitter koepel kwaliteit
dr. W. Hehenkamp penvoerder richtlijn HMB
dr. J. Huirne voorzitter WGE
dr. J. Wijma voorzitter NVOG
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Actueel

Brief NVOG aan minister naar
aanleiding van PERISTAT 3
Het bestuur NVOG heeft aan de minister van VWS
een brief gestuurd naar aanleiding van Peristat 3
ter voorbereiding op het Algemeen Overleg in de
Tweede Kamer op 3 oktober as.
De conclusie van de brief is dat als er geen haast
wordt gemaakt met het invoeren van de adviezen
van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte, de
implementatie van integrale geboortezorg vertraging op loopt. 'Wij vrezen dat we over vijf jaar bij de
publicatie van PERISTAT 4 opnieuw onderaan staan.
Dit zou impliceren dat de babysterfte nog steeds
bijna twee keer zo hoog is als in Zweden en Finland
wat betekent dat er in Nederland ruim drieduizend
baby's te veel rondom de geboorte overleden zullen
zijn'.
De complete brief is te lezen op de website:
www.nvog.nl > voor leden > NVOG+nieuws >
Nieuwsoverzicht

Hoofdhuidkoeling tegen haaruitval bij chemotherapie
Hoofdhuidkoeling om haaruitval door chemotherapie te voorkomen, is een veilige methode voor patiënten die adjuvant of curatief worden behandeld.
Uit onderzoek van Corina van den Hurk blijkt dat
de meeste patiënten deze aanvullende behandeling
goed verdragen door en de behandeling een goed
resultaat laat zien bij de helft van alle patiënten. Tot
slot deed de promovenda onderzoek naar de kosteneffectiviteit. De maatschappelijke kosten voor patiënten die hoofdhuidkoeling kregen, daalden gemiddeld
met € 269 per patiënt in vergelijking met patiënten
die géén hoofdhuidkoeling kregen. Deze besparing
was inclusief kosten voor hoofdhuidkoeling (machine
en tijdsinvestering voor verpleegkundigen), kapperskosten, pruiken en hoofdbedekkingen. Zowel hoofdhuidkoeling als aanschaf van een pruik of hoofdbedekking bleken kosteneffectief. "Deze uitkomst
rechtvaardigt het aanbieden van beide opties aan de
patiënt." Hoofdhuidkoeling droeg echter niet bij aan
verhoging van de voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren, de zogenaamde QALYs. In september promoveerde Corina van den Hurk op dit onderzoek aan de
Universiteit van Leiden.

EURAP naar Lareb
EURAP (European Registry of Antiepileptic Drugs
and Pregnancy) is opgezet voor onderzoek naar de
effecten op het ongeboren kind van gebruik van
anti-epileptica tijdens de zwangerschap. Vrouwen
met epilepsie moeten vaak anti-epileptica blijven

gebruiken tijdens de zwangerschap om aanvallen te
voorkomen. Om een onderbouwde keuze te maken
voor verantwoord gebruik, is meer kennis gewenst.
Aangezien het aantal zwangere vrouwen dat anti-epileptica gebruikt relatief klein is, worden deze gegevens in internationaal verband verzameld en geanalyseerd. Zo is er inmiddels kennis over ongeveer
19.000 zwangerschappen waarbij anti-epileptica
gebruikt werden. Vanaf 1 september 2013 valt EURAP
onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb. EURAP zal uiteindelijk
opgenomen worden in het landelijke register voor
geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap
(pREGnant) dat op dit moment door Lareb wordt ontwikkeld.

Revisie ESHRE-richtlijn
Endometriose
In 2005 verscheen de eerste ESHRE-richtlijn
'Management of Women with Endometriosis' die
later ook door de NVOG is geaccepteerd. Inmiddels
is deze richtlijn gereviseerd (onder voorzitterschap
van collega dr. G. Dunselman) en geaccordeerd door
de ESHRE. U kunt deze richtlijn lezen op de ESHRE
website www.eshre.eu/guidelines-and-legal/guidelines/endometriosis-guideline.aspx.

Kwaliteit medische apps onder
de loep
Steeds meer artsen maken gebruik van medische
apps op tablets of smartphones. Inmiddels zijn er
legio medische apps en is het belangrijk het kaf van
het koren te scheiden. Promovendus Arthur Buijink
van het AMC, zelf fanatiek appgebruiker, schat dat
er inmiddels zo’n 17.000 medische apps op de markt
zijn.
Voor de iPhones en iPads is er bijvoorbeeld de Differential Diagnosis en Differential Diagnosis Pocket.
Deze is, volgens de Appstore, gemaakt door Börm
Bruckmeier Publishing LLC. Toch is de vraaggerechtvaardigd hoe betrouwbaar en veilig dit soort medische apps zijn. Buijink deed er onderzoek naar en
concludeert dat er nauwelijks zicht is op kwaliteit bij
de aangeboden apps. Volgens Buijink werken vooral
studenten, coassistenten en jonge artsen met apps
met het doel om een mobiel naslagwerk bij de hand
te hebben. Het downloaden komt voor coassistenten
vooral neer op kiezen voor de goedkoopste.
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Wat komt er uit de PAN?

Training van acute situaties

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale
sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Het Tijdschrift
voor Verloskundigen (TvV) en het Nederlands
Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie (NTOG)
presenteren een rubriek, met casuïstiek en aanbevelingen uit de audit: ‘Wat komt er uit de
PAN’. In deze aflevering staat 'Training van acute
situaties' centraal.

Waarom dit onderwerp?
Verschillende auditgroepen signaleren knelpunten
tijdens de acute overdracht van zorg. Hoe vaak er
sprake is van een acute situatie tussen de eerste en
tweede/derde lijn is onbekend. Het is ook onbekend
hoe vaak dit voorkomt binnen een afdeling of een
ziekenhuis. Acute overdracht leidt soms tot complexe situaties, waarin verschillende professionals
onder vaak hoge tijdsdruk beslissingen moeten nemen en handelingen moeten uitvoeren. Vaak is er
een team van meerdere disciplines bij betrokken.
Hoge tijdsdruk, communicatiefouten of het niet of
onvoldoende op elkaar ingespeeld zijn van een team
spelen hierbij een rol. Studies uit de luchtvaartindustrie, maar ook in de zorg, suggereren dat teamtraining in spoedsituaties tot verbetering kan leiden.

Wat komt er uit de PAN?
Bij de audit van à terme sterfte uit 2011 hebben auditgroepen in 17 casus (6%) vastgelegd dat de 24/7
beschikbaarheid van acute zorg een rol speelt. Of er
ook relatie is met de sterfte, is niet bekend. Bij acht
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casus (3%) zijn transportproblemen aangegeven,
waarbij in vijf gevallen de transporttijd meer dan 20
minuten bedroeg. In zes van de acht gevallen gaat
het om vervoer vanuit huis.1

Huidige initiatieven
Ondertussen is er een groot aanbod multidisciplinaire trainingen voor acute situaties tijdens de verschillende fasen van de zorg(overdracht) en verschillende situaties2-5:
Medsim is een onafhankelijk training- en researchcentrum en biedt multidisciplinaire teamtrainingen
voor medische professionals, in een veilige en realistische omgeving. Voorbeelden van deze Medisimtrainingen zijn CAVE en SAVE’R:
• CAVE (Cursus Acute Verloskunde Eerste lijn) richt
zich op acuut probleem in de thuissituatie en is
bedoeld voor verloskundigen en verloskundig
actieve huisartsen. Een deel van de cursus is toegankelijk voor kraamverzorgenden.
· SAVE’R (Simulatietraining Acute VERloskunde) is
een basistraining voor assistenten (niet) in opleiding tot specialist en tweedelijns verloskundigen.
Zij worden tijdens de dienst vaak als eerste geconfronteerd met obstetrische calamiteiten, waarbij ze
de hulp moeten vragen en overzicht over de situatie
moeten behouden.
Bij POET (Pre-Hospital Obstetrics Emergencies Training), gaat het om acute verloskundige zorg in de
preklinische setting. Hierbij werken verloskundige en
ambulanceverpleegkundige samen bij obstetrische
calamiteiten in de thuissituatie of onderweg naar het

Casus (re)ïntubatie
Zwangerschapsduur: ≥ 41 weken, neonatale sterfte (> 24 uur6 dagen)
Substandaard factor: kind wordt direct post partum geïntubeerd, desondanks geen goede ventilatie
mogelijk. Conditie kind verslechtert in eerste 40 minuten post partum. Na reïntubatie wel goede beademing
mogelijk. Tube blijkt verstopt met meconiumplug. Kind daardoor gedurende uur onderbeademd
Relatie met de sterfte, zoals vastgesteld door de lokale auditgroep: waarschijnlijk
Betrokken zorgverleners: kinderarts tweede lijn, anesthesioloog, verpleegkundige kinderafdeling.
Omstandigheden: bij uitzuigen geen meconium gezien. Kinderarts intubeert bij 3e dalende zuurgraad
opnieuw, na uitsluiting van andere oorzaken voor dalende saturatiewaarden. Achteraf lastig te achterhalen
hoe een en ander in volgorde van tijd is verlopen door spaarzame notities
Conclusie lokale audit: er is weinig ervaring met intuberen en reïntuberen van pasgeborenen
Aanbeveling lokale audit: meer training om vaardigheden op peil te houden en vertrouwd te zijn en te
blijven met complexe, minder vaak voorkomende handelingen
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ziekenhuis. De cursus is sinds januari 2012 ingebed
in het 4e leerjaar van de Opleiding tot Verloskundige.
In de MOET-cursus (Managing Obstetrics Emergencies and Trauma) ligt de focus op een gestructureerde multidisciplinaire aanpak van levensbedreigende aandoeningen bij acute zorg voor de zwangere
en haar ongeboren kind binnen het ziekenhuis.
Deze cursussen zijn vooral bedoeld voor gynaecologen, anesthesisten en SEH-artsen.
In veel ziekenhuizen zijn lokale trainingen georganiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde
KAST-dagen op de afdeling verloskunde van het
LUMC. KAST (Klinische Acute Situatie Training)
begon in 2006 als een maandelijkse adhoc-training
en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een multidisciplinaire training die vier keer per jaar een hele
dag in beslag neemt. De deelnemers zijn doktersassistenten, verpleegkundigen, klinisch verloskundigen,
arts-assistenten en gynaecologen. Tevens trainen er
zeer regelmatig zorgverleners van andere disciplines
(bijvoorbeeld anesthesiologen en intensivisten) én
eerstelijns verloskundigen van de samenwerkingspraktijken uit de regio mee.
Wat betreft onderzoek naar de teamtrainingen
wordt in de TOSTI-studie (Training Obstetrische
Spoed Teams Interventie) gekeken naar de kosteneffectiviteit van multidisciplinaire training in spoedeisende situaties, evenals de vraag of zorgverleners
de MOET-cursus toepassen in de acute situatie van
bloedverlies na de geboorte6. Het Regionaal Consortium Verloskunde Brabant onderzoekt de impact van
teamtraining op het procesmanagement en op de uitkomsten van de drie meest voorkomende oorzaken
van perinatale sterfte in Nederland: groeivertraging,
vroeggeboorte en asfyxie.
Verschillende initiatieven ondersteunen de implementatie van teamtrainingen, zoals de (verplichte)
deelname aan Vaardigheidstrainingen spoedeisende
handelingen voor inschrijving in het kwaliteitsregister van verloskundigen of de vragen naar gezamenlijke scholing in het (niet-verplichte) deel van de
ZiZo-indicatoren voor ziekenhuizen7.

Wij vroegen Nieke Widdershoven en
Tim Antonius om commentaar
Tim Antonius: de zorg aan zwangeren en hun kinderen is complex: er zijn twee patiënten in het geding,
moeder en kind. Daardoor moeten we als zorgverlener soms meerdere belangen dienen, ook in acute situaties en onder hoge tijdsdruk. Dat vraagt van alle
zorgverleners in de keten dat ze te allen tijde over een
breed pakket aan levensreddende vaardigheden moeten beschikken, ieder voor zich én als team.
Gebrek aan vaardigheden, maar ook aan samenwerking, vergroten de kans op slechte uitkomsten. Het is
goed om te zien er zoveel initiatieven zijn om de keten
sterker te maken. Dit kan op veel verschillende ma-

nieren. Draycott liet al in 2006 zien dat het invoeren
van een ‘Obstetrics Emergency Training’ resulteert in
een significante reductie van het aantal lage Apgarscores8.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen
vaardigheidstrainingen en teamtrainingen. In de vaardigheidstrainingen gaat het om bijvoorbeeld intuberen, geavanceerd luchtwegmanagement of de opvang
van een post-partum fluxus. Uit verschillende grote
onderzoeken binnen de luchtvaart, maar ook binnen
de zorg, weten we dat een aanzienlijk deel van de substandaard factoren niet worden veroorzaakt door een
gebrek aan individuele vaardigheden, maar door een
suboptimale teamprestatie. Teamvaardigheden zoals
effectieve communicatie, leiderschap, situatie overzicht, taakverdeling en besluitvorming zijn in grote
mate verantwoordelijk voor een goed functionerend
team.
Het is moeilijk gebleken om de vaardigheidstrainingen
te combineren met de teamtrainingen, mede omdat ze
elkaar blijken te beïnvloeden9. Een team zonder de
juiste individuele vaardigheden scoort slechter in de
teamvaardigheden, maar dit blijkt ook andersom zo te
zijn. Verder zijn sommige vaardigheden lastig te trainen met simulatietechnieken (bijv. intubatie van de
neonaat). Hoewel vaardigheidstraining en simulatietechnieken belangrijk zijn voor kritische, niet vaak
voorkomende vaardigheden, blijft het leren in de klinische praktijk nog altijd onvervangbaar.
Wat een groter effect kan sorteren zijn teamtrainingen
van de perinatologische keten10. Als het lukt om complete (bij voorkeur lokale!) perinatologische teams
samen de teamtrainingen te laten doorlopen is de
kans op het terugdringen van het aantal substandaard
factoren groot. Het inbedden van teamtrainingen in de
verschillende curricula (master, verloskunde en kindergeneeskunde) is een belangrijke stap in de goede
richting. Ook het invoeren van verplichte deelname
aan deze teamtrainingen in de (her)registratie tot medisch specialist ligt voor de hand. Hiervoor moet duidelijk gedefinieerd worden om welke teamvaardigheden het gaat en wat hiervoor de beste methode is.
Nieke Widdershoven: Het is goed om te zien dat er
binnen de verloskundige keten hard en serieus gewerkt wordt aan het op peil houden van alle vaardigheden. Er zijn echter ook veel verschillen in regionale
afspraken. Dit betreft meestal slecht of niet gemaakte
afspraken over de gebieden waarover géén landelijke
afspraken zijn zoals een schouderdystocie. Ondanks
de herhalingskans van 17% zijn er nog geen afspraken
over de verslaglegging (wat is er daadwerkelijk gebeurd, welke handelingen waren nodig) of het advies
voor een volgende zwangerschap. Het is raadzaam om
binnen het VSV hierover goede afspraken te maken.
Een groot voordeel van de multidisciplinaire trainingen is dat iedereen een kijkje in de keuken van de
andere discipline krijgt. Een verloskundige is bijvoor-
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beeld bij ruim bloedverlies antepartum geneigd om
zich op het kind te richten, terwijl de ambulanceverpleging eerst controleert of moeder ABC-stabiel is.
Door elkaars aanpak te begrijpen en samen volgens
gestandaardiseerde wijze te trainen wordt de kwaliteit
van de zorg beter.
Naast gestandaardiseerde zorg, is goede communicatie zeer belangrijk. Een voorbeeld van duidelijke afspraken over communicatie is het werken met codes
(bijvoorbeeld code rood, fluxus). Aan twee kanten van
de lijn (zowel van de telefoon als van de eerste en
tweede lijn) is duidelijk wat te doen en kunnen parallelle acties worden ingezet. Voor goede communicatie
is het trainen in snelle en duidelijke overdracht van de
belangrijkste gegevens essentieel. Het SBARR-systeem
kan hiervoor worden gebruikt. Ook hier is het nodig
om binnen het VSV duidelijk af te spreken hoe er
wordt gecommuniceerd.
Tenslotte, een hevige of ernstige casus wordt meestal
nabesproken met de verschillende disciplines: ‘wat
ging er goed, wat kan er beter?’ Door steeds goed naar
het eigen handelen te kijken, kan de kwaliteitscyclus
worden doorlopen.

Aanbevelingen
Bovenstaande commentaren ondersteunen de
aanbevelingen van de PAN:
• Ontwikkel richtlijnen voor samenwerking bij
acute verwijzingen vanuit de thuissituatie
• Onderhoud vaardigheden voor de opvang
van acute situaties, waaronder reanimatie
van pasgeborenen.
• Voer binnen teams en over de keten heen
binnen VSV’s jaarlijks multidisciplinaire
‘skills and drills’ trainingen in.
Rubrieksredactie, in samenwerking met
N.E. Widdershoven, verloskundige, Livive Centrum voor Verloskunde.
drs. T.A.J. Antonius, kinderarts-neonatoloog
UMC St. Radboud Nijmegen
Meer informatie
dr. J. van Dillen e uitdepan@perinataleaudit.nl
Voor referenties kijk op www.perinataleaudit.nl

Verkorte productinformatie Mirena®
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Naam van het geneesmiddel: Tractocile 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie
en Tractocile 37,5 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie. Kwalitatieve
en kwantitatieve samenstelling: atosiban 7,5 mg/ml. Farmaceutische vorm:
oplossing voor injectie en concentraat voor oplossing voor infusie. Therapeutische
indicaties: uitstellen van dreigende vroeggeboorte bij zwangere volwassen
vrouwen met regelmatige baarmoedercontracties met een duur van minimaal 30
seconden en een frequentie van ³ 4 per half uur; ontsluiting van 1 tot 3 cm (0 - 3 voor
nullipara’s) en verstrijking van ³ 50%. Contra-indicaties: doorlopen zwangerschap
van minder dan 24 of meer dan 33 volledige weken; voortijdig breken van de
vruchtvliezen bij >30 weken zwangerschap: abnormale hartslag van de foetus;
uteriene hemorragie ante partum waardoor onmiddellijke bevalling noodzakelijk
is; eclampsie en ernstige preëclampsie die bevalling noodzakelijk maken; foetale
dood in utero; verdenking op intra-uteriene infectie; placenta praevia; abruptio
placenta; iedere andere conditie van moeder of foetus die voortzetting van de
zwangerschap gevaarlijk maakt; bekende overgevoeligheid voor atosiban of voor
één van de hulpstoffen. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Bij patiënten met vroegtijdig gebroken vruchtvliezen moeten de voordelen van
een uitgestelde bevalling afgewogen worden tegen het potentiële risico van
chorioamnionitis. Er is geen ervaring met Tractocile bij patiënten met verminderde
lever- of nierfunctie. Er is slechts beperkte klinische ervaring bij meervoudige
zwangerschappen of bij zwangerschappen van 24 tot 27 weken. Ervaring met
Tractocile is beperkt tot 3 herhalingsbehandelingen. Bij vertraging van de groei in
utero, hangt de beslissing om Tractocile voort te zetten af van een evaluatie van
de foetale maturiteit. Bewaking van de uteriene contracties en van de hartslag
van de foetus dient te worden overwogen gedurende de behandeling. Atosiban
moet met voorzichtigheid worden toegepast bij meerlingenzwangerschap
of gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen met tocolytische activiteit
vanwege een verhoogd risico op pulmonair oedeem. Bijwerkingen: Misselijkheid
(zeer vaak); braken, hoofdpijn, duizeligheid, opvliegers, tachycardia, hypotensie,
reactie op de plaats van injectie en hyperglycemie (vaak); koorts, slapeloosheid,
pruritis en uitslag (soms) en allergische reactie, uteriene bloeding, uteriene
atonie (zelden). Registratienummers: EU/1/99/124/001 (oplossing voor injectie),
EU/1/99/124/002 (concentraat voor oplossing voor infusie). Registratiehouder:
Ferring Pharmaceuticals A/S, København S, Denemarken. Contactpersoon
in Nederland: Ferring B.V., Hoofddorp, tel. 023-5680300. Afleverstatus: UR.
Datum: September 2013

Samenstelling Mirena is een hormonaal intra-uterien systeem met een depot van 52 mg
levonorgestrel. Gedurende een periode van vijf jaar wordt hieruit per 24 uur gemiddeld 12
microgram levonorgestrel afgegeven. Indicaties Anticonceptie; behandeling van versterkt
menstrueel bloedverlies of menorragie (bij deze indicaties vervangen na 5 jaar); progestageen
adjuvans ter voorkoming van endometriumhyperplasie tijdens oestrogeentherapie in de peri- en
postmenopauze (na 3 jaar vervangen). Contra-indicaties Zwangerschap of het vermoeden
ervan; acute, subacute of chronische ontstekingen in het kleine bekken, ook in de anamnese;
genitale infecties; soa; in de afgelopen 3 maanden: een abortus gecompliceerd door een infectie;
endometritis post partum; cervicitis; cervixdysplasie; bevestigde maligniteit van het corpus uteri
of van de cervix, of het vermoeden daarvan; aanwezigheid of vermoeden van mammacarcinoom
of andere geslachtshormoonafhankelijke maligne aandoeningen; abnormale vaginale bloeding
waarvan de diagnose (nog) niet is vastgesteld; congenitale of verworven anatomische
afwijkingen van de uterus, waaronder myomen, indien het cavum uteri hierdoor wordt
vervormd; aandoeningen die chronisch met een verminderde weerstand gepaard gaan of die
als gevolg van bacteriëmie kunnen verergeren (klepafwijkingen, aangeboren hartafwijkingen);
acute aandoeningen van de lever of levertumoren; actieve tromboflebitis of trombo-embolische
processen; overgevoeligheid voor een van de bestanddelen. Waarschuwingen en voorzorgen
bij gebruik Wanneer bij de behandeling van versterkt menstrueel bloedverlies de bloeding niet
tot staan komt, of wanneer er sprake is van zware doorbraakbloedingen, moet met een andere
(bijvoorbeeld organische) oorzaak van de bloeding rekening worden gehouden. Onregelmatige
bloedingen kunnen sommige symptomen en aanwijzingen voor endometriumpoliepen of
-carcinoom maskeren. Bij 20% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd ontwikkelt zich tijdens
het gebruik geleidelijk een oligomenorroe of amenorroe. Bij recidiverende endometritis of
ontstekingen in het bekken, of als een acute infectie niet binnen enkele dagen op een behandeling
reageert, moet het IUD worden verwijderd. Bloedingen en pijn kunnen symptomen van partiële
of volledige expulsie van een IUD zijn. Een IUD dat zich niet meer op de juiste plaats bevindt,
moet worden verwijderd en vervangen. De kans op perforaties kan verhoogd zijn bij inserties
post partum, bij vrouwen die borstvoeding geven en bij vrouwen met een uterus in retroflexie.
Het IUD in geval van perforatie zo snel mogelijk verwijderen. Als een insertie moeilijk is verlopen
en/of bij ernstige pijn of bloedverlies tijdens of na de insertie, moet door middel van lichamelijk
onderzoek en echografie een perforatie worden uitgesloten. De mogelijkheid van een ectopische
zwangerschap moet worden overwogen in geval van lage abdominale pijn, en met name als de
menstruatie uitblijft of als een vrouw met amenorroe begint te bloeden. Het absolute risico van
ectopische zwangerschap bij Mirena-gebruiksters is klein. Echter, als een vrouw met Mirena in
situ zwanger raakt, is het relatieve risico van ectopische zwangerschap verhoogd. In de eerste
maanden na het inbrengen kan het IUD buik- of rugklachten veroorzaken. Tijdens het inbrengen
resp. verwijderen kan de patiënte als gevolg van een vasovagale reactie flauwvallen tijdens de
ingreep en bij epilepsiepatiënten kan er een insult optreden. Bijwerkingen Menstruele klachten
(amenorroe, spotting, onregelmatig bloedverlies), goedaardige ovariumcysten, depressieve
stemming, zenuwachtigheid, verminderd libido, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, acne, rugpijn,
pijn in het bekken, dysmenorroe, vaginale secretie, vulvovaginitis, gevoelige borsten, pijnlijke
borsten, expulsie van het IUD, gewichtstoename, stemmingswisselingen, migraine, opgeblazen
gevoel, alopecia, hirsutisme, pruritus, eczeem, ontstekingen in het bekken, endometritis,
cervicitis/ Pap-smear normaal (klasse II), oedeem, huiduitslag, urticaria, uteriene perforatie.
Handelsvorm Verpakking met 1 IUD. Registratienummer RVG 16681. Naam en adres van
de registratiehouder Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht, tel. 0297 280 666. Datum
van goedkeuring / herziening van de SmPC 19 december 2011. Afleveringsstatus UR.
Uitgebreide informatie (SmPC) is op aanvraag beschikbaar.
Referenties
1 SmPC Mirena® 19 dec 2011
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Discussie over de non-invasieve
prenatale test (NIPT) voor Nederlandse
zwangeren
drs. E.J.T. Verweij AIOS, afdeling Verloskunde, LUMC Leiden
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mr. R.E. van Hellemondt jurist, Sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg
prof. mr. dr. D.P. Engberts jurist en ethicus, Sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg

De non-invasieve prenatale test (NIPT) wordt
beschouwd als een revolutie in de prenatale
screening. In dit artikel wordt de huidige stand
van zaken besproken, worden enkele medischethische en juridische aspecten toegelicht en
wordt stilgestaan bij de verloskundige praktijkvoering in afwachting van een meer definitieve
regeling.
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Al tientallen jaren wordt gezocht naar een niet-invasief, veilig alternatief voor de vruchtwaterpunctie en
vlokkentest. In de richtlijn Prenatale Diagnostiek
wordt het risico op een miskraam als gevolg van
deze tests 0,3-0,5% genoemd. Een recente review
van Tabor en Alfirevic komt op een risico van 0,51%1. Een ander nadeel is dat het huidige screeningsprogramma niet in staat is om de groep zwangeren
die voor een invasieve test in aanmerking komt, goed
te selecteren. In de twee belangrijkste indicatiegroepen – verhoogd risico op basis van de combinatietest
en maternale leeftijd van 36 jaar of ouder – wordt bij
de invasieve tests slechts in respectievelijk 7% en 1%
een trisomie 21 vastgesteld. In meer dan 95% van de
gevallen wordt de risicovolle invasieve test eigenlijk
onnodig gedaan.
In 2010 verschenen de eerste publicaties over de
niet-invasieve prenatale test (NIPT) naar trisomie 21
die gebruik maakt van vrij foetaal DNA in maternaal
plasma. Deze techniek is al langer in gebruik voor
het bepalen van de foetale bloedgroep en het
geslacht. Volgens inmiddels tientallen studies is NIPT
zeer accuraat (>99%) in het voorspellen van de aanof afwezigheid van trisomie 21.2 NIPT kan vanaf
negen à tien weken zwangerschap worden uitgevoerd, zonder bovengrens. De uitslag is na 10-14
dagen bekend. Amerikaanse en Duitse laboratoria
die de test de afgelopen jaren hebben uitgevoerd,
rapporteren inmiddels ook of er een normale of

afwijkende hoeveelheid foetaal DNA van chromosoom 18, 13, X en Y in het plasma aanwezig is. De
meeste studies die momenteel zijn gepubliceerd, zijn
verricht met plasma
monsters van zwangeren met
een al bekend verhoogd risico op trisomie 21.
In toenemende mate wordt door zwangeren met een
indicatie voor een invasieve test, en door gynaecologen die deze tests uitvoeren, de wens geuit om naast
de optie van de vlokkentest of vruchtwaterpunctie,
NIPT als keuze te krijgen. In veel landen is dit al
mogelijk en wordt dit ook door de wetenschappelijke
verenigingen van de verloskundig hulpverleners in
die landen gesteund (SOGC, ACOG).3,4 Ook de NVOG
heeft recent (mei 2013) een standpunt gepubliceerd
waarin wordt gesteld dat NIPT zo spoedig mogelijk
voor deze groep vrouwen beschikbaar zou moeten
komen.5 Het primaire doel van invoering van NIPT
op korte termijn is het aantal onnodige miskramen
door invasieve tests (enkele tientallen per jaar), en
de angst hiervoor bij duizenden zwangeren, tot vrijwel nul te reduceren. Aangezien de betrouwbaarheid
van NIPT weliswaar zeer hoog is maar geen 100%,
zal een deel van de zwangeren waarschijnlijk toch
kiezen voor de invasieve test. Ook zijn de beroepsgroepen unaniem van mening dat een positief resultaat van de NIPT altijd bevestigd dient te worden
door een invasieve test, alvorens onomkeerbare keuzes (het afbreken van de zwangerschap) te maken. In
de groep die op basis van NIPT een verhoogd risico
heeft, zal in tegenstelling tot de huidige praktijk,
verreweg het grootste deel van de puncties een trisomie 21 bevestigen.
Er gaan ook stemmen op voor het aanbieden van
NIPT aan elke zwangere in plaats van de combinatietest. De testeigenschappen in deze groep zijn echter
nog onvoldoende duidelijk en ook als die gelijk zouden zijn aan die in de hoog risicogroep, betekent dit
dat veel minder van de positieve NIPT-uitslagen
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inderdaad corresponderen met een afwijking van de
foetus. De positief voorspellende waarde van NIPT
daalt bij een lagere prevalentie (in Nederland komt
trisomie 21 bij ongeveer 1 op 500 zwangerschappen
voor) al snel richting 50%. Ook zaken als logistieke
grenzen (lab-capaciteit) en de additionele waarde
van de combinatietest als voorspeller van andere
zwangerschapsafwijkingen betekenen dat discussie
over invoering van NIPT voor de algemene populatie
voorlopig nog ver weg is.
In Nederland is de test nu nog niet beschikbaar. Een
aantal universitaire laboratoria is inmiddels technisch wel in staat de test uit te voeren.6,7 Voor daadwerkelijke invoering als screeningsinstrument is echter toestemming nodig van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Er geldt
volgens de minister voor de gehele keten van prenatale screening, inclusief de diagnostiek aan het eind
van die keten, een vergunningplicht op basis van de
Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Bij een wezenlijke
verandering in deze keten, zoals aanbieden van NIPT
als alternatief voor de invasieve tests, is aanpassing
van de huidige WBO-vergunning, die aan de acht
regionale centra is verstrekt, noodzakelijk.
Eind maart 2013 is een WBO-vergunning aangevraagd voor de TRIDENT-studie, een Nederlandse
proefimplementatie van NIPT in de groep zwangeren
met een verhoogd risico op trisomie 21. Na goedkeuring door de minister van VWS zal NIPT in samenwerking met de centra voor klinische genetica na
zorgvuldige counseling worden aangeboden als
keuze door de gynaecologen die nu de invasieve
tests uitvoeren. Het bloed zal worden onderzocht in
minstens vier en mogelijk meer laboratoria van de
universitaire medische centra. Sociale en ethische
aspecten zullen uitgebreid worden onderzocht in het
kader van de parallel lopende ESPRIT-studie (meer
informatie is te vinden op www.niptconsortium.nl).
Het is nog onzeker of en wanneer deze proefimplementatie, waarin bloedmonsters van ongeveer 1000
zwangeren onderzocht zullen worden, van start kan
gaan. De Gezondheidsraad zal de minister zeer binnenkort een advies sturen en over de financiering
van het project wordt ook nog met meerdere partijen
gesproken. Hoewel de NIPT goedkoper is dan de
invasieve tests, moet voor formele invoering van een
tarief voor een nieuwe test door het College van
Zorgverzekeraars een langdurig administratief traject
nodig.
De NIPT is sinds de zomer van 2012 al wel voor
Nederlandse zwangeren toegankelijk als zij hun
bloed laten onderzoeken in een laboratorium in
Duitsland of in een van de vier Amerikaanse laboratoria. In meerdere Europese landen, waaronder
Duitsland, België en Engeland, zijn gynaecologen
bereid om bloed van Nederlandse zwangeren af te
nemen en naar deze labs te sturen. De kosten komen
voor rekening van de zwangere en bedragen tussen

de 600 en 1000 euro, inclusief het consult bij de buitenlandse gynaecoloog. De test zelf kost tussen de
400 en 825 euro, waarbij de verwachting is dat dit
bedrag bij toenemende aantallen en automatisering
nog zal dalen. De invasieve test kost ongeveer het
dubbele.
In de huidige situatie, in afwachting van de formele
goedkeuring in de vorm van een WBO-vergunning
van uitvoering van NIPT, is in de spreekkamer van
verloskundig hulpverleners sprake van een dilemma,
ook wel aangeduid als spagaat. NIPT maakt geen
deel uit van het officiële aanbod van tests voor zwangeren en de hulpverlener kan NIPT dan ook niet aanbieden. Als zwangeren zelf naar informatie over NIPT
vragen, hoort de zorgverlener de patiënt juist en volledig te informeren. Voor degenen die al wat langer
in het vak werkzaam zijn, is dit geen onbekend fenomeen. Jarenlang is op deze basis eerst de tripletest
en later de combinatietest uitgevoerd bij het beter
geïnformeerde deel van de zwangere bevolking, tot
uiteindelijk in 2007 de WBO-vergunning werd afgegeven en de tests aan elke zwangere mochten worden
aangeboden.
Opnieuw, en voor velen wellicht een déjà vu, treffen
gynaecologen en verloskundigen zichzelf aan in deze
spagaat. Is het niet-verstrekken van informatie over
NIPT tenzij de zwangere patiënte hierom zelf actief
vraagt, in strijd met goed hulpverlenerschap, waarbij
het geven van de best mogelijke zorg, het optimaliseren van de keuzevrijheid van patiënten en het waarborgen van gelijke toegang tot zorg een centrale
plaats hebben? Is het niet gewoon 'achterhouden van
informatie' en in strijd met de informatieplicht van
de hulpverlener volgens de WGBO? Valt de gynaecoloog iets te verwijten als een zwangere een miskraam krijgt na een invasieve test? Of als een kind
met het downsyndroom wordt geboren omdat de
zwangere uit angst geen punctie liet doen? Is het feit
dat de verzekeraar de in het buitenland uitgevoerde
test (nog) niet vergoedt een inbreuk op het recht van
patiënten op gelijke toegang tot zorg?

Casus
Patiënte A, 42 jaar, gravida 3 para 0, heeft in de
voorgeschiedenis twee miskramen, vijf en zes jaar
geleden. Het daaropvolgend fertiliteitstraject heeft zij
uiteindelijk na vier IVF-pogingen gestaakt.
Nu is sprake van een zeer onverwachte, maar zeer
gewenste spontane zwangerschap. Zij kiest na counseling voor een combinatietest, die een kans op trisomie21 van 1:166 geeft.
Patiënte B, 38 jaar, gravida 3 para 0, tweemaal een
spontane miskraam, is op het moment van consultatie elf weken zwanger. Zij is op de hoogte van de
kans op een kind met een trisomie passend bij haar
leeftijd en zij zou de geboorte van een kind met een
trisomie willen vermijden. Zij weet dat zij recht heeft
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op een invasieve test, maar ook dat zo’n 99% van die
tests in haar leeftijdsgroep een normale uitslag geeft
en dus in haar ogen ‘voor niks’ wordt gedaan. Zij ziet
erg op tegen het risico van de invasieve ingreep, vanwege haar twee miskramen en omdat een vriendin
een kindje heeft verloren na een vruchtwaterpunctie.
Patiënte C, 33 jaar, gravida 2 para 1 en zeven weken
zwanger. Zij is anderhalf jaar geleden bevallen van
een kind met onverwacht downsyndroom. De combinatietest gaf destijds een kans van 1 op 500 aan op
trisomie 21. Er was geen sprake van een erfelijke
vorm, de herhalingskans wordt door de klinisch
geneticus als hooguit enkele procenten ingeschat. Zij
heeft daar inmiddels vrede mee en heeft weinig problemen met het feit dat haar eerste kind downsyndroom heeft. Zij wil echter wel heel graag voorkomen dat zij een tweede kind met downsyndroom
krijgt. Ze vertrouwt de combinatietest niet meer,
maar ze ziet op tegen de risico’s van een invasieve
test.
Patiente D, 34 jaar, gravida 2 para 0, heeft een combinatietestuitslag met een kans op downsyndroom
van 1 op 80. Zij kiest voor een vlokkentest. De dag na
de ingreep is er sprake van vaginaal bloedverlies dat
in wisselende mate aanhoudt. Bij 18 weken zwangerschap is er sprake van evident gebroken vliezen,
waarna bij 22 weken een partus immaturus volgt.
Bij nacontrole vraagt patiënte of zij in een volgende
zwangerschap NIPT mag en of zij dan eerst weer de
combitest moet ondergaan of ook direct voor NIPT
mag kiezen.

Beschouwing
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De casus die hierboven zijn beschreven, behoren tot
de praktijk van een verloskundige hulpverlener. In
alle casus lijkt NIPT een aantrekkelijke optie, maar
NIPT mag niet worden aangeboden. Mogelijke uitzondering is patiënte C, aangezien haar indicatie
voor prenataal onderzoek een zogenaamde ‘medische indicatie’ betreft en daarmee buiten het
screeningsaanbod en de WBO-vergunningplicht valt.
De redenering is in dit geval: bij patiënte C is gebleken dat zij een verhoogde individuele kans heeft op
het krijgen van een kind met downsyndroom.
Daarom is prenataal onderzoek tijdens een volgende
zwangerschap, ook middels NIPT, individueel geïndiceerd in het kader van de hulpverleningsrelatie. Bij
de andere patiënten uit de casus zijn weliswaar op
basis van epidemiologische gegevens verhoogde risico’s te berekenen, maar NIPT zou in hun geval een
voortzetting zijn van de eerder ingezette theoretische
risicoschatting en niet plaatsvinden op basis van een
individuele indicatie.
Het is niet moeilijk om de overtuigingskracht van
deze redenering te relativeren en het lijkt ondoenlijk
om de redenering in de spreekkamer overtuigend te

presenteren, maar dat is niet waarop het aankomt.
Waarop het aankomt is, dat het de geldende redenering is en dat die niet kan worden genegeerd.
De ontstane situatie hangt samen met het op zichzelf
juiste onderscheid tussen hulpverlening en screening.
Bij hulpverlening is het uitgangspunt dat de patiënt
zich met een klacht of probleem tot de hulpverlener
wendt, die zich vervolgens inspant om dat probleem
op te lossen. Bij screening gaat het initiatief uit van
de professional die zich ongevraagd tot mensen zonder klachten richt met het aanbod om nog niet ontdekte ziekten of afwijkingen op te sporen. Dat heet
bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek is in een
aantal omstandigheden alleen toegestaan als de
minister van VWS daarvoor, na advies van de
Gezondheidsraad, een vergunning heeft gegeven: bij
onderzoek naar kanker, bij onderzoek met behulp
van ioniserende straling en bij onderzoek naar ernstige ziekten waarvoor geen preventie of behandeling
mogelijk is.
Prenataal onderzoek is daarom vergunningplichtig
als wordt gezocht naar aandoeningen die niet kunnen worden behandeld of voorkomen. Dat is dikwijls
het geval. Als prenataal wordt gescreend op chromosomale afwijkingen, bijvoorbeeld downsyndroom,
dan zijn er geen mogelijkheden voor behandeling of
preventie. Weliswaar kan dan worden besloten tot
afbreking van de zwangerschap, maar dat is geen
preventie van ziekte maar preventie van de patiënt.
En dat is niet het soort preventie dat de WBO
bedoelt. Daarom is prenatale screening op downsyndroom door onderzoek van foetaal DNA in maternaal
plasma vergunningplichtig bevolkingsonderzoek in
de zin van de WBO. Dat er geen mogelijkheden zijn
tot preventie van ziekte betekent niet dat de vergunning niet zou mogen worden gegeven. Dat mag wel,
maar die beslissing is aan de minister van VWS, die
voor een dergelijke beslissing ook politiek verantwoordelijk is. Dat betekent dat de beslissing moet
worden gesteund – althans: niet wordt bestreden –
door een meerderheid in de Tweede Kamer. Die
meerderheid is niet vanzelfsprekend. In het verleden
waren het vooral de christelijke partijen die daartegen uitgesproken bezwaren hadden; tegenwoordig is
verzet tegen prenatale screening die mogelijk leidt
tot afbreking van zwangerschappen ook in niet-religieus georiënteerde partijen aan te treffen.
Wat te doen als zwangere zelf vraagt naar de
mogelijkheid van NIPT?
Als zwangeren zelf verzoeken om NIPT, welke informatie mag en wellicht moet de hulpverlener dan
geven? Als de patiënte er zelf om vraagt, is de arts
volgens de WGBO verplicht de patiënte juist en volledig te informeren. Die informatie omvat ook dat NIPT
in Nederland niet als screeningsinstrument is toegestaan en alleen op individuele medische indicatie
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zou mogen worden uitgevoerd. Een individueel verzoek van een zwangere om NIPT is niet hetzelfde als
een individuele medische indicatie en dat betekent
dat aan een dergelijk verzoek geen gehoor mag worden gegeven. De hulpverlener behoort dus op de
hoogte te zijn van de mogelijkheden. Door het bijhouden van de wetenschappelijke literatuur, het zoeken van informatie op internet, congresbezoek en
nascholing kan elke gynaecoloog voldoende op de
hoogte zijn om de bestaande opties te bespreken. In
2012 is het landelijk multidisciplinair NIPT-consortium opgericht, en is aan alle gynaecologen per
e-mail het adres van de website met up-to-date informatie over NIPT gestuurd (www.niptconsortium.nl).
Onder FAQ staat op die website een lijst met mogelijkheden om NIPT in het buitenland te laten uitvoeren.
Het aanbieden van NIPT mag niet, wat als de
hulpverlener dit wel doet?
Tot op heden is het ministerie van VWS er duidelijk
over geweest; het aanbieden van NIPT is verboden.
Indien NIPT als screeningsinstrument wordt aangeboden is dit in strijd met de WBO. Het versturen van
bloed vanuit Nederland naar een buitenlands laboratorium wordt door het ministerie van VWS eveneens
als ongewenst beschouwd. Het ministerie van VWS
heeft aangegeven dat, als bekend wordt dat hulpverleners NIPT als screeningsinstrument aanbieden of
bloedsamples versturen naar het buitenland, dit zal
worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).8 De te verwachten actie kan dan zijn
dat de IGZ gelast dat deze activiteiten worden
gestaakt. Gelet op de dwangmiddelen die de IGZ ter
beschikking staan, zal een ziekenhuisbestuur niet
lang aarzelen om conform de aanwijzingen van de
IGZ te handelen.
Valt de gynaecoloog iets te verwijten als een
zwangere, onkundig van NIPT een miskraam
krijgt na een invasieve test? Of als een kind met
downsyndroom geboren wordt omdat de
zwangere uit angst geen punctie liet doen?
Bovenstaande vragen hebben een overwegend
moreel karakter. Dat betekent niet dat zij er niet toe
doen, maar het betekent dat zij uiteindelijk leiden tot
de vraag of inachtneming van de wet- en regelgeving
verenigbaar is met de persoonlijke morele overtuiging. Dat is niet een vraag om in het voorbijgaan te
beantwoorden. In uitzonderlijke situaties is burgerlijke ongehoorzaamheid een verdedigbare positiekeuze. Daarmee is dan wel verbonden dat de overtreding in alle openheid geschiedt en dat de
overtreder zich niet probeert te onttrekken aan de
gevolgen van zijn keuze. Of de feitelijke onbereikbaarheid van NIPT als screeningsinstrument voor de
hulpverlener een situatie oplevert die burgerlijke
ongehoorzaamheid rechtvaardigt, is een conclusie

die niet te snel moet worden getrokken. Er is verschil
van opvatting, er is onvrede, er is ergernis over
gekunstelde redeneringen, er is frustratie in de
spreekkamer en er is boosheid over de onmacht en
de onwil om tot een vrouwvriendelijk aanbod van
prenatale screening te komen. Dat is allemaal waar,
maar rechtvaardiging van burgerlijke ongehoorzaamheid is het nog niet.
Concluderend kan beantwoording van een verzoek
om informatie over de mogelijkheden en beperkingen van prenatale diagnostiek, van patiënten met
een verhoogd risico op een foetale trisomie, als
onvolledig worden beschouwd als de hulpverlener
de mogelijke opties en beperkingen van prenatale
diagnostiek in Nederland niet noemt. Echter, de
gynaecoloog dient zich, al dan niet van harte, aan de
wet te houden. Om deze reden alleen al, kan men
niet worden verweten de optie van NIPT in het buitenland nìet aan te bieden.
Dat vele hulpverleners hiermee ongelukkig zijn, betekent op zichzelf nog niet dat sprake is van een zodanig gewetensconflict dat burgerlijke ongehoorzaamheid is gerechtvaardigd. Als een patiënt daarentegen
om informatie vraagt over NIPT, inclusief de mogelijkheden daartoe in het buitenland, is het wel de
plicht van de hulpverlener de patiënt volledig en naar
beste weten antwoord te geven.
De verzekeraar betaalt nog niet: ongelijke toegankelijkheid van zorg?
Het ene probleem roept het andere op. De zorgverzekeraars hebben desgevraagd aangegeven de NIPT,
uitgevoerd door een buitenlands lab, nog niet te kunnen vergoeden, daar het ministerie van VWS heeft
laten weten dat NIPT wettelijk nog niet mag.#
Veel gynaecologen geven aan moeite te hebben met
een zorgprogramma waarbij rijkere mensen zich
betere zorg kunnen veroorloven dan mensen met
minder geld. Echter, er bestaat op dit moment in
Nederland al een door de politiek bepaalde ongelijke
toegang tot prenatale screening, waarmee veel hulpverleners overigens niet gelukkig zijn. Vrouwen jonger dan 36 jaar krijgen wel een counselingsgesprek,
maar als zij kiezen voor de combinatietest moeten zij
deze zelf betalen (in 2013 154 euro). Voor vrouwen
van 36 jaar en ouder wordt de test vergoed via de
basisverzekering. Het is gebleken dat een eigen bijdrage invloed heeft op de besluitvorming en dat een
deel van de vrouwen met weinig financiële mogelijkheden om deze reden niet de combinatietest laten
uitvoeren.* Het Centraal Orgaan van het Centrum
voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, waarin alle
beroepsgroepen, de patiëntvertegenwoordigers en
zorgverzekeraars vertegenwoordigd zijn, heeft het
ministerie van VWS overigens een formeel verzoek
gestuurd (d.d. 23-05-2012) dit te veranderen.
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Wettelijke achtergronden
In de nabije toekomst verwachten we dat NIPT, uitgevoerd in Nederlandse laboratoria, een legale en in
het basispakket verzekerde plaats zal krijgen in het
Nederlandse screeningsprogramma. Totdat het zover
is, zal de vraag naar deze test groeien, evenals de
omvang van de groep gynaecologen die de test al wil
aanbieden. Zowel voor de hulpverleners als voor de
zwangeren is het wenselijk om in dit ‘interbellum’ de
kwaliteit van zorg te bewaken en adequaat in te spelen op de ontwikkelingen.
De praktijk zal zich voorlopig moeten behelpen. Antwoord geven op hulpvragen en informatie verstrekken mag altijd. Als patiënten op basis daarvan besluiten om in het buitenland hulp te zoeken, dan staat
hun dat vrij. Of en in hoeverre een Nederlandse hulpverlener dat zal faciliteren, laat zich in zijn algemeenheid niet vaststellen. Er zal een weinig overzichtelijke
praktijk ontstaan waaraan ooit ook weer een einde
zal komen. Want het onderwerp NIPT laat zich niet
van de agenda afvoeren.
De problemen rond de toelating van NIPT als
screeningsinstrument zijn niet nieuw. Zij hangen
samen met de manier waarop bevolkingsonderzoek
in Nederland is georganiseerd en hoe de verschillende verschijningsvormen ervan zijn gedefinieerd.
Zij hangen ook samen met de rol die de minister van
VWS speelt bij vergunningplichtig bevolkingsonderzoek. Die rol kan de besluitvorming in het politieke
domein trekken en er de oorzaak van zijn dat politieke overwegingen – maar ook politieke opportuniteit – de uitkomst van het besluitvormingsproces gaat
bepalen.
De moeilijkheden rond prenatale screening zijn een
uitloper van het abortusdebat zoals dat in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw in Nederland is
gevoerd. De hoog oplopende tegenstellingen zijn
toen gepacificeerd in de Wet afbreking zwangerschap van 1981. Die wet verenigt twee schijnbare
onverzoenlijkheden door enerzijds een strenge
inhoudelijke norm te introduceren (‘de noodsituatie
van de vrouw maakt afbreking van de zwangerschap
onontkoombaar’) en anderzijds een liberale praktijk
te faciliteren waarbij de inhoudelijke norm niet of
nauwelijks wordt getoetst. Daarmee zijn de kwaliteit
en de toegankelijkheid van de abortushulpverlening
verzekerd, een hulpverlening die zich afspeelt buiten
het bereik van de openbare meningsvorming. Omdat
regulering van prenatale screening zich steeds weer
in het publieke domein voltrekt, wordt het debat
over abortus juist in verband daarmee gevoerd. Dat
heeft paradoxale trekken, omdat uitgerekend in het
kader van prenatale screening niet hoeft te worden
gevreesd voor luchthartige beslissingen, opportunistische overwegingen of verwijtbare achteloosheid
waar het betreft het ontstaan van zwangerschappen.
Bovendien moet worden bedacht dat er weliswaar
een verband is tussen prenatale screening en afbre-

king van zwangerschappen, maar dat verband is niet
het enige of eerst aangewezen gezichtspunt. Prenatale screening dient er in de eerste plaats toe om
keuze-opties voor zwangeren te bieden. Dat genuanceerde gezichtspunt zal de discussie naar verwachting echter niet beslissend beïnvloeden. Voor wie
afbreking van een zwangerschap onder elke omstandigheid afwijst, is elke aanleiding om het thema ter
sprake te brengen even goed. Hoe steiler het principe, des te eenvoudiger de positiebepaling. Voor wie
abortus een pijnlijke maar helaas niet altijd te vermijden interventie is, is de prenatale screening bij
uitstek niet het onderwerp waaraan de discussie zou
moeten worden opgehangen. Zolang de systematiek
van de WBO-regulering ongewijzigd blijft, zullen het
abortusdebat en de daarmee verbonden emoties de
organisatie en vormgeving van de prenatale
screening echter blijven bepalen.
De Wet afbreking zwangerschap zal niet worden
gewijzigd. Daarvoor is geen politieke meerderheid te
organiseren en dat hoeft niemand te betreuren. De
oplossing moet dus komen van wijziging van de
WBO door depolitisering van de besluitvorming met
betrekking tot bevolkingsonderzoek. Dat kan even
duren, maar het zal er van komen. En tot die tijd zal
de praktijk, al dan niet met hindernissen, wegen vinden om de hulp te bieden die zwangere vrouwen
nodig hebben.
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Samenvatting
Al vele jaren wordt gezocht naar een niet-invasief,
veilig alternatief voor de vruchtwaterpunctie en vlokkentest en dit alternatief is gevonden in de niet invasieve prenatale test (NIPT). Volgens inmiddels tientallen gepubliceerde studies is NIPT zeer accuraat
(>99%) in het voorspellen van de aan- of afwezigheid van trisomie 21. Om deze reden zal NIPT ongetwijfeld een weg vinden in de dagelijkse praktijk van
prenatale screening, echter op dit moment is het nog
verboden NIPT in Nederland aan te bieden en/of uit
te voeren. Wel zijn steeds meer Nederlandse zwangeren op de hoogte van de optie voor NIPT uit te
wijken naar het buitenland. De invoering van NIPT,
ook in onderzoeksetting of proeffase, in Nederland
is WBO-vergunningplichtig, en daarmee een politiek
vraagstuk. De hierbij behorende administratieve en
juridische processen maken het nog even kan duren
voordat de test in Nederland kanen mag worden uitgevoerd. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken besproken, worden enkele medisch-ethische en
juridische aspecten toegelicht en wordt stilgestaan
bij de verloskundige praktijkvoering in afwachting
van een meer definitieve regeling.

duction of the use of amniocentesis and chorion
villus biopsy. Studies in high-risk groups show an
accuracy of >99% to predict presence or absence of
trisomy 21. Currently, offering NIPT is forbidden in
the Netherlands, since such a change in the national
government-approved prenatal screening program
requires a new version of the Population Screening
Act license. Increasingly, pregnant women are aware
of the option to have NIPT performed across the border, in Belgium and Germany. The Dutch NIPT Consortium has requested a license from the Minister of
Health, to perform a prospective evaluation project
of NIPT in high-risk pregnancies. In this article, we
discuss the current situation concerning NIPT, ethical and legal considerations and advise for obstetric
care professionals confronted with either requests
from patients or their own desires to offer NIPT as
an alternative to invasive testing, while awaiting formal permission to incorporate this test into clinical
practice.
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Summary
After decades of research, a safe and reliable noninvasive prenatal test for fetal trisomy (NIPT) has
become available, which will lead to a drastic re-
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Belangenverstrengeling of geldelijke bijdragen
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van
belangenverstrengeling of geldelijke bijdragen.
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Diagnostische voorbereiding van
hysteroscopische myoomresectie
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Er bestaat internationaal consensus over de voorkeur voor hysteroscopische resectie bij de behandeling van submukeuze myomen1-4. Waar de
grenzen van de behandeling liggen is veel lastiger
te bepalen. Dat het aangeven van deze grenzen
van belang is wordt onderstreept door de toename van het aantal klinieken dat deze ingrepen
uitvoert en de complicaties die daarbij kunnen
optreden5. Om een veilige behandeling te waarborgen is kennis omtrent de grenzen van de
ingreep onontbeerlijk. Een goede voorbereiding
met de juiste preoperatieve diagnostiek is hierbij
cruciaal.

Complicaties bij hysteroscopische chirurgie
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In een Nederlands onderzoek onder 82 ziekenhuizen
naar het optreden van complicaties bij hysteroscopische chirurgie liet Jansen een incidentie zien van
0,95%6. Ook andere publicaties beschrijven mogelijke, deels andere, complicaties. 4,7,8 De bekendste
complicaties zijn:
- intravasatie van distensiemedium
- perforatie
- infectie
- bloeding
- adhaesievorming
- thermische beschadiging
- gasembolie.
Het voorkómen van deze verwikkelingen is grotendeels gekoppeld aan het vaststellen van de grenzen
aan de hysteroscopische chirurgie, waaronder de
afmeting van myomen, het aantal, het type en de
afstand tot de serosa.

In het nieuwe opleidingsplan voor de opleiding
Obstetrie en Gynaecologie9 wordt iedere gynaecoloog geacht in staat te zijn tot 'hysteroscopische chirurgie tot en met verwijdering gesteeld intracavitaire
afwijking', voor myomen dus per definitie alleen die
van het type 0. Tot zover de basisopleiding; diegenen
die zich in een differentiatieperiode verder willen
bekwamen in de minimaal invasieve gynaecologische chirurgie kunnen deze vaardigheden uitbreiden
tot 'hysteroscopische myoomresectie (type 0-1,
<4 cm en type 2 <3 cm)'.
Ook voor de subspecialist in de minimaal invasieve
gynaecologische chirurgie worden dus grenzen aangegeven met betrekking tot de diameter van myomen
bij hysteroscopische resectie ervan, zoals die overigens ook reeds eerder in het modelprotocol 'Submukeuze Myomen, Diagnostiek en Therapie' waren
geformuleerd1,2. Grotere myomen worden dan geacht
te worden verwezen naar gespecialiseerde centra of
op andere wijze te worden behandeld4.

Afmeting
Aangezien de snelheid van verwijdering van weefsel
evenredig is met het volume ervan is de afmeting van
een myoom een van de meest bepalende factoren
voor de duur van de ingreep en daarmee ook voor de
kans op complicaties, zoals intravasatie en infectie8.
Hierbij is het volume exponentieel gerelateerd aan
de diameter (uitgaande van een bolvormig myoom:
volume = 4/3 πr3).
Fig. 1. ESGE-classificatie van submukeuze myomen
naar intramurale uitbreiding. (bron Fertil Steril 2000).
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Aantal

Ligging

Het aantal myomen dat tegelijkertijd voor hysteroscopische resectie in aanmerking komt, kan om
diverse redenen van belang zijn, het verdient daarom
aanbeveling hierover in de preoperatieve fase informatie te vergaren.
Allereerst zal de duur van de ingreep niet alleen
beïnvloed worden door de afmeting, maar ook door
het aantal myomen dat in één operatie verwijderd
wordt.

De ligging van myomen ten opzichte van het cavum
uteri wordt aangegeven in de ESGE-classificatie13 van
submukeuze myomen naar intramurale uitbreiding
(zie figuur 1). Deze indeling is overgenomen in de
nieuwere FIGO-classificatie14, waarin ook myomen
zijn opgenomen die geen contact met het cavum
uteri hebben, maar voor de submukeuze ligging is er
geen verschil tussen beide classificatiesystemen.
Het zijn vooral de type-2-myomen die de meeste
kans op complicaties met zich meebrengen10, wat
ook de achtergrond is van het advies om de behandeling van deze myomen te centraliseren2.
De intramurale myomen (type 3 en 4 volgens de
FIGO-classificatie, zie figuur 2) worden algemeen
beschouwd als niet hysteroscopisch behandelbaar,
met name in combinatie met een afmeting > 4 cm.

Emanuel liet verder zien dat de kans op recidive na
myoomresectie toeneemt bij aanwezigheid van meer
dan één myoom8.
Intra-uteriene adhaesies kunnen optreden na hysteroscopische myoomresectie en daardoor subfertiliteit
veroorzaken, vooral bij multipele myomen op tegenover elkaar liggende wanden4,11.
Tenslotte zijn er aanwijzingen dat men wellicht bij
het voorkomen van extreme aantallen myomen,
zeker op jonge leeftijd en wanneer soortgelijke beelden in de familie voorkomen, bedacht zou moeten
zijn op een hereditaire leiomyomatosis.
Deze extreme zeldzame erfelijke ziekte, ook wel het
syndroom van Reed genoemd, berust op mutaties in
het fumaraathydratase gen, waarbij niet alleen uteriene myomen optreden, maar ook leiomyomen
elders in het lichaam, onder andere in de huid.12
Bovendien is er soms een associatie met niercelcarcinoom, waardoor het opsporen van deze ziekte grote
consequenties zou kunnen hebben.

Het zijn vooral de type-2-myomen die het grootste
risico van complicaties in zich dragen en dus de
meeste expertise vereisen. Het is daarom van groot
belang deze diagnose van tevoren voldoende gepreciseerd te hebben om te bepalen wie de ingreep zal
uitvoeren en of de patiënte wellicht naar een gespecialiseerd centrum verwezen moet worden.
Verder factoren van belang voor de moeilijkheidsgraad van de ingreep zijn4,15:
- v erhouding tussen het oppervlak van de basis van
het myoom ten opzichte van die van het endometrium: hoe groter de ratio hoe ongunstiger.
- de ligging in het corpus uteri (craniale, middelste of
caudale derde deel): hoe meer caudaal hoe ongunstiger.

Leiomyoma
subclassification
system
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Fig. 2. FIGO classificatie van myomen. (overgenomen met toestemming uit Munro MG, Abnormal uterine
bleeding, Cambridge, UK: Cambridge University Press, feb 2010)
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- of het myoom in de voor- of achterwand is gelegen
versus in de zijwanden, waarbij de laatste ligging
ongunstiger is.

Afstand tot serosa
Tenslotte is de afstand tussen het myoom en de serosale oppervlakte van de uterus, met andere woorden
de dikte van het normale myometrium aan de buitenzijde van het myoom, een belangrijke maat waarvan de bepaling voorafgaand aan een operatieve
behandeling cruciaal is. De reden hiervoor is de verhoogde kans op perforatie wanneer het overblijvende weefsel aan de buitenomtrek tekort schiet.
In de literatuur worden verschillende minimale afmetingen genoemd om nog verantwoord een hysteroscopische resectie te kunnen uitvoeren. Sommige
studies adviseren een maximum van 5 – 10 mm16, de
AAGL-richtlijn meldt het wel als een belangrijk gegeven dat tevoren moet worden bepaald, maar geeft
geen afkapwaarde4.
In de praktijk (eigen observatie van >30 j) blijken
kleinere minimale afstanden aangehouden te kunnen
worden zonder perforatie te veroorzaken. Wat echter
de eventuele consequenties bij een latere zwangerschap kunnen zijn is in de literatuur onduidelijk, om
deze reden wordt in de kliniek van de auteur in deze
gevallen een grotere terughoudendheid betracht bij
nog niet voltooide kinderwens.
Anderzijds is onder andere uit gegevens van Casadio
et al.17 bekend dat gaandeweg de resectie van myomen de afstand van de serosa toeneemt door het
wegvallen van de compressie van de overliggende
myometriumvezels (figuur 3).
Het lijkt dan ingeval van een geringe afstand tot de
serosa wel zaak tijdens de ingreep dit dynamische
proces te bevestigen met behulp van peroperatief
echoscopisch onderzoek. In de kliniek van de auteur
geschiedt dit in de regel met succes met behulp van
een transrectale echoscopie.
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Fig. 3. Compressie van normale myometriumvezels
door de groei van een myoom. (overgenomen met
toestemming van Fertil Steril 2013).

Beeldvormende opties voor preoperatieve
beoordeling
1. Transvaginale echoscopie
De eerste diagnostische modaliteit is in de regel een
echoscopie, liefst transvaginaal uitgevoerd1-3.
Door de meestal scherpe begrenzing van myomen
zijn afmetingen bij echoscopie goed vast te stellen.
Een geoefende echoscopist kan ook differentiëren
tussen een myoom en adenomyosis, zo nodig kan
doppler flow hierbij behulpzaam zijn18.
De precieze ligging van myomen kan soms echter
minder makkelijk worden vastgesteld, vooral wanneer het endometrium niet à vue te brengen is18.
2. Contrastechoscopie (water of gel)
Het toevoegen van contrast bij de echoscopie (contrastechoscopie, sonohysterografie, saline infusion
sonography = SIS of gel infusion sonography = GIS)
kan een toegevoegde waarde hebben bij de diagnostiek, met name wanneer het endometrium en daardoor het cavum uteri niet zichtbaar is.1,18 De grote
verdienste van contrastechoscopie is de mogelijkheid
tot betrouwbare beoordeling van de verhouding tussen intracavitaire en intramurale lokalisatie en daarmee van de classificatie van de myomen. Volgens
sommige auteurs zijn zelfs de afmetingen met contrastecho beter te beoordelen dan met conventionele
echoscopie19. Of het gebruik van 3D-contrastechoscopie daarenboven nog een toegevoegde waarde
heeft is de vraag1,20.
3. Hysteroscopie
Hysteroscopie wordt beschouwd als de gouden standaard voor intra-uteriene diagnostiek18 en heeft het
voordeel dat er direct aansluitend kleine ingrepen
(anders dan myoomresectie) uitgevoerd kunnen worden, in ambulante opzet uitvoerbaar met minimale
belasting, bij voorkeur uitgevoerd met behulp van de
vaginoscopische techniek vlgs Bettocchi.1,21
Toch ontbreekt hierbij de informatie over de uteruswand en kan dus de ligging van myomen niet altijd
nauwkeurig worden bepaald, waarbij contrastechoscopie beter zou presteren.19 De literatuur is niet
eensluidend over deze bewering: andere publicaties
laten een gelijkwaardige beoordeling van hysteroscopie en contrastechoscopie zien in vergelijking met de
uiteindelijke peroperatieve bevindingen als gouden
standaard.20
Hysteroscopie zou verder iets pijnlijker zijn dan contrastechoscopie23, zelfs wanneer het onderzoek op
vaginoscopische wijze wordt uitgevoerd.24 Bij de
laatste studie valt overigens op te merken dat de
gebruikte intra-uteriene druk 80 mm Hg was, wat
hoger is dan doorgaans nodig voor diagnostische
doeleinden.
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4. MRI
Voor de detectie van intrauteriene afwijkingen is MRI
niet significant betrouwbaarder dan hysteroscopie en
contrastechoscopie, maar wel voor het vaststellen
van de intramurale uitbreiding van submukeuze
myomen18.
In de meeste situaties zal deze dure en minder makkelijk toegankelijke diagnostiek geen meerwaarde
hebben, maar voor geavanceerde ingrepen, bij voorbeeld bij grote type-2-myomen, is het bij twijfel
daarom te overwegen als aanvullende diagnostiek.
Ook de reproduceerbaarheid van MRI bleek significant groter dan die van (contrast)echoscopie en hysteroscopie, al wordt het verschil vermoedelijk kleiner
naarmate de vaardigheden van degene die de onderzoeken uitvoert kleiner wordt18. MRI is minder tot
niet afhankelijk van expertise.
In de voor de chirurgische behandeling cruciale differentiële diagnose tussen myomen en adenomyosis
bleek MRI een hogere sensitiviteit te hebben dan
transvaginale echoscopie bij een gelijke specificiteit
met hysterectomie en histologisch onderzoek als
gouden standaard.25 Ook hier geldt dat de echoscopische expertise in de beoordeling een zeer grote rol
speelt.

Conclusie
Hysteroscopische chirurgie is in ervaren handen een
veilige operatie met een zeer gering risico van complicaties. Het respecteren van de beschreven grenzen
is hierbij wel een strikte voorwaarde.
Met de juiste diagnostiek vooraf kunnen de meeste
van de te respecteren grenzen goed worden vastgesteld. De minimaal vereiste diagnostiek alvorens aan
een hysteroscopische myoomresectie te beginnen
bestaat uit een transvaginale echoscopie, waar nodig
uitgebreid met contrast.
Een aparte diagnostische hysteroscopie is niet strikt
noodzakelijk, maar kan afhankelijk van de lokale
logistiek nuttig zijn.
Een MRI kan bij twijfel nuttig zijn om de precieze ligging van myomen ten opzichte van het cavum uteri
en het myometrium vast te stellen en bij het uitsluiten van adenomyose.
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Samenvatting
Om optimaal voorbereid te zijn op een hysteroscopische myoomresectie en de kans op complicaties
te minimaliseren dient adequate beeldvormende
diagnostiek te zijn uitgevoerd. Bovendien is deze
diagnostiek essentieel bij de triage van plaatsbepaling van de ingreep (eigen kliniek of gespecialiseerd centrum).
De diagnostiek is hierbij gericht op de afmeting, het aantal en de ligging van myomen en
de afstand van de afwijking tot aan het serosale
oppervlak.
De aandachtspunten van de verschillende daartoe
geëigende beeldvormende technieken (transvaginale echoscopie, contrastechoscopie, hysteroscopie en MRI) worden beschreven en de technieken
met elkaar vergeleken aan de hand van de literatuur en de relevante richtlijnen.
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Sleutelwoorden
Hysteroscopie, myoom, echoscopie, diagnose, therapie, complicaties.
Summary
In order to be optimally prepared for a hysteroscopic resection of fibroids and to minimalise complications adequate imaging diagnostics are mandatory. Moreover this type of diagnostic procedures
are essential for the triage in the assessment of
the location of the surgery (one’s own clinic or a
specialised centre).
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The diagnostic procedures in these cases shall be
focussed on the size, the number and the localisation of the fibroids as well as on the distance
between the pathology and the serosal surface of
the uterus.
The points of attention of the imaging techniques
involved (transvaginal ultrasound, sonohysterography, hysteroscopy and MRI) are described and
the techniques are compared to each other according to the literature and the relevant guide lines.
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In Nederland wordt jaarlijks bij 7 op de 100.000
vrouwen de diagnose cervixcarcinoom gesteld.
De piek-incidentie ligt rond de 35-45 jaar. De laatste decennia is het voorkomen van cervixcarcinoom gedaald, waarschijnlijk door screening
middels het bevolkingsonderzoek en de behandeling van premaligne voorstadia.1 De bekendste
risicofactor voor een cervixcarcinoom is een persisterende infectie met het oncogeen humaan
papilloma virus (HPV).

Casus
Een 37-jarige vrouw presenteert zich bij de huisarts
met recidiverende klachten passend bij een vaginale
candida-infectie. Patiënte is een para 1 met momenteel een amenorroe bij een mirenaspiraal. In de voorgeschiedenis heeft zij enkele ooroperaties, een ulcus
pepticum en het afgelopen jaar herhaalde urineweg
infecties. In de obstetrische voorgeschiedenis een sectio caesarea in verband met een stuitligging.
Sinds januari 2011 is patiënte zes keer bij de huisarts
geweest met brokkelige afscheiding die recidiveert
ondanks anti-mycotische behandeling. In februari
2012 komt patiënte weer bij de huisarts met dezelfde
klachten en dagelijkse, bruine, niet-riekende fluor.
Tevens is er sprake van contactbloedingen en heeft
zij sinds twee weken buikpijn. Hierop besluit de
huisarts een gynaecologisch onderzoek uit te voeren.
In speculo wordt op de portio een structuur lijkend
op een defect gezien (afbeelding 1).
Een spoedconsult bij de gynaecoloog in het lokale
ziekenhuis volgt. PCR voor herpes, chlamydia en
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Afbeelding 1: Portio van patiënte met op 2 uur tov het
ostium het defect.

Afbeelding 2: T2 gewogen MRI scan, sagitaal beeld.
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Afbeelding 3: Portio van patiënte met draadjes van
het Mirena spiraal uit het ostium. De gehele bovenlip
wordt ingenomen door een ulcerend proces. Op 2
uur het defect.

Afbeelding 4A/B: Echobeelden van patiënte waarop
het proces duidelijk zichtbaar is.

gonorroe zijn negatief. De uitslag van het uitstrijkje is
pap 2 (KOPAC: 812122), er wordt koilocytose gezien.
Bij colposcopie in verband met de afwijking aan de
cervix wordt een livide portio gezien. De trans
formatiezone is goed te overzien met op twee uur het
‘defect’. Deze is niet te sonderen. Er is geen azijnzuur
witheid, danwel suspecte lugolaankleuring. Een
biopt toont gering hyperplastisch squameus epitheel
zonder dysplasie, geen virale kenmerken en geen
endocervicaal cilinderepitheel.

cervix vertonen een ulcererende ontsteking met vrij
vaatrijk stroma, geen epitheel en geen aanwijzingen
voor maligniteit. De endocervixcurretage bevat slijm
met daartussen strookjes niet-atypische endocervicaal type cilinderepitheel en veelal losliggende nietafwijkende plaveiselcelepitheelcellen.

Wegens de onduidelijkheid over de diagnose volgt
een MRI-scan zonder contrast volgens het uterus
anomalie-protocol met als vraagstelling cervix met
ulcus of tweede ostium? De MRI toont een cervix die
geheel wordt ingenomen door een massa van 3,5 x
3,7 x 5,0 cm. Het gehele binnenste stroma van de
cervix is verdwenen. Zie afbeelding 2. Concluderend
is het beeld uiterst suspect voor cervixcarcinoom stadium IB2 (tumor > 4,0 cm, geen ingroei in vagina of
parametria).
Wegens de discrepantie tussen de PA en het beeld op
de MRI wordt aanvullende diagnostiek verricht. Nu
wordt in speculo op de voorlip van de cervix een
nieuw twee centimeter groot ulcerend gebied met
een onregelmatig aspect gezien (zie afbeelding 3). Uit
dit gebied wordt een biopt genomen. Tevens wordt
een endocervixcurretage verricht. De biopten uit de

De cervicale pathologie blijft dus onduidelijk en patiënte wordt onder de klinische verdenking cervix carcinoom doorverwezen naar het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam. Hier worden de
MRI-scan en cervix biopt gereviseerd met dezelfde
conclusies. Tevens wordt een echo gemaakt, die het
tumoreus proces van de cervix bevestigt (afbeeldingen 4A en 4B). Er volgt een onderzoek in narcose
waarbij een diagnostische lisexcisie wordt verricht.
De klinische conclusie na deze ingreep is: een cervixcarcinoom stadium IB1.
Dan komt de patholoog met een onverwachte uitslag. In de lisbiopten wordt een beeld gezien passend bij een veneuze vaatmalformatie met een kleine
lymfatische component. Geen atypie. Concluderend
is er sprake van een veneuze malformatie van de cervix, oftewel een caverneus hemangioom. Een diagnose die eerder ook al door de patholoog uit het
lokale ziekenhuis is geopperd. Het ingestuurde materiaal was echter te oppervlakkig om de diagnose te
kunnen ondersteunen en deze werd vanwege de
zeldzaamheid verworpen.
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Vasculaire malformaties en hemangiomen
Vasculaire malformaties zijn goedaardige 'soft-tissue'
vasculaire vaatafwijkingen die nog regelmatig worden verward met hemangiomen. Eind jaren 80
maakten Mulliken en Glowacki2 een einde aan deze
begripsverwarring. Waar voorheen alle vasculaire
malformaties de naam ‘hemangioom’ kregen wordt
tegenwoordig gesproken van de ‘echte’ hemangiomen en vasculaire malformaties. Het onderscheid
wordt gemaakt op basis van fysiologische bevindingen, klinische presentatie, histologische bevindingen
en cellulaire kinetiek.
Hemangiomen worden in het algemeen meer gezien
bij meisjes en het natuurlijke beloop bestaat uit een
snelle proliferatie in de eerste levensmaanden met
daaropvolgend spontane regressie voor de pubertijd.
Als restverschijnsel blijft er vaak een fibreuze vetdepositie achter bedekt met anetoderma en teleangiëctasieën.
Vasculaire malformaties komen bij mannen en vrouwen evenveel voor. Het zijn structurele afwijkingen
van het vasculaire systeem veroorzaakt door defecten in de vasculaire morfogenese. Meestal zijn deze
afwijkingen congenitaal en, in tegenstelling tot bij
hemangiomen waar regressie optreedt, is er sprake
van persisteren of langzame progressie van groei. In
de pubertijd is de malformatie vaak prominenter
aanwezig.3,4 Vasculaire malformaties worden geclassificeerd uitgaande van hun aard: arterieel, veneus,
capillair, lymfatisch en mixed types. Veneuze malformaties (VMs) komen het meest voor en werden voorheen caverneuze hemangiomen genoemd.5

Veneuze malformaties van de cervix
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Ondanks het relatief vaak voorkomen van veneuze
malformaties in verschillende lichaamsdelen, is een
veneuze malformatie in het kleine bekken, met name
van de cervix, zeldzaam.6 Een review door Ustuner
et al.4 uit 2013 vond minder dan vijftig gerapporteerde casus. De eerste meldingen dateren uit 19301940 en de meeste geschreven literatuur bestaat uit
case-reports.7,8,9 Door de verwarring in naamgeving
is het zeer aannemelijk dat er meer vrouwen met de
aandoening gemist zijn, verkeerd gediagnosticeerd of
anders omschreven in de literatuur.10
Het merendeel van de veneuze malformaties komt
voor bij vrouwen tussen 20 en 40 jaar, alhoewel er
casus beschreven zijn vanaf 9 jaar.10,11 Vrouwen presenteren zich overwegend asymptomatisch waardoor
de diagnose vaak op een toevalsbevinding berust.
Klachten kunnen zijn een uitpuilende massa in de
vagina, dyspareunie en pijn door trombosering.4 Van
alle vrouwen met een veneuze malformatie presenteert 35% zich met irregulair bloedverlies, variërend
van spotting en contactbloedingen, zoals bij onze
patiënte het geval was, tot periodes van ernstig

bloedverlies.12 Indien tijdens een zwangerschap of
post-partum diffuus bloedverlies ontstaat waarvan
de exacte locatie niet te determineren is, kan er
sprake zijn van een VM.13
Bij speculumonderzoek zijn zwelling van de cervix
en licht tot donkerblauwe/paarsige verkleuringen
typerend. Gewoonlijk zijn deze week, eenvoudig
samendrukbaar en bij het uitoefenen van druk kleurloos. In tegenstelling tot subcutane laesies, ulcereert
het bedekkende epitheel van de vasculaire malformatie snel. Op de cervix en vagina, kan een minimale aanraking al een ulcus met bloeding tot gevolg
hebben.11 Op basis van bovenstaande eigenschappen
zou het mogelijk moeten zijn om een cervicale vasculaire malformatie te vinden door speculumonderzoek. Maar vanwege de zeldzaamheid gebeurt dit
zelden. Differentiaal diagnostisch wordt eerder
gedacht aan een cervicale ectopische zwangerschap,
choriocarcinoom, endometriose, hematoom, varicositas, cervicale varices en zoals bij de beschreven
casus het geval was, cervicale maligniteiten.10
Het gebruik van beeldvormend onderzoek kan uitkomst bieden in het maken van een differentiaal
diagnose aangezien een vasculair hemangioom
karakteristieke beelden kan laten zien. Met de echo
wordt een homogene, echodense, goed afgrensbare
massa gezien, meestal zonder flow. Een CT-scan
toont een afgrensbaar gebied met lage densiteit en
een unieke opheldering van perifeer naar centraal na
het toedienen van vasculair contrast. Een angiografie
wordt gekarakteriseerd door perifere neovascularisatie met vertraagde blush, er is geen sprake van AVshunts of grote abnormale vaten. Een MRI-scan kan
gebruikt worden om de uitgebreidheid van het proces te evalueren en in welke mate er sprake is van
ingroei.8,14
Bij colposcopie kunnen abnormale bloedvaten gezien
worden, typisch voor een VM en het gebied kleurt
niet wit aan na applicatie van azijn. Dit kan de differentiatie tussen chronische cervicitis en neoplasmata
vergemakkelijken. Uiteindelijk is histologie vaak
essentieel voor het stellen van de diagnose. Haematoxyline-eosine (HE)-kleuring laat irregulaire verwijde
dunwandige veneuze kanalen zien, omlijnd door een
enkele laag van endotheelcellen. Deze worden
omringd door dunne gladde spiervezels en zijn
gevuld met erytrocyten of thrombi. Het ontbreken
van mitotische activiteit en atypie in de eenlagige
bedekkende cellen van de vaten sluiten een maligne
variant, het angiosarcoom uit.4,10
Reggiani et al.11 presenteren drie casus met overeenkomstige histopathologische bevindingen. Immunohystologiche kleuring laat prominente expressie zien
van de vasculaire markers CD31 en CD34. Focale
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expressie van estrogenreceptor alfa (ER) wordt aangetoond in twee casus waarbij de vaten worden
omringd door stromacellen. In de derde casus worden slechts toevallig endotheelcellen en stromacellen
aangekleurd door ER-antilichamen. Progesteronreactiviteit wordt niet gevonden. Aan de hand van deze
bevindingen wordt gesuggereerd dat de neoplastische endotheelcellen, waaruit de veneuze malformaties in de cervix bestaan, gevoelig kunnen zijn voor
hormoonstimulatie, danwel de hormoonstatus van
de vrouw.11
Padmanabban et al.15 suggereren in 2001 al een verband tussen veneuze malformaties en exogeen hormoongebruik en rapporteren een casus van een VM
van de cervix in samenhang met focale hyperplasie
van de lever bij het gebruik van orale anticonceptiva.
In een andere casus wordt een 39-jarige zwangere
vrouw beschreven met een cervicale VM met blue
rubber bleb nevus syndrome (BRBNS).16 De laesie is
onder de hormonale invloed van de zwangerschap
ontstaan en gegroeid, na de bevalling is deze in
regressie gegaan.16 Ook foetale blootstelling aan
diethylstilbestrol (DES) wordt geassocieerd met cervicale VMs.12,17

Therapie
Er is nog geen consensus over de behandeling van
VMs van de cervix. In 1983 concluderen Davis en Patton12 dat, van de toen 38 gerapporteerde casus, de
meerderheid een uterusextirpatie ondergaat als
behandeling van eerste keus. Zij beschrijven een
conservatievere benadering met het gebruik van een
CO2-laser, dit zou minder of geen risico geven op verminderde vruchtbaarheid of beïnvloeding van de
zwangerschapsuitkomst. Bij asymptomatische nullipara kan om bovenstaande redenen en het feit dat
het om een benigne laesie gaat ook besloten worden
een expectatief beleid te voeren.4,12
In de literatuur worden, voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd, conservatievere therapieën beschreven.
Selectieve embolisatie, lokale excisie, conisatie, scleroserende agentia en cryotherapie kunnen worden
toegepast bij gelokaliseerde laesies op de cervix. Een
excisie is, alhoewel effectief, een moeilijke en uitdagende procedure voor de chirurg. De ingreep is complex en er is grote kans op (levensbedreigende) bloedingen.8,10,18

Conclusie en ‘take home message’
Een VM van de cervix is een zeldzame en in principe
benigne laesie die makkelijk kan worden verward
met een cervixcarcinoom. Er zijn aanwijzingen dat
oestrogenen een rol spelen in de ontwikkeling, echter deze hypothese is tot op heden niet bevestigd. Bij
een VM, ontstaan tijdens de zwangerschap, treedt
post-partum vaak spontaan regressie op wat deze

hypothese wel sterkt. Een VM kan zich wisselend
presenteren, zowel symptoomloos als met abnormaal vaginaal bloedverlies. Met onderzoek in speculo kan de diagnose vermoed worden bij zwelling
van de cervix, typerende licht tot donkerblauwe/
paarsige verkleuringen die week en eenvoudig wegdrukbaar zijn en snel ulcereren.
Beeldvormend onderzoek is karakteristiek en kan
uitkomst bieden bij het vormen van een differentiaal
diagnose. De diagnose wordt uiteindelijk gesteld op
basis van histologie waarna een behandeling passend bij de symptomen en de levensfase van de
vrouw moet worden ingesteld. Valkuilen in deze
casuïstiek zijn het zeer maligne uiterlijk van de laesie
en de extreme zeldzaamheid van een vasculaire malformatie van de cervix.
Als ‘take home message’ willen wij meegeven dat bij
deze klinische presentatie ook gedacht kan worden
aan een veneuze malformatie. Dit is een diagnose die
met name door de patholoog wordt gesteld, maar al
wel klinisch vermoed kan worden. Literatuur over
VMs van de cervix is beperkt en derhalve bestaat er
geen therapeutische gouden standaard. Daarom zal
voor iedere patiënt een individuele therapie moeten
worden opgesteld. Zeer grote voorzichtigheid is
geboden bij (endocervicale) curettages, wegens de
kans op fors bloedverlies.
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Samenvatting
Wij presenteren een patiënte waarbij gedacht werd
aan een cervixcarcinoom, maar waarbij de uiteindelijke diagnose een veneuze malformatie van de
cervix was. Dit benigne proces is zeldzaam en in de
literatuur is hier maar weinig over bekend. De diagnose kan op het klinische beeld worden gesteld,
maar meestal is aanvullende beeldvorming en
histologie noodzakelijk om de diagnose te kunnen
stellen. Er bestaat geen gouden standaard voor de
therapie, daarom zullen de mogelijkheden samen
met patiënte moeten worden afgewogen. In de fertiele levensfase zal met name voor conservatievere
methoden worden gekozen.
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14 Hawes, D.R., L.S. Hemann, A.E. Cornell en W.T.
Yuh. Hemangioma of the uterine cervix: sonographic and MR diagnosis. J Comput Assist
Tomogr 1991 Jan;15(1):152-4.
15 Padmanabhan, V., S.L. Mount en G.H. Eltabbakh.
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case report. J Reprod Med 2001 Dec;46(12):106770.
16 Tanaka, N., M. Tsuda, O. Samura, H. Miyoshi, T.
Hara en Y. Kudo. Blue rubber bleb nevus
syndrome: Report of a patient with hemangiomas
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during pregnancy. J Obstet Gynaecol Res 2007
Aug;33(4):546-8.
17 Riggs, J., M. Bertoni, H. Schiavello, A. Weinstein
en M. Kazimir. Cavernous hemangioma of the
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Reprod Med 2003 Sep;48(9):741-3.
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Benign vascular tumors of female genital tract.
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showed venous malformation of the cervix. This
benign process is rare and little about this subject
can be found in the literature. The diagnosis can
be made on the clinical presentation alone, but often additional imaging and histology are necessary.
There is no gold standard concerning the therapy.
Therefore, if fertility is to be preserved, more conservative methods are the first choice.
Keywords
Venous malformation, hemangioma, vaginal blood
loss, cervix uteri
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Summary
We present a patient with a cervical lesion suspicious for malignancy, but the definite diagnosis
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Tocolyse op maat:
Een uterusspecifiek tocolyticum (oxytocinereceptorantagonist)1
● Geregistreerd voor het uitstellen van dreigende vroeggeboorte1,2399
● Cardiovasculaire bijwerkingen op placeboniveau3
● Daarom ook geschikt bij gecompliceerde zwangerschappen2
●

Kent u een ander tocolyticum met deze eigenschappen?

Referenties:
1. 1b-tekst Tractocile®, 2012. Zie verkorte versie elders in dit blad.
2. NVOG Richtlijn Dreigende Vroeggeboorte. 2012©.
3. Haas DM et al. Tocolytic therapy: a meta-analysis and decision analysis. Obstet Gynecol 2009; 113(3):585-594.
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Zwangerschap bij vrouwen met
gonadale dysgenesie
drs. S.C. van Gameren destijds co-assistent gynaecologie/obstetrie Máxima Medisch Centrum Veldhoven, nu
arts-assistent Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis Eindhoven
dr. C.A.M. Koks gynaecoloog Máxima Medisch Centrum Veldhoven
drs. L. Duin AIOS gynaecologie Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Wij rapporteren een casus van een 43-jarige patiënte met 46,XX gonadale dysgenesie, die door
middel van eiceldonatie gravida werd. Er werd
een literatuursearch verricht in Pubmed en de
Cochrane Library met trefwoorden gericht op
zwangerschap en gonadale dysgenesie, het syndroom van Turner en het syndroom van Swyer.
Aan de hand daarvan willen wij de vraag beantwoorden of een vaginale partus bij een patiënte met 46,XX gonadale dysgenesie al dan niet
gecontraïndiceerd is.
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Zwangerschap bij patiënten met een gonadale dysgenesie, zoals het syndroom van Swyer (46,XY), het
syndroom van Turner (45,XO) en 46,XX gonadale
dysgenesie is zeldzaam. In de literatuur zijn slechts
15 casus beschreven.1 Echter door middel van eiceldonatie kunnen deze vrouwen tegenwoordig wel
zwanger raken.
Patiënten met gonadale dysgenesie hebben gonaden
die veranderd zijn in bindweefselstrengen en geen
geslachtscellen bevatten (de zogenoemde ‘streak
gonads’). Gonadale dysgenesie kan voorkomen bij
vrouwen met afwijkende geslachtschromosomen
waarvan het syndroom van Turner (45,X of 45,XO)
het meest voorkomt (50%). Daarnaast kan gonadale
dysgenesie voorkomen bij een normaal 46,XX karyotype of een 46,XY karyotype (samen verantwoordelijk voor 25% van de gevallen), waarvan de laatste
ook wel bekend is als het syndroom van Swyer. De
overige vormen van gonadale dysgenesie worden gevormd door mozaïcismen.2

Casus
Patiënte H, een 43-jarige gravida 3, para 0, meldde
zich op de polikliniek Verloskunde in verband met
controle van haar derde graviditeit. Haar obstetrische
voorgeschiedenis vermeldde in 2009 en 2010 een
spontane abortus bij een amenorroeduur van 5-6 weken. Deze zwangerschappen kwamen ook tot stand
door middel van eiceldonatie. Haar huidige graviditeit

kwam tot stand door middel van eiceldonatie in een
fertiliteitskliniek elders. Bij navraag bleek op 18-jarige
leeftijd de diagnose gonadale dysgenesie te zijn gesteld op basis van uitgebreid onderzoek naar haar primaire amenorroe. Patiënte gebruikte jarenlang Ovidol
(ethinylestradiol-desogestrel) als substitutie. Destijds
was zij summier ingelicht over de diagnose gonadale
dysgenesie. Onduidelijk was of er sprake was van het
syndroom van Swyer dan wel van een 46,XX gonadale
dysgenesie. Na achterhalen van de medische gegevens
blijkt er sprake te zijn van een 46,XX gonadale dysgenesie. Tevens is patiënte reeds elders gecounseld om
een primaire sectio caesarea te ondergaan vanwege
het mogelijk ontstaan van een androgyn bekken na
jarenlange endogene oestrogeendepletie.
Bij lichamelijk onderzoek, verricht in het begin van
de graviditeit, werd een patiënte met een kleine gestalte gezien, lengte 151 cm, gewicht 49 kg. Als gevolg
van de 46,XX gonadale dysgenesie werd bij eerder
onderzoek minimaal ontwikkelde secundaire geslachtskenmerken vastgesteld (thelarche en pubarche tot Tanner stadium II-III). Zowel de clitoris als
de labia zijn onderontwikkeld. Het hymen, de vagina
en de portio zijn normaal ontwikkeld. Er is geen
aanvullend onderzoek gedaan om het bestaan van
een androgyn bekken aan te tonen dan wel uit te
sluiten. Bloedonderzoek op 22-jarige leeftijd liet een
LH van 43 U/L (referentiewaarde 1,5-8,0 U/L3) en FSH
van 62 U/L (referentiewaarde 1,0-8,0 U/L3) zien. Een
diagnostische laparoscopie toonde kleine, streak
ovaria. Karyotypering liet een normaal 46,XX karyogram zien. Een X-sella toonde geen bijzonderheden.
In 1993 werd door de plastisch chirurg een mammaaugmentatie verricht. Een dexameting in 2009 (41-jarige leeftijd) bevestigde de diagnose osteoporose
(femurhals T-score -2,8, L1 T-score -2,9), passend bij
oestrogeendeficiëntie.
De zwangerschap verliep verder ongecompliceerd,
foetale groei was conform amenorroeduur en her-
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haalde controle van de cervixlengte liet geen afwijking zien.
Gezien de eerdere counseling en het feit dat dit haar
enige en laatste graviditeit zou zijn, was patiënte niet
gemotiveerd voor een vaginale partus à terme. Wel
werd afgesproken om bij een eventuele premature
partus deze vaginaal te accepteren.
Bij een amenorroeduur van 37+2 weken presenteerde patiënte zich met een milde pre-eclampsie. De
bloeddruk bedroeg 145/85 mmHg, laboratoriumonderzoek toonde het volgende: ASAT 20, ALAT 9, EKR
64. Gezien de diagnose pre-eclampsie werd besloten
de sectio caesarea te vervroegen. De ingreep verliep
ongecompliceerd, geboren werd een dochter met een
geboortegewicht van 3750 gram, Apgar score 9/10, pH
7,31/7,38 BE -3.

Gonadale dysgenesie
In 1955 werd het syndroom van Swyer voor het eerst
beschreven. Deze vorm van gonadale dysgenesie
wordt gekenmerkt door hypoplastische en niet-functionerende gonaden bij een persoon met een vrouwelijk fenotype en een mannelijk karyotype (46,XY).
Er bestaat een defect in de TDF (testes determining
factor), waardoor de gonaden zich niet ontwikkelen
tot testes. In aanleg worden de gonaden ovaria, maar
door het ontbreken van een tweede X-chromosoom
ontstaan streak gonads.2 Het syndroom van Swyer
is zeldzaam. De incidentie wordt geschat op 5 per
100.000 pasgeborenen. De meeste patiënten worden
in de puberteit gediagnosticeerd, wanneer zij zich presenteren met primaire amenorroe.4
Het syndroom van Turner werd voor het eerst beschreven in 1930. Met een incidentie van één op de
2500 vrouwen is het de meest voorkomende oorzaak
van hypergonadotroop hypogonadisme bij primaire
amenorroe.5,6,7 Genotypisch wordt het gekenmerkt
door complete of partiële afwezigheid van één van
de twee X-chromosomen (karyotype 45,XO). De typische klinische kenmerken van vrouwen met het
syndroom van Turner zijn een kleine gestalte, het
uitblijven van secundaire geslachtskenmerken, een
‘webbed neck’ en prematuur ovarieel falen. In een
foetus met het syndroom van Turner lijken de ovaria zich normaal te ontwikkelen. Versnelde follikel
atresie en een verminderde vorming en groei van
follikels zorgt echter voor een bijna complete follikeldepletie ten tijde van de geboorte of in de vroege
jeugd. In 5-20% van de gevallen blijven genoeg follikels over voor een spontane menarche, waarna
echter vroeg de menopauze optreedt.8
Over pure gonadale dysgenesie, zoals beschreven in
de casus, is zeer weinig bekend. Bij vrouwen met een
normaal 46,XX karyotype en gonadale dysgenesie ontwikkelen ovaria, uterus en externe genitalia zich over
het algemeen normaal. Echter de gonaden vertonen

een zeer sterke toename van verlies van geslachtscellen, waardoor er een zeer premature ovariële degeneratie optreedt. Waarschijnlijk is een mutatie in een
autosomaal gen de etiologische factor.1

Geslachtsontwikkeling
Vrouwen met gonadale dysgenesie hebben vrouwelijke externe genitalia, een kleine uterus en tubae en zogeheten ‘streak gonads’: onderontwikkelde ovaria. Bij
de meeste vrouwen komen de secundaire geslachtskenmerken niet tot ontwikkeling door het gebrek aan
oestrogeen- en androgeenproductie door de ovaria.
Dit tekort aan hormonen leidt tot verschillende problemen. Met name de oestrogeendeficiëntie is verantwoordelijk voor een verminderde borstontwikkeling,
onderontwikkeling van het bekken en de heupen en
de afwezigheid van de menstruatie. Ook hebben deze
vrouwen meer kans op osteoporose en cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast hebben vrouwen met
een 46,XY gonadale dysgenesie een kans van 25-70%
op het ontwikkelen van gonadale tumoren. Het wordt
dan ook geadviseerd om bij een 46,XY-karyotype de
dysgenetische ovaria zo snel mogelijk na het stellen
van de diagnose te laten verwijderen.4

Zwangerschap en partus
Vrouwen met gonadale dysgenesie worden als onvruchtbaar beschouwd. Door middel van eiceldonatie
kunnen deze vrouwen echter wel zwanger raken. In
het geval van het syndroom van Swyer lijkt het XY-genotype geen invloed te hebben op de ontvankelijkheid
van de uterus en het endometrium voor de innesteling
van een embryo.4 Opvallend is dat in de literatuur
slechts enkele casus zijn beschreven van vrouwen met
deze vorm van gonadale dysgenesie en een zwangerschap. In vrijwel alle casus wordt de zwangerschap
beëindigd door middel van een sectio caesarea.9-13 In
de literatuur is slechts één vaginale partus beschreven.14 Zowel de mogelijke aanwezigheid van een androgyn bekken als ook de hypothese dat de uterus
een uitblijvende reactie vertoont op prostaglandine
en oxytocine, draagt mogelijk bij aan het hoge percentage sectio caesarea. De veronderstelling is dat
de hormoonreceptoren op de hypoplastische uterus
mogelijk deficiënt zijn. Tevens zou het kunnen zijn dat
de cervix onvoldoende kan dilateren om een vaginale
partus te bewerkstelligen.4 De kans op complicaties
tijdens de zwangerschap of partus lijkt bij vrouwen
met het syndroom van Swyer niet verhoogd.
Cijfers over spontane zwangerschap bij vrouwen met
het syndroom van Turner variëren van 2-10%.8,15,16 Het
overgrote deel van de vrouwen is dus aangewezen op
IVF. In tegenstelling tot patiënten met het syndroom
van Swyer is de kans op complicaties tijdens de zwangerschap of partus bij deze patiënten wel degelijk vergroot. Hoewel de cijfers uiteenlopen, heeft 5-50% van
de vrouwen met het syndroom van Turner een cardio-
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vasculaire malformatie, zoals een coarctatio aortae of
een bicuspide aortaklep.16 Als gevolg daarvan hebben
deze vrouwen een verhoogde kans op hypertensieve
aandoeningen en een aortadissectie of –ruptuur. Deze
conditie predisponeert tot het ontwikkelen van zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie of pre-eclampsie
gedurende de zwangerschap. Het aantal vrouwen met
zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie ligt bij deze
groep dan ook fors hoger dan in de algemene populatie: 20-50% in vergelijking tot 6-12%.15,17 In 2% van de
gevallen is er zelfs sprake van zeer ernstige complicaties of overlijden ten gevolge van cardiovasculaire problematiek in de zwangerschap of rond de partus.8 Om
deze reden wordt een zwangerschap dan ook sterk
afgeraden bij vrouwen met het syndroom van Turner
en bekende aorta-afwijkingen, eerdere aortachirurgie
of pre-existente hypertensie ondanks medicatie.16,17
Naast een verhoogd risico op maternale problematiek
zijn er ook risico’s voor de foetus. Uit onderzoek is
gebleken dat het aantal spontane abortus in deze patiëntgroep op gemiddeld 23% ligt, een stuk hoger dan
in de algemene populatie (13,5%).17,18 Een mogelijke
verklaring is de grotere kans op chromosomale abnormaliteiten van de foetus, waar vaker een trisomie 21
(4 vs. 0,4%) en eveneens het syndroom van Turner
(15 vs. 0,5%) wordt gevonden. Een andere hypothese
berust op de hogere incidentie van auto-immuunaandoeningen bij vrouwen met het syndroom van Turner,
met als gevolg een grotere kans op een spontane
abortus. Ten slotte is het mogelijk dat, net als bij vrouwen met het syndroom van Swyer, de endometriale
receptiviteit verminderd is.15 Ook preterme partussen
komen vaker voor: 22% vs. 6-10%.19 Dit leidt tevens
tot een algemeen lager geboortegewicht bij kinderen
van deze groep vrouwen. Statistisch blijft echter ook
na correctie voor het aantal preterme partussen het
geboortegewicht significant lager.17
Als gevolg van de vaak geringe lichaamslengte bij
vrouwen met het syndroom van Turner is het bekken vaak disproportioneel en vindt geboorte van het
kind frequent plaats door middel van een sectio caesarea.8,15
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Over zwangerschap en partus in de groep vrouwen
met een 46,XX gonadale dysgenesie is zeer weinig tot
niets te vinden in de literatuur. Gepresenteerde casus
zijn dan ook zeer zeldzaam. Op basis van de literatuur over de andere vormen van gonadale dysgenesie,
het syndroom van Swyer en het syndroom van Turner, is er een aantal aandachtspunten voor de praktijk. Over de modus partus is, aan de hand van de
huidige literatuur, geen goed onderbouwd advies te
geven. Het percentage sectio caesarea is hoger in deze
groep, enerzijds waarschijnlijk door het falen van inductie, anderzijds speelt de wens van patiënte hierbij
een rol.8-13,15 Concluderend lijkt er bij 46,XX gonadale
dysgenesie geen absolute contra-indicatie te bestaan
voor een vaginale baring.
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Samenvatting
Zwangerschap bij patiënten met gonadale dysgenesie, zoals het syndroom van Swyer (46,XY), Turner
syndroom (45,XO) en 46,XX gonadale dysgenesie
is zeldzaam. Dit artikel gaat over een succesvolle
zwangerschap en bevalling van een 43-jarige vrouw
met 46,XX gonadale dysgenesie die in vitro fertilisatie en embryotransfer onderging na eiceldonatie.

and delivery of a 43-year old woman with 46,XX
gonadal dysgenesis who underwent in vitro fertilization and embryo transfer after participating in a
donor oocyte program.

Trefwoorden
Gonadale dysgenesie, syndroom van Swyer,
syndroom van Turner, zwangerschap.
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Summary
Pregnancy in patients with a gonadal dysgenesis,
also known as Swyer syndrome (46,XY), Turner
Syndrome (45,XO) and gonadal dysgenesis (46,XX),
is rare. This article is about a successful pregnancy

Keywords
Gonadal dysgenesis, Swyer syndrome, Turner
syndrome, pregnancy.
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"Wij voeren geen processen..."
Mieke Kerkhof

'Wij voeren geen processen' zei koningin Wilhelmina tegen haar schoonzoon, wijlen Prins Bernhard,
die in 1937 een procedure wilde beginnen tegen een vrachtwagenchauffeur, die hem met een lompe
zandauto de weg had versperd. De prins was slechts licht gewond geraakt, legde alle schuld bij de
chauffeur van de vrachtwagen, terwijl hij zelf met een Ford Cabrio 160 km per uur had gereden.
In het bushokje van het Bossche Ziekenhuis hangt sedert de opening in 2011 een levensgrote poster
met daarop de tekst: "Help uw dierbare weer op weg. Letselschade? Bereid een schadeclaim voor."
Letselschade advocaten Brens 's-Hertogenbosch. Daarboven met vetgedrukte letters de naam van de
bushalte: Jeroen Bosch Ziekenhuis (streeklijn 135, stadslijn 68).
Vorsend onderzoek door ondergetekende wees uit dat we nog geluk hebben gehad. De desbetreffende advocaat
was ook van plan geweest de ziekenhuisrolstoelen met zijn reclameboodschap op te leuken. Hier werd een
stokje voor gestoken. De abri echter schijnt een openbare ruimte te zijn, die verhuurd wordt. Daar heeft het ziekenhuis en zelfs de gemeente geen zeggenschap over. Ik belde met Meester Brens en vertelde hem dat de poster
een doorn in mijn oog was. Iedere ochtend kom ik vol goede moed aangefietst en zie dan die rottige reclame.
Brens antwoordde dat mijn hartekreet hem zeer verbaasde. Hij vond het van hem zelf een gouden greep, immers
het ding hing precies in de habitat van zijn clientèle. Ik dreigde met een stoeptegel (grapje) en ging op vakantie.
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Terug van vakantie nam ik mijn e-mails door: 243 berichten, was de opbrengst. Ik betrapte me erop dat ik eerst ging kijken of er een bericht was van Suzanne van de afdeling schadebehandeling. Want een e-mailtje van Suzanne (zelf is ze
reuze aardig) is niet best, dat wijst op claimgedrag van een patiënte en verplicht je tot het opofferen van je vrije dag om
weer een vlijmscherp verweer op te stellen. 'Het beste wapen dat ik ken, is het puntje van de pen', aldus vadertje Cats.
Ondanks vele jaren ervaring heb ik het niet onder controle: bij het lezen van de naam Suzanne krijgt mijn
sympaticus kortdurend de overhand. Tijdens onze maatschapsvergaderingen wisselen we onze klachten uit.
Gedeelde smart is namelijk halve smart. Ik zie wanhopige collegae die geheel ten onrechte zwart gemaakt worden op Zorgkaart Nederland. Ik zie knullige journalisten van streekbladen collegae met naam en toenaam op
de voorpagina aan het kruis nagelen. Dat nadien het Tuchtcollege geen straf oplegt, daarover schrijven ze niet.
Dat is geen nieuws namelijk. De meest absurde claim die ik onlangs hoorde, gaat over een stel dat één van mijn
maatjes aanklaagt, omdat deze tijdens een spoedvacuüm een statief heeft omgekieperd en nu hebben ze geen
goeie beeldvorming van hun life event. Laatst ontmoette ik de ouders van Guus. Zij zijn al jaren bezig geld bij
het Jeroen Bosch Ziekenhuis los te peuteren, omdat Guus geen goede start had. Ik schreef brief na brief over
de partus, het door mij gevoerde (en volgens mijn maatschap uitstekende) beleid, de nazorg. Maar voor Guus
moest het onderste uit de kan, ze wilden 'alles gedaan hebben voor het ventje'. Dat de eerste de beste letselschadeadvocaat schrijft dat de dokter zeer onzorgvuldig heeft gehandeld, interesseert hen niet. Geen compassie.
Dokters verdienen genoeg, frauderen, zijn graaiers en bekijken het maar. Ik kwam ze tegen in de gang met Guus.
Jarenlang dacht ik dat Guus een 'kasplantje' was, maar Guus gaat prima, mankeert hoegenaamd niets en is een
vrolijk ventje, gaat naar school en geeft mij een keurige rechterhand. Ik liep stante pede naar de VK en stortte
bij mijn maatjes mijn hart uit. Ik begrijp het niet meer. Jarenlang niets aan de hand en nu blijft Suzanne maar
mailen met ons. Ik zou graag eens ontdekken hoe het claimgedrag verband houdt met familiefeestjes, tijdens
welke onze patiënten worden opgehitst door felle onwetende bloedverwanten. Nacontroles verlopen zonder één
wanklank en plots is ie er, een e-mail van Suzanne.
Wat zou ik graag eens koningin Wlhelmina citeren: "Sorry mevrouw/meneer, wij voeren geen processen, u reed
zelf te hard".
Mooi dat ik van dat graaisalaris een nieuwe Auping heb gekocht met alles erop en eraan: 'giving the world a
good night's sleep'...
(De namen van Guus en Suzanne zijn gefingeerd)
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Geschiedenis
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Toen even PROBAAT als nu?

Mechanische methoden voor inleiding
van de baring
dr. A.T.M. Verhoeven vrouwenarts (np)

De PROBAAT-M-studies leren dat baringsinductie bij
eenlingzwangerschap à terme met een 30-ml foleykatheter minder overstimulatie en vaginale kunstverlossingen tot gevolg heeft dan 25-μg misoprostol
vaginaal1; vergeleken met oxytocine was er minder
kans op een keizersnede. Vanaf medio 19e eeuw zijn
tot circa 1974 vergelijkbare mechanische methoden
toegepast bij de kunstmatige vroeggeboorte. Daarna
werden deze vervangen door pituitrin (1920), oxytocine (1954) en prostaglandines (±1970).
De indicaties waren rond 19002,3:
1. bekkenvernauwing (voornaamste in de 19e eeuw);
2. levensbedreigende zwangerschapsgerelateerde
maternale ziekten;
3. preterminale zwangere, om een postmortale sectio te voorkomen (tbc, maligniteit);
4. habituele vruchtdood (syfilis).

de bougie verwijderd en de cervix en vagina met
jodoformgaas getamponneerd. Bij koorts of >24 uur
in situ zijn werd de bougie verwijderd. Later werd
profylactisch 1.000.000 E penicilline i.m. toegediend. Voor de invoering van de antisepsis volgde
de baring vrij snel na insertie, maar veroorzaakte
soms ernstige infecties, meermalen leidend tot
moedersterfte. De kinderlijke mortaliteit bedroeg
in 1900 30%, terwijl de zuigelingensterfte daarenboven minstens 40% bedroeg! Na de antisepsis was
het maternale gevaar geweken, maar het succes
ervan veel minder. Daarom prefereerde men later
de condoomkatheter4 .

In 1940 waren de indicaties verschoven van de bekkenvernauwing – door keizersnedes – naar maternale
ziekten, placenta praevia en ‘polyletaliteit’ (bloedgroepantagonismen).4
Als mechanische methoden werden toegepast: de
bougie van Krause (1855), en de metreuryse, het
inbrengen van een ballon in de uterus om weeën op
te wekken. Daarvan waren er drie:
- de metreurynter van Champetier de Ribes (1888)5;
- de dilatateur intra-utérine van Tarnier (1862)6;
- de condoomkatheter van Mensinga.7
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De bougie van Krause
De bougie van Krause is een dikke (oorspronkelijk
21-23mm, later 28-30mm) elastieken bougie, die
tussen de vliezen en uteruswand tot in fundo werd
aangebracht, totdat alleen het uiteinde uit de cervix stak.8 Een vaginaal ingebrachte jodoformtampon hield de bougie ter plaatse. Ontstond een bloeding door een placentabeschadiging dan trok men
de bougie iets terug en voerde hem in een andere
richting op. Meestal ontstonden weeën binnen 12
à 24 uur. De bougie werd vanzelf uitgestoten, zo
niet dan werd deze bij volkomen ontsluiting verwijderd. Bij eventuele partiële solutio placentae werd

De bougie volgens Krause
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De metreurynter volgens Champetier de Ribes

De condoomkatheter van Mensinga

De metreurynter van Champetier de Ribes

De resultaten bij zes patiëntenseries (N351) met bekkenvernauwing waren in 1927: maternale sterfte
0-1,8% en morbiditeit 7-40%. Vooral in Duitsland
toegepast, bedroeg in 1902 de kinderlijke mortaliteit
28-54%, samenhangend met prematuriteit en dwarsligging waarvoor versie en extractie nodig was. Hij
werd immers ook toegepast als de moeder slechts
door onmiddellijke verwijdering van de vrucht gered
kon worden: eclampsie, solutio placentae, uraemie.9
In 1974 werd hij in Dyon (F) nog gebruikt.

De ballon is een peervormige, trekvaste, niet elastische kegelvormige gummiballon, in verschillende
maten, zodat men vanaf de vijfde maand tot à terme
‘iedere uterus ermee kon openen’. De ballon heeft
een stalen buis met kraantje, waardoor de vulling
en de tractie kan plaats vinden. De sigaarvormige
samengerolde gesteriliseerde ballon (diameter 10-11
cm) werd met een metreuryntertang na aanhaken
van de portio voorzichtig in de uterusholte gebracht
zonder de vliezen te beschadigen. De voor een vinger vereiste doorgankelijkheid van de cervix werd zo
nodig bereikt met laminariastiften of hegardilatatie.
Na verwijdering van de tang werd de ballon gevuld
met fysiologisch zout op geleide van de tevoren
gecontroleerde balloninhoud. Bij uitblijvende weeën
werd een gewicht aan gehangen overeenkomstig de
hoeveelheid fysiologisch zout, meestal 500 gram.
De ballon mocht niet bovenin de uterus verdwijnen,
maar moest de omgeving van het ostium internum
constant prikkelen. Bij secundaire weeënzwakte
werd het gewicht opgevoerd tot 1 à 2 kg. Na uitdrijving van de metreurynter werd het spontane baringsbeloop afgewacht, ‘speciaal bij bekkenvernauwing,
omdat prematuren een kunstverlossing slecht verdragen’. Vanwege het – na applicatie – hoogstaande
hoofd was de kans op prolapsus funiculi of liggingsafwijkingen verhoogd.

De dilatateur intra-utérine van Tarnier
Dit is een weke elastische buis, waarvan het einde
werd opgeblazen tot duiveneigrootte. Een metalen
conductor bracht het uitzetbare einde boven het
ostium uteri internum. Dit werd gevuld met fysiologisch zout. Vanwege de geringe uitzetting luidde het
oordeel in het toonaangevende Duitse leerboek van
Schröder: 'weinig uitgezet werkt het instrument niet
en sterk uitgezet barst het’.
Zweifel10 heeft nog een ‘metreuryntertje’ aangegeven, waarmee de kinderlijke mortaliteit daalde tot
6%, waarbij later nog 10% zuigelingensterfte kwam.11

De condoomkatheter van Mensinga
De condoomkatheter van Mensinga bestaat uit een
elastieke niet al te slappe katheter (Ch 19 of 20), aan
de bovenkant waarvan een circa 15 cm lang rub-
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ber condoom gebonden wordt. Aan het ander einde
bond men een stukje nélatonkatheter voor aansluiting van een spuit. Na desinfectie met 2,5% carbolzuur gedurende 10-15 minuten werd het condoom
met een in carbol uitgekookte zijden draad op de
katheter gebonden. Men vulde deze met 150 à 200cc
lauwe boorzuuroplossing (3%). Op geleide van twee
vingers, of zo nodig na aanhaken van de portio met
een kogeltang, werd de sonde met een mandrijn
zover in het halskanaal geschoven, dat de knoop van
de draad om het condoom het ostium uteri internum gepasseerd was. Soms braken de vliezen, maar
meestal zocht de katheter zijn weg tussen vliezen en
uteruswand. Na verwijdering van de mandrijn werd
het condoom met 200 à 300cc steriel water gevuld
en de slang door een gaastampon in de vagina bevestigd. Door de vulling wordt de uterus sterk geprikkeld. Bovendien bedekt het condoom veel meer van
de binnenvlakte van de uterus dan een bougie, zodat
er meestal in korte tijd weeën optreden en meestal
binnen 24 uur, vaak binnen 12 uur, de bevalling
plaats vindt. Bij vrouwen met een prikkelbare uterus
(nefritis) niet zelden na een paar uur. Als de sonde
tussen placenta en uterus indringt laat de placenta
bij opspuiten gedeeltelijk los, waardoor het kind in
gevaar komt; ernstige bloedingen ontstaan daardoor
echter niet. In 1967 heb ik de succesvolle toepassing voor een beoogde operatie wegens dreigende
inklemming door een hersentumor nog meegemaakt
bij een multipara van 34 weken.

VIII Band, 2.Teil, 1927, Urban&Schwarzenberg,
Berlin-Wien.
10 Paul Zweifel, geboren 1848, hoogleraar te
Erlangen, later Leipzig.
11 Hoeven, P.C.T. van der, Operatieve verloskunde, 4e
dr.,1929, G.Naeff, Den Haag.

Samenvatting
Naar aanleiding van de PROBAAT-studie voor
het inleiden van de baring met een foleykatheter
wordt een historisch overzicht gegeven van soortgelijke mechanische methoden.
Trefwoorden
Inleiding van de baring, mechanische methoden,
bougie, ballonmethoden, geschiedenis.
Summary
With reference to the PROBAAT-M study for induction of labor with Foley catheter a historical review
of similar mechanical methods is given.
Contact
dr. A.T.M. Verhoeven
Van Heemstralaan 9, 6814KA Arnhem
e atmverhoeven@debeijernet.nl

Literatuur
1 Jozwiak, M., M. ten Eikelder, K.O. Rengerink et al.
Foley Catheter versus Vaginal Misoprostol:
randomised Controlled Trial (Probaat-M Study) and
Systematic Review and Meta-Analysis of literature.
Am.J.Perinatol, 2013, Apr.5 (Epub ahead of print)
2 Treub, H. De techniek van Kunstmatige Vroeggeboorte.
Ned Tijdschr Verlosk Gynaecol, 1890; 2:101-23.
3 Treub, H. Leerboek der Verloskunde, 4e herz dr,
1909, De Erven Bohn, Haarlem.
4 Snoo, K. de, Leerboek der Verloskunde, 4e
dr.,1943, Wolters Uitg, Groningen-Batavia.
5 Ribes, Camille Champetier de (1848-1935) Hoofd
Obstetrie Hôtel Dieu, Parijs: De l’accouchement
provoqué, Ann. Gynécol. (Paris) 1888; 30: 401.
6 Étiennne Stephane Tarnier (1828-1897), hoogleraar
te Parijs, bekend vanwege zijn bekkenastang.
7 Wilhelm Peter Johann Mensinga (1836-1910),
geboren in Siberkarspel (thans Medemblik),
praktiseerde in Trittau, later in Flensburg
(Duitsland); bekend van zijn anticonceptief
pessarium occlusivum.
8 Die künstliche Frühgeburt, 1855, Trewendt Granier,
Breslau,
9 Winter, G. Die Operative Geburtshilfe. Biologie und
Pathologie des Weibes, Red: Halban J,Seitz L,
#ARTICLEEND

407

08

PICO Bello

Bij hysterectomie wegens symptomatische uterus myomatosus

Aandeel vaginale uterusextirpaties bij
pre-operatief gebruik GnRH-analogen
drs. M.M. van Dijk ANIOS gynaecologie, Onze Lieve Vrouw Gasthuis, Amsterdam
drs. M. Hanstede promovendus AIOS gynaecologie, Spaarne ziekenhuis, Hoofddorp
dr. M.E. de Lange gynaecoloog AMC, Amsterdam
dr. A. Timmermans gynaecoloog AMC, Amsterdam

Myomen zijn wereldwijd de meest
beschreven reden voor een hysterectomie1. In Nederland is in 36,5% van de
benigne indicaties tot hysterectomie,
een uterus myomatosus de primaire
diagnose.2 De vaginale route heeft de
voorkeur boven de abdominale route
bij deze ingreep, aangezien deze
geassocieerd is met een kortere ziekenhuisopname, een sneller herstel
naar dagelijkse activiteiten en minder complicaties.3,4 Pre-operatieve behandeling
met gonadotropine releasing hormonen (GnRH)
leidt tot afname van de grootte van het myoom en
daarmee van het totale uterusvolume.5,8
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De grootte van het myoom en daarmee de grootte
van de te verwijderen uterus, kan gereduceerd worden door het verminderen van de hoeveelheid circulerend oestrogeen. Toediening van GnRH resulteert
in een hypogonadotrope hypogonadale status. Door
initieel de afgifte van FSH en LH te stimuleren, zorgt
het medicament voor desensitisatie van de GnRHreceptoren. Pre-operatieve behandeling met GnRHanalogen (GnRHa) gedurende drie tot vier maanden
geeft een reductie van de grootte c.q. het volume van
myomen van 35 tot 60%. Bijkomende voordelen van
deze medicamenteuze therapie zijn de correctie van
een eventueel aanwezige anemie en een vermindering van de hoeveelheid per-operatief bloedverlies.1
Een nadelig effect vormen, naast de hoge kosten,
climacteriële klachten (opvliegers, slaapproblemen,
vaginale droogheid, artralgieën) als gevolg van de
hypo-oestrogene status en bij langdurig gebruik (± 12
maanden) osteoporose.5,8 Om deze bijwerkingen te
bestrijden kan overwogen worden om Tibolon toe te
voegen – een steroïde met oestrogene, progestagene
en androgene activiteit – zonder daarbij de gunstige
effecten van de GnRHa teniet te doen.10
Een uterus groter dan twaalf weken zwangerschap

kan een indicatie zijn om te kiezen voor een abdominale – in plaats van een vaginale hysterectomie.1
Nieboer et al. beschrijven een sneller postoperatief
herstel en een kleiner aantal complicaties na een
vaginale uterusextirpatie (VUE) vergeleken met een
abdominale uterusextirpatie (AUE). Er is sprake van
sneller herstel naar normale activiteiten (MD 9,5
dagen, 95% BI 6,4 tot 12,6 dagen), minder koorts
post-operatief (OR 0,42, 95% BI 0,21 tot 0,83) en een
korter verblijf in het ziekenhuis (MD 1,1 dag, 95% BI
0,9 tot 1,2 dagen).3 Uit overig onderzoek is gebleken
dat er bovendien minder noodzaak is tot bloedtransfusie bij de vaginale procedure dan bij de abdominale procedure (2,1% resp. 2,6%). Tevens zijn er
meer complicaties gemeld bij een AUE, zoals meer
schade aan de blaas dan bij VUE (0,7%, 0,4% resp.)
en ureter beschadigingen (0,2%, 0,1% resp.).4 Gezien
de genoemde voordelen van een vaginale boven een
abdominale hysterectomie is het klinisch interessant
om uit te zoeken of pre-operatieve behandeling met
GnRHa bij een uterus myomatosus de kans op een
vaginale hysterectomie vergroot.

Vraagstelling
Zorgt het pre-operatief toedienen van GnRHa voorafgaand aan een hysterectomie wegens uterus myomatosus voor een verhoogde kans op een vaginale
uterusextirpatie ten opzichte van een abdominale
uterusextirpatie?
Patient: Pre-menopausale vrouwen met een uterus
myomatosus gepland voor een hysterectomie
Intervention: Pre-operatief gonodotropine releasing
hormonen
Controle: Placebo of geen pre-operatieve behandeling
Outcome: Proportie vaginale uterus extirpaties

Zoekstrategie en methoden
In Pubmed werd een search verricht met de volgende
termen: hysterectomy [MESH] AND gonadotropin
releasing hormone [MESH]. De zoekstrategie leverde
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117 artikelen op. Er werd gelimiteerd naar Engelse en
Nederlandse taal. Deze artikelen werden systematisch gescreend, eerst op titel en abstract en indien
relevant werd het gehele artikel gelezen.
Het artikel van Lethaby et al. ‘Pre-operative GnRH
analogue therapy before hysterectomy or myomectomy for uterine fibroids’ is het meest recent verschenen artikel dat een overzicht geeft van studies naar
preoperatief gebruik van GnRHa bij hysterectomie.
Dit artikel was uitgangspunt voor deze PICO Bello,
omdat er na deze systematic review geen nieuwe
gerandomiseerde onderzoeken over dit onderwerp
zijn gepubliceerd.

Bespreking
De systematic review van Lethaby et al. beschrijft
de effectiviteit van GnRHa pre-operatief bij vrouwen
die een uterusextirpatie ondergaan wegens uterusmyomatosus.7,8 Er werden 26 randomised controlled
trials geselecteerd die onder andere het uterus- en
myoomvolume (pre- en post GnRHa gebruik), hemoglobine (pre- en post-operatief), gemak van de operatie, operatieduur, duur van ziekenhuisopname en
bijwerkingen bestudeerden. Drie studies, waarvan
twee gepubliceerd, beschreven als uitkomstmaat de
proportie VUE bij 455 geïncludeerde vrouwen (zie
tabel 1). De studie van Shaw betreft een (wegens een
onbekende reden) ongepubliceerde studie, waarvan
Lethaby et al. de data hebben geanalyseerd en hebben betrokken in hun systematic review.
Alle geïncludeerde patiënten waren premenopauzale vrouwen met een symptomatische uterus myomatosus waarvoor een indicatie tot hysterectomie
bestond. De symptomen omvatten onder andere
mechanische klachten, dysmenorroe en abnormaal
uterien bloedverlies. De uterus myomatosus werd

klinisch gediagnosticeerd door middel van lichamelijk onderzoek en echografie. In de studie van Shaw
et al. werden vrouwen geïncludeerd uit 21 centra in
het Verenigd Koninkrijk en twee in Israël. De studie
van Vercellini vond plaats in vier Italiaanse centra
gespecialiseerd in vaginale chirurgie. De studie van
Stovall werd uitgevoerd in een Amerikaans ziekenhuis.
De inclusiecriteria voor de studies waren verschillend
wat betreft de grootte van de uterus. Vrouwen met
een uterusgrootte van tenminste acht weken werden geïncludeerd in de studie van Shaw. In de studie
van Stovall werden vrouwen met een uterus grootte
vanaf 14 weken geïncludeerd. In de studie van Vercellini was dit 12–16 weken. De enige studie die een
sub-groepanalyse heeft toegepast was van Stovall et
al. Twee groepen werden nader geanalyseerd, patiënten met een uterusgrootte conform 14–18 weken
zwangerschapsduur (ZD) (groep I) en vrouwen met
een uterusgrootte conform > 18 weken ZD (groep II).
In de studie van Vercellini werden in totaal 123 vrouwen geïncludeerd, 60 vrouwen kregen pre-operatief
GnRHa en 63 vrouwen ondergingen direct een hysterectomie. In de studie van Stovall et al. waren twee
groepen geïncludeerd met 90 respectievelijk 60
vrouwen, waarbij stratificatie plaats vond en de helft
van beide groepen medicamenteuze voorbehandeling kreeg en de andere helft direct geopereerd werd.
In de studie van Shaw werden 182 vrouwen geïncludeerd, waarvan 90 vrouwen behandeld werden met
pre-operatief GnRHa en 92 vrouwen maandelijks een
placebo kregen toegediend.
Drie verschillende GnRH-analogen werden toegepast in de studies: Triptoreline, Leuprolide-acetaat
en Busereline werden via een intramusculaire depotinjectie maandelijks toegediend voorafgaand aan de

Tabel 1 Overzicht van studies.
Studie

Methode

Aantal

Uterus grootte Interventie

Controle

Uitkomsten

Vercellini et
al. 1998

Multicentre,
prospectieve
single
geblindeerde
RCT
Prospectieve
RCT

60 vrouwen
pre-operatief
GnRHa vs. 63
direct operatie

12 tot 16
weken
380 - 680
ml mobiele
uterus
Mobiele
uterus van 14
tot 18 weken

12 weken
depot
Triptoreline
3,75 mg i.m.
maandelijks
8 weken
depot
Leuprolide
acetaat 3,75
mg i.m.
maandelijks

Geen preoperatieve
behandeling,
directe
operatie
Geen preoperatieve
behandeling,
directe
operatie

aantal VUE en AUE, operatieduur,
bloedverlies, moeilijkheidsgraad, Hb, ziekenhuis-opname
duur, tevredenheid

12 weken
depot
Busereline
3,6 mg i.m.
maandelijks

Placebo
maandelijks

aantal VUE en AUE, pre-operatief
uterus volume (weken, mL),
Hb, hoeveelheid menstrueel
bloedverlies, gemak van
operatie, type incisie, gemak van
de operatie, bloedverlies

Stovall et al.
1994
Groep I
Groep II

Shaw et al.
1996

Multicentre,
prospectieve
dubbel
geblindeerde
RCT

45 vrouwen
pre-operatief
GnRHa vs. 45
direct operatie
30 vrouwen
pre-operatief
GnRHa vs. 30
direct operatie
90 vrouwen
pre-operatief
GnRHa vs. 92
placebo

Mobiele
uterus van >
18 weken
> 8 weken

aantal VUE en AUE, pre-operatief
uterus volume (weken, mL),
operatieduur, bloedverlies, postoperatieve complicaties, aantal
bloedtransfusies, ziekenhuisopnameduur
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operatie. De duur van de behandeling varieerde van
twee tot drie maanden. De dosering van de depot
substanties was 3,6 mg (Busereline) en 3,75 mg (Triptoreline of Leuprolide-acetaat). De patiënten in de
controlegroep zonder medicamenteuze behandeling
voorafgaand aan de hysterectomie werden direct
geopereerd. In de studie van Shaw, de enige placebo-gecontroleerde studie, kregen vrouwen gedurende drie maanden, iedere vier weken een intramusculaire placebo depotinjectie.

Resultaten
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Het pre-operatief toedienen van GnRHa zorgde in de
studie van Vercellini voor het dalen van het mediaan
(interkwartielafstand) uterus volume van conform
14 weken (12–14) naar conform elf weken (10–12) en
van 417mL (316–513 ml) naar 251 ml (212–352 ml) bij
echoscopisch onderzoek. Bij baseline-evaluatie was
een VUE geïndiceerd bij zeven vrouwen toegewezen
tot de pre-operatieve GnRHa-behandeling (12%) en
tien vrouwen in de directe chirurgie-arm (16%). Bij
klinische beoordeling na 12 weken GnRH-analogen
bestond er bij 25 van de 53 vrouwen een mogelijkheid tot een vaginale uterusextirpatie. De overall
indicatie voor een vaginale uterusextirpatie in de
GnRHa-voorbehandelingsgroep werd hierdoor 32/60
(53%). Het gebruik van GnRHa zorgde voor het stijgen van de kans op een VUE van 12% naar 53% (OR
6,06 95% BI, 2,60 – 14,10)6.
Vergelijkbare resultaten werden gezien in de studie
van Stovall. In groep I (uterus 14–18 weken) werd na
twee maanden pre-operatief toedienen van GnRHa
een significante volumereductie gedocumenteerd bij
zowel lichamelijk onderzoek (15,8 naar 11,7 zwangere
uterus, p <0,05) en echografie (975,4 naar 570,1 ml,
p <0,05). In groep II (uterus >18 weken) werd eenzelfde reductie waargenomen, bij lichamelijk onderzoek (23,1 naar 19,6 zwangere uterus, p <0,05) en
echografie (2398 ml naar 1175 ml, p <0,05). Van de
45 patiënten in groep I die voorbehandeld werden
met GnRHa ondergingen 36 vrouwen (80%) een
VUE, vergeleken met zes patiënten in de directe
chirurgiegroep (13,3%). Het gebruik van GnRHa bij
een uterusgrootte van 14–18 weken zorgde voor het
stijgen van de kans op een VUE van 13,3% naar 80%
(OR 26,0 95% BI, 7,5 – 97). In groep met vrouwen
met een uterus groter dan 18 weken ondergingen
twee vrouwen een VUE in de GnRHa-groep (7%) vergeleken met nul vrouwen in de niet voorbehandelde
groep (0%)9.
In de studie van Shaw werd er geen significant verschil
gezien tussen het pre-operatief toedienen van GnRHa
en het toedienen van een placebo voorafgaand aan een
hysterectomie. In de GnRHa-voorbehandelingsgroep
ondergingen 12 van de 90 vrouwen een VUE (13%), in
de placebo groep 11 van de 92 vrouwen (12%)7.

In de systematic review van Lethaby werden in
totaal 455 vrouwen geïncludeerd, waarvan 225
vrouwen GnRHa-behandeling ontvingen en 230
vrouwen geen behandeling of een placebo voorafgaand aan een hysterectomie. In de GnRHa-groep
ondergingen 82 vrouwen een VUE (38%) en in de
groep zonder voorbehandeling of placebo 27 vrouwen (12%). De auteurs concludeerden dat het
gebruik van GnRHa de kans op een VUE van 12%
naar 38% laat stijgen (OR 4,7, 95% BI 3,0 – 7,5)7.
(Zie figuur 1)

Discussie
Uit de getoonde resultaten blijkt dat het pre-operatief
toedienen van GnRHa zorgt voor het toenemen van
de kans op een VUE bij een hysterectomie wegens
uterus myomatosus. Ondanks dat de dubbelgeblindeerde studie van Shaw deze resultaten niet kon
bevestigen.
Het is mogelijk dat het al dan niet op de hoogte zijn
van de operateur van de voorbehandeling van de
patiënte, invloed heeft gehad op de operatieroute.
De studie van Stovall heeft niet-geblindeerd plaatsgevonden. In de studie van Vercellini was er sprake
van een single-geblindeerde studie, waarbij de operateur niet op de hoogte was in welke groep de patiënte zich bevond. De studie van Shaw heeft dubbelgeblindeerd plaatsgevonden, door het maandelijks
toedienen van een placebo. In deze studie werd geen
toename gezien van het proportie vaginale uterus
extirpaties bij het gebruik van GnRHa pre-operatief.
Het is moeilijk te bepalen of het wel of niet blinderen
van de operateur invloed heeft gehad op het proportie vaginale uterusexptirpaties.
De studie van Vercellini vond plaats in vier Italiaanse
centra die gespecialiseerd zijn in vaginale chirurgie.
Dit kan eveneens invloed hebben gehad op de resultaten, aangezien de operateur hier mogelijk eerder
kiest voor de vaginale route.
In de studie van Shaw werden vrouwen geïncludeerd
met een uterus volume vanaf acht weken. In principe
is een uterus groter dan twaalf weken een reden om
over te gaan op een abdominale uterusextirpatie1.
Het is mogelijk dat vrouwen die geïncludeerd werden in deze studie vooraf al een hogere kans hadden om een VUE te ondergaan. Mogelijk verklaart dit
waarom in deze studie geen verschil werd gevonden
in het proportie VUE ten opzichte van AUE bij het
wel of niet gebruiken van GnRHa preoperatief.
De enige studie waarin een (beperkte) sub-groepanalyse heeft plaatsgevonden is de studie van Stovall. Te verwachten is, dat een grotere uterus bij het
toedienen van GnRHa meer afneemt in volume dan
een kleinere uterus.1 In dat licht is het interessant te
onderzoeken bij welke uterusgrootte het meest effici-
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Studie of subgroep

GnRH Controle
n/N
n/N

Odds Ratio
Peto, fixed, 95% BI

1. Ongespecificeerde grootte (GnRH vs. pre-Rx) Vercellini, 1998
32/60
10/63
Subtotaal (95% BI)
60
63
Totaal: 32 (GnRH), 10 (Controle)
Heterogeniteit: niet toepasbaar
Test for overall effect: Z = 4,36 (P = 0,000013)
1 Ongespecificeerde grootte (GnRH vs. Placebo) Shaw, 1996
12/90
11/92
Subtotaal (95% BI)
90
92
Totaal: 12 (GnRH), 11 (Controle)
Heterogeniteit: niet toepasbaar
Test for overall effect: Z = 0,28 (P = 0,78)
3 Grootte 14 - 18 wk zwanger (GnRH vs. pre-Rx) Stovall, 1994
36/45
6/45
Subtotaal (95% BI)
45
45
Totaal: 36 (GnRH), 6 (Controle)
Heterogeniteit: niet toepasbaar
Test for overall effect: Z = 6,30 (P = 0,00001)
4 Grootte > 18 wk zwanger (GnRH vs. pre-Rx) Stovall, 1994
2/30
0/30
Subtotaal (95% BI)
30
30
Totaal: 2 (GnRH), 0 (Controle)
Heterogeniteit: niet toepasbaar
Test for overall effect: Z = 1,43 (P = 0,15)
225
230
Totaal (95% BI)
Totaal VUE: 82 (GnRH), 27 (Controle)
Test voor heterogeniteit x2 = 17,30 df = 3 P = 0,0006
Test voor overall effect Z = 6,60 (P < 0,00001)
ten gunste van controle 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10

GeOdds Ratio
wicht Peto, fixed, 95% BI
%
38,3 5,22 [2,48; 10,97]
38,3 5,22 [2,48; 10,97]

27,8
27,8

1,13 [0,47; 2,71]
1,13 [0,47; 2,71]

14,14 [6,20; 32,21]
31,2
31,2 14,14 [6,20; 32,21]

2,7 7,65 [0,47; 125,22]
2,7 7,65 [0,47; 125,22]

100,0

4,70 [2,97; 7,45]

ten gunste van GnRH

Figuur 1: GnRHa behandeling vs geen voorbehandeling of placebo pre-operatief bij hysterectomie. Uitkomst:
proportie vaginale uterus extirpatie ten opzichte van abdominale uterus extirpatie. Bron: Lethaby et al. 2011

ënt is om GnRHa toe te dienen om daarmee een VUE
mogelijk te maken.
De verschillende studies hebben gebruik gemaakt
van verschillende middelen, dosering en duur van de
GnRHa-behandeling. In de studie van Stovall is twee
maanden GnRHa toegediend, waar de andere studies drie maanden hebben voorbehandeld. Mogelijk
dat het effect in de eerstgenoemde studie groter was
geweest als de GnRHa langer was toegediend, omdat
gebleken is dat bij drie maanden toedienen van
GnRHa het beste evenwicht bestaat tussen volume
reductie en bijwerkingen.7
Als alternatief voor de intramusculaire injecties met
GnRHa zou Esmya, een progesteronreceptor modulator pre-operatief gebruikt kunnen worden. Door remming van de celproliferatie en inductie van apoptose
heeft het direct effect op de grootte van het myoom.
Het gebruik van Esmya is nog in de onderzoeksfase, maar verschillende studies hebben aangetoond
dat het oraal toedienen zorgt voor een reductie in
myoomvolume, dat vergelijkbaar is met GnRHa. Wel
worden er minder bijwerkingen gerapporteerd dan
bij het gebruik van GnRHa11. Het effect op chirurgische uitkomst is echter nog niet onderzocht.
Indien het niet mogelijk is de uterus vaginaal te verwijderen verdient laparoscopische hysterectomie
(LH) de voorkeur boven een AUE. De voordelen van
een LH vergeleken met een AUE zijn minder bloed-

verlies gedurende de operatie (MD 45,3 ml, 95% BI
17,9 tot 72,7 ml), een korter verblijf in het ziekenhuis
(MD 2,0 dagen, 95% BI 1,9 tot 2,2 dagen), een sneller herstel naar normale activiteiten (MD 13,6 dagen,
95%BI 11,8 tot 15,4 dagen) en minder wondinfecties
(OR 0,32, 95% BI 0,12 tot 0,85). Dit gaat ten koste
van een langere operatietijd (MD 10,6 minuten, 95%
BI 7,4 tot 13,8 minuten) bij een LH ten opzichte van
een AUE12. Het toedienen van GnRHa pre-operatief
bij een hysterectomie zou, door het verkleinen van
het uterusvolume, ervoor kunnen zorgen dat de
meest voordelige operatieroute in de gegeven situatie
mogelijk wordt.

Conclusies
Patiënten die behandeld worden met GnRHa voorafgaand aan een uterusextirpatie, hebben een grotere
kans op het ondergaan van een vaginale uterusextirpatie dan patiënten zonder preoperatieve medicamenteuze behandeling. GnRHa zorgen voor een verkleining van het uterusvolume door reductie van het
myoomvolume. Gezien de frequente bijwerkingen
van GnRHa en de hoge kosten van dit geneesmiddel
dient er een goede indicatie gesteld te worden voor
behandeling.

Aanbevelingen
Voor het standaardiseren van deze medicamenteuze
pre-operatieve behandeling met GnRHa is verder
onderzoek in de vorm van een prospectief geblin-
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deerde gerandomiseerde studie nodig. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan kunnen duidelijke
richtlijnen voor het gebruik van GnRHa opgesteld
worden.
In de Nederlandse ziekenhuizen zijn er bij verschillende gynaecologische ingrepen (nog) geen protocollen ontwikkeld voor het preoperatief gebruik
van GnRHa en wordt deze keuze overgelaten aan de
operateur. Mogelijk verklaart dit mede het bestaan
van de regionale verschillen in het jaarlijkse aantal
hysterectomieën en het proportie VUE. Het gemiddelde jaarlijkse, leeftijd- en diagnose gecorrigeerde,
proportie VUE varieerde in 1995–2005 regionaal van
43,4 tot 63,8%2. Wellicht kan deze variatie verminderd worden door het geprotocolleerd toedienen van
GnRHa preoperatief.
Aangezien het gebruik van GnRHa hoge kosten met
zich meebrengt en bijwerkingen heeft, is het noodzakelijk de behandeling te beperken tot een geselecteerde groep. Pre-operatief gebruik voorafgaand aan
een hysterectomie valt te overwegen bij:
• patiënten met een anemie
• geschat volume / uterus conform een zwangerschapsduur van 14 weken
Wanneer deze indicaties in combinatie met elkaar
optreden, zou het pre-operatief toedienen van GnRH
analogen eerder overwogen kunnen worden.
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Samenvatting
Myomen zijn wereldwijd de meest beschreven
indicatie voor een hysterectomie. Door het toedienen van gonadotropine releasing hormonen
analogen (GnRHa) is er een reductie van 35 – 60
% in myoomvolume mogelijk. Patiënten die voorbehandeld worden met GnRHa voorafgaand aan
een uterusextirpatie hebben een hogere kans,
toename van 12 naar 38%, op het ondergaan van
een vaginale uterusextirpatie vergeleken met patiënten zonder preoperatieve GnRHa behandeling.
Een vaginale uterus extirpatie heeft de voorkeur
boven een abdominale uterus extirpatie, aangezien deze geassocieerd is met een kortere ziekenhuis opname, een sneller herstel naar dagelijkse
activiteiten en minder complicaties. Gezien de frequente bijwerkingen bij het gebruik van GnRHa en
de hoge kosten van dit geneesmiddel dient er een
goede indicatie gesteld te worden.

De kosten voor de behandeling met GnRHa bestaan
uit verschillende aspecten zoals medicatiekosten,
consultkosten en kosten van arbeidsverzuim. Bovendien valt te denken aan kosten voor een extra consult wanneer een patiënte bijwerkingen ervaart van
de GnRHa-therapie. De medicamenteuze therapie
met GnRHa, uitgaande van drie maanden behandeling, variëren van € 337,27 tot € 382,02 voor de middelen Gosereline, Leuprolide en Triptoreline13. Een
uitgebreidere berekening, die tevens de uitgespaarde
kosten in overweging neemt, zou uit moeten wijzen
of de behandeling met GnRHa preoperatief kosteneffectief is. Hierbij zou als uitkomstmaat gekozen
kunnen worden voor de kosten om een AUE te voorkomen en daarnaast naar de waarde (uitgedrukt in
euro’s) die vrouwen hechten aan het voorkomen van
een AUE.
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Summary
Uterine fibroids are worldwide the most frequent
indication for a hysterectomy. With the usage

Belangenverstrengeling of geldelijke bijdragen
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van
belangenverstrengeling of geldelijke bijdrage.
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Update Nederlands Onderzoek
Lopende studie

Glucomoms
Anders dan u van ons gewend bent, presenteren we in deze editie twee lopende studies die
uw aandacht verdienen: de Elevate Anterior
trial, een uro-gynaecologische studie, en de
GlucoMOMS, een obstetrische studie.
Een goede glucoseregulatie tijdens de zwangerschap is essentieel om de kans op complicaties
bij zowel de moeder als de neonaat te verminderen. De continueglucosemonitor (CGM) is een
methode om de glucoseregulatie van zwangere
vrouwen te optimaliseren en wordt in de praktijk
reeds toegepast. De continueglucosemonitorsensor meet iedere tien seconden de bloedglucosewaarde, totaal 288 metingen per dag, gedurende
5-7 dagen. De (kosten)effectiviteit van de continueglucosemonitor ten aanzien van maternale en
neonatale uitkomsten is nog onvoldoende onderzocht in vergelijking met de standaard procedure
van glucosedagcurven en HbA1c controle. De GlucoMOMS-trial wil daarom kijken of middels de
continueglucosemonitor de kans op macrosomie
en neonatale en maternale morbiditeit gereduceerd kan worden.

Volledige titel
Glucose MOnitoring Met Sensor

Achtergrond
Diabetes tijdens de zwangerschap geeft een grotere
kans op complicaties. De pathofysiologie is nog niet
helemaal duidelijk maar het staat vast dat een goede
glucoseregulatie essentieel is tijdens de zwangerschap.
Standaard worden glucosewaarden gecontroleerd
m.b.v. dagcurven en periodieke controle van het
HbA1c. De continueglucosemonitor (CGM) is een
nieuw hulpmiddel om gedetailleerde informatie over
de glucosewaarden gedurende de dag te verkrijgen.
De CGM wordt reeds in de praktijk gebruikt. Het is
vooralsnog echter onduidelijk of het gebruik ervan
leidt tot een betere zwangerschapsuitkomst.

Vraagstelling
Wat is het effect van het aanvullend gebruik van de
CGM op de zwangerschapsuitkomst?

Studie opzet
Multicenter randomized controlled trial.

Studie populatie
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Een andere studie die aandacht verdient, is Elevate Anterior trial. Een vaginale prolaps van het
middelste en voorste compartiment is een veel
voorkomende aandoening van vrouwen die in het
verleden vaginaal bevallen zijn. Er zijn diverse
behandelingsopties mogelijk in het geval dat de
ernst van de klachten een indicatie is om de prolaps operatief te corrigeren. De sacrospinale fixatie
met voorwandplastiek of het plaatsen van plaatsen van een kunststof matje (Elevate Anterior) zijn
de meest voorkomende behandelopties. Echter,
het is onbekend of de kans op een recidief in het
geval van de sacrospinale fixatie opweegt tegen het
risico op complicaties bij het gebruik van de Elevate Anterior voor een primaire prolaps. Deze afweging wordt in de Elevate Anterior trial onderzocht
middels een RCT, waarbij kwaliteit van leven met
betrekking tot bekkenbodem functioneren (twaalf
maanden postoperatief) de belangrijkste uitkomstmaat is.

300 zwangere vrouwen met diabetes mellitus type 1 of
2 of met een insuline-afhankelijke diabetes gravidarum.

Interventie
Intermitterend gebruik van de CGM in aanvulling op
de standaard glucosecontrole (glucosedagcurven en
HbA1c-controles) vs enkel standaard glucosecontrole.

Uitkomstmaat
De primaire uitkomstmaat is macrosomie, welke is
gedefinieerd als een geboortegewicht boven de 90ste
percentiel. Secundaire uitkomst maten zijn neonatale
en maternale morbiditeit. Tevens wordt er een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd.

Stand van zaken
De studie is januari 2011 van start gegaan en zijn er
22 participerende centra. Op het moment van schrijven zijn er 123 patiënten geïncludeerd.

Website
En u weet, aarzel niet om contact met ons op te
nemen als u een studie heeft die voor de UNO in
aanmerking komt!
Kai Mee Wong e k.m.wong@amc.nl
Sabine Ensing e s.ensing@amc.nl

www.studies-obsgyn.nl/glucomoms
Voormolen D.N., J.H de Vries, A. Franx, BW. Mol, I.M.
Evers Effectiveness of continuous glucose monitoring
during diabetic pregnancy (GlucoMOMS trial); a randomised controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2012
Dec 27;12(1):164.
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Elevate Anterior Trial
Volledige titel

Uitkomstmaten

Sacrospinale fixatie gecombineerd met een voorwandplastiek versus de Elevate Anteriorprocedure
in de behandeling van een primaire vaginale prolaps
van het middelste en voorste compartiment stadium
≥ 2.

Primair: kwaliteit van leven gerelateerd aan de bekkenbodemfunctie twaalf maanden postoperatief,
gemeten met behulp van de UDI-, DDI- en IIQ-vragenlijsten.
Secundair: seksuele functie, gemeten met behulp van
de PISQ-12 vragenlijst, POP-Q, morbiditeit (inclusief
post-operatieve pijn, complicaties en herstel naar
dagelijkse activiteiten), algemene kwaliteit van leven,
operatie wegens recidief binnen twaalf maanden na
interventie en kosten-effectiviteitsanalyse.

Achtergrond
Bij 50% van de vrouwen die hebben gebaard komt
enige mate van verzakking van de vagina voor. Bij
prolaps van de vagina kunnen één of meerdere vaginale ‘compartimenten’ verzakken. Een veel voorkomende combinatie is die van het voorste compartiment met de daarachter gelegen blaas en het apicale
of middelste compartiment met de uterus of vaginatop. Een sacrospinale fixatie gecombineerd met een
voorwandplastiek is de meest voorgestelde behandeling voor deze combinatie van prolaps. Na een operatie vanwege een verzakking waarbij eigen weefsel
wordt gebruikt hebben patiënten een aanzienlijke
kans op een recidief. Om de kans op een heroperatie
vanwege recidief prolaps te reduceren zijn er procedures ontwikkeld met gebruik van een vaginaal
implantaat (mesh). De Elevate Anteriorprocedure is
één van de meest recente ontwikkelingen hierin.
Hoewel mesh momenteel nog niet geadviseerd wordt
in het geval van een primaire verzakking vanwege
complicaties zoals exposure, pijn en dyspareunie, is
er een theoretische basis om te geloven dat Elevate
Anterior voordelen heeft vergeleken met de sacrospinale fixatie en voorwandplastiek bij een primaire
prolaps. Alleen in studieverband kan de effectiviteit
van mesh bij primaire prolaps geëvalueerd worden.

Stand van zaken
Op dit moment participeren er negen klinieken in
Nederland aan de Elevate Anterior Trial en zijn er 29
patiënten (van de gewenste 100) geïncludeerd. Hoewel de studie in binnen- en buitenland als bijzonder
relevant wordt gezien, is de inclusie op dit moment
ver achter op schema door negatieve berichtgeving
over de vaginale mesh. Omdat deze mesh een laag
complicatie risico heeft, willen de onderzoekers de
trial toch snel tot een goed einde brengen en zoeken
zij nog centra die deel willen nemen.

Website
www.studies-obsgyn.nl/elevate-anterior

Doel van de studie
Het vergelijken van de sacrospinale fixatie met voorwandplastiek versus de Elevate Anterior PC procedure bij een primaire vaginale apicale- en voorwandprolaps stadium ≥ 2.

Studieopzet
Multicenter randomized controlled trial.

Studiepopulatie
Seksueel actieve vrouwen met een primaire vaginale
prolaps van het middelste en voorste compartiment
stadium ≥ 2 waarvoor chirurgische behandeling geïndiceerd is.

Interventie
Sacrospinale fixatie met voorwandplastiek versus
Elevate Anterior PC procedure.
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Boekbespreking

Handboek Voortplantingsgeneeskunde
dr. Robin van der Weijden redacteur voortplantingsgeneeskunde

In het Handboek Voortplantingsgeneeskunde wordt
door Nederlandse en Vlaamse auteurs het continuüm van puberteit tot postmenopause behandeld.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan andrologie,
genetica, psychologie, sexuologie, ethiek, communicatie, follow-up en registratie. Basisbegrippen worden duidelijk en systematisch uitgelegd, WHO definities en de verklaring van afkortingen zijn praktisch
en gemakkelijk te traceren. Het is de verdienste van
de redactie en de auteurs dat zij er in zijn geslaagd
dit scala aan onderwerpen te verwerken in een up
to date boek van beperkte omvang zonder in oppervlakkigheid en herhaling te vervallen.
Enkele hoofdstukken die in het bijzonder opvallen:
12 (Genetische afwijkingen die leiden tot subfertiliteit), waarin minder toegankelijke informatie duidelijk wordt samengevat, 17 (Reproductieve heel-
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: NuvaRing® 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal
gebruik. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING: NuvaRing bevat 11,7 mg etonogestrel en
2,7 mg ethinylestradiol. De ring heeft een dagelijkse, gemiddelde afgifte van 0,120 mg etonogestrel en
0,015 mg ethinylestradiol gedurende een periode van drie weken. Therapeutische indicaties: Anticonceptie.
Contra-indicaties: Manifeste of eerder doorgemaakte veneuze of arteriële trombose of prodromale aandoeningen.
Predispositie voor veneuze of arteriële trombose. Aanwezigheid van een of meer (ernstige) risicofactoren voor
veneuze of arteriële trombose. Geschiedenis van migraine met focale neurologische symptomen. Diabetes
mellitus met vasculaire symptomen. Bestaande of eerder doorgemaakte pancreatitis, geassocieerd met ernstige
hypertriglyceridemie of ernstige leveraandoening, zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn.
Bestaande levertumor of een anamnese hiervan. Aanwezigheid of vermoeden van geslachtshormoonafhankelijke
maligne aandoeningen van de geslachtsorganen of de mammae. Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak
niet is vastgesteld. Overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen van NuvaRing.
waarschuwingen en voorzorgen: De waarschuwingen zijn gebaseerd op epidemiologische gegevens met
combinatie orale anticonceptiva (OAC’s). Er zijn geen gegevens beschikbaar over het toedienen van dezelfde
hormonen via de vaginale route, maar de waarschuwingen worden ook geacht van toepassing te zijn op het
gebruik van NuvaRing. Het gebruik van hormonale anticonceptiva is in verband gebracht met het optreden van
veneuze en arteriële trombose. Het risico van veneuze en arteriële trombo-embolische complicaties neemt o.a. toe
met de leeftijd, bij een positieve familieanamnese, obesitas, roken, dyslipoproteïnemie, hypertensie en migraine.
In geval van vermoede of bevestigde trombose moet het gebruik van combinatie-OAC’s worden gestaakt. Bij het
vermoeden van een erfelijke predispositie moet de vrouw, voor gebruik, worden doorverwezen naar een specialist.
Bij langdurige immobilisatie wordt geadviseerd het gebruik van NuvaRing te staken en niet eerder te hervatten dan
twee weken na volledige mobilisatie. Verergering van migraine kan een reden zijn om onmiddellijk met NuvaRing
gebruik te stoppen. Bij vrouwen die een combinatie-OAC gebruiken bestaat een licht verhoogd relatief risico dat
borstkanker wordt gediagnosticeerd. Bij vrouwen met hypertriglyceridemie, of een positieve familieanamnese
hiervan, kan een verhoogd risico op pancreatitis bestaan als zij hormonale anticonceptiva gebruiken. Indien
zich tijdens het NuvaRing gebruik een aanhoudende klinisch relevante hypertensie ontwikkelt dient het
NuvaRing gebruik te worden gestaakt. Acute of chronische leverfunctiestoornissen kunnen een onderbreking
van het NuvaRing gebruik noodzakelijk maken totdat de leverfunctiewaarden genormaliseerd zijn. Vrouwen
met diabetes moeten met name in het begin van NuvaRing gebruik onder zorgvuldige controle blijven. Als een
vrouw last heeft van een van de volgende aandoeningen kan ze NuvaRing mogelijkerwijs niet goed inbrengen
of de ring verliezen: prolaps van de cervix uteri, cystokele en/of rectokele, ernstige of chronische obstipatie. Het
kan voorkomen dat vrouwen last krijgen van vaginitis tijdens het gebruik van NuvaRing. Als de ring langer dan
3 uur uit de vagina is geweest dan kan de anticonceptieve werking van de ring verminderd zijn. Bijwerkingen:
Door 5-6% van de vrouwen werd gemeld: hoofdpijn, vaginale infecties en vaginale afscheiding. Voor de overige
bijwerkingen zie volledige productinformatie*. Farmacotherapeutische groep: Vaginale ring met progestageen
en oestrogeen, ATC code: G02BB01. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: N.V.
Organon, Oss. AFLEVERSTATUS: Receptplichtig. DATUM: april 2012. Voor inlichtingen kunt u zich richten tot:
Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, 0800 9999 000, medicalinfo.nl@merck.com. Raadpleeg de volledige
productinformatie (SPC) alvorens NUVARING voor te schrijven.

kunde), met per paragraaf een tabel met odds ratio
en 21 (Leefstijl en fertiliteit): leefstijl en leefstijlinterventie worden ook in de voortplantingsgeneeskunde steeds belangrijker.
De PCT, door de ESHRE en ASRM verwijderd uit
het oriënterend fertiliteitsonderzoek, wordt nog op
enkele plaatsen genoemd.
Als doelgroepen worden aangegeven: artsen en
gynaecologen in opleiding en medische professionals
met belangstelling voor voortplantingsgeneeskunde.

Handboek Voortplantingsgeneeskunde.
Redactie: A. Nap, T. d’Hooghe en. J Kremer.
De Tijdstroom, Utrecht, 2013.
ISBN 978 90 5898 227 8.

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

dr. Sjors Coppus
s.coppus@obgyn.umcn.nl

Bij laparoscopische chirurgie is een conversie naar laparotomie geassocieerd
met slechtere klinische uitkomsten, vooral als de conversie noodzakelijk is door
complicaties. Er is echter geen uniforme definitie van conversie voorhanden.
Doel van de huidige studie was om multidisciplinaire consensus te bereiken.
Op basis van definities in de literatuur werd een zogenaamde Delphi consensus
studie uitgevoerd onder leden van de vier Nederlandse endoscopische beroepsverenigingen. Aan de eerste consensus ronde deden 268 respondenten mee
(43% chirurgen, 49% gynaecologen en 8% urologen). Gemiddelde ervaring in
laparoscopie bedroeg 12.5 jaar (SD ± 7.2 jaar). Dit resulteerde uiteindelijk in de
volgende definities:
Conversie naar laparotomie is de intra-operatieve switch van laparoscopische
naar open abdominale chirurgie die aan de criteria van 1 vd 2 subtypes voldoet:
- Strategische conversie: standaard laparotomie die gedaan wordt vlak na de
beoordeling van de mogelijkheid om de procedure laparoscopisch te voltooien*
vanwege verwachte operatieve moeilijkheid of logistieke overwegingen.
- Reactieve conversie: noodzaak voor laparotomie agv een complicatie of een
laparotomie (of verlenging van een incisie) vanwege (verwachte) operatieve
moeilijkheid na een redelijke hoeveelheid dissectie (gedefinieerd als > 15 min
na insufflatie).

Blikkendaal MD, Twijnstra AR,
Stiggelbout AM, Beerlage HP,
Bremelman WA, Jansen FW Surg
Endosc 2013
[Epub ahead of print]

Een laparotomie na diagnostische laparoscopie (om kans op complete chirurgie in te schatten) is geen conversie. Materiaal problemen of anesthesiologische
problemen die een conversie noodzakelijk maken nadat de laparoscopische
ingreep opgestart is zijn altijd reactief van aard.
De auteurs hopen dat deze uniforme definitie het in de toekomst beter mogelijk
maakt studies alsmede klinieken met elkaar te vergelijken.

Oncologists’ practice and attitudes regarding
fertility preservation infemale cancer patients:
a pilot study in The Netherlands
prof. dr. Willibrord Weijmar Schultz
w.c.m.weijmar@umcg.nl

Verlies van vruchtbaarheid is een van de bijwerkingen van de behandeling van
kanker met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven. Er is weinig bekend
over de praktijk en de houding van oncologen in Nederland ten aanzien van
behandelinggerelateerde onvruchtbaarheid en het voorkomen daarvan. De richtlijnen van de American Society of Clinica Oncology (ASCO), de American Society
for Reproductive Medicine (ASRM) en de Nederlandse Vereniging van Integrale
Kankercentra (VIKC) schrijven voor dat het effect van kankerbehandeling op de
vruchtbaarheid moet worden besproken met alle kankerpatiënten in de vruchtbare leeftijd. Maar hoe is dat in de praktijk?
454 Nederlandse oncologen in twee integrale kankercentra, allemaal lid van
een oncologische werkgroep (gynaecologie, chirurgie, medische oncologie,
radiotherapie en hematologie) kregen een vragenlijst rond zeven thema's toegestuurd, in te vullen op papier of online. Vier weken laten kregen de non-responders een herhaalde oproep: 206 van de 454 artsen (45%) reageerden en
96 vragenlijsten werden gebruikt voor analyse. De steekproef bestond uit 28
(29%) gynaecologen, 22 (23%) medischoncologen, 19 (20%) chirurgen, 16 (17%)
radiotherapeuten en 11 (12%) hematologen. Alleen specialisten die minimaal vijf
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nieuwe vrouwelijke oncologische patiënten jonger dan 45 jaar met een indicatie
voor gonadotoxische behandeling per jaar zagen, werden geïncludeerd.
Acht van de tien artsen vinden het belangrijk om onvruchtbaarheid ten gevolge
van de gonadotoxische behandeling met hun patiënten te bespreken. Zes van
de 10 ondernemen ook actie, meest frequent door verwijzing naar de afdeling
voortplantingsgeneeskunde (46%). De gynaecologen (25%) en radiotherapeuten (25%) bieden significant vaker ovariële transpositie aan dan de andere disciplines (4%). De belangrijkste redenen om maatregelen voor het behoud van
vruchtbaarheid niet aan te bieden hebben te maken met ‘een slechte prognose’
of ‘te weinig tijd voor start van de gonadotoxische therapie’. Een significant groter percentage medisch oncologen dan specialisten uit de andere disciplines
(27% versus 5%) gaf aan dat kosten, beschikbaarheid en gebrek aan kennis over
fertiliteitpreserverende maatregelen hen parten spelen. Bijna de helft van de
specialisten (43%) zou, als er een protocol of richtlijn beschikbaar zou zijn, aan
al hun patiënten de fertiliteitpreserverende opties aanbieden, met name omdat
moeilijk in te schatten is hoe belangrijk dit voor de individuele patiënt is.
Belangrijkste beperkingen van dit onderzoek zijn de betrekkelijk lage respons
en daarmee het risico van ‘self-selection bias’, waardoor mogelijk een te rooskleurig beeld kan zijn ontstaan. Het onderzoek gaat ook voorbij aan eventuele
regionale verschillen in Nederland.
Auteurs concluderen dat de meeste specialisten doordrongen zijn van het
belang van behoud van vruchtbaarheid voor de kwaliteit van leven na behandeling voor kanker. Zij zijn bereid met hun patiënten fertiliteitbevorderende maatregelen te bespreken en de meesten nemen ook maatregelen om voor en gedurende de gonadotoxische therapie de gonaden te beschermen. Maar de manier
waarop hun kennis wordt gedeeld met de patiënten kan beter. Er is meer aandacht nodig voor toepassing van de richtlijnen ten aanzien van patiënteninformatie over de mogelijke bijwerkingen van de behandeling van kanker en over
de mogelijkheden die er zijn om te proberen de vruchtbaarheid te behouden,
zowel gevestigd als experimenteel. Voor patiënten bestaan gedrukte brochures met daarin een overzicht van de verstrekte informatie. Deze informatie kan
uiteraard ook online beschikbaar worden gesteld inclusief verwijsadressen.
www.nnf-info.nl
www.borstkankerenkinderwens.nl

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Esmya 5 mg tabletten KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 5 mg ulipristalacetaat. FARMACEUTISCHE VORM Tablet. THERAPEUTISCHE INDICATIES Ulipristalacetaat is geïndiceerd voor preoperatieve
behandeling van matige tot ernstige symptomen van vleesbomen in de baarmoeder bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De duur van de behandeling is beperkt tot 3 maanden CONTRA-INDICATIES Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de
hulpstoffen. - Zwangerschap en borstvoeding. - Genitale bloeding met onbekende oorzaak of met een andere oorzaak dan vleesbomen in de baarmoeder. - Baarmoeder-, baarmoederhals-, ovarium- of borstkanker. - Aangezien er geen gegevens bekend zijn over de veiligheid van
langdurig gebruik, mag de behandeling niet langer dan 3 maanden duren. BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Ulipristalacetaat mag uitsluitend na een zorgvuldige diagnose worden voorgeschreven. Zwangerschap moet worden uitgesloten
voordat met de behandeling wordt gestart. Anticonceptie : Gelijktijdig gebruik van orale anticonceptie op basis van alleen progestagenen, een spiraaltje dat progestagenen afgeeft of een orale combinatiepil wordt niet aanbevolen. Hoewel bij de meerderheid van de vrouwen die
een therapeutische dosis ulipristalacetaat gebruiken geen ovulatie plaatsvindt, wordt een niet-hormonale anticonceptiemethode aanbevolen tijdens de behandeling met ulipristalacetaat. Nierinsufficiëntie : Er wordt niet verwacht dat de eliminatie van ulipristalacetaat significant
wijzigt door nierinsufficiëntie. Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar het gebruik van ulipristalacetaat bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie. Het gebruik van ulipristalacetaat wordt daarom afgeraden voor deze patiënten tenzij de patiënt nauwlettend wordt gecontroleerd.
Leverinsufficiëntie : Er is geen therapeutische ervaring met ulipristalacetaat bij patiënten met leverinsufficiëntie. Er wordt verwacht dat de eliminatie van ulipristalacetaat verandert door leverinsufficiëntie en een verhoogde blootstelling tot gevolg heeft. Dit wordt als niet klinisch
relevant beschouwd voor patiënten met een licht verminderde leverfunctie. Het gebruik van ulipristalacetaat wordt niet aanbevolen voor patiënten met matige tot ernstige leverinsufficiëntie, tenzij de patiënt nauwlettend wordt gecontroleerd. Gelijktijdige behandelingen :
Gelijktijdige toediening van matige (bijv. erytromycine, grapefruitsap, verapamil) tot sterke (bijv. ketoconazol, ritonavir, nefazodon, itraconazol, telitromycine, claritromycine) CYP3A4-remmers en ulipristalacetaat wordt niet aanbevolen. Gelijktijdig gebruik van ulipristalacetaat en
sterke CYP3A4-remmers (zoals rifampicine, carbamazepine, fenytoïne of sint-janskruid) wordt niet aanbevolen. Astmapatiënten : Gebruik door vrouwen met ernstig astma en onvoldoende reactie op orale glucocorticoïden, wordt niet aanbevolen. Veranderingen in het endometrium
: Ulipristalacetaat heeft een specifieke farmacodynamische werking op het endometrium. Er kan een toename in de dikte van het endometrium optreden. Als de verdikking van het endometrium aanhoudt 3 maanden nadat de behandeling is beëindigd en de menstruatie is
teruggekeerd, moet er mogelijk klinisch onderzoek worden verricht om onderliggende oorzaken uit te sluiten. Er kunnen veranderingen in de histologie van het endometrium optreden bij patiënten die behandeld worden met ulipristalacetaat. Deze veranderingen blijken reversibel
nadat de behandeling is gestaakt. Deze veranderingen in de histologie worden aangeduid als ‘progesteronreceptormodulator-geassocieerde veranderingen in het endometrium’ (Progesterone Receptor Modulator Associated Endometrial Changes, PAEC) en moeten niet worden
verward met hyperplasie van het endometrium. Er zijn geen veiligheidsgegevens bekend voor gebruik langer dan 3 maanden of herhaald gebruik. Het risico op een negatieve invloed op het endometrium bij langer gebruik is onbekend; daarom mag de gebruiksduur van 3 maanden
niet worden overschreden. Bloedingspatroon : Patiënten moeten worden geïnformeerd dat behandeling met ulipristalacetaat binnen de eerste 10 dagen van de behandeling meestal leidt tot een significante vermindering in menstrueel bloedverlies of amenorroe. Indien de
overmatige bloedingen aanhouden, dan dient de patiënt contact op te nemen met de behandelend arts. De menstruatie keert over het algemeen terug binnen 4 weken na het beëindigen van de behandeling. BIJWERKINGEN De meest voorkomende bevinding tijdens de klinische
onderzoeken was amenorroe (80,8%), wat werd beschouwd als een gewenst resultaat voor de patiënten. De meest voorkomende bijwerking waren opvliegers. Verreweg de meeste bijwerkingen waren licht of matig van ernst (93,6%), leidden niet tot staking van het geneesmiddel
(99,5%) en verdwenen vanzelf. Tabelweergave van bijwerkingen Op basis van samengevoegde gegevens uit drie fase III-onderzoeken bij patiënten met vleesbomen in de baarmoeder die een behandeling van 3 maanden ontvingen, werden de volgende bijwerkingen gemeld. De
frequenties van de bijwerkingen worden gedefinieerd als zeer vaak (≥1/10), vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1000, <1/100) zelden (≥1/10.000, <1/1000), zeer zelden (<1/10.000) en niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). Psychische stoornissen : soms
: Angst, Emotionele stoornis. Zenuwstelselaandoeningen : vaak : Hoofdpijn; soms : Duizeligheid. Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen : vaak : Vertigo. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen : soms : Neusbloeding. Maagdarmstelselaandoeningen : vaak :
Buikpijn, Misselijkheid; soms : Dyspepsie, Droge mond, Flatulentie, Obstipatie. Huid- en onderhuidaandoeningen : vaak : Huidlaesies, Acne, Hyperhidrose. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen : vaak : Pijn in spieren en botten; soms : Rugpijn. Nier- en urinewegaandoeningen
: soms : Urine-incontinentie. Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen : zeer vaak : Amenorroe, Verdikking van het endometrium; vaak : Uteriene bloedingen, Opvliegers, Bekkenpijn, Ovariumcysten, Gevoelige/pijnlijke borsten; soms : Metrorragie, Gerupteerde ovariumcyste,
Genitale afscheiding, Gezwollen borsten, Onaangenaam gevoel in de borsten. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen : vaak : Oedeem, Vermoeidheid; soms : Asthenie. Onderzoeken : vaak : Toename bloedcholesterol; soms : Toename bloedtriglyceriden,
Gewichtstoename. Beschrijving van geselecteerde bijwerkingen Verdikking van het endometrium : Bij 10 15% van de patiënten die ulipristalacetaat gebruikten, werd verdikking van het endometrium (> 16 mm aan het einde van de behandeling, gemeten met echografie of MRI)
waargenomen. Dit effect bleek reversibel nadat de behandeling was gestaakt en de menstruatie terugkeerde. Daarnaast worden reversibele veranderingen in het endometrium aangeduid als PAEC, wat verschilt van hyperplasie van het endometrium. Als de histologie moet worden
bepaald van monsters van een hysterectomie of een endometriumbiopsie, moet de patholoog worden geïnformeerd dat de patiënt ulipristalacetaat heeft gebruikt. Opvliegers : Opvliegers werden gemeld door 9,8% van de patiënten, maar de frequentie ervan verschilde in de diverse
onderzoeken. In het vergelijkend onderzoek met actieve controle bedroeg de frequentie 24% (waarvan 10,5% matig of ernstig) bij patiënten die met ulipristalacetaat werden behandeld en 60,4% (waarvan 39,6% matig of ernstig) bij patiënten die met leuproreline werden behandeld.
In het placebogecontroleerde onderzoek, bedroeg de frequentie opvliegers 1,0% met ulipristalacetaat en 0% met placebo. In het open-label klinisch fase III-onderzoek was de frequentie 4,3% voor ulipristalacetaat. Hoofdpijn : Door 6,8% van de patiënten werd lichte of matige
hoofdpijn gemeld. Ovariumcysten : Bij 1,2% van de patiënten werden er tijdens en na de behandeling functionele ovariumcysten waargenomen. Deze cysten verdwenen in de meeste gevallen binnen een aantal weken vanzelf. Uteriene bloedingen : Patiënten met hevige
menstruatiebloedingen door vleesbomen in de baarmoeder hebben kans op overmatige bloedingen, waarvoor een operatie nodig is. Er zijn hiervan een aantal gevallen gemeld tijdens de behandeling met ulipristalacetaat of binnen 2-3 maanden nadat de behandeling met
ulipristalacetaat was beëindigd. FARMACODYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN : Ulipristalacetaat is een oraal-actieve synthetische selectieve progesteronreceptormodulator gekenmerkt door een weefselspecifiek partieel progesteronantagonist-effect. HOUDER VAN DE
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Gedeon Richter Plc., Gyömr i út 19-21., 1103 Boedapest, Hongarije NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EU/1/12/750/001 AFLEVERING Receptplichtig PRIJS EN VERGOEDING Prijs zie
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1B1-tekst: zie elders in deze uitgave.
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Voor meer productinformatie zie verkorte SPC elders in dit blad.
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens NUVARING voor te schrijven.
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