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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

Panta Rhei
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur

John Singer Sargent, 'Stream in the Val D’Aosta', ca. 1909.
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Alles stroomt en niets blijft. Het wezen der dingen is verandering1. Zo ook verandert de NVOG.
Op het laatste gynaecongres was ik getuige van de
geboorte van de koepel Wetenschap en het Consortium 2.0. Tijdens een aparte sessie, gemodereerd
door de nieuwe koepelvoorzitter Eric Steegers, kon
het gehoor kennis maken met de plannen voor deze
nieuwe centrale structuur binnen onze vereniging.
Alvorens daarop in te gaan kwamen eerst de consortia aan bod. Er werd bericht over welke studies
zijn gedaan en welke nog lopende zijn. Al met al, een
indrukwekkende verzameling aan wetenschappelijk werk waar we als beroepsgroep en NVOG trots
op kunnen zijn. Ook het feit dat we internationaal
zeer hoog scoren in onze wetenschappelijk output
onderstreept het succes van het Nederlandse consor-

tiummodel binnen de verloskunde, gynaecologie en
voortplantingsgeneeskunde. Echter, het consortium,
zoals tot op heden is vormgegeven, is organisatorisch
kwetsbaar en financieel afhankelijk van projectsubsidies waarbij structurele financiering ontbreekt. Daarbij includeert een minderheid van de klinieken een
meerderheid van de patiënten.
De nieuwe koepel Wetenschap wil, in samenwerking
met het Consortium 2.0, het succes van het oude
consortium voortzetten maar dan wel binnen een
andere organisatiestructuur. In de kern wil het zich
opwerpen als centrale smeltkroes van onderzoek en
kwaliteit binnen de NVOG. Dit kan bereikt worden
door regie te nemen ten aanzien van prioritering,
uitvoering en financiering van het landelijke wetenschappelijke programma.
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Hierbij staan een drietal zaken duidelijk voorop:
1. Wetenschappelijk onderzoek en de toepassing
daarvan staan aan de basis van onze beroepsuitoefening en zijn een voorwaarde voor de kwaliteit
van zorg,
2. Kennis is geen doel op zich maar een instrument
om de zorg voor onze patiënten middels de kwaliteitscirkel te verbeteren en
3. Kwaliteit van zorg is het leidende thema van de
NVOG.
In dit nieuwe denken is kennisontwikkeling een
onderdeel geworden van onze dagelijkse praktijk en
niet meer de bezigheid van enkelen. Vragen uit de
klinische praktijk dienen als startpunt voor wetenschappelijk onderzoek dat gedragen wordt door de
hele beroepsgroep inclusief gynaecologen in opleiding. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor
inclusies in studies om enerzijds de resultaten te
kunnen implementeren in de kwaliteitscirkel en
anderzijds om de zorgkosten te beheersen. Het is
een ambitieus plan waarbij de NVOG centraal staat
in het ontwikkelen van een landelijke onderzoeksagenda voor alle pijlers van de vereniging. Dit plan
brengt ook grote uitdagingen met zich mee. Een
evenwichtige prioritering van de kennislacunes is een
ervan. Met de inventarisatie daarvan zijn we al bezig,
waarbij ik hoop dat we ook oog blijven houden voor
fundamenteel en translationeel onderzoek.
Een andere uitdaging ligt in het vinden van een
gestructureerde financiering. De gedachten gaan nu
uit naar een gecombineerd model van ZonMw-gelden in combinatie met financiering vanuit de zorgverzekeraars. Geen gekke gedachte als je ervan uitgaat dat de zorgverzekeraars direct profiteren van de
uitkomsten van consortiumonderzoek. Wat mij wel
zorgen baart is dat de zorgverzekeraars wellicht minder bereid zijn te betalen voor dit plan dan wij graag
zouden willen. De berichten over wurgcontracten in
de paramedische wereld en het financiële conflict
met apothekers spreken van een ware tarievenoorlog waarbij het beeld zich aftekent dat een handjevol grote zorgverzekeraars steeds meer eenzijdig de
geldstromen in de gezondheidszorg willen bepalen.
Hierbij hebben ze het mandaat van de politiek om de
zorgkosten te verlagen en de premies voor de verzekerden zo laag mogelijk te houden.
Een ander punt van aandacht zal moeten uitgaan

naar het tijdsbeslag dat wij met z’n allen besteden
ten behoeve van het consortiumonderzoek. Ook al is
het verankerd in ons kwaliteitsdenken, lijkt mij een
vorm van honorering besproken te worden om het
draagvlak te verstevigen.
Sommigen van u zullen deze uitdagingen als bedreigingen ervaren. Maar zo'n standpunt verwerpt de
verandering en hult zich in het vasthouden van het
bekende. De geschiedenis leert dat deze visie ons uiteindelijk niet verder brengt maar in een achterhoede
positie manoeuvreert. Anderen zien in dit nieuwe
plan kansen die ons én de NVOG op een ander plan
kunnen tillen. Immers, we nemen zelf de lead in het
bepalen van onze studieagenda en scheppen onze
eigen infrastructuur voor wetenschapsbeoefening en
kwaliteitsbeleid. Hiermee kunnen we onze toekomst
beter bepalen door zelf de stroom der verandering te
sturen. In deze verandering zullen we ook voor keuzes staan ten aanzien van de focus. Het (te) brede
assortiment aan studies dat we hebben in het huidige consortium met daarbij zogenaamde kruimelstudies, die vanuit de financiering van andere studies
draaien, zal waarschijnlijk tot het verleden behoren.
Dit proces zal niet altijd prettig worden ervaren.
Anderzijds kunnen we in de focus juist meer diepgang bereiken door beter aan te sluiten op de noden
van de individuele patiënt wat de kwaliteit van zorg
versterkt. Hoe dan ook, met de geboorte van de koepel Wetenschap en het Consortium 2.0 staat de vereniging op een belangrijk punt in haar historie. Het
vergezicht op de toekomst is veelbelovend en inspirerend. Laten we er met z’n allen iets moois van
maken.
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1) Heraclitus (535-475 v Chr), wijsgeer
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Bestuur NVOG

De NVOG:

Uw wetenschappelijke vereniging!
dr. Sjaak Wijma voorzitter

Als wetenschap zowél de systematisch verkregen
en geordende objectieve menselijke kennis is áls
het proces van kennisverwerving én de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard, dan is
de NVOG pure wetenschap.
'Met presentaties en debatten tijdens conferenties en
symposia en met peer review bij wetenschappelijke
publicaties werkt de wetenschappelijke gemeenschap aan het waarborgen van de kwaliteit van de
wetenschap, haar methodes en interpretatie van
resultaten'.

Systematisch verkregen en geordende
objectieve menselijke kennis
Het waren weer mooie dagen op Papendal. Ruim
600 gynaecologen kwamen bijeen voor het Gynaecongres van november 2013. Tijdens het congres is
de koepel Wetenschap officieel opgericht. Niet dat
de wetenschap binnen de NVOG het niet goed doet.
Gynaecologen doen het gezamenlijk erg goed wereldwijd met een derde plek op de O&G-ranglijst gemeten naar de Hirschindex. Vraag is of de NVOG het
even goed doet binnen de wetenschap. Voelen leden
zich betrokken bij de wetenschap, en voelen de
wetenschappers zich wel betrokken bij de leden?
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Natuurkundigen tijdens de Solvayconferentie in 1911

Het proces van kennisverwerving
Met de opkomst van het doelmatigheidsondersoek is
'onderzoek' dichtbij de praktijk gekomen. Onderzoek
is dan niet zozeer een doel op zich, maar wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan de
is de basis voor de beroepsbeoefening, een voorwaarde voor kwaliteit. Overigens, zonder het belang
van basaal onderzoek te willen bagatelliseren. Zonder basaal onderzoek zal er op den duur geen zorginnovatie en zorgevaluatie meer zijn. Ook dan stokt de
kwaliteitscirkel. En die kwaliteit is voor de NVOG op
alle beleidsterreinen het leidend thema en zal het
speerpunt blijven. Met de oprichting van de koepel
Wetenschap is er weer regie op de wetenschapsagenda van de NVOG. Het is aan de koepel om die
gedachte waar te maken, om u daarbij te betrekken.
U zit niet langer achter in de bus, maar u bent uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen. Alle pijlers zijn vertegenwoordigd, ook uw pijler!
De NVOG is niet per definitie een wetenschappelijke
vereniging, maar zodra u wetenschappelijke inbreng
heeft is de NVOG dat wel!

De gemeenschap waarin deze kennis wordt
vergaard
Tijdens de ALV was er de gebruikelijke bestuurswissel. Personen wisselen, het werk van de NVOG gaat
voort. Introverte visies zijn niet meer van deze tijd.
De NVOG zal haar visie moeten spiegelen aan de
maatschappelijke behoefte, de behoefte van vrouwen. Die vragen niet om behandeling van ziekte, die
vragen om begeleiding naar gezondheid. Van gezondheidszorg, naar zorg voor gezondheid. Uit de comfort
zone van het ziekenhuis, naar de omgeving van de
vrouw. Dat betekent niet dat we geen belangrijke rol
zien voor een ziekenhuis, maar de zorg begint er niet
en houdt er niet op.
Het nieuwe bestuur vervolgt graag de koers naar een
zichtbare en aanspreekbare NVOG en bedankt
Gemma Kenter, Joke Klinkert en Irene van der Avoort
voor hun bijdrage aan het besturen van onze wetenschappelijke vereniging, uw NVOG.
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Stand van zaken NeNI

Nota eisen en normen instellingen
Prof. dr. Gemma Kenter, vice voorzitter NVOG

Tegen het bewegend decor van kwaliteitsnormen aan
instellingen en behandelaars, centralisering van zorg
en normeringen buigt ook het NVOG bestuur zich al
geruime tijd over het dossier subspecialisatie. We
hadden binnen de vereniging een systeem van basisopleiding, eventueel gevolgd door fellowships met
certificering en registratie en herregistatie van subspecialisten. Dit systeem was aan vervanging toe
omdat het niet meer bleek te passen. Het College subspecialisatie had last van starre regelgeving en was
teveel tijd kwijt aan discussies met individuele specialisten over herregistraties. Bovendien is onze basisopleiding veranderd en komen er straks specialisten
met aandachtsgebieden uit de reguliere opleiding.

1.	De nota Neni beschrijft de eisen gesteld aan
de instellingen die zorg van een bepaalde categorie (1,2,of 3) wil aanbieden
2.	De nota Neni beschrijft de eisen gesteld aan
de opleiding van gynaecologen die werken
binnen de instelling die zorg van een bepaalde
categorie (1,2, of 3) wil aanbieden
3.	De nota Neni beschrijft de eisen die worden
gesteld aan het portfolio van de gynaecoloog
die zorg van een bepaalde categorie (1, 2, of3)
aanbieden
4.	De pijlers geven de inhoud aan van de eisen die
worden gesteld aan de opleiding van fellows en
aan de portfolio's van zittende gynaecologen.
5.	Behaalde opleidingseisen leiden tot registratie
als medisch specialist.
6.	Behaalde opleidingseisen binnen een fellowship leiden tot een extra certificaat afgegeven door het college vervolgopleidingen.
7.	Portfolio’s worden ingezien en beoordeeld tijdens de kwaliteitsvisitatie
8.	Het college vervolgopleidingen ziet toe op
het proces van inrichting van portfolio’s van
gynaecologen
9.	Het college vervolgopleidingen ziet toe op de
organisatie van fellowships en certificering
van fellow
10.	Het bestuur van de NVOG is eindverantwoordelijk voor het totale proces

Na enig rondkijken bij buren in de Domus is ervoor
gekozen om ons meer te gaan richten op eisen aan
instellingen en teams van specialisten in plaats van
de individuele specialist. Dit heeft geleid tot het
schrijven van de Nota Eisen en Normering Instellingen: NENI.
Vooralsnog is gestreefd naar het in kaart brengen van
de categorieën van behandelingen, zoals we die in
voorafgaande notities per pijler hadden beschreven.
Een indeling in drie categorien:
1. Laag complex (basiszorg)
Behandelingen waarvoor alleen kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd.
Een voorbeeld is de nota 'Praktijknormen klinische
verloskunde', waarin eisen worden gesteld aan de
bezetting en aanwezigheid van hulpmiddelen.
2. Complex (differentiatie)
Bij deze categorie worden eveneens voorwaarden
gesteld aan de zorginstelling. Aanvullend wordt er
een volumenorm ingesteld als:
-	er evidence-based onderbouwing is voor een volumenorm, dan wel
-	sterke consensus bestaat binnen de NVOG voor de
volumenorm. Het laatste betekent een voordracht
door de betreffende pijler voor de volumenorm,
bekrachtigd door de ALV.
3. Hoogcomplex (specialistisch)
Hoogcomplexe laagvolumebehandelingen: hiervoor
worden eveneens kwalitatieve voorwaarden gesteld
aan de instelling en gelden volumenormen gebaseerd
op evidence of sterke consensus binnen de NVOG. In
deze categorie gelden altijd volumenormen. Een
voorbeeld is chirurgie van het cervixcarcinoom.
In de nota worden behandelingen ingedeeld in een
van deze drie categorien. Tevens worden volumenormen benoemd voor behandelingen, zoals die door de
pijlers en de ALV worden vastgesteld en worden
eisen benoemd die worden gesteld aan de opleiding
en het portfolio van de specialist die in die instellingen de betreffende behandelingen uitvoert.
De eerste versie van de NENI beperkt zich nog tot
hoogcomplexe behandelingen (cat. 3) en ligt momenteel bij de pijlers om nadere invulling te geven. Er is
dus sprake van werk in uitvoering.
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Wat verandert er nu door deze werkwijze?
Waar eerst de nadruk lag op de eisen gesteld aan de
individuele (sub)specialist om bepaalde behandelingen wel of niet te mogen uitvoeren, is de aandacht
verplaatst naar de eisen die aan de instelling worden
gesteld. De instelling bepaalt of de behandelaar voldoet aan de eisen die de beroepsgroep heeft vastgesteld en of het portfolio van die behandelaar voldoende is.
De pijlers geven de inhoud aan van de eisen die worden gesteld aan de opleiding van fellows en aan de
portfolio's van zittende gynaecologen. Behaalde
opleidingseisen binnen een fellowship leiden tot een
extra certificaat afgegeven door het College vervolgopleidingen.
Portfolio’s van zittende specialisten zullen in de toekomst worden ingezien en beoordeeld tijdens de
kwaliteitsvisitatie.
Het nieuw ingerichte College vervolgopleidingen (dat
in plaats is gekomen van het College subspecialisatie) ziet toe op het proces van inrichting van portfolio's van gynaecologen en is verantwoordelijk voor
de organisatie en certificering van fellowships.
Het bestuur hoopt op deze wijze te komen tot een
transparante werkwijze die voor patiënten, behandelaars en zorginstellingen goed uitvoerbaar zal zijn.

Bijlagen bij dit nummer
Bij deze editie van NTOG treffen lezers in Nederland
twee bijlagen aan.
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In samenwerking met Stichting Anticonceptie Nederland heeft CASA Klinieken dit jaar een anticonceptieschijf ontwikkeld. Deze schijf is een hulpmiddel voor
medische zorgverleners bij advies aan cliënten
omtrent het starten van anticonceptie. De schijf geeft
aan, gezien de huidige stand van de wetenschap, of
vrouwen met een bekende medische gesteldheid een
bepaalde methode van anticonceptie verantwoord
kunnen starten. De schijf is gebaseerd – met toestemming – op de WHO Medical Eligibility Criteria for
Contraceptive Use, 4th edition (2009); Richtlijnen
voor Huisartsen (2011); CDC richtlijnen (2010); en de
richtlijnen van Faculty of Sexual & Reproductive
Healthcare, RCOG (2010).
Het bestuur van de NVOG heeft haar pleidooi voor
Consortium 2.0 op schrift gesteld. De brochure wordt
ingezet om door permanente evaluatie van medische
handelingen de kwaliteit van medische zorg te bevorderen en tegelijk de kosten er van te beteugelen.
NTOG-lezers in het buitenland kunnen, tegen betaling van de verzendkosten, de bijlagen bestellen.

Redactielid gezocht
voor het NTOG
Voor de redactie van het Nederlands Tijdschrift
voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) zijn we
op zoek naar een nieuw lid vanuit de VAGO.

Taken
De redactie vergadert zes keer per jaar over de
inhoud en het beleid van het NTOG. Als aio ben
jij de ‘ogen en oren’ van de redactie binnen de
VAGO en kijk je of je collegae kunt motiveren
een artikel voor het NTOG te schrijven of een
bijdrage aan een rubriek te leveren. Ook kun je
meedenken over de toekomst van het NTOG.
Ervaring met internetcommunicatie en social
media strekt tot aanbeveling.
Meer informatie is verkrijgbaar of aanmelden
voor de functie kan bij Ank Louwes
NVOG, 030-2823832, anklouwes@nvog.nl
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Globe-athon

Eén stap kan een wereld van
verschil maken
mw. dr. F.E.M. Rijcken
Gynaecologisch oncoloog, CGO Amsterdam
In het weekend van 28-29 september 2013 vond een
eerste wereldwijde actie plaats om aandacht te vragen voor vrouwen met gynaecologische kanker. Het
geesteskind van een gynaecologische oncoloog uit
Washington DC begon in 2011 met een benefietloop
in zijn stad. Gemotiveerd door het enthousiasme van
het publiek groeide zijn initiatief uit naar een wereldwijd idee: Globe-athon. Wat als mensen over de hele
wereld een wandeling organiseren op dezelfde dag?
Uiteindelijk hebben ongeveer 80 landen zich aangesloten bij Globe-athon (zie www.globeathon.com). Artsen
en organisatoren over de hele wereld hebben verschillende evenementen georganiseerd, om het bewustzijn
en onderwijs over gynaecologische kanker uit te breiden. Anderen coördineerden de actie met fondswerving voor onderzoek naar gynaecologische kanker.
Ook Nederlandse patiënten en zorgverleners deden
mee. Omdat het weekend samenviel met een groot
internationaal oncologisch congres (ECCO, ESMO en
ESTRO) in de RAI, waren de gynaecologen van het

Harde cijfers
Gynaecologische kanker is verantwoordelijk voor
19% van de 5,1 miljoen geschatte nieuwe kankergevallen wereldwijd per jaar. Per jaar sterven 2,9
miljoen vrouwen aan gynaecologische kanker.
1. Cervixcarcinoom
Wereldwijd: 530.000 nieuwe gevallen en 275.000
sterfte per jaar. Tweede grootste kankerdoodsoorzaak in lage- en middeninkomenlanden. Afrika de
gevaarlijkste plek voor vrouw met baarmoederhals
kanker. 27% van de sterfte vindt plaats in India
2. Endometriumcarcinoom
Tweede meestvoorkomende vorm van gynaecologische kanker. 287.000 nieuwe gevallen wereldwijd
3. Ovariumcarcinoom
Derde meest voorkomende vorm van gynaecologische kanker. Meest dodelijke vorm in ontwikkelde
landen. Wereldwijd: 225.000 nieuwe gevallen en
sterfte 140.000 per jaar.
4. Vagina- en vulvacarcinoom
Minder frequent en globale schattingen van de
incidentie en mortaliteit zijn niet beschikbaar
International Agency for Research on Cancer
World Health Organization’s GLOBOCAN Project

CGOA in Amsterdam gastvrouw/-heer. Een Globeathon met een Nederlands randje waarbij een wandeling vanuit het Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis naar de RAI werd gecombineerd met een
fietstocht vanuit Nijmegen naar Amsterdam.
In de middag vertrok een kleine groep mensen,
gehuld in Globe-athon-T-shirts, voor een wandeling van tien kilometer vanuit het Van Leeuwenhoek
richting het Nieuwe Meer. Onderweg vonden geanimeerde gesprekken plaats tussen patiënten en zorgverleners. Genoten werd van de heerlijke zonnige
nazomer dag en zowaar de Amsterdamse natuur.
Helaas ondervond één wandelaar al snel last van
blaren, maar ondanks de pijn werd er stevig doorgestapt. Bij het VUMC werden nog enkele lopers opgehaald, om samen bij de RAI te eindigen.
Op 26 september, ‘Dag van de eierstokkanker',
werd een succesvol symposium georganiseerd in
Nijmegen. Stichting Ruby and Rose organiseerde
voor patiënten, familieleden, vrienden, artsen en
verpleegkundigen een sponsorfietstocht van 125
km voor racefiets, mountainbike of zelfs gewone
stadfiets. Halverwege werden de wielrenners opgehaald door een groep Amsterdamse artsen en verpleegkundigen op tandems, om ook samen te eindigen in de RAI. Een gezellige samenwerking tussen
Amsterdam en Nijmegen, tussen Globe-athon en de
stichting Ruby and Rose. Het bleek een hele onderneming om de groep bij elkaar te houden en enkele
deelnemers reden daardoor enkele extra kilometers. Opgeven was geen optie en iedereen kwam
voldaan en strijdlustig bij de finish.
De samenkomst bij de RAI was bevorderlijk voor
het saamhorigheidsgevoel. Samen proberen we aandacht te vragen voor een ziekte die jaarlijks in de
wereld aan 2,9 miljoen vrouwen het leven kost. En
een ziekte die voor even zo velen leidt tot een ernstige aanslag op de kwaliteit van leven, als gevolg
van de behandelingen die moeten worden ondergaan.
Als afsluiting van de dag werd het stokje overgedragen aan Amsterdam, dat in 2014 aandacht vraagt
voor ovariumkanker in combinatie met hopelijk een
jaarlijks terugkerende Globe-athon!
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In memoriam: Pieter Treffers

'Zoals het vroeger was, zo is het nooit
geweest'
prof. dr. J.A.M. van der Post hoofd Vrouwenkliniek, AMC Amsterdam

Dit is de laatste zin die Pieter Treffers uitsprak tijdens zijn afscheidscollege in 1993 in het AMC. Hij
is vanaf 1973 verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam, eerst als lector en vanaf 1979
als hoogleraar. Op 21 oktober is hij op 85-jarige
leeftijd overleden. Treffers was een markante persoonlijkheid die, als opvolger van Kloosterman, van
1978 tot 1993 hoofd van de Vrouwenkliniek was.
Hij heeft zich vooral met verloskunde beziggehouden en had Frits Lammes als hoogleraar gynaecologie en oncologie aan zijn zijde. Hij was een echte
clinicus die het belang van de patiënt boven alles
stelde met geneeskundig handelen gebaseerd op
evidentie, ver voor de EBM-hausse, voorop. Onder
zijn leiding is een van de eerste gerandomiseerde
onderzoeken naar het gebruik van corticosteroïden
bij dreigende vroeggeboorten uitgevoerd. Ook in
die zin was hij zeer vooruitstrevend. Hij legde de
lat voor de medewerkers hoog en reageerde altijd
doordacht en scherp; hij liet zich slechts overtuigen
door de kracht van argumenten en niet door emoties. Treffers had groot ontzag voor de sociale nood

en behoeften van de patiënt en heeft als één van
de eersten onderzoek gedaan naar anticonceptie en
abortus provocatus, uitmondend in een cum laude
dissertatie in een tijd dat dit onderwerp taboe was.
Hij heeft in de traditie van de Vrouwenkliniek de
goede band met de verloskundigen altijd bewaard
en wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde,
ook en misschien wel juist, bij laagrisicozwangerschappen bevorderd. Hij was uiterst zorgvuldig en
we kunnen nu nog een voorbeeld nemen aan de
manier waarop hij de bevinding, dat het gebruik
van methyleen-blauw bij vruchtwater puncties in
zijn kliniek leidde tot congenitale afwijkingen bij
de pasgeborenen, heeft aangepakt. Hij publiceerde
deze onverwachte calamiteit in de BJOG.
Pieter Treffers was een lange, streng overkomende
man die echter kon schudden van het lachen of
ineens een twinkeling in zijn ogen kreeg die zijn
normaal priemende blik volledig deed vervagen.
Hij kon, verzonken in gedachten, lang met een balpen in zijn koffie roeren en deze dan tot verbazing
van velen opdrinken. Hij genoot van het debat met
jonge assistenten vooral over wetenschappelijke en
klinische problemen.
Veel studenten hebben colleges bij hem gevolgd;
eerst in het WG later in het AMC. Het was dan altijd
muisstil: hij hield van lesgeven en was een uitstekend docent.
Tot op hoge leeftijd werkte Treffers als adviseur
‘Maternal and Newborn Health’ bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève en publiceerde voor het
laatst in 2009 in het NTVG. Zijn 80-jarige verjaardag
is nog gevierd met een symposium in het AMC waarbij veel van zijn oud-assistenten en 29 promovendi
aanwezig waren. Ook hier hield hij een voordracht
die hij zoals gewoonlijk zorgvuldig had voorbereid.
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Er is veel over Treffers gezegd maar de kernzin is:
"Pieter was een goed en rechtschapen mens." Dit
zegt veel, zo niet alles. Wij boeken vooruitgang
staande op de schouders van onze voorgangers. We
zijn gelukkig dat Pieter een van ons is geweest en
zullen zijn werk voortzetten. Het is nooit geweest
zoals het gaat worden.
Pieter Treffers in 2009. Foto Henk Thomas
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'Birth of life', fraai fotoboek van Simone de Geus

De eerste aanblik van een kind dat
gekend wordt, maar nooit gezien is
Vanaf januari 2012 fotografeerde Simone de Geus
iedere dag een kind dat nog geen 24 uur oud was.
355 beelden van evenzoveel eerste levensmomenten vormen de collectie 'Birth of Life'. De eerste
aanblik van een kind dat gekend wordt, maar nooit
gezien is. De kwetsbaarheid en het ongeloof dat
zoiets kan: een wezentje gevormd uit bijna niets.
Het boek Birth of Life vertelt een verhaal in woorden en in beeld. In tien thematische hoofdstukken
wordt uiteengezet wat de komst van een pasgeboren kind betekent voor de omgeving en voor het
kind zelf. Ouders die zich realiseren dat hun DNA
is doorgegeven, het natuurlijke instinct om je kind
te beschermen, nieuwsgierig zijn naar toekomst van
het lind. Trots wordt het kind opgetild en aan de
wereld getoond; het krijgt een naam die het een
leven lang zal dragen.
De bijzondere wijze van spelen met licht en compositie, kenmerkend voor de stijl van Simone de
Geus, geeft het een unieke en herkenbare signatuur.
Simone legde een ogenschijnlijk toeval vast, en zocht

daarbij naar emoties die een verrassende spanning
opleveren en de foto's een extra dimensie geven.
Simone de Geus is een gerenommeerde fotografe,
bekend van reportages in toonaangevende tijdschriften als Eigen Huis & Interieur, VT-wonen en
Elle Decoration. Simone was vastberaden zich te
wijden aan een langgekoesterde ambitie om de verandering die de komst van een kind met zich meebrengt in beeld te brengen.
'Mensen realiseren zich vaak niet dat het krijgen
van een kind voor velen geen vanzelfsprekendheid
is. Ik besef nu meer dan ooit het bijzondere er van'.
Bij dit project werkte Simone samen met verloskundige en NVOG-lid Gemy Scheffers.
Tot en met januari 2014 is Birth of Life als expositie te
zien bij Prénatal Hearts in Amersfoort. Het boek, uitgegeven door Fontaine Uitgevers is verkrijgbaar bij de
boekhandel en bij Prenatal, bol.com en andere webwinkels.
ISBN 978-90-5956-510-4 Zie www.birthoflife.com
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Ingezonden

"Preventieve plaatsing ballonocclusiekatheters" (NTOG 9, 2013)

Reactie op 'Beter mee dan om verlegen?'
dr. M.W.M. de Laat gynaecoloog-perinatoloog
dr. I.M. de Graaf gynaecoloog
dr. J.W. Ganzevoort gynaecoloog-perinatoloog
prof. dr. J. A. Reekers interventie radioloog
prof. dr. J. A.M. van der Post gynaecoloog-perinatoloog.
Allen AMC, Amsterdam

Met belangstelling lazen we het artikel van Martens et al. in het NTOG van november 2013 over
preventieve plaatsing van ballonocclusiekatheters
bij placenta previa1. Publicatie van een retrospectieve serie over dit onderwerp kan ons inzicht in
het te voeren beleid met betrekking tot deze complexe casuïstiek vergroten. Wij zijn het echter
niet eens met de conclusies die de auteurs trekken uit de gepresenteerde casus.
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De auteurs stellen dat preventief plaatsen van ballonocclusiekatheters in de arteria iliaca interna preoperatief de hoeveelheid bloedverlies bij een sectio
zou kunnen verkleinen bij een placenta previa.
Ze beschrijven een niet-gerandomiseerde pilotstudie,
uitgevoerd zonder controlegroep, waarbij patiënten
na het verlenen van informed consent deze invasieve
ingreep ondergingen voorafgaand aan een sectio. Of
een medisch-ethische toetsingscommissie deze studieopzet heeft geaccordeerd wordt niet vermeld.
De studiegroep bestaat uit 40 patiënten, gepland
voor een primaire sectio met preventieve plaatsing
van arteriële ballonocclusiekatheters. Hiervan werden er onder andere twaalf geëxcludeerd omdat de
ballonnen al waren opgeblazen voor de geboorte van
de placenta, en twee vanwege peroperatief falen van
de katheters. Na exclusie van deze interessante patiënten, analyseren zij de gegevens van 28 patiënten.
Het ontbreken van een controlegroep is problematisch. Bij 19 van de 28 patiënten in deze studie
bleef het bloedverlies na geboorte van de placenta
beperkt en waren de ballonkatheters achteraf gezien
niet nodig. Bij de negen patiënten die potentieel baat
hadden bij de occlusiecatheters waren in zes gevallen aanvullende maatregelen nodig om het bloedverlies te stoppen: sulproston intraveneus, methylergometrine, sulproston lokaal, en eenmaal het
inbrengen van een bakriballon. Slechts bij drie van
de negen patiënten was alleen het opblazen van
de ballonnen afdoende om de bloeding te stoppen.
Door het ontbreken van een controlegroep is niet te

beoordelen wat het aandeel van de occlusiekatheters is ten aanzien van het stoppen van het overmatige bloedverlies, en wat het aandeel van de overige
genomen maatregelen is.
De vraag in hoeverre preventieve katheterplaatsing
zinvol is om bloedingscomplicaties te voorkomen,
en in hoeverre deze behandeling kosteneffectief is,
kan met deze studieopzet niet worden beantwoord.
De auteurs concluderen echter dat de methode van
preventieve plaatsing van occlusiekatheters effectief
is. Daarnaast concluderen ze dat de methode veilig
is met een geringe kans op complicaties. Ze beschrijven echter dat een aanzienlijk deel van de patiënten
het plaatsen van de katheters als 'onaangenaam'
heeft ervaren. Tevens beschrijven ze zelfs een ernstige complicatie, namelijk een dissectie van de arteria iliaca interna, waarvoor meermaals stentplaatsing
nodig was.
Er wordt een literatuuroverzicht gerapporteerd om
te onderbouwen dat de risico’s van een dergelijke
ingreep gering zijn. De zoekstrategie en inclusie- en
exclusiecriteria voor de studies worden in het artikel
niet beschreven.
In de geciteerde studies werden de katheters ten
behoeve van ballonocclusie of embolisatie preoperatief geplaatst bij patiënten waarbij de kans op een
massale fluxus bij sectio of een andere obstetrische
ingreep verhoogd werd geacht. Voornaamste indicatie hiervoor was een vermoeden op een placenta
accreta/increta/percreta (hierna genoemd accreta),
waar veelal een hysterectomie aansluitend aan sectio caesarea werd gepland en uitgevoerd.
De opzet van deze studies is heterogeen. In een aantal studies ontbreekt een controlegroep, net als in de
huidige pilotstudie.
In de drie studies waarin een controlegroep beschreven wordt met gelijksoortige pathologie als de interventiegroep, te weten placenta previa en/of accreta,
wordt in twee studies geen enkel voordeel gezien
van preventieve plaatsing van occlusiekatheters ten
aanzien van hoeveelheid bloedverlies, noodzaak tot
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bloedtransfusie, eenheden erythrocytentransfusie en
opnameduur van patiënten, en wordt ook geen trend
gezien in de richting van een voordeel van interventie2,3. In een kleine studie wordt wel een verschil in
hoeveelheid bloedverlies gevonden ten gunste van
preventieve ballonocclusie, met slechts een gering
verschil in noodzaak tot bloedtransfusie4.
In de studies uit het literatuuroverzicht worden een
aantal ernstige complicaties gemeld van de katheterplaatsing (in de grootste studie bij 15% van de
patiënten; Shrivastava et al3). Complicaties die kunnen optreden bij katheterisatie: postembolisatiesyndroom (self-limiting koorts, pijn), thrombo-embolieën
arteria iliaca, ischemie been, necrose blaaswand/rectum, cauda equina syndroom, sciatica, lokaal hematomen, dissectie en valse aneurysmata arteria iliaca
en arteria femoralis. Daarnaast is er nog de foetale
stralenbelasting.
Hoewel de auteurs stellen dat preventief geplaatste
katheters te verkiezen zijn boven een spoedplaatsing
indien een fluxus optreedt, blijft de titelvraag: 'beter
mee dan om verlegen?' in het artikel onbeantwoord.
Wij zijn van mening dat op basis van de gepresenteerde resultaten, en de resultaten uit het literatuuroverzicht, geconcludeerd moet worden dat er geen
plaats is voor het plaatsen van preventieve preoperatieve ballonkatheters, tenzij in gerandomiseerd
gecontroleerd studieverband. Echter, aangezien de
niet-gerandomiseerde case-controleseries weinig tot
geen voordeel laten zien van preventieve plaatsing,
en de ingreep niet zonder risico is voor patiënten, is
het zelfs discutabel of er genoeg reden is om tot een
gerandomiseerde gecontroleerde trial over te gaan.
Wellicht ten overvloede willen we nog benadrukken
dat het nut van afsluiting door middel van embolisatie van de arteria uterina of het anterior segment van
de arteria iliaca interna, bij acute postpartum bloedingen wel een bewezen zeer effectieve uterussparende en soms ook levensreddende ingreep is.

Twee occlusieballonnen in de arteria iliaca
interna links en rechts, niet geïnsuffleerd.

Referenties
1. Martens M. et al. Preventieve plaatsing ballonocclusiecatheters bij placenta praevia; Beter mee
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2. Bodner L.J. et al. Balloon-assisted occlusion of the
internal iliac arteries in patients with placenta
accreta/percreta. Cardiovasc Intervent Radiol.
2006 May-Jun;29(3):354-61.
3. Shrivastava V. et al. Case-control comparison of
cesarean hysterectomy with and without
prophylactic placement of intravascular balloon
catheters for placenta accreta. Am J Obstet
Gynecol. 2007 Oct;197(4):402.e1-5.
4. Tan C.H. et al. Perioperative endovascular internal
iliac artery occlusion balloon placement in
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Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van
(financiële) belangenverstrengeling.
Zie naschrift van de auteurs op bladzijde 486.
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"Preventieve plaatsing ballonocclusiekatheters" (NTOG 9, 2013)

Naschrift van de auteurs
drs. M. Martens anios
dr. J.M.J. Sporken gynaecoloog
dr. A.H.M. Molenaar interventie radioloog
dr. P.H. Haarbrink interventie radioloog
allen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Hartelijk dank voor het zorgvuldig bestuderen van
ons manuscript, graag willen wij hierop reageren.
Allereerst, ons manuscript beschrijft inderdaad een
niet-gerandomiseerde studie zonder controlegroep,
echter het is geen retrospectieve serie zoals u in uw
reactie stelt maar een prospectief opgezette pilot
studie. De pilot is door ons opgezet juist omdat in
de literatuur weinig over dit onderwerp is terug te
vinden is (in Nederland zelf alleen van Pistorius et
al.), terwijl de mogelijkheden van preventieve plaatsing van ballonocclusiekatheters zowel in academische en niet-academische ziekenhuizen ruimschoots
voorhanden zijn. Een gerandomiseerde studie met
controlegroep had en heeft inderdaad de voorkeur,
maar het bleek al bij aanvang van de studie onmogelijk om deze studie in multicenterverband (vanwege
onvoldoende aantallen in onze kliniek) op te zetten.
Dit onder andere omdat men in andere klinieken in
geval van geplaatste ballonocclusiekatheters bij placenta praevia al bij voorbaat overging tot insufflatie,
ongeacht de hoeveelheid bloedverlies. Juist na deze
publicatie zou een gerandomiseerde studie, vanuit het Consortium opgezet, gewenst zijn en daarin
willen wij uiteraard graag participeren. Daarin kan
mogelijk ook een antwoord gevonden worden op de
terechte vraag of en hoe de invloed van de aanvullende (medicamenteuze) maatregelen is.
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In onze studie hebben wij inderdaad weinig complicaties gezien. Het feit dat het plaatsen van de katheters door een aanzienlijk deel van de patiënten als
'onaangenaam' ervaren is, is onzes inziens eerder
een bevinding uit onze studie dan een complicatie,
zoals u vermeldt in uw reactie. Er was wel sprake
van één ernstige complicatie; of deze te wijten is aan
het feit dat bij de patiënte tweemaal de ballonocclusiekatheters werden geplaatst weten wij niet, en ook
hierop is in de literatuur geen antwoord te vinden.
Uiteraard waren wij zelf ook erg geïnteresseerd in
de ervaringen van anderen; het is echter tot onze
spijt niet gelukt om vergelijkbare casus via een literatuursearch te vinden. Wij hebben er daarom voor
gekozen u, ter verdieping, een overzicht te presenteren van diverse studies die gebruik maken van ofwel

preventieve plaatsing van ballonocclusiekatheters
ofwel embolisatie, met als resultaat inderdaad een
heterogene opsomming van studies. Geen enkele
studie beschrijft een groep met alleen patiënten met
placenta praevia, derhalve kunnen conclusies over
effectiviteit niet geëxtrapoleerd worden. Zoekstrategie, inclusie- en exclusiecriteria voor de studies zijn
inderdaad niet uitvoering beschreven omdat wij door
voorgeschreven instructies over lengte en aantal
woorden m.b.t. publicatie beperkt werden.
Wij zijn het niet eens met de stelling in uw reactie
dat er geen plaats is voor het plaatsen van preventieve preoperatieve ballonocclusiekatheters bij placenta praevia, of dat het zelfs discutabel is voor het
uitvoeren van een gerandomiseerde trial, zolang ook
deze trial nog niet heeft plaatsgevonden. Onze ervaring met peroperatieve plaatsing van katheters met
embolisatie op het moment van een manifeste fluxus
zijn zodaning dat deze keuze duidelijk inferieur is
aan het preoperatief plaatsen. Preoperatieve plaatsing kan in totaal andere omstandigheden en setting
worden uitgevoerd. Vandaar dat het vraagteken achter de zin 'beter mee dan om verlegen' op het einde
van de publicatie vervaagt.
Tenslotte wordt gesteld dat afsluiting d.m.v. embolisatie van de arteria uterina of het anterior segment
van de arteria iliaca interna bij een acute postpartumbloeding een wel bewezen en zeer effectieve uterussparende en levensreddende ingreep is. De complicaties die u beschrijft bij ballonocclusie kunnen bij een
embolisatie ook zeker optreden. Hoeveel ernstiger
de complicaties kunnen zijn in deze situatie zijn wij
voornemens op korte termijn te publiceren in een case
report.
Met deze reactie hopen wij dat u de antwoorden
heeft gevonden die u zocht.
Contact
drs M. Martens
e martje_martens@hotmail.com
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ISPOG-congres Berlijn

'Dabei sein ist mitmachen'
dr. E.R. Nijhuis AIOS seksuologie en psychosomatiek, UMCG (namens WPOG bestuur)

'The Brain - The body - The society' was het
thema van het 17e congres van de International
Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology (ISPOG) in Berlijn in mei van dit jaar. Een
grote Nederlandse delegatie bezocht op het congres. Liefst vier symposia van Nederlandse origine waren onderdeel van het heel gevarieerde
programma; hieronder die vier nader uitgelicht.

Perinatale psychiatrie
Ten eerste een symposium over perinatale psychiatrie, georganiseerd door Mijke Lambregtse-van
den Berg, psychiater in het Erasmus MC en voorzitter van het LKPZ (Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap; www.lkpz.nl). In dit symposium vertelde Joke Schutte, gynaecoloog uit de
Isala klinieken in Zwolle, over maternale sterfte als
gevolg van psychiatrische aandoeningen. Erasmus
MC promovenda Chantal Quispel en gynaecoloog
Tom Schneider vertelden over de implementatie
van een nieuw instrument (Mind2Care) en bijbehorend protocol (SITU) om in vier stappen zwangeren met psychopathologie, psychosociale- en/of
verslavingsproblematiek te screenen en naar zorg
te leiden. Michael O’Hara, hoogleraar psychologie
aan de Universiteit van Iowa (USA), gaf een overzicht van de mogelijke behandelingen voor postpartumdepressie en de resultaten hiervan, voor zover
bekend. Tot slot vertelde Teri Pearlstein, psychiater
en associate-professor aan de Brown University,
Providence (USA), over de invloed van psychotrope
medicatie van de moeder op de foetale en perinatale ontwikkeling.

Sex op de bekkenbodem
Later die dag volgde het symposium 'Sex on the
pelvic floor', georganiseerd door Annette ter Haar,
gynaecoloog uit het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, samen met Jeroen Dijkstra, gynaecoloog uit
de Isala Klinieken in Zwolle. Sushma Srikrishna, urogynaecoloog uit het London Bridge Hospital beet het
spits af met haar voordracht 'Can sex survive pelvic
floor surgery'. De belangrijkste boodschap was dat
seksuele dysfunctie al bij 50% van de patiënten vóór
de prolapsoperatie aanwezig is en dat het belangrijk

is om het beoogde doel van de operatie goed met de
patiënt te bespreken. Ook gaf ze aan dat het behandelen van urogenitale veroudering (door oestrogeensuppletie) onderbelicht wordt, maar een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de vermindering van incontinentieklachten en dyspareunie.
Astrid Vollebregt, gynaecoloog in het Spaarne ziekenhuis, presenteerde de resultaten van haar gerandomiseerd onderzoek (RCT) waarin patiënten met een
cystocele random werden behandeld: een groep met
een voorwandplastiek, de andere groep met een
anterior mesh. Hieruit bleek dat prolapschirurgie
m.b.v. mesh bij 20% leidde tot ontstaan of verergeren van dyspareunie, t.o.v. 5% na een voorwandplastiek. De mesh leidde bij 20% tot verminderde lubricatie. Na een voorwandplastiek was dit 5%.
Marielle Lakeman, AIOS in het AMC, vertelde over
haar promotieonderzoek naar het effect van bekkenbodemchirurgie op de vaginale sensibiliteit,
vasocongestie en het seksueel functioneren. Zij
toonde aan dat een vaginale uterusextirpatie in
vitro leidt tot verminderde vaginale sensibiliteit en
vasocongestie. Subjectief was er geen verschil in
seksueel functioneren.
Viviane Dietz, gynaecoloog in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, gaf een mooi overzicht van alle
RCT’s die een antwoord geven op de vraag wat het
effect is van prolapschirurgie op het seksueel functioneren. De conclusie was dat prolapschirurgie m.b.v.
eigen weefsel het seksueel functioneren ongemoeid
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laat of juist verbetert. Wel ontstaat na een achterwandplastiek bij 17-20% van de vrouwen dyspareunie en ook bij 12,5% van de vrouwen die een voorwandplastiek ondergaan. Bij meshchirurgie worden
ongeveer dezelfde getallen gezien. Over het optreden
van seksuele problemen na posteriormeshchirurgie
zijn te weinig studies gedaan om conclusies te kunnen trekken.
De sessie werd afgesloten door Ellen Laan, psycholoog-seksuoloog in het AMC, die ons leerde waarom
seksueel plezier en orgasme bij vrouwen niet slechts
een 'bonus' is van seksuele activiteit, maar een voorwaarde om pijnloos te kunnen (blijven) vrijen.

Vaginisme en dyspareunie
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Het derde Nederlandse symposium werd georganiseerd door Willibrord Weijmar Schultz, hoogleraar psychosomatische obstetrie en gynaecologie,
bij het UMCG. Hij had vier sprekers uitgenodigd die
eigen onderzoeksresultaten presenteerden op het
gebied van Genito-/Pelvic Pain/Penetration Disorders
(GPPPD), de overkoepelende term voor vaginisme en
dyspareunie in de nieuwe DSM-5.
De sessie werd geopend door Charmaine Borg, psycholoog en promovenda aan de Rijksuniversiteit
Groningen, die onderzoek doet naar de relatie tussen vaginisme en negatieve emotionele reacties. Walging blijkt een belangrijke emotionele reactie te zijn
bij deze patiënten. Zij gaf een helikopterview van al
haar studies op het gebied van vaginisme en walging.
Elke Reissing, psycholoog-seksuoloog werkzaam bij
de universiteit van Ottawa (Canada) liet de resultaten
zien van haar onderzoek naar het seksuele gedrag
van patiënten met primair vaginisme, dyspareunie
en gezonde vrouwen. Hoewel er duidelijk verschillen
waren in gedrag en cognities van vrouwen met en
zonder GPPPD, werden er geen verschillen gevonden
in vulvaire doorbloeding tijdens blootstelling aan een
erotische film.
Stephanie Both, psycholoog werkzaam bij het LUMC,
toonde resultaten van haar onderzoek naar de vaginale doorbloeding en spierspanning bij vrouwen met
oppervlakkige dyspareunie, vergeleken met gezonde
vrouwen. Haar resultaten lieten zien dat er geen verschil is tussen de groep patiënten met dyspareunie
en de controlegroep op het gebied van rustspanning
in de bekkenbodem en vaginale doorbloeding, maar
dat er wel een duidelijk hogere spanning is in de
bekkenbodem bij dreiging met een pijnstimulus. Dit
betekent dat er bij patiënten met dyspareunie sprake
is van een verstoorde spierrespons op bekkenbodemniveau bij pijndreiging. Deze interessante bevinding verklaart mogelijk waarom bekkenfysiotherapie
soms onvoldoende is voor behandeling van dyspareunie. Ten slotte presenteerde Kor Spoelstra, artsonderzoeker bij het UMCG, de resultaten van een
studie waarin gebruik werd gemaakt van een nieuw
apparaat met geavanceerde microsensors waarmee

intravaginale druk en reflectoire activiteit kan worden gemeten over de gehele lengte van de vagina. In
een sample van zestien gezonde vrouwen kwam hij
tot de ontdekking dat er in de vagina, analoog aan
het anale kanaal en de urethra, mogelijk sprake is
van twee sfinctermechanismen: een oppervlakkig
gelegen en een dieper gelegen sfinctermechanisme.
Wellicht heeft deze veelbelovende bevinding implicaties voor onze kennis over GPPPD. Onderzoek met
dit nieuwe apparaat in een groep vrouwen met dyspareunie en vaginisme is in volle gang.
Het ISPOG-congres werd afgesloten met een symposium over onderwijs in psychosomatiek aan gynaecologen in opleiding, georganiseerd door M. Caroline
Vos, gynaecoloog-oncoloog, werkzaam in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.
Vanuit Brits, Zwitsers en Nederlands perspectief
werd verteld hoe er in verschillende landen wordt
omgegaan met het integreren van psychosomatiek in
de opleiding tot arts en tot medisch specialist. Zelfs
binnen de EU wordt er verschillend omgegaan met
het onderwijs in psychosomatiek aan artsen. Vanuit
Nederland werden de ervaringen geëvalueerd met de
trainingscaroussel die de verschillende opleidingsclusters heeft aangedaan om met name de competentie communicatie te onderwijzen. De onderwijsmiddagen werden positief gevonden. Omdat op deze
manier, bij een behoorlijke inspanning toch onvoldoende AIOS worden bereikt, krijgt dit model echter
geen vervolg. Momenteel wordt er gewerkt aan een
landelijke cursus voor AIOS waarin alle onderwerpen
binnen de psychosomatiek aan bod zullen komen

Verdere training
Tot slot introduceerde Vivian Pramataroff-Hamburger
namens de ‘Educational Commitee' (EC) van de ISPOG
de survey, die in verschillende landen is uitgevoerd
en de plannen voor verdere training en scholing via
ISPOG. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt
worden van e-learning. Iedereen die hier interesse in
heeft wordt aanbevolen www.ispogacademy.ahmas.nl
te bezoeken, waar illustratieve filmpjes en e-learning
modules te vinden zijn.
Mocht u na het lezen van bovenstaande enthousiast
zijn geraakt, dan moet u nog even geduld hebben.
ISPOG-symposia worden driejaarlijks georganiseerd.
Het volgende congres wordt gehouden in Granada,
Spanje, mei 2016. Save the date.
Correspondentie
dr. E.R. Nijhuis, gynaecoloog Nij Smellinghe
ziekenhuis in Drachten
e nijhuiser@gmail.com
Belangenverstrengeling
De auteur verklaart dat er geen sprake is van
(financiële) belangenverstrengeling.
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Wat komt er uit de PAN?

Afname van kindsbewegingen tijdens
de zwangerschap
In 2010 is in Nederland de audit van perinatale
sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. Het Tijdschrift
voor Verloskundigen en het NTOG presenteren
een rubriek met casuïstiek en aanbevelingen uit
de audit, ‘Wat komt er uit de PAN’. In deze aflevering staat ‘minder leven voelen’ centraal.

Waarom dit onderwerp?
Zwangere vrouwen voelen al vroeg in de zwangerschap kindsbewegingen. Afname van kindsbewegingen (ook wel aangeduid als ‘minder leven voelen’)
kan een signaal zijn dat de conditie van het kind
minder goed wordt. Goede cliëntenvoorlichting over
waarop moet worden gelet en een duidelijk verloskundig beleid, kunnen bijdragen aan het eerder en
beter herkennen van kinderen met een minder goede
conditie.
Uit perinatale audits, in Nederland en elders,1,2 is
bekend dat perinatale sterfte, en dan vooral foetale
sterfte, vaak vooraf gegaan wordt door een periode
van afnemende kindsbewegingen. Daar werd niet
altijd even adequaat op gereageerd: soms wachtte de
zwangere vrouw te lang voor ze contact opnam,
soms reageerde de verloskundige of gynaecoloog
niet alert.

Informatie vanuit de Perinatale audit
(PAN rapporten)?
Tijdens de audit blijkt dat cliënten signalen vaak niet
herkennen of niet weten hoe te handelen. Hierdoor
gaat er tijd verloren. De Stuurgroep Zwangerschap en
Geboorte3 heeft ervoor gepleit dat iedere zwangere
tijdig kan herkennen dat er ‘iets’ aan de hand kan
zijn; ze moet signalen kunnen interpreteren en weten
hoe ze moet handelen. Het geven van belinstructies
is daarin belangrijk.
Ook uit de audit komt de aanbeveling om richtlijnen
te ontwikkelen hoe om te gaan met afname van
kindsbewegingen.4

Commentaar opstellers richtlijn
Wij vroegen de opstellers van de richtlijn, Pien Offerhaus, Diny Kolkman, Jan Jaap Erwich en Annemieke
Middeldorp om commentaar
Een concrete aanbeveling uit de audit is om een
multidisciplinaire richtlijn Minder leven voelen, inclusief een patiënteninformatiefolder te ontwikkelen.1 Dit
onderwerp is in het najaar 2012 door de KNOV en
NVOG opgepakt en heeft geleid tot de eerste door de
KNOV en NVOG gezamenlijk ontwikkelde richtlijn. De
multidisciplinaire richtlijn geeft advies en doet aanbevelingen over het signaleren van verminderde kinds-

Casus
Zwangerschapsduur 37-40 weken. Neonatale sterfte (dag 1-6).
Substandaard factor: de zwangere belde pas nadat zij 40 uur geen kindsbewegingen meer had gevoeld.
Classificatie doodsoorzaak: ReCoDe: foetale asfyxie. Tulip: placenta pathologie-ontwikkeling
Relatie met de sterfte: zoals vastgesteld door de lokale auditgroep: zeer waarschijnlijk.
Betrokken zorgverleners: verloskundige eerste lijn.
Omstandigheden aangegeven in aanvullende vragen: Geboortegewichtspercentiel p2,3 -5. Tijdens de
zwangerschap was er geen twijfel aan de foetale groei, er is wel echoscopie verricht in tweede/derde trimester.
Oorzakelijke factoren: de zwangere belde laat mogelijk omdat zij een drempel ervoer om de
verloskundige te bellen. Misschien was de zwangere onvoldoende geïnformeerd. Er is geen eenduidige
informatievoorziening over ‘kindsbewegingen’ (hoe vaak, vanaf wanneer, herhaling van het advies tijdens
de volgende controles).
Conclusie lokale audit: indien de zwangere eerder aan de bel getrokken had, was de baby mogelijk in een
betere conditie geweest bij de geboorte. Er moet betere informatie gegeven worden aan de zwangere over
het belang van het voelen van kindsbewegingen, over wat normaal is en hoe met afwijkingen hiervan om te
gaan.
Aanbevelingen lokale audit: de drempel om contact te zoeken met de verloskundige moet lager worden.
Dat kan door de aanspreekbaarheid te benadrukken. Voor de zwangere moet betere informatie zijn over
het belang van het voelen van kindsbewegingen. Zij moet instructies krijgen hoe hiermee om te gaan. Stel
regionaal een gestructureerd protocol op over ‘afname kindsbewegingen’ in afwachting van de in de maak
zijnde landelijke richtlijn.
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bewegingen en de begeleiding van zwangere vrouwen
die zich hiermee melden bij een verloskundig zorgverlener. De richtlijn is een aanvulling op de afspraken over dit onderwerp in de Verloskundige Indicatielijst en is bedoeld voor alle zorgverleners die pre
natale zorg verlenen.5 Het uiteindelijke doel is om
een bijdrage te leveren aan het terugdringen van perinatale sterfte en in het bijzonder de foetale sterfte tijdens de zwangerschap. Naast de richtlijn is een patiënteninformatiefolder ontwikkeld. De focus van deze
folder ligt op het leren kennen van de baby: wat is
normaal in het voelen van kindsbewegingen?
Als basis voor de richtlijn en de folder is gebruik
gemaakt van bestaande richtlijnen en ervaringen met
patiënteninformatiefolders over dit onderwerp.6,7 Dit
is ook de reden waarom de richtlijn in korte tijd ontwikkeld kon worden. Op 25 april 2013 heeft een invitational conference plaatsgevonden, waarin de conceptteksten van de richtlijn en de patiënten informatiefolder zijn besproken. De aanwezige verloskundigen, gynaecologen, richtlijnontwikkelaars en docenten
hebben commentaar geleverd op de tekst van de
richtlijn. Een aantal suggesties is verwerkt en tevens
zijn tijdens de invitational conference ideeën geopperd over implementatie van de richtlijn, gebaseerd
op ervaringen uit Groningen.
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Voorafgaand aan de invitational conference is de
patiënteninformatiefolder getest in een kleine groep
zwangeren. Studenten van de academie voor Verloskunde in Maastricht (AV-M) hebben een aantal zwangeren bevraagd over de folder. In de gebruikte vragenlijst was speciale aandacht voor het onderwerp:
patient-delay. Het voorkomen van patient-delay is
één van de doelen van het informeren van zwangeren. Hoewel het om een kleine pilot gaat, concluderen we daaruit voorzichtig dat het advies om contact
op te nemen als je ongerust bent én de 24 uur
bereikbaarheid van de zorgverlener belangrijke informatie is voor de zwangere.
Tijdens de invitational conference is enthousiast
gereageerd op de richtlijn en de patiënten informatiefolder. Tips die gegeven zijn over de folder: maak
deze beschikbaar in diverse talen en overweeg een
folder op basis van plaatjes voor laaggeletterden.
De richtlijn (in combinatie met de patiënten informatiefolder) is na verwerking van de ingebrachte commentaren in oktober aangeboden aan de besturen

van de KNOV, NVOG en de VVAH. De verenigingen
stellen vervolgens op de voor hen gebruikelijke wijze
de richtlijn vast.

Concrete aanbevelingen
Verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap:
• Leer zwangeren zich bewust te zijn van hun
baby’s individuele bewegingspatroon. Als zij
bezorgd zijn over een vermindering of een
verandering van de kindsbewegingen, kunnen
zij het best contact opnemen met hun verloskundig zorgverlener
• Iedere zorgverlener dient aandacht te besteden
aan een melding van afname van de kindsbewegingen door de zwangere. Dezelfde dag dient
vastgesteld te worden of de zwangere gerustgesteld kan worden, of dat er reden is om uitgebreider onderzoek te doen naar de foetale conditie
• Zorgverleners dienen zich ervan bewust te zijn
dat, hoewel de kindsbewegingen een plateau
bereiken bij een zwangerschapsduur van 32
weken, er in de tweede helft van het derde
trimester geen afname is van de frequentie van
kindsbewegingen
Informatievoorziening belinstructie:
• Alle zorgverleners spreken met iedere vrouw
door wanneer ze moet bellen en naar wie.
• Alle zwangere vrouwen ontvangen deze bel
instructies mondeling en schriftelijk.
• Op belangrijke plaatsen in de verloskundige
praktijken en ziekenhuizen zijn folders en
posters met belinstructies duidelijk zichtbaar.
Rubrieksredactie, in samenwerking met
Diny Kolkman MSc, verloskundige en hoofd van
het Team Richtlijnontwikkeling van de KNOV
Dr. Annemieke Middeldorp, gynaecoloog te
LUMC Leiden, lid Otterlo werkgroep NVOG
Meer informatie
dr. J. van Dillen e uitdepan@perinataleaudit.nl
Voor referenties kijk op www.perinataleaudit.nl
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Verloskundige zorg in Nederland anno 2013

Het moet niet veel gekker worden
Prof. dr. J. G. Nijhuis gynaecoloog-perinatoloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Recent zijn in Nederland twee verloskundigen
berispt, een derde (holistische) verloskundige
werd geschorst en haar inschrijving wordt doorgehaald. Deze tuchtzaken hebben tot veel commotie geleid. De KNOV vroeg voor haar tijdschrift
een aantal professionals uit de zorgketen om een
reactie. Professor Jan Nijhuis schreef er een.1
Speciaal voor het NTOG plaatste de auteur zijn
reactie in een bredere context.
Deze tuchtzaken zijn openbaar en terug te vinden
op 'tuchtrecht.nl'. Ze betreffen steeds zwangeren die
niet in het ziekenhuis wensen te bevallen. Er is een
zwangere die van een tweeling bevalt en bij 8 cm
ontsluiting ‘onder dwang’ naar het ziekenhuis gaat
en daar vanwege stuitligging met voorliggende navelstreng alsnog een keizersnede ondergaat met goede
afloop. Een tweede zwangere bevalt, op afstand
begeleid, thuis van een premature monochoriale
tweeling; wel een goede afloop, maar onderkoeling,
geen vit K, etc. De derde casus betreft een fluxus
post partum in bad: de ernst van de situatie wordt
onderschat en de kraamvrouw belandt in shock in
het ziekenhuis waar een manuele placentaverwijdering wordt verricht. De laatste casus betreft een
vaginale stuitbevalling (in bad) waarbij een ernstig
asfyctisch kind geboren wordt, dat uiteindelijk in
het ziekenhuis overlijdt. De tuchtrechter verwijt de
verloskundigen vooral dat zij niet bekwaam zijn om
risicovolle bevallingen te begeleiden, dat zij onvoldoende gedaan hebben om de zwangeren toch door
de tweede lijn te laten begeleiden en dat er onvoldoende dossiervorming is.

'Vreemde verzoeken'
Wat deze zaken gemeen hebben, is dat het verzoek
van de zwangere niet overeenkomt met wat de professional kan bieden, en de vraag is dus of je daarin
wel of niet ‘meegaat’ en onder welke omstandigheden. 'Vreemde verzoeken' kunnen ook ons als gynaecologen bereiken en het is goed om daar nog eens
op te reflecteren.
In onderwijssituaties spreken we vaak over de grenzen van ons vak, zowel praktisch als ethisch. Juist de
meest vreemde of ingewikkelde problemen zetten
ons aan het denken over ons handelen. Als zich dan
in werkelijkheid (een minder groot) probleem voor-

doet, kun je met gezond verstand handelen.
Een belangrijk voorbeeld is de zwangere Jehova
getuige die aangeeft alle bloedproducten te weigeren. Voor deze situatie bestaan in de meeste ziekenhuizen protocollen. De zwangere (en de getuigen)
bevestigen schriftelijk welke producten wel en welke
niet toegediend mogen worden. De zwangere zal ook
voor een consult naar de anesthesioloog gaan, omdat
deze ook bij de situatie betrokken kan worden. Eventueel is hulp van de hematoloog nodig om tegen het
einde van de zwangerschap een zo hoog mogelijk
hemoglobinegehalte te hebben. Voorts is het van
belang om de zwangere te melden dat elke specialist
behandeling kan weigeren op basis van het verschoningsrecht, dus hoe meer hulp vooraf geregeld kan
worden, des te groter de kans op een adequaat team
als de bevalling zich aandient. Tenslotte moet echt
doorgevraagd worden wat de zwangere wil, als zij
echt dood dreigt te gaan. De vrees dat dit te confronterend is, staat niet in verhouding tot de mogelijke
grote gevolgen. Ik heb een Jehovagetuige begeleid die
bij ‘doorvragen’ aangaf, dat als het er echt om zou
gaan, ze wel bloed zou willen…

'Cry for help'
In mijn carrière heb ik één casus meegemaakt waarbij in de derde lijn een jonge vrouw overleed ten
gevolge van een molazwangerschap. Haar man was
geen Jehovagetuige, haar dochtertje drie maanden
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oud. Nooit raak je dit beeld meer helemaal kwijt.
Recenter is de casus van een zwangere die tijdens
haar eerste bevalling door de verloskundige verwezen werd en waarbij terloops gemeld werd dat ze
Jehovagetuige was. Geen vooroverleg, geen verklaringen, potentieel zeer gevaarlijk. De verloskundige gaf
aan dat zij niet had kunnen weten wat er aan zorg
vooraf had kunnen of moeten gebeuren, omdat ze
niet eerder een zwangere Jehovagetuige had begeleid. De belangrijkste les: als je het probleem niet
kent of als je het niet zeker weet: ‘cry for help’.
Een andere ‘nachtmerrie’ is de zwangere die tijdens
een bevalling een keizersnede weigert. Ook dat is
in Nederland voorgekomen met foetale sterfte als
resultaat. Ook in een dergelijk geval geldt natuurlijk
‘cry for help’: roep een tweede gynaecoloog die de
indicatie nog eens uitlegt, controleer of de zwangere
(en de partner) het probleem wel ten volle begrijpen, laat een anesthesist uitleggen wat hij kan doen,
bel de raad van bestuur om ze te informeren over
de mogelijke calamiteit, eventueel ook de jurist van
het ziekenhuis, etc. Leg vervolgens alle acties goed
vast om te laten zien dat je echt je uiterste best hebt
gedaan om helder te maken dat de keizersnede echt
noodzakelijk is. Veel andere mogelijkheden zijn er
niet. Je kunt geen keizersnede uitvoeren als de zwangere dat niet wil, want je mag als arts de integriteit
van haar lichaam niet schenden, en het belang van
de ongeborene is daaraan ondergeschikt.
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Deze overwegingen helpen te begrijpen waarom
ik vind dat het 'niet gekker moet worden'. In de
vier gevallen (twee tweelingbevallingen, een stuitbevalling en een vastzittende placenta met een
vitale fluxus post partum) ontbreekt elke vorm van
samenhangend en kwalitatief goed beleid.
Onder het mom dat elke vrouw zelf mag kiezen hoe
en met wie ze wil bevallen van haar kind, worden
alle professionele spelregels met voeten getreden.
De verloskundigen gaan mee met de zwangere, terwijl het hun plicht is, net als in bovengenoemde
voorbeelden, helder te maken dat de wens van de
zwangere onrealistisch is. Juist tweelingbevallingen
en stuitbevallingen maken kennis van het hele leerboek ‘Verloskunde’ noodzakelijk: dit zijn, en dat zal
niemand ontkennen, hoogrisicobevallingen. De verloskundige heeft een aantal mogelijkheden om deze
problemen te voorkomen. De verloskundige kan
de behandelingsovereenkomst beëindigen en de
zwangere verwijzen naar huisarts of gynaecoloog.
De verloskundige mag dit doen omdat ook in het
vademecum staat dat een cliënte een verloskundige
niet kan verplichten te handelen in afwijking van
de professionele standaard. Natuurlijk is het moeilijk om een zwangere bijstand te onthouden, maar
meegaan in verkeerd beleid is niet de oplossing.
Wel professioneel is dat de verloskundige, liefst ook
met betrokkenheid van de huisarts, met de specia

list om tafel gaat, en samen met de zwangere en
haar partner de verschillende scenario’s doorspreekt. Dit eerste gesprek kan ook nog buiten het
ziekenhuis in een neutrale omgeving plaatsvinden.
Het gekke in deze casus is dat de begeleiding van
de tweelingzwangerschappen wel door de gynaecoloog werd verzorgd, alleen hadden de zwangere en
de verloskundige niet gemeld dat een thuisbevalling
het ultieme doel was. Als het ‘eigen’ ziekenhuis niet
met de zwangere in contact kan of mag komen (op
basis van eerdere ervaringen), dan kan de zwangere
ook verwezen worden naar een ziekenhuis op iets
grotere afstand. In Nederland kunnen 12 miljoen
mensen kiezen uit twee ziekenhuizen binnen een
afstand van 30 minuten, dus dat kan het probleem
niet zijn. Het ‘andere ziekenhuis’ kan ook gebruikt
worden voor een second opinion, als de zwangere
van mening is dat het voorgestelde beleid (keizersnede bij tweeling met het eerste kind in stuit) niet
volgens de norm is. En, in het ene ziekenhuis is
anno 2013 een vaginale baring bij een kind in stuitligging ‘gewoner’ dan in het andere. De vraag is ook
of de zwangere haar verwijskans wist, en de kans
op een keizersnede (bij poging tot vaginale baring
50%). De gesprekken hebben niet plaatsgevonden,
en het tuchtcollege geeft nog aan dat de verslaglegging daaromtrent ook onder de maat was. De verloskundige die de stuitbevalling zou begeleiden, gaf
aan in twintig jaar drie stuitbevallingen te hebben
bijgewoond, dit was de eerste na haar opleiding tot
verloskundige. Ook hiervoor geldt dat zij derhalve
niet bekwaam was en dus niet bevoegd. Tenslotte
dient men uit calamiteiten te leren, maar volgens
het college schrijft de verloskundige in een brief
aan de inspectie: ‘Ik ben niet van plan de wijze
waarop ik werk te veranderen. Ik geloof er niet in
dat mijn manier van werken meer risico met zich
meebrengt, juist het tegenovergestelde (…)'.

Conclusie
Alles overziend blijft ‘cry for help’ in moeilijke situaties de eerste oplossing. Probeer wel in gesprek
te blijven, maar beroep je op de professionele
standaarden die we met elkaar hebben afgesproken. Overweeg of je de behandelingsovereenkomst zult beëindigen: een aardige dokter is niet
altijd de beste dokter. 'Als alle voorstellen niet helpen of werken', zo zeggen KNOV en NVOG in hun
brief van 28 maart 2013, ‘en als blijkt dat er een
blijvend spanningsveld ontstaat tussen de cliënt en
de zorgverleners kan er een moment komen dat de
zorgverleners zich moeten neerleggen bij de persisterende afwijkende wens van de cliënt en gedwongen te kiezen voor een secondbest-oplossing. In
een dergelijk geval dienen de verloskundige en de
gynaecoloog samen het gesprek met de cliënt te
voeren en daarvan goede verslaglegging te doen’.
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Als gynaecoloog zal ik nooit ingaan op een verzoek
een thuisbevalling te doen, onder geen enkele voorwaarde, daartoe voel ik mij niet bekwaam en dus
ben ik niet bevoegd. Maar als ik bij iemand wordt
geroepen die ineens, thuis of in het vliegtuig, moet
bevallen, dan help ik wel. Dan moet ik er het beste
van maken en dan heb ik ook ‘zorgplicht’. Maar van
een dergelijke ‘zorgplicht’ was in geen van deze
zaken sprake.
Overigens is het interessant dat prof.dr. E.M. Kingma,
bijzonder hoogleraar filosofie en techniek, TU Eindhoven, in Medisch Contact de tuchtzaak van de verloskundigen een ‘grote misser’ noemt, waarbij zij
volledig voorbijgaat aan genoemde argumenten2. In
een reactie daarop noemt de KNMG de veroordeling
terecht omdat het recht op keuze er wel kan zijn,
maar dat is iets anders dan ‘het toekennen van een
recht van zwangeren op onverantwoorde zorg’.3
Al vaker heb ik betoogd dat het niet de plaats van
de bevalling is waar het om gaat, maar om de opti-

Samenvatting
Recent zijn in Nederland twee verloskundigen
berispt, een derde (holistische) verloskundige
werd geschorst en haar inschrijving wordt doorgehaald. Deze tuchtzaken hebben tot veel commotie geleid. Steeds gaat het om zwangeren die niet
in het ziekenhuis wilden bevallen bij een bestaand
hoog risico. De veroordeling zegt niets over vrijheid van keuze van de zwangere, maar wel over
het bekwaam zijn van de zorgverlener, over je best
doen om de zwangere te overtuigen een andere
weg te volgen en over het noteren van je activiteiten in deze. Ook voor de gynaecoloog zijn lessen te
leren uit deze zaken.
Trefwoorden
Tuchtrecht, veroordeling, doorhaling, schorsing,
thuisbevalling
Summary
This year, 3 midwifes have been convicted by the
disciplinary judge, because they accepted to try
and perform a home delivery in a woman with a
breech presentation and in two women with a twin
pregnancy. In a 4th case, a postpartum haemorr-

male uitkomst voor moeder en kind en een goede
beleving van de zwangerschap en bevalling. Aan
geen van deze voorwaarden is voldaan, en als je
alle stukken van het regionaal tuchtcollege zorgvuldig leest, kun je het moeilijk niet eens zijn met de
beslissingen. Laten we hopen dat we hieruit kunnen leren dat het zal blijven gaan om de zwangere
en haar kind, ondersteund door optimale voorlichting, optimale communicatie en optimale samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijns verloskundige zorgverleners.
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hage was underestimated and the woman was only
transported to the hospital when it became apparent that she was in hypovolaemic shock. It is not
a matter of freedom of choice, but there was no
(written) information or proof that the midwifes
had done their utmost to convince the pregnant
women that they were making the wrong choice,
and that the midwifes were not skilled to guide
such situations.
Keywords
Disciplinary judge, conviction, home-delivery
Contact
Prof. dr. Jan G. Nijhuis, gynaecoloog-perinatoloog,
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Echoscopie en obesitas
dr. E. Pajkrt, gynaecoloog (AMC Amsterdam)
drs. B.J. Voskamp, arts-onderzoeker (AMC Amsterdam)

Het percentage volwassenen in de wereld met
overgewicht en obesitas is sinds de jaren 80 van
de vorige eeuw dramatisch toegenomen. In 2008
kampten 1,4 miljard volwassenen van 20 jaar of
ouder met overgewicht. Hiervan hadden respectievelijk 300 miljoen mannen en 200 miljoen vrouwen
obesitas.1 Aangezien het risico om diabetes gravidarum te ontwikkelen sterk verhoogd is bij vrouwen
met overgewicht en obesitas, heeft dit potentieel
consequenties voor de prevalentie van aangeboren
afwijkingen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen
dat hoe hoger de BMI is, des te lager de sensitiviteit
is van echoscopisch onderzoek om deze afwijkingen te detecteren. Meerdere studies hebben associaties gevonden tussen een verhoogde maternale
BMI en suboptimale visualisatie van de foetus.
In dit stuk beschrijven wij het effect van maternale habitus op het voorkomen van congenitale
afwijkingen en op de detectie van afwijkingen tijdens de twintigwekenecho. Ook bespreken we de
counseling en enkele technische aspecten die van
belang zijn bij het verrichten van echoscopisch
onderzoek bij obese vrouwen. Ten slotte geven we
enkele praktische tips die het scannen van deze
patiënten kan vergemakkelijken

Definitie
Obesitas wordt in het algemeen gedefinieerd als:
‘een conditie die gekarakteriseerd wordt door een
overvloed aan lichaamsvet dat resulteert in een significante daling van de gezondheid en levensverwach-
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Tabel 1. BMI classificatie volgens de World Health
Organization

ting’. De BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte en kan berekend worden met
de volgende formule:
BMI (kg/m2) = Gewicht (kg) / Lengte2 (m)
De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico
van het lichaamsgewicht. De Wereldgezondheids
organisatie (WHO) hanteert de criteria zoals weergegeven in tabel 1.

Omvang van het probleem
In westerse landen heeft 28% van de zwangere vrouwen overgewicht en 11% obesitas. Van de vrouwen
tussen de 25 en 45 jaar had in 2009 in Nederland
57,8% een normaal gewicht, 30,8% overgewicht
en 10% obesitas. Slechts 1,4% van de vrouwen had
ondergewicht.2 Uit gegevens van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken (SPSAO),
die de taak heeft om de kwaliteit van het echoscopisch onderzoek in de AMC-regio te bewaken, blijkt
dat de prevalentie overgewicht en obesitas in deze
regio overeenkomt met landelijke cijfers (tabel 2).
Indien bij de twintigwekenecho de foetus niet volledig gevisualiseerd kan worden, dan wordt aanbevolen om het echoscopisch onderzoek op een later tijdstip of andere dag te herhalen. Cijfers uit onze regio
over 2012 laten zien dat hoe hoger de BMI, des te
groter de kans dat het echoscopisch onderzoek herhaald moet worden (tabel 2).

Tabel 2. Verdeling BMI en de kans op herhaling van
de 20-wekenecho per BMI klasse in 2012 AMC-regio
BMI

BMI
< 18,5

Ondergewicht

< 18.5

18,5 – 24,9

Gezond gewicht

25 – 29,9

Incidentie BMI bij echo

US herhaling

3,1%

7,5%

18,5 – 24,9

61,2%

8,1%

Overgewicht

25 – 29,9

24,4%

10,7%

30 – 34,9

Klasse I obesitas

30 – 34,9

7,9%

13,7%

35 – 39,9

Klasse II obesitas

35 – 39,9

2,9%

24,2%

> 40

Klasse III obesitas

40 - 44,9

0,4%

23,1%

> 45

0,2%

40%
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Tabel 3. Kans op structurele afwijkingen bij zwangeren met overgewicht of obesitas ten opzicht van
zwangeren met een normaal gewicht uitgedrukt in Odds-ratio (OR) en 95% confidence interval (CI).3
OR (CI) overgewicht

OR obesitas

Neurale buis defecten
Anencephaly
Spina bifida

1,12 (0,98-1,28) p=0,09
0,99 (0,77-1,28) p=0,93
1,11 (0,91-1,35) p=0,29

1,97 (1,62-2,15) p<0,001
1,17 (0,90-1,52) p=0,24
2,24 (1,86-2,69) p<0,001

Hartafwijkingen
Septum defecten

1,08 (0,94-1,25) p=0,27
0,99 (0,64-1,52) p=0,96

1,24 (1,06-1,44) p=0,006
1,18 (1,08-1,30) p<0,001

Lip en gehemelte spleet
Gehemelte spleet

1,00 (0,87-1,15) p>0,99
1,02 (0,86-1,20) p=0,86

1,20 (1,03-1,40) p=0,02
1,23 (1,03-1,47) p=0,02

Anusatresie
Hydrocephalie
Ledemaat reductie

1,19 (0,91-1,54) p=0,20
1,28 (0,93-1,75) p=0,13
1,22 (0,85-1,73) p=0,09

1,48 (1,12-1,97) p=0,006
1,68 (1,19-2,36) p=0,003
1,34 (1,03-1,73) p=0,03

Gastroschisis

0,83 (0,39-1,77) p=0,63

0,17 (0,10-0,30) p<0,001

Obesitas en kans op congenitale afwijkingen
Verschillende epidemiologische studies hebben laten
zien dat er een associatie is tussen een verhoogde
BMI en het voorkomen van structurele afwijkingen.
In een recente systematische review en meta-analyse
is deze relatie gekwantificeerd.3 De resultaten zijn
weergegeven in tabel 3.
Vrouwen met obesitas aan het begin van de zwangerschap hebben een significant grotere kans op
neuralebuisdefecten, cardiale afwijkingen (met name
septum defectens), palatoschisis, anusatresie, hydrocefalie en ledemaatreductie. De kans op gastroschisis is significant kleiner bij zwangere vrouwen met
obesitas ten opzichte van zwangeren met een normaal gewicht.
De meest waarschijnlijke verklaring voor de associatie tussen obesitas en structurele afwijkingen is dat
vrouwen met obesitas vaker een (niet eerder ontdekte) type 2-diabetes hebben. Obesitas is een sterke
risicofactor voor type 2-diabetes en beide tonen vaak
insulineresistentie en hyperglykemie. Het verband
tussen Diabetes Mellitus en congenitale afwijkingen
is bekend.4
De verhoogde kans op congenitale afwijkingen bij
zwangere vrouwen met obesitas is dan ook niet aanwezig als in de analyse wordt gecorrigeerd voor het
voorkomen van diabetes.5 Een andere verklaring zou
kunnen zijn dat vrouwen met obesitas vaker lage
foliumzuurspiegels of andere deficiënties hebben.6

Detectie van structurele afwijkingen bij
hoge BMI
In een recent artikel7 werd de impact van maternale
habitus op de detectie van structurele afwijking tijdens de twintigwekenecho onderzocht. Bij het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) werd bij vrouwen
met een normaal gewicht 66% van de afwijkingen
gevonden in tegenstelling tot 25% bij vrouwen met

morbide obesitas (tabel 4). In vergelijking daalde bij
het geavanceerde type-I-echoscopische onderzoek het
percentage gedetecteerde afwijkingen van 97% naar
75% (tabel 4).
De specificiteit van de twintigwekenecho was bij
vrouwen met een normaal gewicht 99,6% in vergelijking met 99% bij vrouwen met obesitas. Indien er
ook sprake was van diabetes dan daalde de specificiteit naar 96% en was er een restrisico van 4% dat er
postnataal toch nog een afwijking gevonden zou worden. Dit restrisico was onafhankelijk van de maternale BMI-klasse. Ook andere studies concluderen dat
de zichtbaarheid van de foetale organen vermindert
bij vrouwen met een hoge BMI. De FaSTER-trial toont
een OR van 0,7 (95% CI 0,6-0,9) op de detectie van
structurele afwijkingen in vrouwen met obesitas.8
Hendler et al. vonden een sub-optimale zichtbaarheid van het foetale hart bij 36% van de vrouwen
met obesitas vergeleken met 16% bij vrouwen met
een normaal gewicht.9 Zelfs na deze herhalingsecho
bleef bij 20% van de vrouwen met morbide obesitas
het hart onvoldoende beoordeeld in tegenstelling tot
1,5% bij de vrouwen met een normaal gewicht.

Tabel 4. Percentage gedetecteerde afwijkingen per
BMI categorie bij de SEO en GUO type I 4
BMI

Detectie SEO

Detectie GUO I

18,5 – 24,9

66%

97%

25 – 29,9

49%

91%

30 – 34,9

48%

75%

35 – 39,9

42%

88%

> 40

25%

75%
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Counseling voorafgaand aan de
twintigwekenecho
Iedere zwangere vrouw krijgt in de zwangerschap de
mogelijkheid om een twintigwekenecho te laten verrichten. Alvorens dit onderzoek gepland wordt, dient
de vrouw door haar zorgverlener (verloskundige/
gynaecoloog) gecounseld te zijn over de potentiële
voor- en nadelen van het echoscopische onderzoek.
Ook de beperkingen van het echoscopisch onderzoek dienen hierbij besproken te worden. Er moet
tijdens de counseling tevens worden besproken dat
overgewicht een nadelige invloed heeft op de beeldkwaliteit en diagnostische accuratesse. Indien dit
voor aanvang van het echoscopisch onderzoek duidelijk besproken wordt, kan de zwangere haar verwachtingspatroon bijstellen.

Technische aspecten
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Vooruitgang in de technologie van hedendaagse
echoapparatuur heeft de echoscopische beeldkwaliteit enorm verbeterd. Toch kan echoscopisch
onderzoek bij de zwangere met een hoge BMI nog
steeds een hele uitdaging zijn. De twee belangrijkste factoren die de akoestiek beïnvloeden zijn de
diepte die de echografische golven moeten bereiken
en de absorptie van echografische energie (dropout) door het abdominale vetweefsel. Per definitie
is de afstand die de geluidsgolven moeten penetreren bij zwangeren met overgewicht groter doordat
de foetus verder van de transducer is dan bij slanke
zwangeren. Hoe groter de afstand des te meer de
geluidsgolven worden geabsorbeerd en verstrooid
dus des te zwakker de geluidsgolven zijn, die de
foetus bereiken. Hierdoor wordt ook de hoeveelheid
teruggekaatste geluidsgolven – en dientengevolge
de beeldvorming – beperkt. Voor het verkrijgen van
een betere penetratie is het verstandig om met een
lagere frequentie te scannen. Daarnaast bestaat een
aantal pre- en postprocessingfilters en -technieken
voor het verkrijgen van een beter beeld, zoals tissue
harmonic imaging, compound imaging en speckle
reduction filters. Cofactoren die het beeld kunnen
verslechteren zijn meerlingzwangerschappen, myomen, status na abdominale chirurgie (o.a. sectio
caesarea) en cosmetica producten op de huid (o.a.
vaseline, body-lotion, anti-striaecrème).

Tips en tricks voor het verkrijgen van een
beter beeld
Soms lukt het niet goed om bij het verrichten van
de twintigwekenecho de foetus via de transabdominale route te visualiseren bij een zwangere met
een forse panniculus. Transabdominaal kan gebruik
worden gemaakt van het feit dat de subcutane vetlaag op sommige plaatsen dunner is dan op andere
plaatsen. Men kan de vrouw vragen om haar vetschort op te trekken richting haar hoofd om met de
echo-probe supra-pubisch (waar de buikwand dun-

ner is), de foetus beter in beeld te brengen. Ook kan
men het onderzoek (peri)umbilicaal verrichten. Met
name als de foetus in stuit ligt, kan men het hart op
deze manier prima in beeld krijgen. Soms kan men
de foetus 5 tot 10 cm omhoog liften door het vullen
van de blaas, met name bij de foetus in stuitligging
kan dat net het verschil maken.10 Een andere mogelijkheid is om de vrouw op haar linker- of rechterzij
te leggen, waardoor de panniculus richting de onderzoeksbank schuift, en de zwangere dan te scannen
via de linker of rechter fossa iliaca. Ook kan de flank
gebruikt worden.11
Soms is het nodig om te wachten totdat de foetus
in optimale houding ligt. Het gebruik van kleurendopplerechografie kan de beoordeling van het foetale hart vereenvoudigen. Als dit ook geen optimale
beeldvorming geeft, zal men moeten uitwijken naar
andere benaderingsrouten. Voor het beoordelen van
het caput en de hersenen kan men bij de foetus in
hoofdligging de transvaginale route kiezen.

Conclusie
Gezien de toename in prevalentie van obesitas bij
zwangere vrouwen zal de impact van de BMI op
echoscopische visualisatie van de foetale anatomie
steeds groter worden.
Gezien de verhoogde kans op afwijkingen in de zwangere met obesitas is het verkrijgen van adequate echoscopische beelden juist in deze vrouwen belangrijk.
Tijdens de counseling voorafgaand aan de echo zal
met de zwangere besproken moeten worden dat de
beeldkwaliteit sterk afhankelijk is van de maternale
habitus. Ondanks het toepassen van de praktische
en technische suggesties zoals hierboven besproken, zal het beeld van veel patiënten suboptimaal
blijven. Dit kan tot gevolg hebben dat afwijkingen
worden gemist.
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Samenvatting
De laatste decennia neemt wereldwijd de incidentie
van overgewicht en obesitas sterk toe. Dit leidt tot
een toename van de kans op diabetes gravidarum
en dientengevolge op de prevalentie van aangeboren afwijkingen. De meest waarschijnlijke verklaring voor de associatie tussen obesitas en structurele afwijkingen is dat vrouwen met obesitas vaker
een (niet eerder ontdekte) type 2-diabetes hebben.
Ook is een hoge BMI negatief geassocieerd met de
sensitiviteit van echoscopisch onderzoek voor het
opsporen van structurele afwijkingen. Dit dient
besproken te worden tijdens de counseling voorafgaand aan de twintigweken echo.
Beeldkwaliteit kan geoptimaliseerd worden met
behulp van scannen met een lagere frequentie en
door middel van een aantal pre- en postprocessingfilters en -technieken. Daarnaast kan transvaginaal worden gescand en kan gebruikt gemaakt
worden van het feit dat de subcutane vetlaag op
sommige plaatsen dunner is dan op andere plaatsen. Hierbij kan onder andere suprapubisch, umbilicaal, in zijligging via de fossa iliaca, of vanuit de
flank worden gescand. Het gebruik van doppler
kan helpen bij het beoordelen van het foetale hart.
Trefwoorden
echoscopie, BMI, obesitas, prenatale screening,
diabetes gravidarum, congenitale afwijkingen
Summary
Over the last decades the worldwide incidence of
overweight and obesity has increased significantly.
This leads to an increase in the risk of gestational
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diabetes and consequently on the prevalence of
congenital defects. The most likely explanation
for the link between obesity and structural
abnormalities is that obese women more often
have (previously undetected) type-2 diabetes.
A high BMI is also negatively associated with
the sensitivity of ultrasound for the detection of
structural abnormalities. This should be discussed
during counseling prior to the 20-week ultrasound.
Image quality can be optimized by means of
scanning with a lower frequency and by means of
a number of pre- and post-processing filters and
techniques. In addition, scans can be (partially)
performed trans-vaginally. Also, the fact that the
subcutaneous fat layer is thinner in some places
than other, can be used to optimize visualization.
These may include: scanning supra-pubical, paraumbilical, with the women on her side through
the iliac fossa, or from the side. The use of
Doppler can help assess the fetal heart.
Keywords
Ultrasound, BMI, obesity, prenatal screening, diabetes, congenital anomalies
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De balans tussen kennis en privacybescherming

Centrale dataregistratie essentieel voor
evaluatie medisch handelen
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Door technische vooruitgang ontstaan in toenemende mate mogelijkheden om databestanden
met patiëntgebonden informatie aan elkaar te
koppelen. Dit geeft vaak waardevolle informatie over de effectiviteit en veiligheid van medisch
handelen. Tegelijkertijd bestaat er ook bezorgdheid over de privacy van patiënten die mogelijk
in het geding komt. Er worden daarom maatregelen getroffen die de privacy van de patiënt beter
beschermen. Maar... zijn die wel in het voordeel
van de patiënt? Hieronder bespreken we deze
afweging met vaccinatie voor (Mexicaanse) grieppandemie als voorbeeld.

Wereldwijde ophef: vaccinatie influenza
H1N1 onveilig?
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Tijdens de grieppandemie in 2009 was de vaccinatiegraad influenza H1N1 onder zwangere vrouwen relatief laag, ondanks het advies van de Gezondheidsraad
en de WHO om zwangeren in het tweede en derde
trimester te vaccineren.1,2 Bezorgdheid over de veiligheid van het adjuvant, dat was toegevoegd aan het
vaccin om een sterkere immuunreactie op te wekken, leek hiervoor één van de belangrijke oorzaken.2
In Nederland werd het vaccin Focetria gebruikt met
adjuvant MF59 (Novartis Vaccines and Diagnostics,
Cambridge, MA). Deze bezorgdheid over de mogelijke
onveiligheid van vaccinatie werd veroorzaakt door
meldingen van foetale sterfte kort na vaccinatie. In
Noorwegen werd door patiënten en gezondheidsmedewerkers dertig maal melding gemaakt van een miskraam of foetale sterfte kort na vaccinatie met Pandemrix.3 Ook vanuit andere landen werden foetale
sterfte en vroeggeboorten gemeld.4 Wereldwijd ontstond veel ophef over de mogelijke onveiligheid van
het influenzavaccin.5,6
Hoewel in Noorwegen het aantal van dertig meldingen niet hoger was dan het achtergrondrisico in deze
grote groep vrouwen, en studies naar teratogeniteit
geen signalen voor onveiligheid gaven, kon een associatie op dat moment niet worden uitgesloten.7

Veiligheidsrapporten lieten geen verhoogd risico van
bijwerkingen zien, maar stelden vast dat grotere studies nodig waren om voldoende sterke conclusies te
kunnen trekken. Zoals vaak bij evaluatie van veiligheid van vaccinatie tijdens de zwangerschap, kwam
de meeste informatie van studies gebaseerd op passieve registratie en studies zonder controlegroep.

De kracht van registratie: vaccinatie blijkt
wél veilig
Koppeling van de Noorse nationale registraties aan
data over medische consulten, maakte het mogelijk
om over gegevens te beschikken van 117.347 zwangeren wat betreft influenza diagnose, vaccinatie status, geboorte uitkomst en demografische informatie
vóór, tijdens en na de pandemie.8 De resultaten hiervan verschenen januari dit jaar in the New England
Journal of Medicine.8 Er kwamen 492 foetale sterftes
voor in de gehele groep. Bij zwangere vrouwen met
een klinische diagnose van influenza bleek het risico
op foetale sterfte verhoogd, gecorrigeerde Hazard
Ratio (HR) 1,9, 95% BI 1,07-3,41. Vaccinatie tijdens de
zwangerschap verlaagde de kans op een influenza
diagnose substantieel (HR 0,30, 95% BI 0,25-0,34).
De kans op foetale sterfte was lager na vaccinatie in
de zwangerschap, maar niet statistisch significant:
HR 0,88, 95% BI 0,66-1,17. Deze data laten zien dat
vaccinatie geen nadelig effect lijkt te hebben, maar
mogelijk juist beschermt tegen potentieel schadelijke
gevolgen van influenza-infectie tijdens de zwangerschap.

Alternatief voor centrale registratie:
voor elke vraag een aparte studie
Kort daarna verscheen in het British Medical Journal een dwarsdoorsnede-onderzoek uit Argentinië.
Dat laat onder gevaccineerde vrouwen een verlaagde
kans zien op de primaire gecombineerde uitkomstmaat van laag geboortegewicht, vroeggeboorte en/of
foetale of neonatale sterfte tot zeven dagen na de partus, gecorrigeerde OR 0,80; 95% BI 0,72-0,89.
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Uitgesplitst naar de individuele uitkomstmaten was
voor gevaccineerde vrouwen het percentage kinderen
met een geboortegewicht <2500 gram lager (gecorrigeerde OR 0,74; 95% BI 0,65-0,83), waren er minder
vroeggeboorten <37 weken (OR 0,79; 95% BI 0,690,90) en werd een niet-statistisch significant lagere
perinatale sterfte gezien (0,68; 95% BI 0,42-1,1).9
Hoewel van 73% van alle bevallingen data zijn verzameld (30.448 moeders en hun neonaten) kon een
causale relatie echter niet worden aangetoond. Zoals
de auteurs ook aangeven kan selectiebias een rol
gespeeld hebben bij deze resultaten: vrouwen die
deel hebben genomen in de studie hebben pas ná
de bevalling een toestemmingsformulier getekend
en hadden daarom een lagere kans op ernstige
morbiditeit. Hoewel deze Argentijnse studie ook
erg waardevol is, zijn de conclusies minder sterk,
terwijl het geïnvesteerde studiebudget waarschijnlijk aanzienlijk hoger was dan bij de studie
van de Noorse collega’s.

Wat is er in Nederland gedaan?
Heikkinen et al. hebben, met financiële middelen van medicijnproducent Novartis, de veiligheid van vaccin Focetria bestudeerd bij een
groep van 4508 zwangere vrouwen, van wie 95%
afkomstig uit Nederland.10 De grootte van de groep
was voldoende om, als er een verdubbeling in het
aantal aangeboren afwijkingen zou zijn, dit statistisch significant aan te tonen. Er werden 56 (2,4%)
congenitale afwijkingen gezien bij de 2295 gevaccineerde vrouwen en 41 (1,9%) bij 2213 niet-gevaccineerde vrouwen (gecorrigeerde OR 1,33; 0,88-2,00).
Er werden ook geen verschillen gezien in zwangerschapsdiabetes, pre-eclampsie, laag geboortegewicht en neonatale sterfte. De foetale sterfte is in
aantal gelukkig nog zeldzamer dan de congenitale
afwijkingen. Er waren drie (0,1%) doodgeborenen in
de groep gevaccineerden en één (0,1%) in de groep
niet-gevaccineerden (gecorrigeerde OR 1,4; 95% BI
0,23-8,9). Hoewel een verschil niet kan worden aangetoond, kan het op basis van deze cijfers ook niet
worden uitgesloten, gezien het wijde betrouwbaarheidsinterval.
Hoewel veel werk is verzet voor het includeren,
registreren en controleren van data van ruim 4.500
zwangeren, had deze studie met vergelijkbare
inspanningen meer power gehad en een meer conclusieve uitspraak kunnen doen als gebruik had
kunnen worden gemaakt van nationale registraties.
Voorwaarde hiervoor is echter wel dat de kwaliteit
van de registratie voldoende is en de benodigde
gegevens in de registratie beschikbaar zijn.11
Daarnaast hebben Bogers et al. de obstetrische en
maternale complicaties van deze pandemie bestudeerd in een cohort van 59 vrouwen opgenomen in
het ziekenhuis. Behalve vroeggeboorte en neonatale
intensive care unit opname, werden er geen ernstige

499

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, december 2013

complicaties gezien. Dat is geruststellend. Maar, de
kleine groep maakt het niet mogelijk definitieve conclusies te trekken.12
Vaccinatie van zwangeren wordt in Nederland niet
landelijk geregistreerd, dus in dit geval was koppeling
alleen niet voldoende geweest. Een gerandomiseerde
studie werd destijds overwogen, maar in het landelijk
overleg als onhaalbaar ingeschat. De vraag is inderdaad of de toegevoegde waarde van randomisatie in
dit geval opweegt tegen de extra inspanningen en extra
kosten die gepaard gaan met het counselen, randomiseren en includeren van de vele vrouwen die nodig zijn
om een conclusieve uitspraak te kunnen doen.

De balans tussen privacy bescherming en
een (te) strikt privacybeleid
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Bovenstaand voorbeeld laat zien dat nationale registraties letterlijk van levensbelang zijn bij het vergaren van kennis over de effectiviteit van medische
interventies. De privacy van de zwangere, of de patiënt, dient hierbij echter ook gewogen te worden.
In de nieuwsbrief van Perinatale Registratie Nederland (PRN), december 2012, werd aangekondigd
dat in Nederland vanaf dat moment toestemming
gevraagd moet worden aan elke patiënt voor gebruik
van gegevens in de perinatale registratie. Als dat niet
gebeurt, kunnen de gegevens vanwege de wet- en
regelgeving rond de privacybescherming niet gebruikt
worden. Elke patiënt moet bij het intakegesprek
geïnformeerd worden over het doel van de registratie en toestemming moet worden vastgelegd in het
dossier.13 Natuurlijk is het van belang de privacy te
waarborgen. Het doel van de registratie is echter de
kwaliteit van de zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende
disciplines heen te volgen en hierover te publiceren.
Zoals de PRN op haar website vermeldt: een kwalitatief hoogstaande, eenduidige en toegankelijke registratie is onmisbaar voor het directe zorgproces.14 In
een land waar de perinatale sterfte zo ter discussie
staat, lijkt dat ook geen overbodige luxe. We vragen
ons af of dit stringentere beleid uiteindelijk wel in het
belang is van de Nederlandse zwangere: hoewel nog
steeds erg waardevol, zou een selectie van patiënten
in de PRN kunnen leiden tot minder generaliseerbare
uitspraken. Als dit een selectie is van patiënten die
juist en volledig geïnformeerd er bewust voor kiezen
om niet in deze database te worden opgenomen is
dit ethisch. Als deze selectie echter ontstaat doordat
er door gebrek aan tijd voor voorlichting en registratie hiervan, onnodig informatie verloren gaat of niet
beschikbaar komt, is dit jammer, en misschien wel
onethisch.
In een Australisch onderzoek onder 1129 families van
baby’s geboren in 2009, geeft 94% van de ouders
aan datakoppeling voor onderzoek naar de veiligheid
van vaccins te steunen.17 De meeste ouders wilden
geen of een minimale directe betrokkenheid, 40%

verkoos opt-out consent (actief aangeven dat je niet
mee wilt doen) en 30% verkoos no consent boven
een opt-in consent (actief aangeven dat je wel mee
wilt doen). Een kwart (24%) gaf aan dat een opt-in
consent gewenst was. Van de ouders gaf 61% prioriteit aan snelle vaccinveiligheidsmonitoring boven het
eerst vragen van toestemming aan de ouders. Terwijl
90% aangaf dat ze vaccins als veilig beschouwen, was
62% van de ouders erg of enigszins bezorgd over ernstige bijwerkingen. En hoewel het begrip van het doel
van de studie beter was onder ouders die actief consent gaven (opt-in) vergeleken met ouders die passief
toestemming gaven (opt-out), was deelname substantieel lager: 21% versus 96%.15 Net als in de boven
genoemde studie uit Argentinië kan confounding dan
vaak niet volledig worden uitgesloten. Een conclusieve
uitspraak kan dan niet worden gedaan, wellicht vooral
ook ten nadele van de meest kwetsbare groepen.
Strengere eisen rondom de opslag en het gebruik
van de data zouden wellicht dit probleem deels kunnen ondervangen. Een medisch-ethische commissie,
of zoals in Noorwegen een databeschermingsautoriteit, zou een uitspraak kunnen doen of het koppelen
van databases voor een specifiek doel ethisch wordt
gevonden.16
We hopen dat ook in de toekomst de Perinatale
Registratie Nederland een toegankelijk informatiesysteem blijft, dat een blijvende waardevolle bijdrage
levert aan de evaluatie van zorg voor de zwangere
van nu en in de toekomst. Het geïntroduceerde opt-in
systeem is hiervoor een bedreiging. Het uiteindelijke
belang van iedere zwangere vrouw mag hierbij niet
uit het oog te worden verloren. Belangrijke medische
bevindingen die gedaan kunnen worden door het
koppelen van deze databases komen beschikbaar en
worden gebruikt voor iedereen. Is het bijdragen aan
de mogelijkheid tot het beschikbaar komen van deze
gegevens dan ook niet ieders verantwoordelijkheid?
Ons inziens moet het aanpassen van de wettelijke
kaders aan de eisen en mogelijkheden van het huidige informatietijdperk meer prioriteit krijgen, in
plaats van oude (te restrictieve) inzichten van toepassing te blijven verklaren.
Samenvattend: de toenemende technische mogelijkheden om patiëntgebonden informatie aan elkaar te
koppelen, leveren een belangrijke bijdrage aan de
evaluatie van het medisch handelen. Tegelijkertijd
bestaat er bezorgdheid over de mogelijke bedreiging van de privacy van individuele patiënten. Deze
bezorgdheid is terecht, maar volgens ons dienen
deze belangen steeds tegen elkaar afgewogen te worden afhankelijk van de vraagstelling en het algemene
volksgezondheidsbelang. Ook dient, daar waar veiligheid in het geding is, dit aspect voorrang te hebben
op (meestal) theoretische privacykwesties.
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privacy of individual patients. A 100% efficient evaluation of medical care and 100% privacy of patients
cannot fully coinside, therefore these interests need
to be weighed for each individual case.
When evaluation of medical care can lead to the
knowledge that is necessary for the prevention of
severe outcomes, such as foetal and maternal mortality, should in our opinion the safety interests prevail
over the privacy interests. We would like to discuss
this by using vaccination of pregnant women during
the H1N1 influenza pandemic as an illustration.
Keywords
registration, privacy, databases, vaccination, influenza
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Gaten in de placenta: zijn er valkuilen?
drs. G.J.L. Nauta, ANIOS, Orbis medisch centrum Sittard
dr. H.J.M.M. Mertens, Gynaecoloog, Orbis medisch centrum Sittard

De betekenis van echoscopisch onderzoek van
de zwangerschap heeft de laatste decennia een
enorme groei doorgemaakt. De verbetering van
apparatuur en kennis van de gemaakte beelden
hebben hieraan bijgedragen.
Het beoordelen van de placenta is onderdeel van
het standaard echoscopisch onderzoek van de
zwangerschap. Daarbij gaat het om de ligging en
het aspect van de placenta.
De meest voorkomende afwijkingen zijn calcificaties, echter minder frequent voorkomend zijn
placental lakes, cysteuze afwijkingen en intervilleuze trombi.1 De betekenis van deze en andere
afwijkingen en de correlatie met de zwangerschapsuitkomst en histologische beoordeling van
de placenta zijn onderwerp van verscheidene studies. In dit onderzoek focussen we met name op
placental lakes en hun (klinische) betekenis.

Casus
Een 23-jarige primigravida werd bij een amenorroe
van 33+0 weken verwezen in verband met diabetes gravidarum. Haar algemene voorgeschiedenis is

blanco. De zwangerschap verliep ongestoord. Met
dieëtmaatregelen normaliseerden haar serumglucosewaarden. Echografische controle bij een amenorroe van 36+6 weken toonde een normale foetale
groei en een normale hoeveelheid vruchtwater. De
placenta liet twee hypo-echogene gebieden zien met
elk een diameter van twee centimeter. Deze waren
omgeven met een hyperechogene zone (afbeelding 1).
Doppleronderzoek toonde geen vasculaire flow over
deze gebieden. De zone werd geduid als de aanwezigheid van verkalkingen; voor de hypo-echogeniciteit was niet onmiddellijk een duidelijke verklaring.
De aanwezigheid van placental lakes werd overwogen.
Op basis van het echobeeld, waar geen goede verklaring voor werd gevonden en de relatie van diverse
placenta-afwijkingen met ongewenste zwanger
schapsuitkomsten werd de baring bij een amenorroe
van 37+1 weken geïnduceerd. Patiënte beviel spontaan van een gezonde dochter van 2865 gram (p50)
met een goede start (AS 9/10, art. pH 7,30, BE-1,5).
De placenta werd na 14 minuten spontaan en compleet geboren.
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Afbeelding 1. Echografische afwijkingen placenta.
Echolucente zone omgeven door echodense rand,
aangegeven door de pijl. De maximale diameter van
deze afwijking bedraagt 2 cm.

Afbeelding 2. Placenta macroscopisch. De afbeelding
toont het macroscopisch aspect van de placenta
direct postpartum. Opvallend zijn de twee ronde,
kratervormige, uitsparingen in het midden van twee
cotyledonen.
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Macroscopisch toont de placenta een lichte inzinking aan de maternale zijde; er zijn geen aanwijzing
voor een delle (afbeelding 2). De placenta bestaat uit
grove cotylodonen met in de periferie daarvan gedilateerde gebieden. Verspreid over de hele placenta
werden verkalkingen waargenomen. Microscopisch
onderzoek toonde behoudens geringe perivilleuze
fibrinedepositie geen andere placentaire afwijkingen.

Achtergrond
Naar aanleiding van de placentabevindingen werd
(literatuur-)onderzoek verricht met behulp van de
Pubmeddatabase. Zoektermen waren ultrasound and
placenta, placental lakes, intervillous thrombosis,
placental abnormalities, hypoechoic laesions, pregnancy and neonatal outcome. De search werd enkel
gelimiteerd op taal (Nederlands, Duits en Engels).
De search leverde behoudens overzichtsartikelen
(referentie 1, 3, en 13) ook enkele case reports op
(waaronder referentie 10,11,15). De meeste vermeldingen zijn van placental lakes ten opzichte van vermeldingen van andere placentaire afwijkingen.

Echodense placenta-afwijkingen
Tot de meest voorkomende afwijkingen van het
aspect van de placenta behoren de calcificaties. Deze
witte puntvormige, hyper-echogene, afwijkingen
(‘speckling’) worden met name gezien ter hoogte van
de basale plaat, doorgaans vanaf een amenorroe van
36 weken. Roken, nullipariteit en jonge maternale
leeftijd vormen risicofactoren voor het ontwikkelen
van vroegtijdige calcificaties. In een prospectieve
studie van Chen et al. werd de klinische relevantie
bestudeerd tussen het vroegtijdig (voor een amenorroe van 32 weken) en het laat verschijnen van calcificaties (na een amenorroe van 36 weken). Hierbij
werden vrouwen met hypertensie, pre-eclampsie en
vrouwen die roken geëxcludeerd. Bij vroege calcificaties zijn er significant meer vroeggeboorten en kinderen met een lager geboortegewicht. (2)

Echolucente placenta-afwijkingen
Placental lakes
Echolucente afwijkingen zijn minder bekend. Placental lakes worden in de literatuur beschreven als de
meestvoorkomende echolucente placenta-afwijkingen. Volgens de definitie zijn het homogene, echolucente gebieden groter dan 2x2 cm in diameter, die
begrensd worden door normaal placentaweefsel. Bij
dopplerecho wordt een trage flow in het echolucente
gebied waargenomen.3 De klinische relevantie van
placental lakes is controversieel; in een case report
wordt een associatie met intra-uteriene groeivertraging (IUGR) beschreven. Maar in deze casus is ook
sprake van afwezige einddiastolische flow bij dopplermeting.4 In een eerdere onderzoek naar echografische placenta-afwijkingen, werden vijf patiënten geïncludeerd met een placental lake. In twee

gevallen was er sprake van IUGR.5 Anderen zijn van
mening dat placental lakes geen klinische relevantie
hebben.6,7 Reis et al. onderzochten prospectief een
grote groep gezonde zwangere vrouwen (n=4106) bij
een amenorroeduur van 15 tot 34 weken. De incidentie van placental lakes bedroeg 2,2%.6 Placental
lakes werden gevonden vanaf een amenorroe van
18 weken. De studie liet in de groepen met en zonder echografische placenta-afwijkingen geen verschil
zien in geboortegewicht, amenorroeduur of neonatale uitkomst. In Londen werd een studie uitgevoerd
onder 1198 zwangeren bij wie de placenta echografisch werd beoordeeld bij een amenorroeduur van
18-22 weken: de incidentie van placental lakes was
17,8%.7 Er werd geen correlatie tussen placental
lakes en zwangerschapsuitkomsten als IUGR gevonden. Wel wordt gesuggereerd dat de grootte van de
placental lakes klinisch relevant is.7,8 In een prospectieve studie waarbij placenta’s vanaf een amenorroeduur van 19 weken vierwekelijks gevolgd zijn, is
de incidentie van placental lakes 8,7%.8 Als de placental lakes in het tweede trimester als groot (>5cm)
werden beschreven en/of in het derde trimester persisteerden, werd er een associatie gevonden met
IUGR (23,3%).
Intervilleuze trombose
Indien er sprake is van een echolucente holte in het
placentaparenchym, omgeven door een echodense
ring, kan sprake zijn van een intervilleuze trombus.
De echodense ring wordt toegeschreven aan degeneratie en necrose van de aangrenzende chorion villi.
Er is geen vasculaire flow over deze gebieden. Histologisch onderzoek toont vaak fibrine, maternale
en foetale erytrocyten. In een studie van Fujikura
et al. waarbij 567 placenta’s histologisch werden
beoordeeld, is de incidentie 13,9%.9 Het geboortegewicht wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid
van intervilleuze trombose. Kofinas et al. beschrijven
de relatie tussen echolucente placenta-afwijkingen
geduid als intervilleuze thrombi en partus prematurus en (OR 1,68, CI 0,52-5,45), pre-eclampsie (OR
14,3, CI 1,28-259) en IUGR (OR 5,7, 1,20-27,28).10
Kanttekening bij deze resultaten is de grootte van de
betrouwbaarheidsintervallen als gevolg van de relatief kleine studiepopulatie (n=130).
(Chorion-)cysten
Een andere vorm van echolucente afwijkingen zijn
cysteuze (chorioncyste en decidua septumcyste)
afwijkingen.11 De incidenties bedragen respectievelijk
5 en 20%. De chorioncysten puilen doorgaans uit in
de amnionholte en liggen meestal nabij de insertie
van de navelstreng. Ze kunnen helder vocht, fibrine
en debris bevatten. Alleen als de cyste groter is dan
4,5 cm of in meervoud (>3) aanwezig is, wordt een
relatie beschreven met IUGR.12,13 De echografische
weergave van septumcysten toont een vergelijkbaar
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aspect met chorioncysten, alleen worden deze gelokaliseerd in het placentaparenchym.3 De begrenzing van deze afwijkingen is echografisch scherp,
in tegenstelling tot de begrenzing van de placental
lakes. Verder is er bij de cysteuze afwijkingen geen
flow te visualiseren met dopplerecho.14

dente afwijkingen. De diagnose placental lakes lijkt
in deze casus het meest waarschijnlijk. Op grond van
de echobevindingen is besloten tot inductie van de
baring. In retrospectief was een afwachtend beleid
met echografische follow up van de foetale conditie,
groei en de placenta beslist te verdedigen geweest.

Chorioangioom
Een zeldzame afwijking van de placenta is het chorioangioom. Deze wordt alleen in case reports
beschreven. Het chorioangioom is een echogene,
sterk gevasculariseerde massa in de placenta. De
incidentie bedraagt 0,5-1%. Echografisch wordt een
ronde echolucente of gemengde massa van 1-5 cm
gezien. De lokatie is doorgaans nabij de insertie
van de navelstreng. Met dopplerecho kan er flow
over deze gebieden worden gezien.15 Deze zeldzame afwijking kan leiden tot foetale complicaties
waaronder hydrops foetalis, anemie, groeiretardatie
en intra-uteriene vruchtdood en kan ook leiden tot
vroeggeboorte en een abruptio.16,17
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Samenvatting
De incidentie van echolucente placenta-afwijkingen variëert tussen 5-20%. De afwijkingen kunnen
(echografisch) worden onderscheiden in placental
lakes, intervilleuze trombose, cysteuze afwijkingen en chorioangioom. De overeenkomst met histologische diagnosen is beperkt. Ook de klinische
relevantie is nog vaak onduidelijk. Alleen de grotere
afwijkingen (>5cm) zijn geassocieerd met een hoger
risico op IUGR.
Trefwoorden
echolucente afwijkingen, placental lake
Summary
The incidence of echolucent placental laesion varies
between 5-20%. Placental lakes, intervillous thrombosis, cystic abnormalities and chorioangioma are
examples of echolucent laesions. Histologic findings
are often inconclusive. The clinical importance of
these laesions is still unknown. Only large laesions,
>5cm, are associated with IUGR.
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echolucent laesions, placental lake
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10
Dokter in Australië
drs. M.D.J.M van Gent AIOS gynaecologie, cluster Leiden

In 2010 vertrok ik naar Perth, Australië met het
doel mijn vierde opleidingsjaar te volgen. Voordat het zover was, moest er heel wat gebeuren:
twee aanvragen indienen bij het consilium en
MSRC, IELTS-examen (Engels) en een examen bij
het Australian Medical Council (AMC) afleggen,
visum aanvragen, woonruimte, vervoer en verzekeringen regelen. Via een Nederlandse collega
kwam ik in contact met Anne Karczub, de opleider verloskunde van het King Edward Memorial Hospital for women (KEMH). Zij had plaats
voor een extra opleidingsassistent en heette mij,
augustus 2010, welkom.

KEMH
Een Mantoux, een 'Working with Children check
en twee introductiedagen verder, werd ik ingezet
als Leave reliever, wat betekent dat je voornamelijk
nachtdiensten draait en verder gaten opvult van de
mensen die ziek zijn of om een andere reden afwezig. Dat zorgde ervoor dat ik binnen een paar weken
in vijf verschillende ziekenhuizen heb gewerkt.
Het KEMH is een derdelijns opleidingsziekenhuis met
6000 bevallingen per jaar, vijftien verloskamers, vijftien consulten/weeënkamers, acht operatiekamers,
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vier afdelingen, een ASCU (adult special care unit)
met zes bedden en vier gelijktijdig lopende poliklinieken. Er zit een family birth centre (kraamhotel) aan
vast vanwaar eerstelijns patiënten gemakkelijk doorverwezen kunnen worden. In Australië bevalt minder
dan 0,5% thuis. Dit is gedeeltelijk bepaald door de
cultuur maar ook door de grote afstanden die afgelegd moeten worden om zorg te kunnen krijgen.
Perth ligt in de staat West-Australië, beslaat 2,3 miljoen vierkante kilometer en is daarmee groter dan
heel West-Europa. Het heeft maar 2,3 miljoen inwoners en hiervan wonen er 1,7 miljoen in en rondom
de hoofdstad Perth. De dichtstbijzijnde grote stad is
Jakarta op 3000 km afstand.

Publiek versus privaat
De gezondheidszorg is tweeledig: het publieke systeem en het private systeem. In principe zijn alle
Australiërs voor basiszorg verzekerd via Medicare.
Hier betalen mensen die werken een klein bedrag
voor. In principe kun je alle acute zorg via dit systeem krijgen. Alle afdelingen spoedeisende hulp werken in het publieke systeem. Moet je vervolgens een
behandeling ondergaan, bijvoorbeeld diagnostische
laparoscopie, dan kun je in een groot aantal ziekenhuizen kiezen of je publiek of privaat geopereerd wil
worden. In het publieke systeem kan het zijn dat je
een hele lange wachttijd hebt, in het private systeem
ben je vrijwel altijd direct aan de beurt maar moet je
ook veel geld bijleggen. Werkende mensen worden
met wat belastingaftrek gestimuleerd zich privaat te
verzekeren. Hiermee ontlasten ze dan het publieke
systeem.
In West-Australië zijn er dertig publieke ziekenhuizen en negen private ziekenhuizen waar bevallingen
gedaan worden. Per jaar bevallen er gemiddeld respectievelijk 20.000 en 10.000 vrouwen.
Artsen krijgen benefits als ze voor het publieke systeem werken, dus veel jonge gynaecologen werken
voor 70% privaat en voor 30% publiek zodat ze de
inkomsten hebben uit het private systeem maar de
voordelen van het publieke systeem. Generaliserend
lijkt het echter alsof ze het publieke systeem als 'een
moetje' zien en de prioriteit leggen bij hun private
praktijk. Zo kwam het voor dat ik een bomvolle
hoogrisicopoli draaide met twee arts-assistenten die
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minder ver waren in de opleiding dan ik en dat de
consultant die de poli superviseerde plots verdwenen was omdat hij een bevalling van een private
patiënt moest gaan begeleiden. Dit zorgde ervoor
dat ik de meest senior persoon on site was en dit
ging ten nadele van de 'publieke' patiënten. Deze
werd‑ het slachtoffer van het welzijn van de privaat
verzekerde patiënt. Verder waren de gynaecologie
poli’s in het publieke system niet bijster volgepland
en konden de consultants rustig de patiënten afwerken terwijl er ondertussen enorme wachttijden golden.

RFDS
In West-Australië is er maar één derdelijnscentrum
voor verloskunde en gynaecologie, het KEMH in
Perth. Dit zorgt ervoor dat er verwijzingen zijn vanuit bijvoorbeeld Broome (2200 km verderop) met
een dreigende vroeggeboorte. Deze vrouwen moeten eerst een vlucht van 4 uur met de Royal Flying
Doctor Service (RFDS) en daarna een ambulance
rit ondergaan. Verbazingwekkend dat er nog nooit
iemand in dat vliegtuig is bevallen (er zijn wel enkele
noodstops geregistreerd). De meeste dorpen of
kleine steden hebben een dokterspost en een aantal heeft ook een ziekenhuis. Een groot gedeelte van
de verloskundige zorg wordt aangeboden als shared
care waarbij de plaatselijke dokter in overleg met
het KEMH grotendeels de zwangerschap begeleid
en vrouwen met een hoogrisicozwangerschap voor
hun pre-conceptioneel advies, twintigwekenecho en
derde trimester naar Perth komen. De meesten verblijven bij vrienden of familie maar indien dit niet
mogelijk is kunnen mensen verblijven in het 'Agnes
Walsh house' dat gelegen is naast het ziekenhuis. Dit
huis is te vergelijken met een Ronald McDonaldhuis.
Door de beperkte capaciteit van het enige derdelijnscentrum dat als uitvalsbasis dient voor de 30.000
bevallingen per jaar in West-Australië, zijn de wachttijden soms erg lang. Dit probleem geldt eveneens
voor de gynaecologische zorg.
Een paar met een onvervulde kinderwens heeft een
wachttijd van een half jaar voor een eerste gesprek
waarbij het oriënterend fertiliteitsonderzoek ingezet wordt. De kwaliteit van zorg in het publieke systeem is (meestal) uitstekend, de wachttijden zijn
echter voor sommige mensen onacceptabel en een
gedeelte van de bevolking kijkt een beetje neer op de
publieke zorg. Moeten vrouwen uit het private systeem echter in de derde lijn bevallen (ernstige preeclampsie), dan worden ze alsnog naar het publieke
systeem verwezen.

Protocollen
Er bestaan in het KEMH ontelbaar veel protocollen.
Voor alle ziektebeelden is een protocol maar ook
voor andere, meer organisatorische zaken zijn protocollen aangemaakt. Deze zijn te vinden op internet:

www.kemh.health.wa.gov.au/development/manuals/.
Ik heb gemerkt dat het personeel goed op de hoogte
is van de informatie die in de protocollen staat en
Australiërs zijn in het algemeen dan ook keurig in het
opvolgen van afspraken.
In principe is een bevalling een bevalling, waar deze
ook ter wereld plaats vindt. Wat het in beleving
anders maakt, zijn onder andere de subtiele verschillen in protocollen en de manier waarop mensen communiceren. Bijvoorbeeld: in het KEMH wordt
onafhankelijk van de GBS-status na 18 uur gebroken
vliezen ingeleid, niet standaard een echo gemaakt
bij consult verminderd leven, left lateral tilt gegeven
voor elk consult, MBO in linker zijligging gedaan,
metformine voor zwangerschapsdiabetes gegeven en
alle vrouwen met een epiduraal TEDS (steunkousen)
aangedaan. Dit zijn slechts enkele kleine verschillen
met het Nederlandse systeem.

Leerzaam
Erg leerzaam was dat er heel gestructureerd werd
overgedragen op de verloskamers. Er waren vijftien
verloskamers en vijftien weeënkamers waar vier keer
per dag bijeengekomen werd door de verloskundigen,
medical student, resident, junior en senior registrar
en obstetric consultant. De anaesthesist en kinderarts
waren er twee keer per dag bij, in de ochtend en in de
middag.
De patiënten werden begeleid door één verloskundige die tegelijk ook de verpleegkundige was.
Als het een inleiding met prostaglandines of ballon betrof werden de verloskundigen soms op
twee kamers ingedeeld. Er was sprake van active
management of labour waarbij met name gelet
werd op het partogram, dat patiënten in de actieve
fase 1 cm per uur ontsloten, dat er niet zonder
nadenken langer dan 12 uur oxytocine bijstimulatie werd gegeven en dat er alleen in uitzonderings
gevallen oxytocine werd gegeven aan multipara.

507

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, december 2013

De verloskundigen zorgden voor alle typen patiënten. De ongecompliceerde primigravida’s maar ook
de zieke pre-eclampten. De dienstdoende arts-assistent liep daar minimaal één keer per dag langs en
verder werd er vooral een vinger aan de pols gehouden via de frequente overdrachten.
In het KEMH wordt gewerkt in teams. Elk team heeft
een eigen patiëntenpopulatie met een bepaald aandachtsgebied op het gebied van verloskunde en/of
gynaecologie. Zo is er een team dat vooral minimaal
invasieve chirurgie doet, een oncologisch team, een
team voor hoogrisicozwangerschappenen een team
dat vooral drugsverslaafden en mensen met sociale
problematiek begeleid. Dit zorgt voor veel continuiteit voor de patiënten. Elke zes maanden wisselen
de assistenten van team. Het grote nadeel van deze
manier van werken is dat er op de afdeling door vijf
verschillende teams visite wordt gelopen tussen 7
en 8 uur ‘s morgens. De verpleging is er echter op
getraind en met behulp van teamstickers op de statussen wordt er rechtstreeks naar het betreffende
team gebeld als er problemen zijn gedurende de dag.
De inleidingen van de eigen patiënten worden voor
zover mogelijk gepland op de dagen dat het team
verloskamerdienst doet.

Moeilijkheden
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Wat mij tegenviel is communiceren in Engels. Dat
bleek lastiger dan ik vooraf had gedacht. Ik had
mijn IELTS-toets glansrijk doorstaan maar communiceren in het ziekenhuis waarbij rijkelijk gebruik
werd gemaakt van afkortingen en met verschillende
accenten (Australisch/Schots/Iers) werd gesproken,
kon het me soms een beetje duizelen. Ook is het
lastig om mensen te verstaan achter mondkapjes
op de OK en de namen van de instrumenten goed
op orde te hebben.
Wat ik als een niet-werkzaam systeem heb ervaren
is het gebruik van ouderwetse piepers waarop een
nummer verschijnt dat je terug moet bellen. De hele
dag gaan er in het ziekenhuis piepers af en men is
continu op zoek naar een telefoon. Er was ook nog
geen elektronisch patiëntendossier maar het elektronisch aanvragen van laboratoriumtesten werd
net geïntroduceerd bij mijn vertrek

Opvallend
Artsen dragen geen witte jassen in het ziekenhuis. De
witte jas wordt gezien als niet-hygienisch omdat men
deze niet vaak genoeg zou verwisselen. Iedereen
loopt dus met eigen kleding rond maar draagt wel
zichtbaar een naamplaatje. Op de operatiekamers
en op de verloskamers dragen de artsen scrubs (OKpakken) die op de operatiekamers geflatteerd worden door witte slagers laarzen.
Omdat het een speciaal ziekenhuis was voor vrouwenziekten was de OK dan ook geheel ter beschikking van de verloskunde en gynaecologie. Als er

een spoedsectio verricht moest worden ging er een
code blue caesarean aankondiging door het hele
ziekenhuis en wist iedereen: verloskamers, transport, anaesthesie, omloop dat er met spoed een
sectio gedaan moest worden. Op deze manier was
er geen vertraging bij gevallen van spoed maar werden wel alle patiënten die opgenomen lagen de
hele dag en nacht op de hoogte gesteld van het feit
dat er weer een collega zwangere op de operatiekamer belandde.
Er waren geen algemeen chirurgen of internisten
aanwezig. Er was één obstetrisch geörienteerde internist die visite liep en in consult gevraagd kon worden. Als er echter sprake was van een verdenking
appendicitis op de eerste hulp dan moest een patiënt
naar een ander ziekenhuis overgeplaatst worden.
Ik noem nog een aantal kleine opvallendheden:
- als een arts langer dan 10 uur dienst heeft wordt er
een maaltijd verschaft;
- er is een goed uitgeruste fitnessruimte aanwezig die
voor vijf dollar per week 24/7 toegankelijk is;
- het is erg druk op de OK’s door het aantal aanwezige personen en het kletsen;
- patiënten hebben weinig privacy op de verloskamer:
er wordt erg gemakkelijk in en uitgelopen en bij foetale nood stormen twee arts-assistenten, twee verloskundigen en drie kinderartsen naar binnen.
- er worden veel sectio’s verricht: 30 % en er zijn relatief veel forcipale extracties t.o.v. Nederland
- arts-assistenten verdienen bij door te assisteren op
OK in het private systeem.
- zwangerschapstest op de holding bij alle patiënten
die voor diagnostische laparoscopie gaan;
- vaginal wipe (vaginale schoonmaak) na elke sectio;
- vaker gebruik van nitroglycerine voor uterus relaxatie bij lastige sectio.
Het was een erg leerzame tijd, niet alleen voor mijn
opleiding tot gynaecoloog maar ook op persoonlijk gebied. Ik heb me leren aanpassen aan andere
gebruiken, flexibel op leren stellen ten opzichte van
nieuwe regels in verschillende ziekenhuizen, de
medisch Engelse taal beter eigengemaakt en achter dingen aan weten te jagen. Ik denk dat een buitenland stage een verrijking is van de opleiding tot
medisch specialist en zou iedereen aanraden een
dergelijke stage te regelen.
Tot slot nog een kleine Australische slogan:
'Physicians wait and see, surgeons cut and see and
gynaecologists D and C'
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Inpandig, heel handig?
Mieke Kerkhof

In het leerboek ‘Kraamverpleging’ van dr B.J. Kouwer uit 1933 is te lezen wanneer de dokter ‘instapt’ tijdens een
bevalling: Nu is het ook tijd om den dokter te waarschuwen. ‘Is het daarvoor al tijd?’ Dit is een vraag, waarmede
menige zuster zich het hoofd breekt. Zij wil natuurlijk niet te laat den dokter halen, maar evenmin te vroeg. Den
man, die den geheelen dag en menigen nacht onafgebroken aan zijn zieken wijdt, noodeloos in zijn dagtaak of
in zijn nachtrust te storen, dat wil zij niet. Den dokter, die ‘altijd in touw’ is, de enkele maal, dat hij voor zijn genoegen uit is, daarin te hinderen, dat verbiedt haar goede hart. Den dokter te vroeg te halen en er misschien een
hard woord, een onaangenamen blik voor te ontvangen, misschien zelfs wel bij hem ‘uit de gunst’ te geraken,
dat schrikt haar niet minder af.
(Tegenwoordig gaat het heel anders: ‘Ja Mieke, hier met Yvonne, ik wil dat je nu komt, kamer 32 graag, doei!’)

De Nijmeegse co-assistent
Gudo Borgerink, 24 uur en
5 spontane partus verder...
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Ik vond een instructie voor ‘AG’s’ in het Sint Franciscus Gasthuis anno 1941. AG staat voor ‘Assistent
Geneesheer’. Feminisering was immers niet aan de orde, in die tijd. Los van het feit, dat van deze
aanstaande geneesheer verwacht wordt dat hij ervoor zorgt dat de laatste H.H. sacramenten worden
toegediend, staat in dit document het volgende te lezen. ‘De AG heeft recht op één maand vakantie
per jaar, te regelen met HA (Hoofd zijner Afdeeling), waarna toestemming van de Geneesheer-Directeur verkregen moet worden. Als regel wordt hem om de veertien dagen een weekend toegestaan
vanaf Zaterdag 14 uur tot Zondagavond. Hierover wordt telkenmale overleg gepleegd met de HA’. Uit
die tijd stamt ook de anekdote dat een AG uit de opleiding is gegooid, omdat hij de bevalling van zijn
vrouw wilde bijwonen. En wat te denken van het voorval omtrent een AG, die geen vrij kon krijgen,
om naar zijn eigen promotie te gaan!
Toch is het nog maar kort geleden, dit soort praktijken. Ik herinner me mijn komst in het Carolus Ziekenhuis. In 1998 deed ik dienst van vrijdagochtend tot maandagochtend en ging daarna nog een dagje
poli ‘doortrekken’. De echtgenoot van een patiënte begreep het niet. ‘Dokter, nou moete gij mij eens
uitlegge. Ik zie oe hier al ut hele weekend lope. Ik ben een truckchauffeur en ik hee zunnen tachograaf
in munnen wage. En gij werkt met mensu en gij sjouwt maar deur’. Tja, die man had natuurlijk gelijk.

Dit jaar stuurde ik een enquête over inpandigheid en kreeg van alle maatschappen antwoord. Er
zijn elf ziekenhuizen in Nederland met iedereen inpandig, 24/7. Zowel gynaecoloog, anaesthesist en kinderarts
zijn daar op de vloer, omringd door hun team. Onze Raad van Bestuur vergeleek de verloskunde met de meest
risicovolle industrie: een kerncentrale, de luchtvaart, de off-shore, of de chemieconcerns in de Rijnmond. Daar is
iedereen inpandig en op zijn qui vive. Onze collega Robert Stigter had er een mooie stelling over. ‘Per afgelegde
kilometer is de geboorte de gevaarlijkste reis in het leven’. Daar moeten we toch bij zijn, zou je zeggen.
De tegenstanders van inpandigheid hadden goede argumenten. Raden van Bestuur maken er mooie sier mee,
maar moeten eerst eens de honorering gaan regelen. In sommige ziekenhuizen is de piketkamer verder dan de
eigen slaapkamer om de hoek van het ziekenhuis. Eén brave – vrijwillig – inpandig verblijvende collega kreeg van
zijn maatschap op zijn kop. Men verdacht hem ervan een buitenechtelijke relatie te hebben. Hij is weer snel thuis
in zijn eigen sponde gaan liggen tijdens de dienst.
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn we enthousiast. Toegegeven, het 24 uur gedetineerd zijn is even slikken, maar
we hebben een aantal casus meegemaakt, waarvan de afloop zich laat raden, als we niet inpandig waren geweest.
We zien snel de competenties van de arts-assistenten en de verpleging juicht. Die voelt zich veilig met ‘de baas’ op
de vloer, vooral als ie meehelpt. Er is een snellere doorstroom van patiënten. Het teamgevoel viert hoogtij. Helaas
horen we wel bij de klinieken met het hoogste aantal vacuümextracties, omdat we geneigd zijn sneller in te grijpen
bij een deceleratief CTG en een niet-vorderende baring. Ons lage sectiopercentage compenseert dat gelukkig.
En het thuisfront? Dat is ook door mij ondervraagd. Dat weet waar het aan toe is. Kan onbeperkt gamen. Eet
tijdens onze dienst wat wij niet lusten. Krijgt geen politie meer aan de deur, omdat pa of ma niet bereikbaar is.
Hoeft niet meer mee te leven met spannende diagnoses. Geen hond die aanslaat in de nacht. Wel vergt het veel
organisatietalent, vooral tijdens de spitsuren thuis. En eigenlijk, hebben onze familieleden 48-uursdienst. Want
de dokter moet wel bijkomen van de marathon.
Beeldt u zich de volgende situatie in: de slaperige partner (zelf geen arts), die zich nog eens omdraait, als zijn
dienstdoende vrouw gebeld wordt en mompelt: ’mmm,…ik zou een sectiootje doen’.
In ‘s- Hertogenbosch maken we dergelijke slaapkamergeheimen niet meer mee…
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Een onverwachte bevinding

Ovariumtumoren bij sectio
drs. P.R. Kolk AIOS Gynaecologie, UMC St Radboud, Nijmegen
dr. S. Al-Nasiry Gynaecoloog, UMC Maastricht

Een 33-jarige G3P2, zwanger van een triamniotiosche trichoriale gemelli graviditeit, werd naar ons
UMC verwezen. De voorgeschiedenis vermeldde
een spontane partus en een zwangerschapsafbreking in verband met Trisomie 21. Patiënte was
spontaan zwanger geworden en tot een termijn
van 33+5 verliep de zwangerschap ongecompliceerd. Bij deze termijn werd patiënte elders
opgenomen in verband met hevige jeukklachten
waarbij er een verdenking bestond op een pruritis
gravidarum. Waarvoor, na het bepalen van de galzure zouten, werd gestart met Ursochol. Patiënte
kwam twee dagen na opname echter spontaan
in partu en werd in verband met plaatsgebrek op
de afdeling neonatologie elders, overgeplaatst
naar het UMC St Radboud bij een termijn van 34
weken.
Bij aankomst was patiënte goed in partu met een
ontsluiting van 5 cm. Bij echoscopisch onderzoek
werden twee kinderen in hoofdligging en het derde
kind in onvolkomen stuitligging gezien en waren er,
zover te beoordelen, geen afwijkingen zichtbaar. Na

counselling voor de modus partus werd besloten tot
het verrichten van een primaire sectio caesarea diezelfde nacht.
Er werd een ongecompliceerde sectio verricht onder
spinale anesthesie, waarbij twee jongens en een
meisje werden geboren, allen met een goede start.
Bij nadere inspectie van de uterus werden geen
afwijkingen gezien. Echter bij inspectie van de ovaria werd bilateraal een forse multicysteuze afwijking
gezien (figuur 1).
Omdat er twijfel bestond over het aanwezig zijn
van een (borderline) maligniteit, werd telefonisch
overlegd met de oncologische achterwacht. Hierna
werd, ook na overleg met patiënte, besloten om een
adnexextirpatie rechts te verrichten in verband met
deze maligniteit. De procedure verliep ongecompliceerd. Het maken van een vriescoupe werd overwogen maar niet verricht. De grootte van het preparaat
was 14 x 9 x 5,5 cm.
De uiteindelijk pathologie-uitslag luidde: multipele
theca-luteïne cysten (passend bij hyperreactio luteinalis) bij een meerlingzwangerschap.
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Figuur 1. Bilaterale multicysteuze afwijking bij sectio
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Commentaar
Hyperreactio luteinalis (HL) is een zeldzame benigne
aandoening met meestal bilateraal, cysteus vergrote
ovaria op basis van thecaluteïnecysten. De precieze
ontstaanswijze van deze cystes is niet helemaal duidelijk. Gedacht wordt dat er een associatie is met
hoge HCG-concentraties zoals bij een mola zwangerschap, choriocarcinoom en meerlinggraviditeit en
een abnormale reactie op of overgevoeligheid voor
gonadotrofines.1,2,3
Bij vrouwen met trofoblastziekte wordt een frequentie van HL beschreven van 10-37%.
Van de gevallen van HL die niet geassocieerd zijn met
trofoblastziekte komt 60% voor bij een eenlinggraviditeit.3,4 Echter, aangezien een aantal van deze cystes onontdekt blijven, is de precieze incidentie moeilijk aan te geven. Van de gevallen treedt 16% in het
eerste en 70% in het derde trimester op.5
De differentiaaldiagnose van een ovariumcyste in de
zwangerschap omvat naast de gebruikelijke oorzaken
buiten de zwangerschap ook meer specifiek zwangerschapsgerelateerde oorzaken zoals: EUG, corpusluteumcyste, thecaluteïnecyste en luteoma.3,6,7
Verder kan HL aangezien worden voor een ovarieel
hyperstimulatiesyndroom (OHSS), HL komt echter
ook voor bij niet-voortplantingsgeassisteerde technieken en komt over het algemeen later in de zwangerschap voor dan OHSS.3
Bij de meeste patiënten geven de cystes geen klachten en worden ze vaak als toevalsbevinding bij echoscopisch onderzoek of sectio caesarea gevonden.
Ovaria tot een grootte van 35 cm zijn beschreven.
Mogelijke klachten en complicaties kunnen zijn: pijn,
bloeding en torsio. Daarnaast is er virilisatie mogelijk
in verband met verhoogde concentraties van testosteron en androsteendion in het bloed van patiënte.
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Samenvatting
Een 33 jarige vrouw met een trichoriale triamniotische graviditeit waarbij bij sectio per toeval fors
vergrote ovaria werden ontdekt waarbij een enkelzijdige adnex extirpatie werd verricht. Concluderend
gaat het hier om een benige aandoening; hyperreactio luteinalis.
Trefwoorden
Trichoriale triamniotische graviditeit, hyperreactio
luteinalis en ovarium cyste.
Summary
We report of a 33 year old women pregnant of a
triplet in which we accidentally discovered enlarged

Virilisatie van de foetus treedt echter bij HL nooit op,
dit kan wel het geval zijn bij een luteoma.
Behandeling wordt alleen verricht op indicatie van de
klachten, bijvoorbeeld bij een bloeding of torsie. In
principe treedt er postpartum altijd regressie op van
de cystes, echter dit kan nog tot zes maanden duren.
Recidief in een volgende zwangerschap is zeldzaam.4,3
Herkenning van deze zeldzame aandoening is belangrijk omdat het een benigne afwijking betreft en hiermee een adnexextirpatie voorkomen kan worden.
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ovaries during a caesarean section and we performed a unilateral adnex extirpation. The conclusion
is that this is a benign disorder, namely hyperreactio
luteinalis.
Correspondentie
drs. P.R. Kolk
e p.kolk@obgyn.umcn.nl
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Het hart van de foetus klopt. En hoe...!
prof. dr. H.P. van Geijn emeritus hoogleraar verloskunde en gynaecologie
dr. J. de Graaff gynaecoloog n.p.
beiden (bestuurs-)lid werkgroep Historie NVOG

Dat het menselijke hart geluiden maakt was reeds
bekend in de tijd van Hippocrates. Met het oor op
de thorax, een niet altijd als prettig ervaren contact tussen arts en patiënt, kon dit worden vastgesteld. Dat echter ook het foetale hart 'klopt' was
onbekend en is zelfs door Da Vinci in 1510 ontkend. Da Vinci was ervan overtuigd dat bij de foetus hartactie en adembewegingen niet bestonden.
De foetus is immers omgeven door vruchtwater
en zou in geval van adembewegingen verdrinken. De foetus wordt net als elk orgaan of ledemaat gevoed door de moeder. Eén ziel beheert en
voedt beide lichamen.
Hierin kwam pas anderhalve eeuw later verandering
na de vermelding in 1650 door Le Goust, dat ook bij
de foetus de harttonen zijn waar te nemen middels
directe auscultatie met het oor op de buik van de
moeder.

In 1818 is er opnieuw een mededeling over het
bestaan van een hartslag bij de foetus. Mayor, chirurg in Genève, propageerde de toepassing van
directe auscultatie om te kunnen vaststellen of de
foetus tijdens de baring nog in leven is: “s'il (un
foetus) est vivant, on entend les battements de son
coeur, qu'il est très facile de distinguer du pouls de la
mère; s'il est mort, on ne perçoit rien”.

Doorbraak
De grote doorbraak betreffende vaststelling van
hartactie bij de foetus komt korte tijd nadat Laënnec, ingegeven door gêne om bij een jonge vrouw
hart en longen via directe auscultatie te beluisteren,
opmerkt dat haar harttonen met een cylinder van
opgerold papier goed te horen zijn. Laënnec is een
kundig houtbewerker, ontwikkelt de eerste houten
monoauriculaire stethoscoop en publiceert deze in
1819. Lejumeau de Kergaderec, vriend van Laënnec,
heeft het briljante idee om de door Laënnec ontwikkelde monoauriculaire stethoscoop toe te passen
bij de foetus en presenteert zijn bevindingen op 26
december 1821 bij de ‘Académie Royale de Médicine
de Paris’. Het nieuwe ‘procédé de diagnostic obstetricale’ wordt enthousiast ontvangen en de monoauriculaire stethoscoop, met als meest bekende de later
ontworpen ‘Pinard’, wordt snel alom toegepast. In
de volgende decennia worden verschillende karakteristieke bevindingen beschreven zoals een langzame
terugkeer van de hartslag na een contractie als het
meest omineuze teken van een verslechterende foetale conditie, de noodzaak van een forcipale extractie bij een hartslag beneden de 100 en boven de 180
slagen/minuut, en het advies tijdens de bevalling de
foetale harttonen te beluisteren tussen en tijdens de
contracties.

Foetale bewaking

Théophile-René Laënnec (1781-1828)

Von Winckel noemt in 1893 als criterium voor foetale
nood een hartfrequentie beneden de 120 en boven
de 160 slagen/minuut. Het idee dat de normale hartfrequentie van de foetus zich bevindt tussen de 120
en 160 slagen/minuut heeft vervolgens lang standgehouden. In de Richtlijn foetale bewaking van 2013
wordt, conform het advies van de FIGO, voor het
normale bereik een frequentie van 110-150 slagen/
minuut aangehouden.
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De eerste monoauriculaire stethoscoop.
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De electronische bewaking van de foetus begint in
feite in 1906 wanneer Cremer op het idee komt de
door de Nederlandse Nobelprijswinnaar Einthoven
ontwikkelde galvanometer toe te passen bij een
zwangere die naast maternale ook foetale ecg-complexen waarneemt. Midden jaren 60 van de vorige
eeuw wordt vrijwel gelijktijdig een aantal methoden
ontwikkeld om de hartactie van de foetus te detecteren. Er wordt gebruik gemaakt van geluidssignalen
voortgebracht door de hartslag van de foetus, het
indirecte ecg-signaal verkregen via de buikwand van
de moeder, het directe ecg-signaal verkregen via een
electrode tussen de vliezen en uteruswand of in de
hoofdhuid van de foetus, of het dopplersignaal verkregen met behulp van ultrageluid.
In 1966 wordt in het Medisch Fysisch Instituut TNO
in Utrecht door van Bemmel en van der Weide een
foetale monitor ontwikkeld waarmee zowel direct
als indirect het foetale ecg-signaal geregistreerd kan
worden.1 Deze monitor wordt vervolgens door Peeters in de het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en
door De Haan in het VU-ziekenhuis in Amsterdam
gebruikt om de hartfrequentiepatronen van de foetus
te bestuderen.

Registratie
Al snel na de eerste technische verbeteringen in de
detectie van de hartactie van de foetus, werd duidelijk dat een continue registratie wenselijk is van
zowel de foetale hartfrequentie als de maternale
uterusactiviteit, alsmede een inzichtelijke grafische
presentatie. Caldeyro-Barcia, Hammacher en Hon
ontwikkelden eind jaren 60 van de vorige eeuw vrijwel gelijktijdig een schema om foetale hartfrequentiepatronen te classificeren in relatie tot de uteruscontracties. Een poging tot consensusontwikkeling in

aanwezigheid van bovengenoemde coryfeeën, Erich
Saling en Virgina Apgar vond plaats in Amsterdam in
1972 op initiatief van de Haan en Eskes. De tijdens
deze conferentie overeengekomen richtlijnen komen
grotendeels overeen met die opgesteld door de FIGO,
vertaald en gepubliceerd door Huisjes in het NTOG
in 1987.2
In de verschillende classificatiesystemen worden de
basishartfrequentie, de variabiliteit, de aan- of afwezigheid van acceleraties, de aan- of afwezigheid van
en de typen deceleraties beoordeeld. Hon ontwikkelde een bruikbaar schema voor de classificatie van
vroege, variabele en late deceleraties. Het schema
wordt in ons land nog steeds gehanteerd.
Hammacher had met name aandacht voor de variabiliteit en maakte onderscheid in een saltatoir, undulatoir, en een ’silent’ patroon. Evenals bij CaldeyroBarcia kregen de verschillende typen deceleraties bij
Hammacher een nummer. De nummering van deceleraties in ‘dips’ of ‘types’ is in Nederland (gelukkig)
inmiddels in de dagelijkse praktijk vrijwel verdwenen en komt in de recente richtlijn foetale bewaking
niet meer voor.
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Peritoneum wel of niet sluiten bij een
sectio caesarea?
I.R.M. Schets co-assistent gynaecologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
drs. S. Veersema gynaecoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

De keizersnede, sectio caesarea, is werelwijd
de meest uitgevoerde obstetrische operatie. Van
alle zwangerschappen eindigt 25% in een sectio
caesarea. In Nederland wordt dit geschat op 15%.
Ondanks de uitgebreide ervaring die gynaecologen hebben met deze operatie, blijft het sluiten
van het peritoneum een onderwerp van discussie.
De meeste richtlijnen over de technische aspecten van de sectio caesarea baseren een advies op
de aanwezigheid van kortetermijncomplicaties,
zoals postoperatieve pijn en duur van de ziekenhuisopname. Zo adviseert de NICE-richtlijn op
basis hiervan het peritoneum niet te sluiten.
Het is belangrijk om ook de langetermijncomplicaties, met name het ontstaan van adhaesies,
mee te nemen in deze beslissing. Adhaesies zorgen bij een repeat sectio voor een langere operatieduur, een grotere kans op schade aan intraabdominale organen, een grotere bloedingskans
en de kans op secundaire infertiliteit. 5,7% van
alle sectio-patiënten behoeft een behandeling
voor complicaties die veroorzaakt worden door
adhaesieformatie.1
De vraag die daarom klinisch meer van belang is,
is of het wel of niet sluiten van het peritoneum
een effect heeft op complicaties bij een repeat
sectio, met name door adhaesieformatie.

Vraagstelling
Wat is de invloed van het wel of niet sluiten van het
peritoneum bij een primaire sectio caesarea op het
ontstaan van adhaesies?
P: V
 rouwelijke patiënten die een eerste sectio caesarea hebben ondergaan
I: Sluiten van het peritoneum
C: Niet sluiten van het peritoneum
O: D
 e incidentie van adhaesies bij een repeat sectio
caesarea

Zoekstrategie en methoden
De volgende search is uitgevoerd in PubMed op 28
februari 2013:

((caesarean[tiab] AND section[tiab]) OR cesarean[tiab]
AND section[tiab])) AND ((peritoneal[tiab] AND
closure[tiab]) OR (peritoneum[tiab] AND closure[tiab]))
AND( (adhesions[tiab] OR (abdominal[tiab] AND
adhesions[tiab]) OR adhaesions[tiab]))
Het resultaat was een totaal van dertig artikelen.
Een verdere selectie werd gemaakt op basis van
screening van de abstracts op relevantie, beschikbaarheid in full-text en Engelstalige artikelen. Er
bleven uiteindelijk negen bruikbare artikelen over.

Bespreking
Een critical appraisal is gemaakt van de negen geselecteerde artikelen (tabel 1). Het domein is bij alle
artikelen hetzelfde, namelijk vrouwen die een eerste
sectio caesarea hebben ondergaan. De determinanten van de studies verschillen onderling enigszins. Er
wordt gekeken naar het wel of niet sluiten van het
peritoneum; in twee studies wordt alleen het visceraal
peritoneum gesloten; in twee andere studies enkel
het pariëtaal peritoneum; in de overige studies worden beiden gesloten of wordt het niet verder gespecificeerd. In de studie van Hamel et al. uit 2007 wordt
ook het wel of niet sluiten van de rectusschede meegenomen. De primaire uitkomstmaat is bij alle studies
de incidentie van adhaesies. De studiedesigns verschillen onderling en er zijn helaas maar twee gerandomiseerde en gecontroleerde studies uitgevoerd. Bij
de meeste studies zijn de basiscriteria zorgvuldig vermeld, echter bij de studie van Yiyang et al. uit 2009
zijn deze niet vermeld en bij de studie van Zareian
et al. uit 2006 onvolledig. De sample size loopt van
31 tot 4423 in de meta-analyse van Shi et al. uit 2011.
De standaardisatie is bij alle studies goed verlopen.
De missing data zijn, uitgezonderd bij de studie van
Zareian et al. uit 2006, vermeld.
In de meta-analyse van Shi et al. uit 2011 is er gekeken naar drie verschillende procedures om te openen (Misgav Ladach, Joel-Cohen en Pfannestiel)
en vervolgens als outcome naar de incidentie van
adhaesies bij een repeat sectio. Er worden minder adhaesies gezien bij de gemodificeerde Misgav
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Tabel 1. Artikelen uit systematische search
Studie

Domein

Determinant

Uitkomstmaat

Studiedesign

Sample (n=)

Randomisatie

Hamel
2007

Primaire
sectio

S of NS par +
rectusschede

Incidentie +
ernst adhaesies

Retrospectief
cohort

62

nee

Kapustian Primaire
2012
sectio

S of NS par +
visc

Incidentie +
ernst adhaesies

Prospectief
RCT

97

ja

Lyell 2005

Primaire
sectio

S of NS par

Incidentie +
ernst adhaesies

Prospectief
cohort

112

nee

Lyell 2012

Primaire
sectio

S of NS visc +
rectusschede

Incidentie +
ernst adhaesies

Sec. analyse
prosp. cohort

171

nee

Malvasi
2009

Primaire
sectio

S of NS visc

Incidentie +
histologie adhaesies

Prospectief
cohort

112

ja

McNally
1997

Primaire
sectio

S of NS par +
visc

Incidentie adhaesies

Retrospectief
cohort

100

nee

Shi 2011

Primaire
sectio

3 verschillende
Incidentie adhaesies Meta-analyse
technieken

4423
(33 studies)

nvt

Yiyang
2009

Primaire
sectio

S of NS par +
visc

Incidentie adhaesies

Retrospectief
cohort

612

nee

Zareian
2006

Primaire
sectio

S of NS par +
visc

Incidentie adhaesies

Prospectief
RCT

31

ja

S = sluiten; NS = niet sluiten; visc = visceraal peritoneum; par = parietaal peritoneum

Tabel 2. Resultaten
Studie

n=

S

NS

%S
adhaesies

% NS
adhaesies

p-waarde

Minste
adhaesies bij

0,044

Groep gesloten

Hamel 2007

62

32

30

41,6

76,7

Kapustian 2012

97

47

50

49

40

0,31

Geen significant verschil

Lyell 2005

112

35

77

52

73

0,006

Groep gesloten

Lyell 2012

171

25

146

65

65

1

Geen significant verschil

Malvasi 2009

112

54

58

57

20,6

0,05

Groep niet-gesloten

McNally 1997

100

50

50

28

14

Yiyang 2009

612

248

364

46

38,7

Zareian 2006

31

18

13

15

54

niet vermeld Groep niet-gesloten
0,075
0,05

Groep niet-gesloten*
Groep gesloten
* ernstigere adhaesies dan gesloten groep
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Ladach procedure waarbij de beide lagen van het
peritoneum worden gesloten. De meta-analyse is verder niet meegenomen in de uiteindelijke resultaatbespreking vanwege de afwijkende studieopzet.
De resultaten van de studies zijn als volgt (tabel 2);
drie studies geven aan dat het sluiten van het peritoneum tot minder adhaesies leidt; twee studies laten
zien dat er geen significant verschil is tussen de twee
groepen; drie studies geven aan dat het niet sluiten
tot minder adhaesieformatie leidt. Van deze laatste drie studies is er één, McNally et al. 1997, waarbij de p-waarde niet is vermeld waardoor de significantie van het gevonden resultaat niet gegarandeerd

worden. Ook wordt er bij de studie van Yiyang et al.
2009 uiteindelijk geadviseerd toch het peritoneum
te sluiten, ondanks dat er meer adhaesies worden
gevonden in de groep 'gesloten'. De ernst van de
adhaesies zijn namelijk ernstiger bij de groep 'niet
gesloten'.

Conclusie
Er is geen eenduidig bewijs dat het sluiten van het
peritoneum een lagere incidentie op het ontstaan
van adhaesies oplevert. Op basis van de beschikbare
literatuur kan geen uitspraak gedaan worden over
de late gevolgen van het wel of niet sluiten van het
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peritoneum bij sectio ceasarea. Gezien de frequentie
waarmee deze operatie wordt uitgevoerd, is het van
belang dat er meer wetenschappelijke onderbouwing
wordt verkregen van de techniek die het beste kan
worden toegepast.

Discussie
De gebruikte operatietechniek moet gestandaardiseerd
worden om zo andere factoren die het ontstaan van
adhaesies zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld
het sluiten van de rectusschede) te minimaliseren.
Het lijkt ook relevant om het verschil tussen het sluiten van alléén het visceraal peritoneum en dubbelzijdig sluiten (visceraal en pariëtaal peritoneum) verder
te onderzoeken.

Aanbeveling
Door het gebrek aan goede gerandomiseerde en
gecontroleerde studies is het momenteel niet mogelijk een evidence-based uitspraak te doen met betrekking tot het sluiten van het peritoneum tijdens een
sectio caesarea. Meer onderzoek moet uitwijzen wat
de beste procedure is. Daarbij is het van belang om
zowel de kortetermijn- als de langetermijncomplicaties die gepaard gaan met het wel of niet sluiten van
het peritoneum, in acht te nemen. In de beschikbare
studies wordt voornamelijk gekeken naar de kortetermijncomplicaties. Een dergelijk studie kan in Nederland het beste verricht worden binnen het Verloskundig Consortium.

peritoneum during caesarean section in influence
postoperative morbidity an subsequent bladder
adhesion formation? Journal of Obstetrics and
Gynaecology (1997) Vol. 17, No. 3, 239± 241
8. Yiyang, Z., C. Qunxi, W. Weiling. Closure vs.
nonclosure of the peritoneum at cesarean
delivery. International Journal of Gynecology and
Obstetrics (2006) 94, 103—107.
9. Zarein, Z., P. Zareian. Non-closure versus closure
of peritoneum during cesarean section: A
randomized study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 128
(2006) 267–269
Samenvatting
De sectio caesarea is een veelvuldig uitgevoerde operatie. Toch bestaat er discussie over het wel of niet
sluiten van het peritoneum tijdens deze procedure.
Er is een systematische search uitgevoerd, waarin
uiteindelijk negen artikelen werden geïncludeerd.
De conclusies van deze studies waren niet eenduidig. Een goede wetenschappelijk onderbouwing ontbreekt met betrekking tot het wel of niet sluiten van
peritoneum. Geadviseerd wordt een goede gerandomiseerde gecontroleerde studies uit te voeren om
een richtlijn op te zetten waarbij zowel de korte als
de langere termijn complicaties mee worden genomen.
Trefwoorden
sectio caesarea, peritoneum sluiten, adhaesies
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Summary
The Caesarean Section is one of the most performed operations worldwide. However, there is still a
lively debate about whether the peritoneum should
be closed or not during this procedure. A systemic
search was done, with a result of 9 relevant articles.
The conclusions of these studies were ambiguous. No
well-founded scientifical prove can be given considering the closing of the peritoneum. There is a need
for well randomized and controlled studies in order
to make a directive in which short term as well as the
long term complications are taken into account.
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Interview

De kunstenares achter de omslagbeelden van NTOG-jaargang 2013

Griekse godinnen staan model voor de
vrouwen van Hanneke van den Bergh
ir R. Dubbeldam GAW ontwerp+communicatie, Wageningen

Vrouwenfiguren uit brons of van keramiek. Ze kijken voor zich uit, ze kijken
naar de verte, ze lopen of rennen. Waar willen ze naartoe? Vrouwen zijn de
rode draad in het oeuvre van beeldend kunstenaar Hanneke van den Bergh.
Al sinds haar studietijd op de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem.
Tien van haar beelden staan op de omslagen van NTOG-jaargang 2013.

Haar atelier kijkt uit over de Wageningse Eng. Rust
en ruimte. Binnen staat een grote werktafel voor
cursisten. Hanneke doet vast de kachel aan voor
de groep die vanmiddag komt boetseren. Langs de
wand staan haar materialen en achterin de ruimte
bakt ze haar keramiek in de oven. In een vitrinekast staat een collectie bronzen beelden uitgestald.
Enkele inmiddels bekende figuren zitten ertussen.
Onder meer het beeld op de omslag van NTOG 2.
In de Knoop heet het, een beeldje uit 1997, een
vrouw met een knoop in haar buik. Een gevoel
dat iedereen wel kent. Kijk, en daar staat ook het
beeldje van NTOG 7. Het blijkt een klein bronzen
figuurtje te zijn, iets wat je niet aan de foto op het
tijdschrift kunt aflezen. Ze lijkt te zweven. Nephele
heet ze, naar een Griekse wolkennimf.

Griekse mythologie
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De laatste vijftien jaar krijgen al haar vrouwenfiguren namen die ontleend zijn aan de Griekse
mythologie. Een groepje draagt de titel Pegaeae
(waternimfen) en een andere groep Dochters van
Thespotis. Op de omslag van NTOG is drie keer een
kunstwerk met een mythologische naam afgebeeld:
Nemesis (nr. 3), Pyrrha (nr. 4) die samen met haar
man en neef Deucalion de zondvloed overleeft die
Zeus over de wereld heeft gestuurd, en Clio en Urania (nr. 9), twee van de negen muzen ofwel godinnen van de kunst en wetenschap.
De keuze voor de Griekse mythologie heeft een
opmerkelijke achtergrond. 'Onze zoon is erg dyslectisch. Ik heb hem lang voorgelezen. Tot zijn dertiende. Hij houdt heel erg van de Griekse mythologie. Ik las voor uit bundels van Imme Dros, met
verhalen over liefde en oorlog, wraakzucht, moord
en doodslag. Zo kwam ik in aanraking met Griekse
godinnen. Ik vond de geheimzinnige, mythische

figuren goed passen bij mijn vrouwelijke abstracten. Als ik een beeld af heb, bedenk ik welke godin
erbij past. Daarvoor verdiep ik me in de verhalen.
Dat kost tijd, maar op een gegeven moment ontstaat er een klik en herken ik karaktertrekken van
een mythologische godin in mijn beeld.’
Soms wordt Hanneke erop aangesproken dat de
titel van een beeld niet klopt. Nemesis (nr. 3) bijvoorbeeld. Ze vlucht ergens naartoe, met ferme
pas. Haar blik is op de horizon gericht. Hanneke
vond het passend haar Nemesis te noemen, een
godin op de vlucht. ‘Ik kwam er pas later achter
dat ze vooral bekend staat als godin van de wraak.
Het is maar net welk deel van het verhaal je leest,
de mythologische vertellingen zijn nogal complex.
Voordat Nemesis wraak nam, was er iemand waarvoor ze wegvluchtte: Zeus. Ik had dus het eerste
deel van het verhaal gelezen.’

Een beeld voor elk nummer
Voor Hanneke is het speciaal dat ze gevraagd werd
voor de omslagen van NTOG. ‘Een goede vriendin
van me was getrouwd met een gynaecoloog. Een
van mijn eerste beelden heb ik aan hen verkocht.’
In voorgaande jaargangen van NTOG was het gebruikelijk om een jaar lang één vrouwenbeeld te tonen,
telkens vanuit een ander perspectief. De vormgeefster van NTOG stelde voor om elke editie een nieuw
beeld te laten zien. Speels is het idee om naast het
beeld op de voorgrond een doorkijkje te geven naar
het beeld voor de volgende editie. Zo rijgen de edities zich aaneen tot een expositie.
De omslagen van NTOG representeren een doorsnede van haar werk. We zien oud naast recent
werk, brons en keramiek, en zelfs een studieobject
(nr. 5) waarin ze uitwerkte hoe ze armen kan vormgeven. In haar keramiek is duidelijk te zien hoe ze
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‘Een van mijn eerste kopers was
een gynaecoloog’
een beeld opbouwt. De vrouwenlijven ontstaan uit
op elkaar gelegde rolletjes klei. Ook in een aantal
bronzen beelden komt die werkwijze terug. ‘Van
klei boetseer ik eerst een model. Daarna maak ik
een bronzen versie. De basis van mijn beelden is
dus meestal keramiek.’

Oermoeders
Op de Academie begon Hanneke met het maken
van vrouwen: oermoeders. ‘Onze cultuur is gefocust
op mannen. Ik besloot vrouwen centraal te stellen
en zo kwam ik uit bij oermoeders zoals Maria en bij
oude prehistorische culturen die vrouwen centraal
stelden.’ In de begintijd maakte ze naast gewone
beelden ook grote vrouwenobjecten, waar je je in
kunt nestelen zoals in een besloten rieten strandstoel. Deze kunstwerken omhullen je, veilig en
beschermd in de moederschoot.
Haar figuren zijn gestyleerde, eenvoudige vormen.
Het beeld op NTOG 1 is daar een sprekend voorbeeld van. ‘De zwangere vrouw – het beeld heet dan
ook Zwanger – heb ik in 1995 gemaakt. Het is één
van mijn eerste bronzen beelden.’ Waren de gezich-

ten van haar eerste beelden abstract – ze werkte ze
nauwelijks uit – in de loop van de tijd kregen ze een
gezicht, ontsproten uit haar fantasie. Steeds vaker
verschijnen de vrouwen in groepjes, soms twee, drie
of meer. Ze geeft de vrouwen een sociale samenhang, zoals de moeder en dochter op de omslag van
nr. 8. De dochter maakt zich los om de wereld in te
gaan, maar haar moeder blijft bescherming geven als
dat nodig is. Het is een persoonlijke emotie die ze als
moeder in het kunstwerk heeft vertaald.

Toch mannen
Heeft ze dan helemaal nooit mannen geboetseerd
of in brons gegoten? ‘Ja, één keer. Ik heb een serie
mannetjes. Groepjes van zes. Ik kan er een legertje
van bouwen. Ze lopen ergens naartoe. De één associeert ze met het Chinese leger, de ander met mijnwerkers die terugkomen uit de mijn. Ze stralen in ieder
geval niet iets vrolijks uit. Tja, hoe die mannen ontstaan zijn? Ik zat op een avond in mijn atelier en ze
ontstonden. Daar is het ook bij gebleven.
www.hannekevdbergh.nl
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Koepel Kwaliteit

Themabijeenkomst

Richtlijnen en de juridische aspecten
dr. G.L. Bremer voorzitter Koepel Kwaliteit

Op 18 september j.l. hield de Koepel Kwaliteit georganiseerde themabijeenkomst met als titel: Richtlijnen en de juridische aspecten. De avond werd
bezocht door meer dan veertig leden en aan de hand
van stellingen vond een levendige discussie plaats.
Ir. Van Barneveld, directeur Kennis Instituut Medisch
Specialisten en prof. mr. Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht bespraken in een tweetal voordrachten
de ontwikkeling van richtlijnen en de mogelijke juridische aspecten en risico’s. Aanleiding voor deze
avond was een discussie tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2012. Door leden wordt
een toenemende druk op de praktijkvoering ervaren
en er was kritiek op de lengte en het extern gebruik
van de richtlijnen. Deze discussie kreeg een vervolg
op 16 januari 2013 met de themabijeenkomst: Professioneel handelen; ‘wie bepaalt de norm? Deze bijeenkomst vormde de basis van een project in de Koepel
Kwaliteit waarbij drie onderdelen nader worden uitgewerkt:
1 Richtlijnentraject
• is juridische toetsing van een richtlijn wenselijk?
En zo ja, in welke fase?
• een richtlijn is een professionele standaard gebaseerd op wetenschappelijk bewijs; kan bij onvoldoende bewijs het beleid op basis van consensus
door een breed gedragen groep deskundigen worden samengesteld?
• moet tijdens kwaliteitsvisitaties worden getoetst of
richtlijnen zijn omgezet in lokale protocollen?
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2	Kamer van getuigendeskundigen
(werkgroep is in oprichting)
3	Patiënteninformatie
(werkgroep is recent opgericht)
Tijdens de themabijeenkomst werden de volgende
conclusies geformuleerd:
Richtlijnen zijn kwaliteitsdocumenten waarin de
optimale zorg beschreven wordt. Ze geven aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en
patiënten, gericht op verbetering van de kwaliteit van
zorg, berustend op wetenschappelijk bewijs. Als er

onvoldoende wetenschappelijk bewijs aanwezig is,
worden aanbevelingen opgesteld door een groep van
experts in betreffend aandachtsgebied.
Voor een rechter zal de gehanteerde toetsingsnorm
bestaan uit het handelen volgens de professionele
standaard. De inhoud hiervan wordt mede bepaald
door de richtlijnen van de beroepsgroep. Aanbevelingen in richtlijnen dienen scherp beschreven te
worden met een goede argumentatie. Uitgangspunt
hierbij is 'normerend waar mogelijk en ruimte biedend waar nodig'. Een richtlijn is een medisch inhoudelijk product waarvoor strikt genomen geen juridische toetsing noodzakelijk is. Besloten werd om wel
toetsing op juridisch tegenstrijdige formuleringen te
laten verrichten door een jurist. Tijdens de nieuwe
wijze van visiteren in 2014 zal ook worden getoetst
of richtlijnen zijn omgezet in lokale protocollen.
Recent is een werkgroep gestart met het formeren
van een vaste groep van getuigen-deskundigen waarvan externe partijen (rechters, IGZ) gebruik kunnen
maken. Voorzover bekend hebben in het verleden
richtlijnen geen nadelige juridische consequenties
voor de beroepsgroep gehad.
Op 30 oktober j.l. werd tijdens het Kwaliteitscongres
Medisch Specialisten de nieuwe landelijke richtlijnendatabase gelanceerd. Vanaf voorjaar 2014 zullen
de actuele richtlijnen in modulaire vorm zijn opgenomen in de database. Er kan op onderwerp worden
gezocht en de verwachting is dat hiermee de toegankelijkheid en de implementatie van richtlijnen sterk
wordt verbeterd.
Correspondentie
dr. Gérard Bremer voorzitter Koepel Kwaliteit
e g.bremer@chello.nl
e kwaliteit@nvog.nl
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Boeken

1731-1797

Ferdinand Dejean
dr. J. de Graaff gynaecoloog n.p.

Ferdinand Dejean zou een voetnoot in de geschiedenis van Mozart en zeker in de geschiedenis van
de VOC zijn gebleven, indien niet twee begeesterde
schrijvers als echte ontdekkingsreizigers een zeer
complete biografie over hem hadden geschreven. De
naam Dejean komt voor in brieven van Mozart als
opdrachtgever voor een aantal fluitconcerten en fluitkwartetten. De eerste schreden in de zoektocht naar
de achtergrond van, de door Mozart wel genoemde
'...rarer Mann', Ferdinand Dejean, werden al In 1976
door Frank Lequin, pianist en historicus gezet. Dat
onderzoek bracht aan het licht dat Dejean o.a. VOCchirurgijn was geweest en in 1981 publiceerde Lequin
hierover in de Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum. In 2003 nam Otto Bleker, gynaecoloog en zeer geinteresseerd in de geneeskunde van
de VOC, contact op met Frank Lequin naar aanleiding
van het programma van de jaarlijkse 'Anatomische
Les' te Amsterdam, tijdens welke Dejean-fluitkwartetten zouden worden uitgevoerd. Het gevolg laat zich
raden: dankzij jarenlang speurwerk in archieven is er
nu een boeiende biografie over het leven van Ferdinand Dejean, een kosmopolitische medicus en muziek
liefhebber.
Het boek bevat elf hoofdstukken, waarbij de titel van
elk hoofdstuk de naam van een stad draagt die een
rol in het leven van Ferdinand Dejean heeft gespeeld.
Te beginnen met Bonn, de stad waar hij in 1731 is
geboren, opgegroeid en opgeleid is tot gediplomeerd
chirurgiijn. Op 25-jarige leeftijd (1756) werd hij legerchirurgijn in Münster, maar zijn reislust bracht hem
naar Amsterdam alwaar hij in dienst trad bij de VOC
als scheeps-chirurgijn (1758). Dat zorgde ervoor dat hij
in Batavia kwam (1759), de andere delen van OostIndië leerde kennen en pas acht jaar later, nadat hij
getrouwd was weer terug ging naar Amsterdam (1767).
Hij verdiende in die tijd voldoende geld om de rest
van zijn leven niet meer te hoeven werken. Dejean
was chirurgijn, maar besloot in 1769 alsnog geneeskunde te gaan studeren in Leiden. Zijn grote leermeester was Gaubius en in 1773 sloot hij de studie
af met twee promoties. In de jaren daarna reisde hij
veel, bewerkte medische aforismen van Gaubius en
deed mee aan medische prijsvragen. In 1777 vertrok

hij naar Mannheim, de stad waar veel musici verbleven vanwege de 7-jarige oorlog tussen Oostenrijk en
Pruisen. In 1777 bezocht ook Mozart Mannheim en hij
zat regelmatig aan Dejeans eettafel aan. Dejean gaf
Mozart de opdracht een aantal muziekstukken te componeren. Deze waren gedeeltelijk gereed begin 1778,
maar voordat ze konden worden overhandigd, was
Dejean al via een bezoek aan Parijs terug naar Leiden
en Den Haag gegaan. In 1780/81 vestigde Dejean zich
in Rheinberg, waar zijn zuster en zwager woonden. In
die jaren reisde hij veel en bezocht steden als Londen,
Rome, Napels, Wenen. In 1790 vestigde hij zich in
Wenen, waar hij zich inspande om zijn commentaren
op de werken van Gaubius, zijn leermeester, te voltooien. Op 23 februari 1797 overleed Fredinand Dejean
in Wenen. Het tweede deel van het boek bestaat uit
54 bijlagen en is een zeer zorgvuldige verantwoording
van alles wat over of door Dejean is geschreven, soms
in combinatie met biografische gegevens van Mozart.
Ieder hoofdstuk is bijzonder boeiend omdat dieper wordt ingegaan op de geschiedenis van de stad
waar Dejean woonde, de geschiedenis van het land,
de omstandigheden en de leefwereld waarin Dejean
verkeerde, zijn reizen, de stand van de kennis van de
geneeskunde en het lief en leed van zijn eigen familie. Het boek is aanbevelenswaardig, vooral voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de omstandigheden
van deze periode van de Verlichting. Het is de auteurs
gelukt om het bijzondere leven en de achtergrond van
Dejean, een echte levenskunstenaar, maar daarnaast
ook geneesheer en musicus, op een zeer unieke wijze
neer te zetten.

Ferdinand Dejean 1731-1797, VOC-chirurgijn,
wereldburger en opdrachtgever van Mozart
Redactie Otto Bleker, Frank Lequin
Uitgever Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2012
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NOBT
Richtlijn ‘Herhaalde miskraam’ matig opgevolgd

dr. Sjors Coppus
sjors.coppus@radboudumc.nl

van den Boogaard E, Hermens
RP, Franssen AM, Doornbos JP,
Kremer JA, van der Veen F,
Goddijn M.
Hum Reprod 2013
[Epub ahead of print]
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Hedendaagse richtlijnen worden geacht evidence-based te zijn. Het zijn belangrijke instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar het is bekend
dat de implementatie van dergelijke richtlijnen vaak problematisch is. De huidige studie was een retrospectieve cohortstudie die gedurende twaalf maanden
(2006) werd verricht in negen Nederlandse gynaecologieafdelingen.
In totaal werden 530 vrouwen met een herhaalde miskraam geïncludeerd. Huidige zorg werd beoordeeld aan de hand van 23 kwaliteitsindicatoren, gebaseerd
op de richtlijn (verdeeld over de domeinen diagnostiek, therapie en voorlichting). Per indicator werd het percentage vrouwen berekend dat aan de indicator voldeed. Met multilevel-analyses werd gekeken of bepaalde karakteristieken
van de patiënt, zorgverlener of ziekenhuis geassocieerd waren met het al dan
niet volgen van de richtlijn. Homocysteïne en antifosfolipiden antistoffen werden in 39% en 47% van de vrouwen bepaald. Echter, trombofiliescreening (54%)
en karyotypering (50%) werd vrouwen aangeboden ongeacht het onderliggend
risico op erfelijke stollings- of chromosomale afwijkingen. Artsen met speciale
aandacht voor herhaalde miskramen deden het beter wat betreft screening op
het antifosfolipidensyndroom en hyperhomocysteïnemie, maar gebruikten ook
vaker overdiagnostiek bij vrouwen met een lage àpriorikans op erfelijke trombofilie. De auteurs concluderen dat kwaliteitsindicatoren behulpzaam zijn bij het
meten van de kwaliteit van zorg.
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Human embryonic growth trajectories and
associations with fetal growth and birthweight
dr. Robin van der Weiden
r.vanderweiden@sfg.nl

Van Uitert EM, Exalto N, Burton
GJ, Willemsen SP, Koning AHJ,
Eilers PHC, Laven JSE, Steegers
EAP, Steegers-Theunissen RPM.
Human Reproduction
2013; 28: 1753-1761

Met behulp van geavanceerde echoscopische en virtuele technieken hebben de
auteurs de foetale groei bij 201 zwangerschappen in het eerste trimester onderzocht. De groeisnelheid blijkt toe te nemen tussen negen en tien weken amenorrhoeduur. Bij een amenorrhoeduur van negen weken vindt de transitie plaats
van een 'histiotrope' naar een 'hematotrope' intrauteriene voedingstoestand van
het embryo. Het ontstaan van de hemochoriale placentafunctie leidt o.a. tot een
toename van de intraplacentaire zuurstofconcentratie. De waargenomen groei is
gerelateerd aan de foetale groei later in de zwangerschap en aan het geboortegewicht. Een verklaring voor deze associatie zou de invloed van epigenetische
factoren bij de programmering van het embryonale genoom kunnen zijn. Deze
bevindingen zijn in lijn met de Barker-hypothese die de invloed van prenatale
omstandigheden op de latere gezondheid veronderstelt. Tussen spontane zwangerschappen en zwangerschappen na IVF/ICSI werden geen verschillen gevonden.

