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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

Duurzaamheid
dr. Velja Mijatovic

De eerste zonnepanelen op het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam (foto Shelley de Vos)
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In het regeerakkoord Rutte II is het bestrijden van verspilling in de zorg genoemd als een middel om de
stijging van de zorgkosten te beperken. Per jaar gaat er
zo’n 100 miljard om in de gezondheidszorg. Geschat
wordt dat 20% hiervan ondoelmatig wordt gebruikt.
Waarschijnlijk weet ieder van ons voorbeelden van
verspilling in geneesmiddelengebruik, bij medische
hulpmiddelen, bij zorgtrajecten etc. op te noemen.
Echter, wat blijkt? Een formele inventarisatie van de
verspilling in de zorg ontbreekt. Daarom werd onlangs
het meldpunt ‘Verspilling in de Zorg’ (www.verspillingindezorg.nl) gelanceerd door minister Schippers
en staatssecretaris van Rijn. Dit initiatief beoogt om
inzicht te verkrijgen waar verspilling voorkomt in de
zorg en welke oplossingen hiervoor te bedenken zijn.
Inmiddels zijn er duizenden meldingen op deze website binnengekomen en wordt hard gewerkt aan de
inventarisatie ervan.
Het terugdringen van verspilling in de zorg is belangrijk. Wat wellicht belangrijker is, is het bevorderen

van duurzaamheid in de zorgsector. Opvallend is dat
er in de Nederlandse zorgsector relatief weinig gaande
is met betrekking tot duurzaamheid. Uit cijfers van
het CBS komen ziekenhuizen naar voren als relatief
de grootste energieverbruikers binnen de Nederlandse dienstensector. Het jaarlijkse energieverbruik
van de totale zorgsector bedraagt ruim 900 miljoen
kubieke meter gas en 2,3 miljoen megawattuur elektriciteit. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van ruwweg een half miljoen huishoudens. Verminderen van
energie- en waterverbruik en afvalproductie leiden tot
geldbesparing. Volgens TNO Centrum Zorg en Bouw
kan de zorgsector tussen de 12 en 25% energie besparen door dak- en vloerisolatie, HR-ketels, gebruik
van energiezuinige verlichting en -ventilatiesystemen
en het lokaal opwekken van elektriciteit met behulp
vasn zonnepanelen. Dit vertaalt zich in een jaarlijkse
kostenreductie van 115 miljoen euro en een CO2-emissiereductie van ongeveer 600 kiloton per jaar.
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Duurzaamheid in de zorg kan ook gediend zijn door
allerlei innovatieve oplossingen toe te passen voor milieubelastend afval. Zo kunnen zogenaamde pharmafilters worden gebruikt om afvalwater uit douches en
toiletten te zuiveren van medicatie, röntgencontrastmiddelen en hormoon verstorende stoffen waarna het
veilig kan worden hergebruikt als bijvoorbeeld spoelwater voor het toilet. Het vaste afval kan na passage
door het pharmafilter worden gebruikt voor opwekking van energie middels biogassynthese. Ook het gebruik van disposable kuststoffen kan worden teruggedrongen door over te gaan op biologisch afbreekbare
materialen. Dan kun je meer recyclen, belast je het
milieu veel minder en bijdragen aan de productie van
groene energie.

te snelle implementatie van een nieuwe behandeling
zoals is gebleken bij de vaginale meshchirurugie en
onlangs ook ten aanzien van de nieuwe bloedverdunners Dagigatran en rivaroxaban.
Sinds 2003 daalt de maternale sterfte in Nederland,
zoals blijkt uit het artikel hierover van de Audit Commissie Maternale Sterfte. Dit is het resultaat van vele
inspanningen om de moedersterfte ten gevolge van
met name preeclampsie terug te dringen. De focus om
het management van substandaard zorgfactoren te
verbeteren heeft een duurzame trend naar verlaging
van de moedersterfte teweeggebracht en derhalve
ook van de kwaliteit van de geboden verloskundige
zorg in Nederland. Een fraai resultaat waar we trots
op mogen zijn.

Duurzaamheid hoeft niet alleen maar een onderdeel
te zijn van denken ten aanzien van energie- en afvalbeheersing. Het kan ook zijn weerslag vinden op het
niveau van ons kwaliteitsbeleid en de samenwerkingen die wij met elkaar aangaan om de zorg op een zo
hoog mogelijk niveau te brengen en te houden zonder
toe te geven aan opportunistische keuzen. Uiteraard
kan hierbij ook het belang van kostenreductie worden
behartigd en efficiëntie in de zorg worden bevorderd.

Ten slotte wil ik onze PAN-rubriek noemen. Deze nieuwe rubriek in het NTOG, die ook in het Tijdschrift voor
Verloskundigen verschijnt, is een goed voorbeeld van
interactie tussen diverse beroepsgroepen met het doel
om de kwaliteit van verloskundige zorg te bevorderen
door analyse van de probleemgevallen. De aanbevelingen die hieruit voortkomen en de implementatie
daarvan in de dagelijkse praktijk zijn van groot belang
en werpen in Nederland, zoals ook blijkt uit het recente PERISTAT-rapport, reeds hun vruchten af. Ik ben blij
hiermee en verwacht voor de toekomst dat door het
werk van de VSV’s en de audits de perinatale sterfte in
Nederland nog meer zal afnemen. Echter, we moeten
ons nog niet te rijk rekenen zolang risicovolle verloskundige situaties blijven bestaan zoals recent bleek in
de tuchtzaken tegen drie verloskundigen die electief
de thuisbevalling van een tweeling en een stuitligging
accepteerden.

In deze editie van het NTOG kunt u kennisnemen van
diverse voorbeelden van het zoeken naar en het bevorderen van duurzaamheid in de kwaliteit van de
door ons geboden zorg.
Collega Roovers analyseert de situatie rondom de vaginale meshchirurgie in zijn commentaar op het artikel van collega’s Bolt-Smit en Stekelenburg. Zijn appèl
om ons complicatiemanagement te verbeteren door
het registratiesysteem POMT te omarmen en te implementeren is helder. Dit belooft een win-winsituatie
voor patiënt en gynaecoloog te worden met als doel
een transparantere en kwalitatief betere zorg waarin
multidisciplinaire samenwerking niet mag ontbreken.
De artikelen over het nieuwe middel Ulipristal in de
behandeling van myomen waarschuwen ons voor al
te snel gebruik er van in de dagelijkse praktijk, ondanks veelbelovende resultaten uit de voorhanden
studies. De afwezigheid van data ten aanzien van chirurgische uitkomst, kwaliteit van leven en veiligheid
van Ulipristal maken dat de auteurs terughoudend
zijn in hun standpunt en adviezen. Ook de NVOG
stelt zich voorzichtig op in zake Ulipristal en steunt
in haar gedachtengang op de kwaliteitscirkel. Dat is
maar goed ook gezien de gevaren die kleven aan een
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Bestuur NVOG

Gynaecongres Den Bosch ‘Concentratie en spreiding’

Meedoen is belangrijker dan winnen
dr. Sjaak Wijma voorzitter

Het Gynaecongres in Den Bosch had als thema meegekregen ‘Concentratie en spreiding’. Complexe chirurgische interventies met behulp van single-portlaparoscopie en robotgeassisteerde ingrepen. Oncologische
chirurgie bij de fragiele oudere. Het college subspecialisatie, differentiatie in de opleiding en de opleiding voor fellows. Registratie van oncologische zorg:
kosten vier ton per jaar. Het PWD, wat alles behalve
een PWD moet worden, maar wel vasthoudt aan het
principe communicatie tussen eerste en tweede lijn.
De inspectie die wil toetsen op de door het veld geformuleerde normen. En dan de vraag of het bestuur nog
wel begrijpt hoe je in het Vlietlandziekenhuis gynaecoloog kan zijn. Gelukkig werd in de sessie van de pijler benigne gynaecologie ook de verbinding benoemd.
Collega Maas hield een pleidooi voor het ontwikkelen van een expertisenetwerk in plaats van centra of
excellence. Een meesterlijke gedachte.

Er was eens...
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Dokters begonnen hun praktijk solitair uit te oefenen.
Later gingen ze samenwerken en vormden maatschappen en vakgroepen. Het mes sneed aan twee kanten.
De patiënt kon naast de expertise van de eigen dokter
ook gebruik maken van de expertise van de maat van
de eigen dokter. De dokter stond er niet meer alleen
voor. Concentratie en spreiding binnen de maatschap.
Al snel kwamen er verschillende ziekenhuisprofielen. Sommige ziekenhuizen ontwikkelden zich in
een meer praktische richting, andere volgden een
meer theoretische weg. Opnieuw een welkome aanvulling voor patiënt en dokter. Er was altijd wel een
bevriend collega aan wie hulp kon worden gevraagd
als daartoe aanleiding bestond. So far so good voor
de dokter en de patiënt.
Als we het dan toch zo doen, kunnen we daar de
opleiding en de ziekenhuizen dan ook beter maar
op inrichten. In de academische centra werd de
patiëntenzorg ontwikkeld (zowel preklinisch als klinisch), de grotere ziekenhuizen perifeer blonken uit
in een early-adaptorfunctie. De kleinere ziekenhuizen bezetten een functie dichtbij de patiënt, dichtbij de eerste lijn. Feitelijk was daarmee het netwerk
compleet en was er voor iedere speler in het netwerk
een belangrijke rol te vervullen.

De boze wolf...
Toen kwam het onvermijdelijke: de regelgeving. Definities van verschillende categorieën ziekenhuizen
werden snel gevonden. De definities gaven rechten
en openden de weg naar financiering per instelling.
Het netwerk werd opgebroken en maakte plaats voor
concurrerende instellingen in een zorgmarkt. De dokters kregen certificaten die rechten verleenden, voorbehouden handelingen. De patiënt moest worden
verwezen naar het centrum, het center of excellence.
En daarmee is de situatie van vandaag geboren. Concurrerende centra die door vastgestelde aantallen hun
markt afschermen en algemene ziekenhuizen die hun
aantallen niet halen en daarmee hun bestaansrecht
voor die aandoening verliezen. Sommige ziekenhuizen
noemen zich groot en anderen klein.
The Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) is één
organisatie waarbij de patiënt over de locaties heen
wordt gezien, afhankelijk van de complexiteit van het
probleem. Uitgangspunt is om de patiënt te zien op
de voor het kind toereikende locatie, bij voorkeur op
de locatie van de minste complexiteit. Zowel dokters als patiënten rouleren over de locaties. Dokters
voor het bijhouden van hun expertise, patiënten om
gebruik te maken van de dokter of instelling met de
meest aangewezen expertise. Voor de goede orde,
het verzorgingsgebied bestaat uit 16 miljoen zielen.

De toekomst...
De vraag is hoe onze zorg zich verder ontwikkelt. De
beweging naar een netwerk lijkt mij kansrijker dan
naar een aantal verwijscentra. Samen werken is niet
hetzelfde als samenwerken. Netwerken voor hoogcomplexe zorg zijn naar mijn stellige overtuiging noodzakelijk voor goede kwaliteit en doelmatigheid. Geen
regio zonder centrum, geen centrum zonder regio.
Regionaal gynaecoloog in een netwerk van samenwerkende ziekenhuizen, het zal misschien niet eenvoudiger zijn dan gynaecoloog in het Vlietlandziekenhuis of in het Martiniziekenhuis.
Samenwerking kent geen verliezers, je gunt elkaar
wat en gaat voor de winst!
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Actueel

Analyse trombo-embolische
bijwerkingen Diane-35®
Recentelijk ontving Lareb een flink aantal meldingen
van bijwerkingen op Diane-35® en generieke preparaten. Het totaal aantal meldingen bedroeg begin
april 621. Hiervan zijn er 388 gemeld na de mediaaandacht in februari, waaronder alle meldingen van
overlijden.
De gemelde bijwerkingen hebben betrekking op de
hele periode (25 jaar) dat het middel op de markt
is. In één melding kunnen meerdere bijwerkingen gemeld worden. Een aan trombose of embolie
gerelateerd beeld werd 309 keer gemeld, waarvan
er bij 18 sprake was van een fatale afloop. Hoewel
het risico op trombose en embolie bekend is bij het
gebruik van Diane-35®, laten de meldingen de aard
en impact van het optreden hiervan zien in de dagelijkse praktijk. Uit een aantal meldingen kan opgemaakt worden dat er enige tijd zat tussen de eerste
symptomen en het stellen van de diagnose. Dit kan
betekenen dat de bijwerking niet altijd vroegtijdig
herkend werd door de patiënt of haar zorgverlener.

Minder perinatale sterfte
door verbeteringen in zorg
Verbeteringen in de geboortezorg zorgen voor een
afname in de sterfte rondom de geboorte (perinatale
sterfte). Dat concluderen de Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
(NVOG) uit het derde EURO-PERISTAT 2013-onderzoek (perinatale sterftecijfers in 2010). Sinds het uitkomen van het laatste PERISTAT-rapport in 2008
is door de twee beroepsgroepen hard gewerkt aan
verbeteringen in de geboortezorg.
Dit heeft geleid tot deze sterftedaling. Gynaecologen
en verloskundigen gaan met een intensievere samenwerking door op deze positief ingeslagen weg, die
naar verwachting in het volgende rapport zichtbaar
wordt.
De perinatale sterfte (sterfte rondom de geboorte)
in Nederland is gedaald met 14% van 10,5 per 1.000
geboorten in 2004 naar 9,0 per 1.000 geboorten in
2010. De neonatale sterfte (levendgeborenen van
af 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de
geboorte) daalde met 21%. De foetale sterfte (optreden van sterfte vóór de geboorte, vanaf 28 weken
zwangerschapsduur) is het sterkst gedaald met 33%
naar 2,9 per duizend geborenen. Dit met behoud van
belangrijke kenmerken van het Nederlandse verloskundige systeem, zoals de thuisbevalling en een relatief laag aantal keizersneden.

Redenen voor daling perinatale sterfte
Naast meer bewustwording over perinatale sterfte
kunnen de volgende verbeteringen een rol spelen.
Zoals de komst van perinatale audits waarin zorgverleners alle sterfgevallen analyseren en de invoering
van de echoscopische screening (de 20-weken echo)
in 2007. Verder kan de daling komen door de afname
van zwangere vrouwen die roken en het kleiner aantal tienerzwangerschappen. Uit een nadere analyse
van het rapport moet blijken welke factoren bepalend zijn.

Doorgaan op ingeslagen weg
EURO-PERISTAT concludeert: “duidelijk is dat de
ingezette verbeteringen in de perinatale zorg, die
in 2010 nog maar net in gang waren gezet, moeten
worden vastgehouden en geïntensiveerd. Dat werpt
vruchten af. Dat laat EURO-PERISTAT 2013 duidelijk
zien.” In het belang van moeder en kind hebben de
verloskundigen en gynaecologen deze handschoen
opgepakt en blijven hier prioriteit aan geven. Zo is er
meer aandacht voor vrouwen in achterstandsituaties, verbeteringen op het gebied van risicoselectie
en worden Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) verder geïntensiveerd. Ook worden (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partners beter
voorgelicht over een gezonde levensstijl. Het doel is
om Nederland weer tot de beste landen van Europa
te laten behoren.

Amersfoort: samenwerking
tussen gynaecologen en
verloskundigen versterkt
Op 10 juni tekenden de verloskundigen uit Amersfoort e.o. en de gynaecologen en klinisch verloskundigen van Meander Medisch Centrum een nieuwe
overeenkomst voor het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV).
Martine Gerritsen, eerstelijns verloskundige, is de
nieuwe voorzitter van het VSV. “We vormen al jaren
een hecht netwerk om samen een zo gezond en veilig mogelijke zorg rond zwangerschap en geboorte te
bieden. Daar hebben we bindende afspraken voor
over kwaliteit, registratie, verantwoording en transparantie tussen de diverse professionals rond de
zwangere vrouw.”
Sinds enkele jaren is de samenwerking geformaliseerd door de oprichting van het VSV. Altijd was
één van de gynaecologen voorzitter. Het is uniek dat
nu een verloskundige die rol vervult. Hieruit blijkt
een wederzijdse waardering tussen de verloskundigen met een eigen praktijk en de verloskundigen en
gynaecologen in het ziekenhuis.
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Ingezonden

Goed bezochte kick-off
Netwerk Geboortezorg
Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland organiseerde op dinsdag 14 mei zijn eerste
netwerkevenement in Diemen. Alle professionals
op het gebied van geboortezorg in Noord-Holland
en Flevoland waren uitgenodigd om mee te denken over vernieuwing en verbetering van zorg
rondom zwangerschap en geboorte.
Het Netwerk Geboortezorg is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken,
kraamzorgorganisaties, (verloskundig actieve) huisartsen, jeugdgezondheidszorg, zorgverzekeraars en
de GGD in Noord-Holland en Flevoland.
De regioconsortia met medewerking van het AMC
en het VUmc werken in het Netwerk Geboortezorg
nauw samen. Het netwerk wordt gesubsidieerd vanuit de overheid in het kader van het programma
Zwangerschap en Geboorte van ZonMw.
Ruim 130 geboortezorg professionals uit Noord-Holland en Flevoland hebben deelgenomen aan het eerste netwerkevenement van het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.
De belangrijkste doelstellingen van het evenement
waren het elkaar leren kennen en het uitwisselen
van ervaringen. Verschillende gastsprekers gaven
toelichtingen op de thema’s van het netwerk geboortezorg: samenwerking, patiëntveiligheid, preventie van vroeggeboorte, versterken van de keten en
cliëntparticipatie. Deze thema’s kwamen later in de
workshops opnieuw aan bod.
Lidwien Verweij beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf
een toelichting op de geboortezorg vanuit overheidsperspectief. Het adviesrapport van de Stuurgroep
Zwangerschap en Geboorte ‘Een Goed Begin’ heeft
veel activiteiten in gang gezet. Het doel van VWS is te
komen tot betere en betaalbare zorg in Nederland. In
de geboortezorg hebben we daarbij nog een belangrijk gemeenschappelijk doel: het terugdringen van de
vermijdbare perinatale sterfte in Nederland.
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Matty Crone, senior onderzoeker bij het LUMC,
legde aan de hand van een korte film de kern van
CenteringPregnancyTM uit: een nieuwe vorm van
zorg geven in groepsverband. De zwangerschapscontroles, voorlichting en het behandelen van vragen
gebeurt allemaal in de groep. Door de interactie met
elkaar ontstaat een hechte band en een verdieping
van de onderwerpen. In het buitenland heeft CenteringPregnancyTM reeds positieve effecten laten zien.
CenteringPregnancyTM wordt nu ook in Nederland
ingevoerd en er wordt onderzocht wat de effecten
daarvan zijn.

Marlies Buurman, senior beleidsmedewerker bij
branchevereniging ActiZ lichtte de meerwaarde van
de kraamzorg toe. Kraamzorg is gericht op het bieden van zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de moeder, haar partner en haar kind,
zowel voor en tijdens de bevalling, als in de kraamperiode. Vanwege de nabijheid in de jonge gezinnen
leveren kraamverzorgenden een belangrijke bijdrage
aan vroegtijdige signalering van gezondheid- opvoeding- en ontwikkelingsproblemen.
Henna Playfair werkt als verloskundige in de Bijlmermeer. Zij vertelde uit eigen ervaring over de problemen in haar werkgebied, die leiden tot complicaties en vroeggeboorte. Stress en moderne slavernij
zijn belangrijke oorzaken van vroeggeboorte.
Arts-assistent Jelle Schaaf vertelde over achtergronden, resultaten en toekomst van de preventie
van vroeggeboorte. Dit mede naar aanleiding van
zijn recent afgeronde promotieonderzoek naar risicofactoren en prognostische modellen voor vroeg
geboorte. Een groot probleem bij vroeggeboorte is
dat het moeilijk is te voorspellen welke vrouwen dit
in de zwangerschap zal overkomen.
De toekomst richt zich op het ontwikkelen van voorspelmodellen, waarin alle bekende risicofactoren
voor de individuele zwangere worden meegenomen
om haar kans op vroeggeboorte in deze zwangerschap te berekenen. Vervolgens kunnen we meer
hoog risico vrouwen identificeren en preventief
behandelen om vroeggeboorte en de grote gevolgen
daarvan te voorkomen. Binnen het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland zal een groot onderzoek uitgevoerd gaan worden onder leiding van
Myrthe Peelen.
Anne Annegarn, werkzaam bij 1ste lijn Amsterdam,
de Regionale Ondersteunings Structuur in Amsterdam, gaf uitleg over de ontwikkeling van de VSV
(verloskundig samenwerkingsverband) en de geboortezorg in de toekomst. Voor de toekomst is het
belangrijk dat er sterke samenwerkingsverbanden
ontstaan waarin alle ketenpartners een plaats hebben. Het gezamenlijke doel, goede uitkomsten voor
moeder en kind, overstijgt de individuele belangen
van professionals en aanbieders.
Problemen met samenwerking en communicatie zijn
oorzaak van 70 tot 80 procent van alle onbedoelde
schade. De overdracht vormt hierdoor een risicovol
moment. Door goed samen te werken en te standaardiseren kunnen beschikbare mensen en middelen
optimaal worden benut om veilige zorg te leveren.
Binnen het Netwerk Geboortezorg vindt momenteel
een onderzoek plaats, de LOCoMOTive studie. Deze
studie richt zich op veilige overdracht in de verloskundige keten.
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Iedereen kon eigen ideeën en wensen aandragen
voor het Netwerk Geboortezorg, om zo te komen tot
een plan voor de toekomst. De beste drie ideeën van
het evenement: protocollen onderling uitwisselen
tussen de VSV’s, pre-teams als er een aandachtsituatie is in een gezin, verplichte meeloop/kijkstages
voor de professionals.
Een uitgebreid verslag is te lezen op
www.goedgeboren.nl/noordwestnederland.

In memoriam
prof. dr. A.A. Haspels
(uitgesproken door Hein Bruinse tijdens ALV 31 mei)
Op 30 december vorig jaar overleed Arie Andries
Haspels, emeritus hoogleraar Verloskunde Gynaecologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; een paar
dagen na zijn 87e verjaardag.
Hij is geboren in Zwijndrecht maar groeide op in
Bussum waar zij vader burgemeester was. In 1954
rondde hij zijn studie geneeskunde af aan de universiteit van Amsterdam. Na een chirurgische training
van twee jaar vertrok hij als zendingsarts naar Indonesië, waar hij vijf jaar zou doorbrengen. Tijdens zijn
werk daar, verzamelde hij gegevens over het voorkomen en behandelen van uterusrupturen. Hierop
promoveerde hij in 1961 bij Kloosterman. Na deze
promotie reisde hij af naar Caïro om daar het sluiten
van vesico-vaginale fistels te leren waarna hij weer
als zendingsarts een drietal jaren in Nigeria werkte.
Hierna besloot hij zich te specialiseren in de gynaecologie en verloskunde. Na zijn registratie werkte hij
twee jaar in het Diaconessen en Andreas ziekenhuis
in Amsterdam.
Op 2 januari 1969 werd hij, tot verbazing maar ook
tot verbijstering van velen, benoemd tot hoogleraar
Gynaecologie/Verloskunde als opvolger van prof.
Plate in Utrecht. Vlammende protesten van collegae die deze kersverse, onervaren gynaecoloog niet
zagen zitten als hoogleraar. Hij was immers pas twee
jaar ingeschreven als gynaecoloog en kon daarom
niet eens opleider worden. Dit laatste probleem
werd opgelost door Stokhuizen, gynaecoloog in het
Militair hospitaal in Utrecht, dit opleiderschap tijdelijk op zich te laten nemen. Haspels liet de storm van
protest rustig overwaaien en besteedde zijn energie
aan het aanpassen van de nogal conservatieve kliniek van zijn voorganger aan het sterk veranderde
tijdsbeeld van de zestiger jaren. Er kwam een anticonceptie- en menopauzepoli, een polikliniek voor
sexuele problematiek en ook zwangerschapsafbreking werd een bespreekbaar onderwerp. En dit alles
met een staf die in de eerste jaren bestond uit twee
chefs de clinique, twee parttime medewerkers en
tien assistenten. Gaandeweg breidde de staf zich uit,
ontstond de bekende potenstructuur en kwamen er
ordinariaten in de oncologie, fertiliteit en sexuologie.
Haspels in nog meeverhuisd met het AZU, het latere

UMCU, van de Catharijnesingel naar
de Uithof waar hij in 1990, zeer tegen
zijn zin, met pensioen moest.
Naast zijn werk als hoofd van de kliniek, opleider en dokter, en laten we
dit laatste vooral niet vergeten want
tot zijn pensionering deed hij nog
gewoon mee met de achterwachtdiensten, was Haspels actief in zowel nationale als internationale organisaties.
Zoals: directeur WHO van het Clinical Research Centre in Human Reproduction, lid van het hoofdbestuur
van de Nederlandse Stichting voor Medische Ontwikkelingsamenwerking, voorzitter van de NederlandsBelgische Vereniging voor Fertiliteitsstudie, voorzitter
van onze NVOG, voorzitter van de Nederlandse tak
van de Flying Docters. Daarnaast was hij lid van de
editorial boards van een viertal tijdschriften en vervulde hij ook nog bestuurlijke functies bij een tiental verenigingen en stichtingen. Voor ondermeer deze
activiteiten werd hij benoemd tot Fellow Ad Eundum
van de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists in de UK en tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Wat was Arie Haspels voor mens? Hij was aimabel,
charmant en oogde altijd uiterst relaxed. Verder was
hij een uitstekend manager, al verafschuwde hij deze
kwalificatie. Hij was pragmatisch zoals blijkt uit zijn
aannamebeleid van assistenten. Velen hadden al
jaren in de tropen gewerkt en deze hoefde je niet zo
veel meer te leren, hoogstens wat af te leren. Hij wist
precies wat er zich afspeelde in zijn kliniek doordat
hij altijd aanwezig was op het ochtendrapport en op
de stafborrel op vrijdagmiddag waar de echte zaken
werden gedaan. Hij bleef uitstekend op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door
assistenten belangrijke artikelen en proefschriften te
laten refereren tijdens het ‘sherrycolloqium’ dat hij
voorzat. Hij kon prima delegeren en had het volste
vertrouwen in zijn medewerkers die hij dan ook in
grote mate de vrije hand liet. Zijn managementkwaliteiten blijken ook uit de aanzienlijke schare van
promovendi. Haspels was geen raswetenschapper
al heeft hij zeker zijn sporen verdiend op het gebied
van de postcoïtale contraceptie. Hij entameerde
assistenten en anderen wel tot het doen van onderzoek en wist bij zijn 52 promovendi de begeleiding
heel goed te organiseren. Naast dit alles had hij ook
nog voldoende tijd om zijn golfhandicap op peil te
houden om goed voor de dag te kunnen komen op
het jaarlijks naar hem genoemde A2-toernooi.
Voor alle door hem opgeleide gynaecologen en alle
stafleden en collegae die met hem gewerkt hebben was Arie Haspels een markante man waar we
van geleerd hebben en waar we dankbaar voor zijn.
Zijn motto ‘behandel iedere patiënt als ware het uw
eigen moeder, vrouw of kind’ is velen bijgebleven.
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Wat komt er uit de PAN?

Groeivertraging

In 2010 is in Nederland de audit van perinatale
sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van start gegaan. NTOG en het
Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) presenteren
casuïstiek en aanbevelingen uit de audit. Dit keer
staat intrauteriene groeivertraging (IUGR) centraal.

Waarom groeivertraging?
In 2011 zijn 368 van de 158.500 à terme kinderen
doodgeboren of in de eerste vier levensweken overleden1. Een belangrijke oorzaak voor het overlijden
is een laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur2,3. Het is aannemelijk dat een deel van deze
sterftes voorkomen had kunnen worden door tijdig
opsporen, intensief volgen en een tijdige bevalling.

Wat komt er uit de PAN?
In 2011 was er bij 24% (n=80) van de à terme kinderen
die perinataal zijn overleden en waarvan de gegevens
bekend zijn, sprake van een geboortegewicht onder
de p10. Groeivertraging blijft vaak onopgemerkt, zoals
ook blijkt uit de aanvullende vragen die na een audit
worden beantwoord. Deze zijn voor 272 kinderen ingevuld: bij 35 casus (13%) is ingevuld dat er sprake
was van een geboortegewicht onder de p10. Bij 32 casus is er in het tweede en/of derde trimester echoscopisch onderzoek verricht, maar bij 17 casus is tijdens
de zwangerschap niet getwijfeld aan de foetale groei1.
Wij vroegen Kristel Zeeman en Sicco Scherjon om
commentaar op de casus (zie kader).

Het opsporen van IUGR is een bottle neck: de gangbare methoden om groeivertraging tijdens de zwangerschap te ontdekken (uitwendige schatting van de groei,
SFH-meting (symfyse-fundushoogte) en echografische
schatting) zijn onvoldoende betrouwbaar: slechts 1025% van de SGA wordt antenataal ontdekt4-6. Dit lage
percentage komt deels door de variatie in handelen
bij het uitwendig en echografisch onderzoek en door
het vaak hoge aantal zorgverleners dat betrokken is
bij de groeicontroles. Ook is het de vraag of de gehanteerde referentiecriteria recht doen aan de individuele
verschillen tussen zwangeren. Veelal wordt groeivertraging gedefinieerd als een geboortegewicht onder
de p10 op basis van populatie geboortegewichten,
bijvoorbeeld afkomstig van de PRN7. Daarnaast zijn
er zogenaamde geïndividualiseerde gewichtscurven
waarbij geboortegewichten gecorrigeerd zijn voor maternale karakteristieken zoals pariteit, lengte, gewicht
en etniciteit8. Deze zijn echter nog niet beschikbaar
voor de Nederlandse populatie.
Tenslotte zijn de voordelen van systematische – echografische – screening op IUGR op de neonatale uitkomsten niet aangetoond, maar leiden mogelijk tot
meer interventies. Deze kunnen bijdragen aan ongunstige uitkomsten door een toename van laat-premature partus4,9,10.

Wat gebeurt er nu (inter)nationaal?
– GROW: in Groot-Brittannië is een methode ontwikkeld, waarbij gestandaardiseerd uitgevoerde SFHmetingen worden uitgezet op een geïndividualiseerde

Casus
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Zwangerschapsduur 37-40 weken. Intra-uteriene sterfte.
Substandaard factor 30 weken echo gemaakt, protocol nieuw, echo verkeerd geïnterpreteerd.
Classificatie doodsoorzaak ReCoDe: placenta-insufficiëntie.
Tulip Placentabedpathologie
Relatie met de sterfte, zoals vastgesteld door de lokale auditgroep Waarschijnlijk.
Betrokken zorgverlener Verloskundige eerste lijn.
Omstandigheden aangegeven in aanvullende vragen Te afwachtend beleid tijdens zwangerschap in
de eerste lijn. Groeivertraging (p<2,3), geen twijfel aan de groei, wel echoscopisch onderzoek verricht in
tweede/derde trimester.
Oorzakelijke factoren Nieuw protocol voor de 30-wekenecho en echoapparatuur gebruikt met
verschillende curves.
Conclusie lokale audit Omdat het maken van de 30-wekenecho een nieuwe procedure is, moeten
zorgverleners goed worden geïnstrueerd en het protocol naleven.
Aanbevelingen lokale audit Protocol 30-wekenecho nogmaals in VSV bespreken.
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groeicurve (IGC) en waarbij alleen op indicatie een
echo wordt gemaakt om de foetale groei te beoordelen8. Het uitgangspunt is om de groei te controleren
met maximaal twee zorgverleners. Deze methode,
genaamd GROW (Gestation Related Optimal Growth),
wordt internationaal beschouwd als veelbelovend.
Er is echter ook discussie. Het lijkt erop dat de IGC
vooral betere risico-inschattingen geven in de premature periode. In een laagrisico-intrapartumpopulatie is
de associatie tussen de geboortegewichtclassificatie
met neonatale uitkomst voor IGC vergelijkbaar met
een populatiecurve11. De evidence dat het gebruik van
IGC perinatale uitkomst zou kunnen verbeteren is niet
prospectief in gecontroleerde studies aangetoond en
komt van case-control en cohort studies12. Ook in Nederland is er intussen ervaring met GROW opgedaan13.
De KNOV-standaard ‘opsporing foetale groeivertraging’ van april 2013 introduceert de GROW-methode
in Nederland. Lopende de discussie over gebruik van
SFH en IGC biedt deze richtlijn een aanzet tot multidisciplinaire afspraken over gestandaardiseerde zorg6.
- IRIS: in juni 2013 is de Nederlandse IRIS-studie (IUGR
Risk Selection) officieel van start gegaan. IRIS is een
RCT geïnitieerd vanuit Midwifery Science en gesteund
door alle grote Nederlandse obstetrische centra. Deze
trial vergelijkt de invloed van twee opsporingsstrategieën van small for gestational age kinderen op de
perinatale uitkomsten, namelijk met routinematige
echo’s versus gebruik van echo’s op indicatie. Deze
studie is essentieel om de betekenis en consequenties
van screenend onderzoek op neonatale uitkomsten te
kunnen evalueren. Daarnaast wordt in de IRIS-studie
de samenwerking tussen verschillende professionals
rondom opsporing en behandeling van foetale groeivertraging onderzocht en worden de cliëntervaringen
gemeten. Binnen de IRIS-studie zullen de deelnemers
werken met gestandaardiseerde SFH-metingen. De
eerste uitkomsten van de IRIS-studie worden in 2015
verwacht. Intussen hebben sommige VSV al een standaard 30-wekenecho ingevoerd.
- DIGITAT: op basis van equivalentie in de uitkomsten
van de DIGITAT (Disproportionate Intrauterine Growth
Intervention trial), zowel wat betreft neonatale uitkomsten als interventies bij de moeder, lijkt het aangewezen om vanaf 38 weken in te leiden bij een klinische verdenking op IUGR14. Deze overweging wordt,
mits na counseling, samen met de zwangere vrouw
gemaakt, ondersteund door de langetermijnuitkomsten van de DIGITAT-studie. Het aantal kinderen met
een geboortegewicht <P3 neemt bij een afwachtend
beleid toe van 13% naar 31%. Juist een geboortegewicht <p3 is als enige geassocieerd met een verhoogde
kans op een afwijkende neurologische ontwikkeling
op tweejarige leeftijd15.
- Het lijkt zinvol om in de onderzoeksagenda vooral
aandacht te besteden aan nieuwe variabelen om
IUGR vroegtijdig en accuraat op te sporen. Voorbeelden hiervan zijn biomarkers bepaald in het eerste tri-

mester (PAPP-A <p5), een afwijkende doppler van de
arteria uterina bij 24 weken of een afwijkende arteria
cerebri media in de aterme periode16-18. Een recente
meta-analyse van 37 mogelijke biomarkers laat echter
geen overtuigende waarde als klinische voorspeller
voor IUGR zien19.
- Er is steeds meer kennis over determinanten en
risicofactoren voor IUGR, waaronder niet-medische
risicofactoren zoals werkstress en sociale omstandigheden. Dit biedt mogelijkheden voor (onderzoek naar)
strategieën om deze groepen tijdig te identificeren en
vervolgens de meest geëigende zorg aan te bieden,
voor zover die al bekend is2,20.
De komende jaren krijgen we hopelijk meer informatie over hoe groeivertraging eerder en beter te identificeren en hoe aansluitend te handelen. In de tussentijd
is het niet onredelijk om de aanbevelingen in de jaar
rapporten van de PAN (zie kader) te implementeren.

Aanbevelingen
-M
 aak binnen een VSV duidelijke afspraken over
hoe de groei gecontroleerd wordt en wie welke
echo’s doet.
-G
 ebruik de beschikbare landelijke richtlijnen en
kwaliteitseisen.
-M
 aak binnen uw VSV een protocol over de
beoordeling van echo’s en ga expliciet in op de
documentatie en beoordeling van groeicurves,
zeker bij gebruik van meerdere groeicurves.
- Zorg dat de echoscopist altijd de beschikking
heeft over de uitslagen van eerdere echo’s. Bij
verwijzingen alle groeimetingen plotten in één
curve.
-M
 aak voldoende tijd om echobeelden en -curves
te beoordelen en roep bij twijfel, onduidelijkheid
of lastige omstandigheden (obesitas) hulp in van
een ervaren collega.
-B
 ij de voorgestelde interventies is het vooral
zinvol om een niet-rookprogramma te implementeren21.
Experts
Prof. dr. Sicco Scherjon gynaecoloog, onderzoeksgroep DIGITAT, Otterlo werkgroep NVOG
Drs. Kristel Zeeman verloskundige en
beleidsmedewerker richtlijnontwikkeling KNOV
Meer informatie
dr. J. van Dillen e uitdepan@perinataleaudit.nl
Voor referenties kijk op www.perinataleaudit.nl
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Behandeling van complicaties na
vaginale chirurgie van recidief prolaps
met Prolift mesh: evidence-based?
drs. J.L. Bolt-Smit AIOS Obstetrie en Gynaecologie, UMC Groningen
dr. J. Stekelenburg gynaecoloog, afdeling Gynaecologie en Verloskunde, Medisch Centrum Leeuwarden

Een prolaps, een verzakking van organen in het
bekken door dysfunctie van het ondersteunende
weefsel van de bekkenbodem, is een veelvoorkomend probleem dat optreedt bij ongeveer
50% van de vrouwen die in het verleden vaginaal gebaard hebben. De diagnose wordt gesteld
op basis van karakteristieke bevindingen bij het
gynaecologisch onderzoek, die volgens de POP-Q
(Pelvic Organ Prolapse Quantification) geclassificeerd kunnen worden.1
De behandeling van een prolaps hangt af van de
ernst, de symptomen en de gezondheid van de patiënte. Bij een ernstige prolaps is conservatieve therapie
soms succesvol, bij falen hiervan kan een operatie ter
correctie van de prolaps een goede behandelingsoptie
zijn. In Nederland waren de voor- en achterwandplastiek lange tijd de standaardprocedures, al dan niet
gecombineerd met een uterusextirpatie. Bij deze klassieke operatietechnieken is er echter een grote kans
op recidief van de prolaps: 30% ondergaat hiervoor
uiteindelijk nogmaals een operatie.2
Ook bij andere procedures, zoals de sacrospinale fixatie van de uterus of de vaginatop en de ManchesterFothergillprocedure, kunnen recidieven optreden. Uit
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onderzoek blijkt dat de recidiefkans significant vermindert als er gebruik wordt gemaakt van een kunststofmateriaal, ook wel mesh genoemd.3,4
Ten behoeve van transvaginale meshchirurgie worden door verschillende producenten zogenaamde kits
aangeboden. In het Medisch Centrum Leeuwarden
(MCL) wordt de Prolifttechniek (Johnson & Johnson
– Gynecare, Ethicon4) sinds 2008 toegepast, om in
bepaalde gevallen een recidief prolaps te herstellen.
Deze kit maakt gebruik van een voorgevormde, nietabsorbeerbare mesh van propyleen, bestaande uit
drie verschillende delen: één voor het voorste compartiment, één voor het middelste compartiment en
één voor het achterste compartiment (zie figuur 1).4
De mesh wordt met behulp van trocars geplaatst, en
bedekt alle bestaande defecten. De mesh werkt als
een soort brug waarlangs het weefsel ingroeit, waarbij
insufficiënt lichaamseigen materiaal wordt vervangen
door collageen. Hierdoor wordt de bekkenbodem beter ondersteund en zullen de lange termijn resultaten
beter zijn dan de standaardbehandeling waarbij de
defecten alleen worden gesloten.5
De anatomische resultaten van de Prolift zijn goed en
veelbelovend.6,7 In het MCL hebben van oktober 2008
tot en met december 2011 inmiddels 78 patiënten deze
transvaginale meshchirurgie ondergaan. Ook bij hen
zijn de anatomische resultaten goed. Het aantal complicaties is tot dusver gering (7,6%). Dit komt overeen
met de percentages die andere auteurs noemen. In
de literatuur wordt namelijk gemeld dat 5-15% van
de vrouwen die een Proliftoperatie ondergaan, complicaties ontwikkelen, variërend van mild tot ernstig.
8,9,10,11

Figuur 1: Mesh totale Prolift, 1 voorste deel, 2
intermediaire deel, 3 achterste deel.4

In deze klinische les worden de ziektegeschiedenissen
van twee patiënten beschreven, die complicaties ontwikkelden na het ondergaan van een Proliftoperatie.
De vraag die wij daarbij stellen is of hun complicatie
werd behandeld volgens de huidige daarvoor geldende standaarden (‘evidence-based’).
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Figuur 2: De CT-scan van het abdomen van patiënte A laat een vochtcollectie zien (zie pijl). Links: transversale
doorsnede, rechts coronale doorsnede.
Patiënte A is een 81-jarige vrouw die op de polikliniek gynaecologie kwam met verzakkingsklachten.
Haar voorgeschiedenis vermeldde twee abdominale
prolapsoperaties, waarvan niet bekend is wat voor
operaties dit waren. Zij beviel vier keer spontaan. Zij
vertelde dat zij niet goed kan uitplassen, terugkerend
last heeft van blaasontstekingen en dat er iets uit de
vagina puilt. Zij was niet incontinent voor urine, soms
wel voor ontlasting. In verband met deze klachten
gebruikte zij reeds een ringpessarium, dat niet goed
werkte omdat dit telkens kantelde.
Bij gynaecologisch onderzoek werd een verzakking
van de cervix, stadium III gezien en een verzakking
van de voorwand, stadium III (volgens de POP-Q-classificatie). Bij transvaginale echo werd wel de cervix
maar niet het corpus uteri gezien en ook de ovaria
waren niet zichtbaar. Afgesproken werd dat patiënte
een sacrospinale fixatie van de cervix zou ondergaan,
gecombineerd met een Prolift anterior. Peri-operatief
werd zij behandeld met estriol (Synapause-E3) ovules
en volgde zij bekkenfysiotherapie.
De operatie verliep ongecompliceerd. Twee weken
postoperatief bleek patiënte nog steeds vaginaal
bloedverlies te hebben, en had ze een temperatuur
van 38°C. Bij transvaginale echo werd een beeld gezien, verdacht voor een abces. In het bloed werden
duidelijk verhoogde infectieparameters vastgesteld:
CRP 132 mg/l (normaalwaarde <5 mg/l), BSE >90
mm in het eerste uur (normaalwaarde <12 mm) en
leucocyten 11,6x109/l (normaalwaarde 4,0x109/l –
11,0x109/l). Op de CT-scan van de buik werd lateraal
van de blaas een vochtcollectie gezien van 3,5x7x7 cm
(zie figuur 2). Differentiaal diagnostisch werd gedacht
aan een geïnfecteerd haematoom, een abces of een
geïnfecteerde mesh. Patiënte werd opgenomen en,
in overleg met de microbioloog, conservatief behandeld met antibiotica: ciprofloxacine en amoxicilline/
clavulaanzuur intraveneus. Hierop normaliseerde de
temperatuur, nam het vaginale bloedverlies af, en verbeterden de infectieparameters. Patiënte knapte goed
op en de klachten verdwenen.

Patiënte B is een 61-jarige vrouw die door haar bekkenfysiotherapeut werd verwezen naar de polikliniek
gynaecologie in verband met een symptomatische
verzakking van de achterwand. Patiënte beviel twee
keer vaginaal en heeft eerder een vaginale uterusextirpatie ondergaan gecombineerd met een voor- en achterwandplastiek in verband met prolaps. Daarnaast is
zij bekend met fibromyalgie en heeft zij een os coccygis extirpatie ondergaan. Sinds 2002 is zij bekend
met een chronisch idiopathisch obstipatiesyndroom
met slow transit en rectale ontledigingsstoornis. Zij
vertelde de afgelopen jaren in toenemende mate last
te hebben gekregen van een verzakkingsgevoel en
klachten van urge- en stressincontinentie. Daarnaast
moest zij regelmatig persen om het rectum te kunnen ledigen, soms verwijderde zij de ontlasting met
de vingers. Ook zag zij iets uit de vagina puilen.
Bij gynaecologisch onderzoek werd een prolaps van
de achterwand stadium III, een prolaps van de voorwand stadium II en een prolaps van de vaginatop stadium I gezien (volgens de POP-Q classificatie). Er werd
afgesproken dat zij een totale Prolift zou ondergaan.
Peri-operatief gebruikte zij estriol ovules. De defaecatie werd beter gereguleerd met laxantia.
De operatie verliep ongecompliceerd. Twaalf dagen
postoperatief kwam patiënte op de polikliniek in verband met vaginaal bloedverlies sinds een aantal dagen. Bij onderzoek werd in de top een haematoom gezien, waarvoor een expectatief beleid werd gevoerd.
Bij lichamelijk onderzoek een week later bleek het
haematoom zich via de achterwand te hebben ontlast, waarbij de mesh gedeeltelijk bloot kwam te liggen (zie figuur 3).
Laboratoriumonderzoek toonde een CRP van 11 mg/l,
BSE van 28 mm/1e uur en leucocyten van 7,2x109/l.
Na overleg met specialisten uit een ander ziekenhuis
werd besloten het blootliggende deel van de mesh te
verwijderen en de achterwand te sluiten.
Een week later had patiënte nog nauwelijks bloedverlies. Bij follow-up was sprake van een goed anatomisch resultaat van de operatie, maar patiënte hield
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Infectie

Figuur 3: de blootliggende mesh in de achterwand
van de vagina van patiënte B.

klachten van een frequente mictie en cystitiden; ook
was er sinds de operatie sprake van dyspareunie. Patiënte werd nabehandeld door de bekkenfysiotherapeut.

Beschouwing
Het gebruik van mesh is controversieel in de prolaps
chirurgie. In de literatuur worden verscheidene, soms
zeer zorgelijke complicaties gerapporteerd, zoals infectie, bloeding, exposure, dyspareunie en chronische
pijn.6,8,12,13,14,15,16 Het gebruik van mesh is in vrijwel
alle ziekenhuizen in Nederland (tijdelijk) afgenomen
als gevolg van een kritische uitzending van het programma Radar.
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Vanwege het toenemende gebruik van vaginale
meshes, de onrust die daarover was ontstaan en
het gebrek aan richtlijnen in Nederland, heeft de
Werkgroep Bekkenbodem/NVOG in 2012 een Kwaliteit
Standpunt geformuleerd voor de toepassing hiervan.17
In deze nota worden eisen en aanbevelingen
beschreven, geformuleerd door een expertgroep,
om de kwaliteit van het gebruik van vaginale mesh
te waarborgen. Het gebruik van mesh wordt alleen
toegepast in geval van een recidief prolaps na eerdere
operatieve correctie, bij ernstig verhoogde kans op
een recidief door bijkomende omstandigheden,
of in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
De ingrepen worden alleen uitgevoerd door hierin
ervaren operateurs, in centra waar jaarlijks voldoende
van dit soort operaties worden uitgevoerd.

De kans op infectie van een mesh lijkt klein te zijn,
doordat er snelle ingroei is van bloedvaten en door de
specifieke eigenschappen van de mesh hechten bacteriën er minder makkelijk aan.5 Toch komen infecties
voor bij 1% van de patiënten die een prolapsoperatie
ondergaan met gebruikmaking van een mesh.12
In de algemene chirurgie is de ervaring met het inhechten van mesh groot, voornamelijk bij de behandeling van inguïnale hernia’s. Als er sprake is van
mesh en een infectie, is de chirurgische basisgedachte
om dit lichaamsvreemde materiaal te verwijderen.
Eén onderzoek concludeert dat infectie van een mesh,
met systemische symptomen, ook in de prolapschirurg zelden conservatief te behandelen is en snelle en
complete verwijdering van de mesh noodzakelijk is.18
Bij microscopische analyse van meshes die verwijderd werden in verband met complicaties als dyspareunie, exposure, pijn of vaginaal bloedverlies, zonder
klinische tekenen van infectie, bleek dat ze allemaal
tekenen hadden van een ontsteking.7 Mogelijk komt
een geïnfecteerde mesh vaker voor dan op basis van
de kliniek te verwachten is. Ook het ontstaan van
haematomen of abcessen wordt beschreven bij het
gebruik van de Prolift. In alle gevallen werd dit behandeld door het haematoom of het abces te draineren.6
Bij patiënte A werd vanwege een recidief prolaps na
eerdere abdominale prolapsoperaties en het gebrek
aan verbetering bij gebruik van een ringpessarium,
besloten tot het verrichten van een Prolift anterior. Dit
gebeurde door een daartoe bekwame operateur, met
inachtneming van goede peri-operatieve zorg. Toch
ontwikkelde zij twee weken postoperatief een infectie met systemische symptomen en was er mogelijk
sprake van een geïnfecteerde mesh. Tot nu toe zijn in
de literatuur geen onderzoeken gepubliceerd waarin
verschillende behandelopties voor een geïnfecteerde
mesh vergeleken worden.
Op basis van bovenstaande beschouwing zou het
draineren van de vochtcollectie en het volledig verwijderen van de mesh een logische gedachte zijn. Deze
patiënte werd echter conservatief behandeld met intraveneuze antibiotica, waarmee de infectie verdween
en zij opknapte. Hiermee werd haar minstens één reoperatie met de daarbij behorende risico’s bespaard.

Exposure
Bij exposure migreert de mesh door de wand van de
vagina heen.19 Dit wordt nogal eens verward met een
erosie, een ernstige complicatie waarbij de mesh door
de wand van een visceraal orgaan heen komt, zoals
door de blaas of de darm.5 Geadviseerd wordt echter
de term erosie niet te gebruiken maar meer passende
termen te gebruiken zoals perforatie of extrusie.19
Exposure is een complicatie die bij de behandeling
van een prolaps met een Proliftmesh wordt beschreven bij 4,7-15% van de patiënten.6,13,14,20
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Het klinische belang van het blootliggen van een (deel
van een) mesh is moeilijk vast te stellen. Ten eerste
vanwege de verschillende definities die gebruikt worden in de internationale literatuur, ten tweede omdat
het natuurlijke beloop van een blootliggende mesh
niet bekend is.21
Als het een kleine exposure betreft, wordt de patiënt
vaak in eerste instantie behandeld met lokale oestrogenen om het defect in het epitheel te laten helen.
Als dit niet lukt, wordt het blootliggende deel van de
mesh operatief verwijderd. Sommige gynaecologen
verwijderen de blootliggende mesh echter in eerste
instantie, zonder eerst medicamenteus te behandelen, of behandelen medicamenteus na.13,18
Ook bij patiënte B was er sprake van een recidief prolaps na eerdere voor- en achterwandplastiek, en had
conservatieve therapie in de vorm van bekkenfysiotherapie geen bevredigend effect. Daarom werd besloten mesh te gebruiken ter correctie van de prolaps.
Helaas bleek de mesh drie weken postoperatief bloot
te liggen. Het defect in de achterwand was zo groot,
dat de kans van slagen van conservatieve therapie in
dit geval laag werd ingeschat. Om deze reden onderging patiënte direct een re-operatie om het blootliggende deel van de mesh te verwijderen.
Er is in de literatuur echter geen consensus over de
beste behandeling van exposure van een mesh, en er
is niet bekend welke factoren van invloed zijn op het
kiezen van de beste behandeling.
Deze patiënte kreeg ondanks of dankzij de ingrepen
die zij onderging, klachten van de novo dyspareunie
en recidiverende cystitiden.
Het is van belang het risico van complicaties bij het
gebruik van mesh ter correctie van prolaps te verlagen. Het voorkomen van recidieven, het stellen van
een juiste indicatie voor chirurgische correctie van
een recidief en het op een juiste manier gebruiken
van alternatieve behandelingen (zoals conservatieve
therapie) dragen hieraan bij. Voor een selecte groep
patiënten biedt transvaginale meshchirurgie een oplossing voor soms invaliderende klachten. Deze vorm
van chirurgie dient echter alleen uitgevoerd te worden
door daarin ervaren operateurs.
Ondanks alle voorzorgen is het volledig voorkómen
van complicaties onmogelijk.
Over de behandeling van de complicaties die bij
beide gepresenteerde patiënten optraden, zijn in de
literatuur geen richtlijnen te vinden. Centralisatie van
de gegevens omtrent behandeling van prolaps met
een mesh, en de complicaties die daarbij optreden, is
daarom van groot belang, bij voorkeur door deze vast
te leggen in een landelijke database.5
Recent is in Nederland door de Werkgroep Bekkenbodem en de Werkgroep Gynaecologische Endoscopie
een webbased registratiesysteem voor gynaecologische ingrepen in gebruik genomen, genaamd POMT
(Patient Outcome Measurement Tool), waarin compli-

caties landelijk geregistreerd zullen worden. In Oostenrijk is door een onderzoeksgroep al getoond hoe
nuttig nationale registratie van de effectiviteit en de
complicaties van nieuwe procedures kan zijn.22
Een andere goede optie is het opzetten van een natio
nale, multicenter trial. Hiermee kan de effectiviteit
van het gebruik van mesh in de chirurgische behandeling van een prolaps goed in kaart gebracht worden, kan de mogelijke morbiditeit beter ingeschat
worden en kunnen de daarbij behorende risicofactoren onderzocht worden. Te denken valt aan patiëntspecifieke kenmerken als eerdere ingrepen, algehele
gezondheidstoestand of oestrogene status en aan ingreepgerelateerde kenmerken, zoals type en grootte
van de mesh en de gebruikte operatieve techniek.23
Daarnaast kan, in het geval van het optreden van
complicaties, onderzocht worden hoe deze het best
behandeld kunnen worden, en welke factoren invloed
hebben op de keuze voor een bepaalde behandeling.
Op deze manier kan de behandeling van complicaties
na een Proliftoperatie in de toekomst evidence-based
plaatsvinden.
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Summary
A genital prolapse is a common problem affecting 50% of parous women. Reinforcing the
native tissue, using the total tension-free vaginal
mesh (Prolift - Johnson & Johnson – Gynaecare,
Ethicon), showed excellent anatomical successes. Unfortunately, complications appear in
5-15% of women, after a Prolift implantation. The
first patient we describe is a 81-year old woman,
who had a Prolift surgery, and presented with
an infected mesh, for which she was treated
conservatively. The second patient, a 61-year old
woman needed to be re-operated to treat an exposure of the Proliftmesh. In the literature, there
is no evidence regarding the best treatment of
these complications. A multicenter trial, or central registration of data regarding prolapse surgery with mesh and the treatment of the complications, is necessary to be able to treat these
complications evidence-based.
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Commentaar dr. J.P.W.R. Roovers
(uro-gynaecoloog AMC Amsterdam, voorzitter Stichting Complicatie-registratie Gynaecologische Chirurgie
Vaginale operatieve behandelingen met gebruik van
mesh, staan sinds het FDA-rapport van 2011 ter discussie. Mesh-specifieke complicaties betreffen exposure
en pijn (in vagina en/of kleine bekken, als uiting van
overmatige littekenvorming) en de discussie hierover
gaat niet zozeer over de prevalentie, maar vooral over
de ernst, en het risico dat de gevolgen voor de patiënt
irreversibel zijn.
Sinds de introductie van vaginale meshchirurgie is
de klinische uitkomst significant verbeterd en is het
complicatie-risico gedaald tot vrijwel het niveau van
de operaties zonder mesh. De verbeterde operatieuitkomst is het resultaat van drie factoren:
Allereerst is het product verbeterd. De mesh is lichter
geworden, het oppervlak is afgenomen, de coatings en
de wijze waarop de mesh is geknoopt zijn verbeterd,
de wijze om de mesh te implanteren is minder invasief geworden en de nieuwste technieken resulteren in
anatomische veranderingen waarbij een fysiologische
as en dynamiek van de vagina behouden worden.
Ten tweede is de operateur beter geworden. Deze heeft
inmiddels geleerd dat de mesh spanningsloos moet
worden geplaatst, dat de voornaamste indicatie recidief prolaps is en niet primaire prolaps, dat de combinatie met uterusextirpatie ongelukkig is, dat voor- en
nabehandeling met oestrogenen de exposurekans vermindert, hoe de dissectie van de vagina optimaal te
doen en hoe de peri-operatieve zorg optimaal is.
De derde factor krijgt steeds meer aandacht: optimalisatie van de organisatie van de zorg. De genoemde
‘Nota gebruik van kunststof materiaal bij vaginale prolapschirurgie’ beoogt de kwaliteit van de zorg te bewaken door voorwaarden te stellen aan het volume,
de samenstelling van het operatieteam, het kritisch
beoordelen van de eigen resultaten en het systematisch registreren van implantaat en complicatie in het
POMT. De winst voor de patiënt moet komen uit de
landelijke implementatie van de aanbevelingen van
de nota en komt niet uit significante verbetering van
het implantaat zelf. De industrie beschouwt investeren
in vaginale meshchirurgie als zeer risicovol: sommige
producenten zijn gestopt met het produceren en ontwikkelen van implantaten voor prolapschirurgie.
Bolt et al. beschrijven twee patiënten met een complicatie. Voor beide patiënten is een goede oplossing
gevonden maar, zoals de auteurs zelf ook erkennen,
onbekend is of het de beste oplossing is. Gerandomiseerde studies om de beste behandeling van complicaties vast te stellen, zijn vrijwel onmogelijk door de
lage prevalentie en grote heterogeniteit ervan.
Een complicatieregister zoals het POMT is een veel beter instrument om complicaties te bestuderen omdat
het een weergave is van de praktijk in een heel land,
zonder in- en exclusie criteria en ook de zeldzame
complicaties in kaart brengt. Voorwaarde is dan wel

dat, zoals beschreven in de NVOG-nota over de mesh,
alle mesh-operaties worden geregistreerd. Implementatie van deze maatregel versneld wordt door het recente IGZ-rapport, dat aanbeveelt om alle implantaten (ook van laparoscopie en incontinentiechirurgie)
te registreren in een landelijke database, evenals ingrepen verricht door urologen en chirurgen.
Het registreren van complicaties in het POMT resulteert niet vanzelfsprekend in afname van meshspecifieke complicaties. Allereerst moeten de determinanten van de complicaties bestudeerd worden.
Zijn het patiëntgerelateerde, operateurgerelateerde,
of settinggerelateerde factoren? Inzicht in deze factoren kan resulteren in optimalisatie van de organisatie
van de zorg. Ten tweede moet het management van
de complicaties geoptimaliseerd worden. Dit kan bereikt worden door het regionaal bespreken van complicaties (bijv. in een web-conference met meerdere
ziekenhuizen) waarbij consensus bereikt wordt over
de beste benadering van een complicatie en over de
optimale locatie voor de behandeling. Het publiceren
van de aard, behandeling en uitkomst van complicaties, zoals in het artikel van Bolt is van groot belang,
omdat dit anderen helpt hun complicatiemanagement
te optimaliseren.
Tot slot moet er meer basaal wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van complicaties. Er zijn hypotheses dat mesh-gerelateerde complicaties het gevolg zijn van een vroege infectie die zich
niet direct klinisch manifesteert, maar pas later door
exposure of overmatige littekenvorming in de vagina.
Samen met microbiologen, immunologen, pathologen
en infectiologen, moeten wij in staat zijn om beter te
begrijpen waarom bij de ene patiënt de immuunreactie geïnduceerd door een vaginaal implantaat resulteert in een wenselijke reactie (vorming van nieuwe
collageen met gunstige biomechanische karakteristieken) en bij de andere patiënt in een ongewenste
uitkomst (overmatige fibrosering door overproductie
van extra-cellulaire matrix).
Op korte termijn moeten wij als beroepsgroep het
POMT omarmen en breed implementeren omdat dit
landelijke registratiesysteem ons in staat stelt de complicaties van prolapsoperaties met mesh te verminderen. De toenemende registratiedruk die wij allen ervaren, mag niet resulteren in het zoeken naar redenen
om het POMT niet te implementeren. Integratie van
het POMT in de vele verschillende EPD’s en verdere
verbetering van afspiegeling van kwaliteit van zorg
door behandel-uitkomst te corrigeren voor case-mix,
zullen de komende jaren bijdragen aan steeds waardevollere opbrengst van registratie in het POMT. Niet
alleen de patiënt zal hier wel bij varen, maar ook medisch specialist en ziekenhuis omdat iedereen gebaat
is bij transparantere kwaliteit van zorg.
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Placenta percreta en een
eenzijdig afwezig adnex
drs. R. Mooij AIOS gynaecologie, afdeling obstetrie en gynaecologie, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
drs. M.H. Hulsbergen gynaecoloog, Vlietland ziekenhuis, Schiedam

Bij de zeldzame placenta percreta is sprake van
doorgroei van de placenta door de uterus. Als
gevolg van hevige bloedverlies is een hysterectomie vaak noodzakelijk. Bijna altijd komt deze
placentaire afwijking voor na eerdere uteruschirurgie. Wij beschrijven een patiënte met een
curettage in de voorgeschiedenis, als ook een
afwezig linker adnex.

Casus
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Patiënt A, een 29-jarige vrouw, G7P5A1, werd opgenomen in een klein ziekenhuis in het binnenland
van Tanzania met buikpijn, braken en obstipatie in
het derde trimester van haar zwangerschap. De voor
geschiedenis vermeldde één miskraam met ongecompliceerde curettage tijdens de laatste zwangerschap
en verder vijf normale bevallingen. Bij lichamelijk
onderzoek was de fundushoogte 1/2NX, het abdomen
pijnlijk bij palpatie. Foetale harttonen waren niet
goed te horen. Darmgeluiden waren niet aanwezig. De
radiologisch laborant verrichtte echografie. Er werd
een levende foetus gezien, met een femurlengte conform 30 weken. De placenta werd niet beschreven,
intra-abdominaal vrij vocht werd niet gezien. Bij patiënte zelf was sprake van uitgezette darmlissen. Onder
de diagnose paralytische ileus met onbekende oorzaak werd patiënte behandeld met een maag-neussonde en intraveneuze vochttoediening. De volgende
ochtend ontwikkelde patiënte koorts tot 38,0°C. Ze
was hemodynamisch stabiel met een bloeddruk van
120/75 mmHg en een pols van 90 per minuut. Ze had
een Hb van 5,7 mmol/L. Onder verdenking peritonitis
werd besloten tot een keizersnede gecombineerd met
een diagnostische laparotomie.
Peroperatief vonden wij 1 liter bloed en stolsels abdominaal. Met een dwarse incisie in het onderste
segment van de uterus werd een jongen geboren met
een goede start. Het geboortegewicht was 1,9 kg. De
placenta zat vast. Bij nadere inspectie bleek sprake
van een placenta percreta met doorgroei fundaal tot
in de serosa. Er was actief bloedverlies. Besloten werd
tot het verrichten van een subtotale hysterectomie. Tijdens deze procedure viel een anatomische afwijking
op: aan de linkerkant waren het hele adnex èn het

ligamentum rotundum afwezig (fig. 1 en 2). De uterus
zelf was niet afwijkend.
De operatie verliep ongecompliceerd en de urine liep
helder af. Patiënte werd getransfundeerd met 500 ml
volbloed. Het post-operatieve beloop was ongestoord
en moeder en kind konden het ziekenhuis in goede
conditie verlaten met een Hb van 3,8 mmol/L. Poliklinische echografie na drie dagen, verricht als standaardbeleid na spoedhysterectomie doch bij deze patiënte ook ter uitsluiting van eventueel geassocieerde
nierpathologie, liet twee normale nieren zien.

Beschouwing
Placenta accreta
Er worden drie vormen van abnormale placentaire
aanhechting aan het myometrium onderscheiden:1
-A
 ccreta – chorionvilli hechten zich direct aan het
myometrium in plaats van zich te beperken tot de
decidua basalis (80%).2
- Increta – horionvilli dringen het myometrium binnen.
- P ercreta – chorionvilli dringen door het myometrium
heen.

Navelstreng

Stomp ligament
rotundum
Ventraal aspect
uterus

Stomp tuba
ovaria

Aanzicht fundus
Doorgroei
placenta
rechterzijde

Figuur 1: Verwijderde uterus.
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Linkerzijde aanzicht uterus
zonder tuba of ligament
rotundum

Ventrale deel uterus

Figuur 2: Verwijderde uterus met links afwezig adnex
en ligamentum rotundum.
Overkoepelend wordt gesproken van placenta accreta. De meest invasieve vormen, placenta increta en
percreta komen het minst voor (20%). De incidentie
van placenta accreta is de laatste jaren gestegen tot
ongeveer 1 op 1000 en is sterk gerelateerd aan het
aantal keizersneden.1,2 Meestal is de ligging in het onderste uterussegment, over het oude litteken, in 88%
van de gevallen in combinatie met een placenta praevia.1 De mortaliteit is niet goed bekend, maar wordt
geschat op 6-7%. Tegenwoordig wordt de diagnose
vaak gesteld met behulp van echografie. Zo kunnen
met name in het derde trimester, bij een laagliggende
placenta over het oude litteken, afwijkingen worden
gevonden. Dit betreft onder andere verlies van de normale hypoechogene retro-placentaire zone, een retroplacentaire myometriumdikte van < 1mm, meerdere
vasculaire lacunes en doorgroei van bloedvaten of
placentaweefsel door het myometrium of de serosa.3
Complicaties bestaan vooral uit bloedverlies en, in het
geval van placenta percreta, kan ingroei ontstaan in
andere organen zoals blaas en darm. Behandeling is
meestal hysterectomie, maar in sommige gevallen is
conservatieve behandeling mogelijk. Hierbij wordt de
placenta in situ gelaten, gevolgd door chemotherapie
middels methotrexaat en/of iliacala balloncatheterisatie ter embolisatie.1 In de NVOG-richtlijn Haemorrhagia postpartum uit 2006 wordt in geval van acuut
bloedverlies embolisatie als alternatieve behandeling
beschreven. Met deze methode beoogt men de arteriële polsdruk in dit stroomgebied te verlagen. Het
stollingssysteem dient hiervoor intact te zijn. Als chirurgisch ingrijpen nodig is, kan onderbinden van de
arteriële bloedvoorziening de uterus sparen. Anders
wordt een (supravaginale) hysterectomie verricht.
In tegenstelling tot andere afwijkingen van de placenta, zoals bijvoorbeeld mola-zwangerschap, is het
ziektebeeld nog maar kort bekend. De placenta accreta werd in 1938 voor het eerst beschreven, tegelijk
met de toename van obstetrische en gynaecologische
chirurgie. Endometritis, eerdere manuele placentaverwijdering, curettage, (hysteroscopische) uteruschirurgie, in-vitro fertilisatie, endometrium resectie,
embolisatie van de arteria uterina, chemotherapie,
radiotherapie,uterus myomatosus, hogere leeftijd en

multipariteit zijn risicofactoren voor placenta accreta,
naast de eerder genoemde keizersneden.2 Of placenta
percreta dezelfde risicofactoren kent als placenta accreta is overigens niet goed onderzocht.
De exacte pathofysiogie is nog onbekend. Gedacht
wordt aan een excessieve trophoblastinvasie in een beschadigde (of afwezige) decidua4,5, primair veroorzaakt
door trauma of mogelijk als gevolg van abnormale vascularisatie in het litteken en secundaire hypoxie.6
Unilateraal afwezig adnex
Bij patiënt A was ook sprake van een eenzijdig afwezig
adnex links. Dit is een zeldzame aandoening.7 Pathofysiologisch kan dit berusten op een asymptomatische
rotatie met ischemie en atresie van een normaal aangelegd adnex, of een congenitale afwijking.8,9 In het
eerste geval resulteert torsie in scheiding van het adnex van de normale aanhechting. Bij een congenitale
afwijking is er een defect van een deel van het Müllerse en mesonefrisch systeem. Dit betreft met name
het caudale deel, de genital ridge of het primitieve ovarium. Gezien het afwezige ligamentum rotundum lijkt
een congenitaal defect bij onze patiënte waarschijnlijker.10 In de beschreven case reports is meestal sprake
van fertiliteitsproblematiek. Mogelijk betreft dit een
bias op basis van de in deze populatie verrichtte laparoscopie. Hierover zijn geen gecontroleerde studies.10,11
Bij patiënt A was sprake van twee zeldzame ziektebeelden. Deze combinatie, de placenta percreta en de
afwezigheid van het linker adnex, is voor zover wij
hebben kunnen nagaan nog niet eerder beschreven.
Wel is recent een casus van placenta accreta beschreven met een dubbelzijdig afwezig adnex. Deze patiënt
was zwanger na IVF, een bekende risicofactor voor
placenta accreta.12
Curettage en multipariteit zijn beschreven als risicofactor voor placenta accreta, maar zelden als enige
oorzaak. Zeker wanneer er sprake is van invasieve
groei, dus bij een placenta percreta, lijkt een voorgeschiedenis van full-thickness beschadiging van het
endometrium zoals na een keizersnede belangrijk. De
combinatie met de, eveneens zeldzame, eenzijdig afwezig adnex bij onze patiënte kan op toeval berusten,
maar het kan ook duiden op een mogelijk verband.
De veranderde vascularisatie en O2-saturatie als gevolg van een veranderde bloedaanvoer zouden kunnen hebben bijgedragen aan de pathogenese.6

Conclusie
Placenta accreta is een zeldzaam ziektebeeld dat
echter steeds vaker voorkomt door toename van de
belangrijkste risicofactor: keizersneden. De diagnose
kan vaak vroeg gesteld worden, waarbij soms uterussparende behandeling mogelijk is. Onze patiënte presenteerde zich met een intra-abdominale bloeding en
onderging een ongecompliceerde subtotale hysterectomie. Peroperatief bleek dat patiënte haar linker adnex
en ligamentum rotundum ontbraken. Dit is zeldzaam.
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Wij denken dat deze afwijking met de mogelijk bijkomende verandering in vascularisatie, kan hebben bijgedragen aan het ontstaan van de placentaire ingroei,
in combinatie met de curettage in de voorgeschiedenis.

7.
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Samenvatting
Achtergrond Placenta accreta is een zeldzame stoornis in de hechting van de placenta aan de uterus,
vaak na een eerdere keizersnede. Het is een oorzaak
van levensgevaarlijke bloedingen en kent een hoge
morbiditeit en mortaliteit. De exacte pathogenese
is nog onbekend. Naamgeving aan de verschillende
vormen van placenta accreta betreft de diepte van de
infiltratie in de uterus. Echografie en kleurendoppler
worden gebruikt om de diagnose te stellen. Behandeling is meestal hysterectomie, maar in sommige gevallen is conservatieve behandeling mogelijk.
Casus Bij een 29–jarige patiënte, G7P5A1, één curettage in de voorgeschiedenis, verrichtten wij een peripartum hysterectomie vanwege een intra-abdominale
bloeding. Er bleek sprake van zowel een placenta percreta als een afwezig linker adnex. Dit is voor zover
wij weten nooit eerder in de literatuur beschreven.
Conclusie Placenta accreta zonder eerdere keizersnede is zeldzaam. Bij onze patiënte bleek bleek
naast de gekende voorgeschiedenis sprake van een
afwezig linker adnex. Wij denken dat deze afwijking
mogelijk heeft bijgedragen tot het ontstaan van de
placentaire ingroei door veranderde vascularisatie
en O2-saturatie.
Trefwoorden
Placenta accreta, ovarium, post-partum bloeding
Summary
Background Placenta accreta is a rare disorder of
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the attachment of the placenta to the uterus, usually
after prior caesarean section. It is a cause of life threatening hemorrhage with high morbidity and mortality. The exact pathogenesis is unknown. There are
three grades depending on the depth of infiltration
in the uterine wall. The diagnosis can often be made
with ultrasonography. Treatment is usually hysterectomy, but sometimes the uterus can be saved.
Case description A 29–year old woman, G7P5A1, one
curettage in the past, underwent a peripartum hysterectomy due to abdominal hemorrhage. During surgery placenta percreta was found as well as absence
of the left adnexa. To our best knowledge, this has
never been reported.
Conclusion In this patient with placenta percreta
and a history of curettage the left adnexa was absent. We think that this adnexal abnormality could
have contributed to the placental invasion, because
of a change of vascularization and O2-saturation.
Keywords
Placenta accreta, ovary, post-partum hemorrhage
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Ziektegeschiedenis
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Een 41-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek
gynaecologie in verband met persisterend vaginaal
bloedverlies. Patiënte is woonachtig in de Verenigde
Staten van Amerika, waar twee maanden eerder de
werkdiagnose extra-uteriene graviditeit (EUG) werd
gesteld op basis van wekelijkse stijging van het hCG –
exacte waardes hebben wij niet kunnen achterhalen
– zonder intra-uteriene graviditeit bij echografie. In de
VS werd eenmalig methotrexaat intramusculair gegeven waarna de hCG-waarde binnen een week daalde
van 1200 IU/L (normaalwaarde <5 IU/L) tot 400 IU/L
en in de volgende maand tot 134 IU/L. Tijdens een
tijdelijk verblijf in Nederland bezocht patiënte de polikliniek gynaecologie wegens aanhoudend, dagelijks
bloedverlies.
Haar voorgeschiedenis vermeldt vier eerdere zwangerschappen waarvan één eindigde in een spontane
partus, twee in een spontane miskraam en één in een
zwangerschapsafbreking vanwege trisomie 21.
Bij presentatie op de polikliniek was er sprake van
een haemodynamisch stabiele patiënte. In speculo
werd bloedverlies gezien zoals bij een menstruatie.
Bij vaginaal toucher was een matig mobiele weerstand ter hoogte van het linker adnex palpabel met
een doorsnede van vijftien centimeter.
Transvaginale echoscopie toonde een uterus zonder
afwijkingen. Ter hoogte van het linker ovarium was

Figuur 1: transvaginaal echobeeld van het linker ovarium.

een vijftien centimeter multicysteus proces zichtbaar
met echodense partijen en tussenschotten van meer
dan drie millimeter. Het rechter ovarium bevatte een
uniloculaire transsoniteit van 25 millimeter. In het cavum Douglasi werd een pocket vrij vocht gezien. Het
hCG bedroeg 430 IU/L, het ß-hCG 14 ng/ml (normaalwaarde <2 ng/ml), het CA-125 24 kU/L (normaalwaarde
< 35 kU/L), het alpha-foetoproteïne 1,9 μg/L (normaalwaarde < 20 μg/L), het lactaatdehydrogenase 258 U/L
(referentiewaarden 135-225 U/L), het hemoglobine 7,1
mmol/L (referentiewaarden 7,5-10,0 mmol/L) en de
leukocyten 11,4/nL (referentiewaarden 4,0 - 10,0/nL).
Op basis van de echografische beeldvorming (figuur 1)
en de stijging van het hCG (figuur 2) werd de initiële
werkdiagnose gewijzigd in kiemceltumor. De patiënte
werd verwezen naar de Organisatie Oncologische
Gynaecologie-Intergraal Kankercentrum Zuid, locatie
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Aanvullend werd
een CT thorax-abdomen vervaardigd (figuur 3). Deze
liet een massa zien uitgaande van het linker adnex
met deels solide, deels cysteuze componenten met
meerdere schotten conform eerdere echografie. Tevens werd ascites in het cavum Douglasi gezien. Geen
aanwijzingen voor levermetastasen, daarnaast werden een atypische long nodus in de linker bovenkwab
en een vergrote klier inguinaal links gezien.
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Figuur 2: Grafiek met het beloop van de concentratie van hCG.

Figuur 3: CT-abdomen met transversaal (links) en coronaal (rechts) beeld van massa ter plaatse van linker
adnex.

De patiënte meldde zich twee dagen later, per ambulance, op de spoedeisende hulp te Eindhoven in
verband met subacuut ontstane pijn links onder in de
buik, waarvoor patiënte pijnstilling behoeftig was en
in de ambulance fentanyl ontving. De pijn was krampend en stekend van aard en straalde uit naar het os
pubis en de linker bil. Daarnaast had zij stekende pijn
in de rechterschouder en klachten van duizeligheid. In
de week ervoor bestond reeds continue, beurse pijn
in de linker onderbuik. Er was sprake van pollakysurie tot dertig maal per dag, zonder dysurie. Sinds
enkele dagen kwam de ontlasting met kleine beetjes
zonder obstipatie of diarree.
Bij lichamelijk onderzoek zag men een niet-zieke,
matig pijnlijke vrouw met normale vitale parameters.
In de linker onderbuik was een zwelling zichtbaar, er
was levendige peristaltiek en een wisselende tympanie. De buik was soepel met drukpijn in de linker onderbuik. Er was geen slagpijn in de nierloge.

Het hemoglobine bedroeg 6,4 mmol/L, de overige
waarden waren niet afwijkend. Er werd differentiaal
diagnostisch gedacht aan pijn door lokale druk van
de tumor op omliggende organen. Een torsie van het
adnex stond minder hoog in de differentiaal diagnose
gezien de klinische presentatie en de omvang van de
massa. Gezien de klachten werd diezelfde dag een laparotomie uitgevoerd door een oncologisch gynaecoloog waarbij links een ruimte-innemend proces zichtbaar was, adhaesief gelegen tegen de bekkenwand,
omgeven door geronnen bloed. Tussen het proces en
het sigmoïd bevonden zich deels dunvliezige en deels
vaste adhesies. Bij het vrijprepareren ruptureerde een
deel van de cyste.
Vriescoupe bevestigde een extra-uteriene graviditeit.
Pathologisch onderzoek toonde macroscopisch een
hemorragische uitpuilende massa in het lumen van
de tuba, lijkend op een extra-uteriene graviditeit.
Er waren geen duidelijke placentavlokken of delen
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Figuur 4: Foto van de vriescoupe in haematoxyline-eosine-kleuring met (fibrotische) villi (lichtroze met paarse
rand) omgeven door bloed (rood).

van een foetus zichtbaar. Bij microscopie werd in de
tuba bloed gezien met enige inflammatie en enkele
chorionvlokken bekleed met syncytiotrofoblast en fibreus stroma. In het ovarium was een corpus luteum
cyste zichtbaar. In het ascites waren geen maligne cellen aanwezig.
Twee dagen later werd de patiënte, na een ongecompliceerd post-operatief herstel, ontslagen. Na twee en
een halve week was het hCG minder dan 1.0 IU/L.

Beschouwing
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Bij onvoldoende of onverwacht effect van therapie, zoals een stijgende hCG-spiegel bij een EUG is treatment
faillure het meest waarschijnlijk. Echterde de initiële
diagnose moet ook heroverwogen worden. Bij deze casus moet men naast een persisterende trofoblast ook
denken aan een hCG-producerende tumor. De afwijkende beeldvorming, samen met het hCG-beloop was
de aanleiding om de initiële diagnose te verwerpen.
Hierbij wetende dat ongeveer 1-2% van de ovariële
tumoren maligne kiemceltumoren zijn en dus dat de
vooraf kans op een kiemceltumor rond de 0,013% lag.
Na behandeling met een eenmalige dosis methotrexaat, zoals in deze casus, bij een hCG kleiner dan
3500 IU/L is de kans op onvoldoende daling van het
hCG vier procent.1,2 Volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie
moet het hCG wekelijks worden vervolgd tot de detectiegrens bereikt is.3,4 Daarom moet deze behande-

ling alleen worden aangeboden aan vrouwen waarbij follow up mogelijk is. De initiële hCG-spiegel is
de belangrijkste voorspeller van het succes van een
behandeling met systemisch methotrexaat. Andere
voorspellende parameters zoals de grootte van de extra-uteriene graviditeit zijn hieraan inferieur. Het is bij
deze casus belangrijk te realiseren dat ook bij methotrexaat behandeling vaginaal bloedverlies kan optreden. Daarnaast is bij een verdenking op een EUG een
vaginaal toucher gecontraïndiceerd. Over de effecten
van methotrexaat op de morfologie van een EUG is
geen informatie te vinden in de literatuur. Deze casus
illustreert dat de door methotrexaat geïnduceerde fibrose en bloedingen een verdenking op een ovarium
maligniteit kunnen nabootsen.
Het beeld dat werd gezien bij echografie maakte de
diagnose EUG minder waarschijnlijk. Bij transvaginale echografie, en later CT-abdomen, werd een massa
gezien met meer kenmerken van een ovarium tumor
dan van een extra-uteriene graviditeit. De combinatie van de grootte, de aanwezigheid van tussenschotten, de deels cysteuze, deels solide componenten,
de aanwezigheid van een vergrote liesklier en de
pulmonale afwijking droegen bij aan het vermoeden
op een ovariële maligniteit. Deze diagnose moest uitgesloten worden en werd de nieuwe werkdiagnose.
De belangrijkste tumormarkers voor diagnostiek van
kiemceltumoren zijn ß-hCG en alpha-foetoproteïne.
Welke al dan niet verhoogd is, hangt af van het his-
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tologische tumor type. In deze casus was sprake van
een verhoogd hCG en ß-hCG en een normaal alphafoetoproteïne. Dit kan met name gezien worden bij
een dysgerminoom of choriocarcinoom, maar ook bij
een embryonaal carcinoom of polyembryoom. Lactaat dehydrogenase wordt soms geproduceerd door
een dysgerminoom, maar heeft een lage specificiteit.
Het CA-125 is zelden verhoogd bij een kiemceltumor.
Deze laatste twee markers kunnen eventueel gebruikt
worden bij de follow-up van een kiemceltumor met
normale hCG en AFP waarden.5,6
De belangrijkste punten die we kunnen leren voor
in de kliniek hebben betrekking op het hCG-beloop
en de beeldvorming. Ten eerste zou het onvoldoende
effect van de eenmalige dosis methotrexaat eerder
opgemerkt kunnen worden middels nauwkeurige,
wekelijkse controle van het hCG. Dit had kunnen leiden tot een juist therapeutisch beleid waarin wel het
beoogde effect bereikt had kunnen worden. Ten tweede zien we hoe divers een EUG zich kan presenteren
bij beeldvorming. De diagnose EUG kan dan ook niet
worden uitgesloten op basis van eigenschappen die
frequent worden gezien bij een ovariële maligniteit.
Daarbij is het van belang om het klinische beeld ook
te zien met een klinisch-epidemiologische blik.

Samenvatting
Ziektegeschiedenis: Een 41-jarige vrouw, behandeld met een eenmalige dosis methotrexaat vanwege een verdenking op een extra-uteriene graviditeit, presenteerde zich met aanhoudend vaginaal
bloedverlies op de polikliniek gynaecologie. Bij een
stijgend hCG en op transvaginale echo en CT-abdomen een massa verdacht voor maligniteit, werd
de werkdiagnose hCG-producerende kiemceltumor
gesteld. Er volgde een laparotomie met vriescoupe,
waarbij sprake bleek te zijn van een ingekapselde
extra-uteriene graviditeit.
Conclusie: Adequate follow-up van hCG na een
eenmalige dosis methotrexaat is belangrijk om
“treatment failure” vroegtijdig te herkennen. Een
extra-uteriene graviditeit kan er atypisch uitzien bij
beeldvorming met kenmerken van een maligniteit.
Afkortingen
EUG: extra-uteriene graviditeit - hCG: human chorionic gonadotropin - AFP: alpha-foetoproteïne
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ses of an ectopic pregnancy, visited the out-patient
clinic because of persistent vaginal bleeding. The
serum hCG-level was increasing and on transvaginal ultrasound and CT scan a mass with signs of
a malignancy was visible. A hCG-producing germ
cell tumor became the new working diagnosis and
a laparotomy with frozen section procedure was
performed, because of acute increase of pain. The
mass appeared to be an ectopic pregnancy.
Conclusion: An adequate follow-up of hCG-levels
after a single dose methotrexate is important to
detect treatment failure at an early stage. It can be
very difficult to distinguish an ectopic pregnancy
from a malignancy on diagnostic imaging, since
ectopic pregnancies can have similar features as
malignancies.
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Ectopic pregnancy, germ cell tumor, ovarian cancer,
human chorionic gonadotropin, methotrexate
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Abstract
Case description: A 41-year old woman, treated
with a single dose methotrexate after the diagno-
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Tegeltjeswijsheid
Als een kind in een snoepwinkel voel ik mij.
Velja deed mij enige tijd geleden een eervol verzoek. Daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Ik ben de nieuwe columnist van het NTOG. Het moet niet veel gekker worden. Vroeger, ik heb het
hier over de jaren negentig, was het tijdens iedere beoordeling hetzelfde liedje. Waar ik bleef met
mijn wetenschappelijk onderzoek? Daar moest hoognodig aan gewerkt worden. De rest zat wel snor,
maar publiceren ho maar! Wijlen Bart van Turnhout, die in 2009 plotseling overleed tijdens zijn eigen
operatieprogramma, was er ook zo eentje. ‘Mijn eerste publicatie wordt mijn overlijdensadvertentie’, zei
hij en het bleek de waarheid.

Als een kind in een snoepwinkel voel ik mij.
Waar zal ik de eerste keer eens over schrijven? Velja gaf me daarin de volledige vrijheid.
Zal ik eerst eens iets vertellen over mijn Twentse wortelen? Zodat de lezers van mijn rubriek mij beter
begrijpen? Of zal ik schrijven over mijn afwijkende manier van observeren, een voedingsbodem voor
mijn anekdotes? Een stuk over Bossche patiënten en hun eigenaardigheden kan ook best amusant zijn.
Of nee, de vele contrasten in ons vak, dat is een goed onderwerp. Onze laatste opleidingsvisitatie, ook
onderhoudend…

Nee, ik begin met Marten de Haan. Geen familie van. Ik ontmoette hem op mijn reis naar Dokkum.
Wat doet een mens in Dokkum? Als er geen 20 centimeter ijs ligt, dan hoef je daar eigenlijk niet te zijn.
Tenzij Brigitte Kaandorp daar optreedt. En dat deed ze. Terug op huis aan, kruiste ik Oosterzee bij het
Tjeukemeer. Mijn oog werd getroffen door een bijzonder huis. Het huis van Marten de Haan. Hij had alle
wereldzeeën bevaren en had het wel gezien, het leven. Dik in de tachtig is hij. Jaren geleden kwam hij
op het idee om de buitenmuren van zijn huis, een voormalig bankgebouw, te betegelen met spreuken.
Op mijn vraag of de gemeente daar niet lastig over deed was zijn antwoord: ‘ik vraag niets, dus ik mag
alles’. Ik raad u aan om eens te gaan kijken daar. Wandel een uurtje langs zijn muren en u hebt jaren
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levenswijsheid in één klap binnen.

Tijdens het schrijven van mijn boek ‘Tussen gemak en genoegen’ ben ik ervan doordrongen geraakt dat
wij, gynaecologen, zeer veel tegeltjeswijsheden hebben verzameld. Ik zie me al wonen in een huisje met
een volledig betegelde buitenkant. De meest illustere wijsheden in allerlei kleuren met mooi versierde
randen. Dan lijkt de pathologie lang zo erg niet…

Mieke Kerkhof
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Eerst kijken, kunnen we altijd nog zien
Home deliveries are for pizza’s
Het wordt vanzelf weer acht uur
Achteraf is iedereen professor
Onzin van de professor is ook onzin
Bek houden, briefje halen
Je moet het niet zoeken, je moet het vinden
Zeiken is voor zeikerds
Vrouwenpijn brengt herenleed
Hoe later op de avond, hoe groener het vruchtwater
Velen zijn gezonden, weinigen uitverkoren
Toucheren, niet logeren
Elke bloeding is eindig
Wie snel helpt, helpt dubbel
Communiceren is zenden en ontvangen
De foetus verdient meer
Het mes doet het altijd
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Moedersterfte in Nederland op de
‘goede’ weg?
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dr. S.M.I. Kuppens, gynaecoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
dr. N.W.E. Schuitemaker, gynaecoloog, Diakonessenhuis, Utrecht
dr. G.M. Vermeulen, gynaecoloog, Noorderboog Ziekenhuis, Meppel
dr. J.J. Zwart, gynaecoloog, Deventer Ziekenhuis
prof. dr. J. van Roosmalen, gynaecoloog, LUMC Leiden en VUMC, Amsterdam afdeling metamedica.
Auditcommissie Maternale Sterfte

Moedersterfte komt in de westerse landen maar
zelden voor. Het is de gezondheidsindicator
met het grootste verschil tussen hoge en lage
inkomenslanden. Van de 342.900 vrouwen die
wereldwijd jaarlijks overlijden, volgens het World
Health Report over de periode 1980 tot 2008,
sterven er slechts enkele in Nederland.1
Ook al is maternale sterfte zeldzaam in Nederland, toch is het belangrijk om deze in kaart te
blijven brengen. Moedersterfte is namelijk een
belangrijke indicator voor de kwaliteit van obstetrische zorg die in een land geleverd wordt. Deze
indicator wordt wereldwijd gebruikt door de
World Health Organisation (WHO). Registratie van
moedersterfte door officiële statistiekbureau’s
blijkt echter moeilijk te zijn: data van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in de afgelopen jaren een onderrapportage laten zien variërend van 30 tot 50%.2,3 Dit is het geval in alle
landen, die naast vitale registratie ook gebruik
maken van confidential enquiries.
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Auditcommissie Maternale Sterfte
De Auditcommissie Maternale Sterfte (AMS) is door de
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in het leven geroepen in 1981. Doel is het
in kaart brengen van maternale sterfte in Nederland:
hoe vaak komt deze voor, zijn er trends te identificeren en zijn er leermomenten aanwijsbaar in de zorg
die geleverd is, om deze te verbeteren? De AMS verzamelt de casus die hoofdzakelijk aangeleverd worden door gynaecologen en soms door verloskundigen,
huisartsen of andere medisch specialisten. Deze casus worden geclassificeerd op doodsoorzaak volgens
WHO criteria en het ziektebeloop wordt zorgvuldig
geëvalueerd om eventuele substandaard zorgfactoren
op te sporen.

De AMS bestaat uit gynaecologen van academische
en niet-academische ziekenhuizen, verspreid over het
hele land. Tevens heeft een lid van de Vereniging van
Arts-assistenten Gynaecologie en Obstetrie zitting in
de commissie. Nadat jarenlang een obstetrisch onderlegde internist lid van de commissie was, is sinds dit
jaar een obstetrisch georiënteerde anesthesist toegetreden tot de AMS. Op consultbasis worden andere
specialisten ingeschakeld zoals een patholoog anatoom. In het kader van samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen in de verloskundige zorg
valt ook te overwegen een verloskundige aan de commissie toe te voegen.
De classificatie wordt verricht volgens de definities die
zijn vastgelegd door de WHO. Directe sterfte is sterfte
ten gevolge van een aandoening die door de zwangerschap veroorzaakt wordt (bijvoorbeeld preeclampsie,
trombo-embolie, obstetrische bloeding). Indirecte
sterfte is sterfte ten gevolge van een aandoening die
al aanwezig was, al dan niet bekend, en die verergerd
is ten gevolge van de fysiologische veranderingen in
de zwangerschap (bijvoorbeeld hart-en vaatziekte of
SLE). Toevallige sterfte is sterfte met een oorzaak die
geen verband houdt met de (effecten van) zwangerschap (bijvoorbeeld ten gevolge van een auto-ongeluk
of kanker waar geen invloed van de zwangerschap op
aanwijsbaar was). Late sterfte is sterfte na het kraambed, te weten langer dan 42 dagen postpartum, maar
binnen een jaar na de bevalling.4
Er is een groot verschil tussen de verschillende wijzen waarop gerapporteerd wordt. Regelmatig wordt
zeer uitvoerig melding gemaakt bij de AMS, met een
bijgevoegd rapport van de lokale bespreking van de
casus, terwijl in andere gevallen de rapportage zeer
miniem is. Het is dan soms lastig om alle stukken die
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Hoewel de meeste gevallen van maternale sterfte gemeld worden bij de AMS (in de jaren 2009 en 2010
over alle gemelde casus vergeleken met het CBS 87%),
blijven er toch nog casus over die niet gemeld worden. Het CBS stuurt melders van een casus, welke zij
als een maternale sterfte identificeren, een verzoek
om de casus bij de AMS te melden. Helaas leidt ook
dit niet tot een 100% meldingsgraad: voor directe
en indirecte maternale sterfte betrof de onderrapportage respectievelijk 20% en 12,5% in de periode
2009/2010. Deze casus worden alsnog geïdentificeerd
door de cross check met het CBS, waarbij geboortedatum en doodsoorzaak bekend worden. Helaas is het
dan voor de commissie niet mogelijk om te beoordelen of de gerapporteerde doodsoorzaak correct is,
of de classificatie juist is, en, belangrijker nog, om te
beoordelen hoe de kwaliteit van de geleverde zorg is
geweest. Eventuele leerpunten worden zo gemist.
Bij het vergelijken van alle AMS-data met de data van
het CBS valt verder op dat onderrapportage van maternale sterfte in de officiële statistiek hoog blijft. In
de periode 2009/2010 werd 43% van de casus van directe en indirecte maternale sterfte niet gemeld in de
officiële statistiek. De data van het CBS zijn dan ook
niet betrouwbaar voor (inter)nationale beoordeling
van moedersterfte. Zij worden echter door de WHO
wel gebruikt als zodanig.

le sterfte in beeld. De trend over de periode 1993-2010
staat weergegeven in figuur 1.
In de periode tot 2003 was er een stijging zichtbaar
in het voorkomen van maternale sterfte.3 De meest
voorkomende oorzaak van maternale sterfte in deze
periode was pre-eclampsie. Opvallend was dat de incidentie van sterfte ten gevolge van zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoeningen een aantal
malen hoger was dan de incidentie in omringende
landen.7 De verontrusting hierover heeft er toe geleid
dat alle casus van sterfte door pre-eclampsie aan een
diepgaand onderzoek betreffende de geleverde zorg
werden onderworpen door een uitgebreidere commissie. In alle casus op één na was suboptimale zorg aanwijsbaar (96%). Hieruit kwamen meerdere concrete
leerpunten duidelijk naar voren.7
Deze bevindingen zijn gecommuniceerd richting leden van de NVOG en andere geïnteresseerden tijdens
voordrachten op congressen, in artikelen (landelijk
en internationaal) en tijdens landelijke audits. Tevens
werd de Hypitat-studie verricht waarbij geconcludeerd
werd dat een actief beleid, met het beëindigen van de
zwangerschap bij de diagnose zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie in de a terme periode, leidt
tot een reductie van zwangerschapscomplicaties.8
De hoge incidentie van morbiditeit ten gevolge van
eclampsie werd bevestigd in de LEMMoNstudie.9
De extra aandacht met versterking van het bewustzijn
dat pre-eclampsie een onvoorspelbare aandoening is
die een proactieve aanpak vereist, heeft er toe geleid
dat het aantal vrouwen dat overlijdt ten gevolge van
(pre-)eclampsie sterk gedaald is (in 2008 overleed
geen enkele vrouw in Nederland aan pre-eclampsie!).
De totale maternale sterfte daalt weer sinds 2003, met
een scherpe daling in de jaren 2009/2010. Aangetekend moet worden dat deze laatste periode korter is
dan de gebruikelijke rapportageperiode van drie of
vier jaren. De sterkte van deze daling kan dus beter ingeschat worden als de analyse over de jaren 2011/2012
afgerond zijn. De trend is in ieder geval zeer positief!

Obductie

Oorzaken van Maternale Sterfte

In Nederland blijft het aantal casus waarin obductie
verricht wordt laag (40% in de periode 1993-2005).
Zelfs in gevallen waar de doodsoorzaak onduidelijk
is, of waar slechts een waarschijnlijkheidsdiagnose
gesteld is, wordt regelmatig geen obductie verricht.
In het Verenigd Koninkrijk is dit percentage aanzienlijk hoger (221 van de 261 directe en indirecte casus,
85%)5, terwijl in Frankrijk ook een laag percentage
obducties wordt gezien (in de periode 2004-2006
28,6%).6 De AMS pleit er nadrukkelijk voor obductie
te bespreken met en te adviseren aan de nabestaanden, zeker indien de doodsoorzaak niet geheel duidelijk is.

De vijf belangrijkste oorzaken van maternale sterfte in
Nederland zijn terug te vinden in tabel 1. In de laatste vijf jaar (2006-2010) zijn cardiovasculaire ziekten
de belangrijkste oorzaak (MMR 2,1). De grootste veroorzaker zijn rupturen of dissecties van bloedvaten
(met name de aorta). Dit is de eerste periode waarin
een indirecte oorzaak frequenter voorkomt dan een
directe oorzaak. Dat er een stijging in moedersterfte
door indirecte sterfte zichtbaar is werd reeds eerder
gerapporteerd.10 Pre-eclampsie is hiermee voor het
eerst sinds 1983 niet de belangrijkste oorzaak (MMR
1,4). Pre-eclampsie blijft wel de belangrijkste oorzaak
van directe moedersterfte. Sterfte ten gevolge van
trombo-embolie lijkt iets lager te zijn ten opzichte van
de periode ervoor (MMR 1,2 vs. 1,6), sterfte door obstetrische bloeding nagenoeg gelijk (MMR 0,5 vs. 0,7)

nodig zijn om een juiste beoordeling uit te kunnen
voeren boven water te krijgen. Het zou veel tijd schelen en de beoordeling zou sneller kunnen verlopen als
alle casus adequaat aangeleverd zouden worden. Het
rapportageformulier (te vinden op de NVOG-website)
heeft een handige checklist om te zien of alle benodigde informatie er is. Alle informatie wordt geanonimiseerd en blame free behandeld. Verzoeken van
advocaten om stukken van de AMS te overleggen in
rechtszaken, worden afgewezen, om de laagdrempeligheid om te melden te bevorderen.

Onderrapportage

Trend in maternale sterfte
De AMS brengt elk jaar het aantal casus van materna-
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Tabel 1: Sterftes en mortaliteitsratio

Onderliggende oorzaak

1983-1992

1993-2005

2006-2010

Levend geboren

1.860.807

2.557.208

920.339

n

MMR

n

MMR

n

MMR

Pre-eclampsie

51

2,7

93

3,5

14

1,4

Trombo-embolie

21

1,1

44

1,6

11

1,2

Obstetrische bloeding

11

0,6

18

0,7

5

0,5

Obstetrische sepsis

10

0,5

20

0,7

2

0,2

Cardiovasculaire ziekte

13

0,6

45

1,6

20

2,1

N = aantal sterftes, late sterfte geïncludeerd. MMR= Maternale Mortaliteitsratio, exclusief late maternale sterfte.
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Figuur 1: Trend in maternale sterfte in Nederland, 1993-2010.

en sterfte ten gevolge van obstetrische sepsis gedaald
(MMR 0,2 vs. 0,7).

Internationale vergelijking
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Het land dat het meest recente rapport heeft gepubliceerd over maternale sterfte is het Verenigd Koninkrijk,
te weten over de jaren 2006-2008.5 Ook daar is sterfte
door indirecte aandoeningen vaker voorkomend dan
sterfte door directe aandoeningen (MMR 6,7 vs. MMR
4,7). Dit is in het Verenigd Koninkrijk al zo sinds 1994.
De meest belangrijke oorzaak van sterfte waren cardiovasculaire aandoeningen (MMR 2,3), gevolgd door
sterfte ten gevolge van neurologische aandoeningen
(MMR 1,6), sepsis (MMR 1,1), pre-eclampsie (MMR 0,8)
en trombo-embolie (MMR 0,8).
In het Verenigd Koninkrijk was sepsis voor het eerste
de belangrijkste directe oorzaak van sterfte. In Nederland kwam in de laatste vijf jaar sterfte door sepsis
juist minder vaak voor (MMR 0,2). Sterfte door preeclampsie blijft hier nog iets hoger dan in het Verenigd Koninkrijk (MMR NL 1,4 vs. MMR VK 0,8).

Ook in Frankrijk vindt continue registratie en rapportage van maternale sterfte plaats. Het laatste rapport
beschrijft de jaren 2001 tot 2006.6 In Frankrijk is de
MMR in de jaren 2001 tot 2006 tussen de 5,8 en 10,2
vrouwen per 100.000 levendgeborenen. Directe sterfte
kwam vaker voor (73% van het totaal) dan indirecte
sterfte. De meest voorkomende oorzaak van maternale sterfte over deze jaren was sterfte ten gevolge van
haemorragie (MMR 2,4 - 25%), maar in deze groep zijn
alle oorzaken van massaal bloedverlies meegenomen,
dus haemorrhagie postpartum, eventueel ten gevolge
van een placentair probleem, uterusrupturen, chirurgische complicaties, bloedverlies bij een abortus en
bloedverlies bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden deze oorzaken apart vermeld en geclassificeerd.
De tweede oorzaak van maternale sterfte was vruchtwaterembolie (MMR 1,2 - 12,3%), gevolgd door sterfte
ten gevolge van thrombo-embolie (MMR 1,0 - 9,9%)
en pre-eclampsie (MMR 1,0 - 9,9%). De belangrijkste
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oorzaken van indirecte sterfte waren cardiovasculaire
aandoeningen gevolgd door cerebrovasculaire aandoeningen.
Een evaluatie van de data van de EURO-PERISTAT
rapportage benadrukte de grote verschillen in gerapporteerde maternale morbiditeit en mortaliteit. In de
landen met een geavanceerd rapportagesysteem met
gebruik van audit van moedersterfte (zoals in Nederland) werden hogere aantallen mortaliteit en morbiditeit opgegeven. Geconcludeerd werd dat de beschikbare data niet toereikend zijn om op Europees niveau
maternale mortaliteit en morbiditeit te kunnen vergelijken of om trends in Europa te kunnen beoordelen.
Aanbevolen werd dat alle landen een continue audit
systeem opzetten om betrouwbare data te vergaren.11
Een aantal landen, waaronder België, is bezig om
daadwerkelijk een dergelijk systeem te implementeren, conform het format van het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Nederland.

Adviezen
Door de jaren heen zijn vele adviezen gegeven door
de AMS. De adviezen van de laatste jaren zijn samengebracht in de recent vernieuwde Kwaliteitsnorm Maternale Sterfte.12
Het eerder genoemde onderzoek naar geleverde zorg
voor vrouwen met pre-eclampsie liet suboptimale
zorg zien.7 In 7% weigerde de vrouw medische adviezen ter harte te nemen. In 81% van de casus staat niet
gedocumenteerd of de vrouw geïnstrueerd werd ten
aanzien van de alarmsymptomen van preeclampsie,
ook niet bij suspecte klachten of reeds aanwezige hypertensie. In de eerste lijn was het niet testen van de
urine op eiwit de meest voorkomende suboptimale
zorgfactor (41%), gevolgd door te lange intervallen tussen prenatale controles ondanks klachten (19%). Als
derde was sprake van vertraging in verwijzing naar
de tweede lijn (15%). In de tweede lijn was de meest
voorkomende suboptimale zorgfactor het niet of niet
adequaat toedienen van antihypertensiva (85%). In
19% werd geen magnesiumsulfaat gestart ter preventie van eclampsie, terwijl daar volgens de richtlijn wel
een indicatie voor was. In 56% van de casus werd wel
magnesiumsulfaat gestart, maar te laat. Ook in het
ziekenhuis werd niet op indicatie de aan- of afwezigheid van proteïnurie beoordeeld (41%).
Het zijn met name deze management substandaard
zorgfactoren die in een recente vergelijking van Nederlandse en Engelse eclampsiecasus de belangrijkste determinanten bleken van de aanzienlijke verschillen in
frequentie van het voorkomen van pre-eclampsie tussen beide landen. Deze vergelijking werd uitgevoerd
in het kader van INOSS, het International Network of
Obstetric Surveillance Systems, opgericht door UKOSS
uit Oxford, samen met onder meer de AMS.
Aangezien moedersterfte met een cardiovasculaire
oorzaak het vaakst voorkomt op dit moment, zul-

len wij hiervoor meer aandacht moeten hebben. De
sterfte werd voornamelijk veroorzaakt door rupturen
of dissecties van bloedvaten, met name de aorta. De
belangrijkste risicofactor is hypertensie. In een meerderheid van de casus was er suboptimale zorg, voornamelijk delay in diagnose en inadequaat onderzoek
bij zwangere of onlangs bevallen vrouwen met suspecte klachten.13
Voor alle aanbevelingen, ook voor andere oorzaken
van maternale sterfte, verwijzen we naar de website
van de NVOG (www.nvog.nl)

Conclusie
We mogen concluderen dat er een welkome afname
is opgetreden van de moedersterfte na 2003, waarbij de daling van moedersterfte ten gevolge van preeclampsie het meest in het oog springt. Indirecte
moedersterfte is getalsmatig de belangrijkste oorzaak
geworden en dit verdient dus meer aandacht. Het
blijft belangrijk om de registratie en beoordeling door
de Auditcommissie Maternale Sterfte voort te zetten.
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Samenvatting
Gegevens over maternale sterfte in Nederland worden verzameld, geclassificeerd en beoordeeld op
geleverde zorg door de auditcommissie maternale
sterfte. Maternale sterfte is in Nederland laag ten
opzichte van ontwikkelingslanden, en vergelijkbaar
met de landen om ons heen.
De laatste jaren is er een daling zichtbaar in maternale sterfte in Nederland. De meeste moedersterfte
wordt veroorzaakt door cardiovasculaire oorzaken. De belangrijkste directe oorzaken van moedersterfte blijven pre-eclampsie, trombo-embolie
en haemorrhagie postpartum. De auditcommissie
maternale sterfte geeft adviezen om de zorg voor
zwangere vrouwen te optimaliseren.
Trefwoorden
Maternale sterfte ( moedersterfte), cardiovasculaire
aandoeningen, pre-eclampsie, audit
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Summary
Data on maternal death in the Netherlands are collected, classified and audited on suboptimal care
by the Dutch maternal mortality committee. In the
Netherlands, maternal deaths is much lower than
in low income countries, and comparable to the
number of deaths in the countries surrounding us.
Currently, the main cause of maternal death are
cardiovascular disorders. The main cause of direct
death remains pre-eclampsia, followed by tromboembolism and haemorrhagia post partum. The
Dutch maternal mortality committee gives recommendations how to improve care for pregnant women.
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Ulipristal, de nieuwe therapie voor
myomen?
dr. W.J.K. Hehenkamp gynaecoloog afdeling gynaecologie & verloskunde VUMC Amsterdam
drs. M.E. de Lange gynaecoloog afdeling gynaecologie & verloskunde AMC Amsterdam
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Selectieve Progesteron Receptor Moderatoren
(SPRMs) worden voor verschillende indicaties in
de gynaecologie toegepast. Mifepriston (Mifegyne) wordt gebruikt bij het afbreken van zwangerschappen. Ulipristal wordt vooral in het buitenland voorgeschreven als morning-afterpil
(Ellaone), die tot vijf dagen na de onbeschermde
coïtus kan worden toegepast met hoge effectiviteit. Inmiddels heeft Ulipristal een ander indicatie
gebied verworven: toepassing als behandeling
van symptomatische myomen (Esmya). In de
thans gepubliceerde studies wordt Ulipristal toegepast als voorbehandeling van een chirurgische
interventie. De producent vermeldt echter ook
onderhoudsbehandeling met Ulipristal, hoewel
de studies hierover nog niet gepubliceerd zijn. Dit
artikel geeft een overzicht van wat er bekend is
over dit product in het kader van myoomtherapie, maar ook over de kennishiaten dit nog ingevuld zouden moeten worden voor verantwoorde
implementatie in de dagelijkste praktijk.

Werkingsmechanisme
Ulipristal heeft een selectieve en hoge affiniteit voor
de progesteronreceptor. Het geeft een reductie van het
myoomvolume door remming van de celproliferatie
en inductie van apoptose van myoomcellen. Dit effect
treedt niet op in het ‘normale’ myometrium. Daarnaast ontstaat een amenorroe door direct effect op
het endometrium en remming van de ovulatie, waarbij de oestradiolwaarden op mid-folliculair niveau
blijven (Marua et al; Chabbert-Buffet et al).

Ulipristal als voorbehandeling
In februari 2012 werden twee grote dubbel-blind gerandomiseerde studies gepubliceerd die Ulipristal
vergeleken met placebo, PEARL 1 (PEARL staat voor
PGL4001 [=Ulipristal Acetaat] Efficacy Assessment in
Reduction of symptoms due to uterine Leiomyomata)
danwel GnRH-agonisten, PEARL 2, bij vrouwen met
symptomatische myomen. In beide studies ging het
om een kortdurende (13 weken) behandeling met Ulipristal acetaat voorafgaand aan chirurgie.
De PEARL 1 randomiseerde 242 vrouwen tussen Uli-

pristal 1 dd 5 mg (U5, n=96), Ulipristal 1 dd 10 mg
(U10, n=98), of placebo (P, n=48). Alle vrouwen kregen
daarbij ijzersuppletie. Vrouwen werden geïncludeerd
als ze naast myomen hevig menstrueel bloedverlies
(HMB), gedefinieerd als een Pictorial Blood Assement
Chart (PBAC) score van >100 hadden en anemie hadden (Hb<6,3 mmol/L). Primaire uitkomstmaten waren de normalisatie van menstrueel bloedvolume
(PBAC<75) en een significante vermindering van het
myoomvolume (gemeten met MRI). Uiteindelijk behaalden >95% van de geïncludeerde vrouwen het
eindpunt (13 weken gebruik van studiemedicatie). De
PBAC-score van <75 werd behaald in 91% (U5), 92%
(U10) en 19% (P). Het mediane verschil in myoomvolume was -21% (U5), -12% (U10) en +3% (P). Amenorroe tijdens gebruik werd gerapporteerd door 73%
(U5), 82% (U10) en 6% (P). De PBAC-score verbeterde
329 (U5), 326 (U10) en 59 (P) punten vergeleken met
baseline. Het gemiddelde hemoglobinegehalte steeg
van 5,8 naar 8,4 (U5), 5,9 naar 8,4 (U10) en 5,8 naar
7,8 mmol/L (P). Alle genoemde resultaten waren significant verschillend ten opzichte van placebo. Ernstige bijwerkingen waren éénmaal zeer hevig bloedverlies (U10-groep) en éénmaal een myoma nascens
(P-groep).
De PEARL 2 studie randomiseerde 307 vrouwen tussen drie maanden gebruiken van: 1 dd 5 mg Ulipristal (U5, n=98), 1 dd 10 mg Ulipristal (U10, n=104), of
maandelijkse injecties met 3,75 mg Leuprolide-acetaat
(L, n=101). Inclusiecriteria waren HMB als gevolg van
myomen, minimaal 1 myoom >3 cm (maar niet groter
dan 10 cm) en een uterusgrootte <16 weken amenorroeduur. Het primaire eindpunt was normalisatie van
menstrueel bloedverlies (gedefinieerd als een PBAC
van <75 na drie maanden). Dit mocht met niet meer
dan 20% verschillen van de Ulipristal- en de Leuprolidegroep (non-inferiority design). Meer dan 95% van
de geïncludeerde patiënten gebruikten hun studiemedicatie tot het eindpunt (13 weken). Het eindpunt van
de PBAC <75 werd bereikt in 90% (U5), 98% (U10),
89% (L) van de patiënten (dus was Ulipristal noninferieur aan Leuprolide in beide doseringen). Mediane tijd tot amenorroe was 7 (U5), 5 (U10) en 21
(L) dagen. Opvliegers (‘moderate-to-severe’) werden
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gerapporteerd in 11% (U5), 10% (U10) en 40% (L) van
de gevallen (in beide Ulipristalgroepen p<0.001 vergeleken met Leuprolide). Myoom- en uterusvolume
werd gemeten met echo. Myoomvolume (drie grootste myomen) verminderden met resp. 36% (U5), 42%
(U10) en 53% (L), zonder significante verschillen. Het
uterusvolume verminderde in alle groepen met een
significant voordeel van Leuprolide: -20% (U5), -22%
(U10) en -47% (L).
Zowel PEARL 1 als 2 rapporteerden niet over de uitkomsten van de chirurgie die volgde op de voorbehandeling.

Endometriumpathologie
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Voorafgaand aan de publicatie van de PEARL 1 & 2
werd melding gemaakt van het optreden van endometriumveranderingen bij behandeling met SPRMs.
Hierop organiseerde de National Institutes of Health
(NIH) een workshop voor pathologen om deze veranderingen in kaart te brengen. De endometriumveranderingen werden geclassificeerd als PRM-Associated
Endometrial Change (PAEC), aangezien de veranderingen niet anders geclassificeerd konden worden (Mutter et al). Als aanbeveling gold dat nader onderzoek
noodzakelijk was om de langetermijneffecten van de
PAEC vast te stellen, met andere woorden of er progressie of regressie van de afwijkingen optrad.
Endometriumbiopten van alle 546 patiënten in de
eerdergenoemde PEARL-trials werden hierna geanalyseerd (Williams et al). Drie onafhankelijke pathologen
beoordeelden alle verkregen biopten. Biopten werden
genomen bij baseline, na 13 weken medicatiegebruik
en 6 maanden na het staken van de medicatie (tenzij
een hysterectomie of endometriumablatie had plaatsgevonden). Bij een merendeel van de Ulipristalgebruiksters traden zogenaamde non-fysiologische veranderingen op, histologisch gekenmerkt door onder
andere cysteuze dilatatie, mitosefiguren, vasculaire
veranderingen en apoptose. Deze veranderingen bleken reversibel te zijn, waarbij deze non-fysiologische
veranderingen na zes maanden zonder behandeling
net zo vaak voorkwamen bij vrouwen die Ulipristal
gebruikt hadden als bij hen die placebo of GnRHanalogen hadden gebruikt. Na zes maanden follow
up werden in totaal drie afwijkingen vastgesteld: 1 benigne poliep (Ulipristalgroep), 1 simpele hyperplasie
zonder atypie (GnRH-groep) en 1 complexe hyperplasie met atypie (placebogroep). Ook met beeldvorming
vastgestelde endometriumverdikking kwam significant vaker voor in de Ulipristalgroep na 13 weken
behandeling vergeleken met placebo- en GnRH-analogen, terwijl dit na zes maanden zonder behandeling
weer vergelijkbaar was.

Ulipristal als onderhoudsbehandeling
Een onderhoudsbehandeling met Ulipristal wordt onderzocht in de PEARL 3 & 4 studies (bron: Gedeon
Richter en clinicaltrials.gov). De PEARL-3-studie on-

derzoekt de effectiviteit van herhaalde toediening van
drie maanden 10 mg Ulipristal (open-label), al dan
niet gevolgd door tien dagen progestagenen danwel
placebo. Alle patiënten gebruiken hierbij vier maal
een driemaanden kuur van 10 mg Ulipristal. De trial
onderzoekt de toegevoegde waarde van het na iedere
kuur toedienen van progestagenen. Eindpunten zijn
effect op bloedverlies, myoomvolume, pijn en kwaliteit van leven. Tevens wordt het effect van de herhaalde toediening op het endometrium onderzocht.
In feite betreft het hier dus geen gerandomiseerde
studie naar het effect van herhaalde toedieningen
(bijvoorbeeld vergeleken met een ander medicament
of placebo). De PEARL-4-studie is een ‘dose-finding’studie waar de effectiviteit van 5 mg Ulipristal wordt
vergeleken met 10 mg per dag in een zelfde onderhoudsschema als de PEARL-3-studie.
Hoewel de PEARL 3 al is afgesloten (inclusies behaald,
follow-up nog niet afgerond) zijn de resultaten echter
nog niet gepubliceerd. De PEARL 4 is nog patiënten
aan het rekruteren. De studieresultaten zullen moeten
uitwijzen of een herhaalde behandeling effectief is.

Stand van zaken in Nederland
Ulipristal is geregistreerd bij de EMA (European Medicines Agency). Ook het College voor Zorgverzekeringen
heeft het middel goedgekeurd. Recent heeft de minister toestemming gegeven om dit middel als pre-operatieve voorbehandeling bij symptomatische myomen
toe te passen in Nederland. Volgens de laatste berichten zou dit per 1 juni 2013 van kracht worden. Tot aan
een definitieve goedkeuring zal de patiënt het middel
zelf moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag van
€467,27 voor een behandeling van drie maanden. Ter
vergelijking: drie maanden GnRH-analogen (Lucrin)
kost €337,38 (bron: www.medicijnkosten.nl).

Overwegingen
Hoewel Ulipristal een effect lijkt te hebben op myoomgerelateerde klachten en myoomvolume, zijn enkele kritische kanttekeningen op zijn plaats. Ulipristal
is in twee grote, goed uitgevoerde gerandomiseerde
studies vergeleken met placebo- en GnRH-analogen.
Hoewel er voor veel uitkomstmaten een positief verschil gevonden werd, is het effect op de chirurgische
uitkomst nooit onderzocht. GnRH-analogen hebben
hun nut bewezen als voorbehandeling voor een hysterectomie: betere preoperatieve conditie, minder verticale incisies, meer vaginale uterusextirpaties (Lethaby
et al). Dit nut is direct gerelateerd aan de afname van
het volume van de uterus. In de PEARL-2-studie bleek
echter dat de grootte van de gehele uterus significant
minder afnam bij met Ulipristal voorbehandelde patiënten dan bij de met GnRH-analogen voorbehandelde
patiënten (20% versus 47%). Het is onzeker of voorbehandeling met Ulipristal dezelfde significante uitkomsten laat zien als met GnRH-analogen. Het nut van
voorbehandeling voorafgaand aan een myoomenucle-
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atie is niet voldoende onderzocht. De nieuwe richtlijn
hevig menstrueel bloedverlies (HMB) beveelt aan dit
te overwegen. Voor een TCRM lijkt voorbehandeling
niet geïndiceerd. Ulipristal zou ook een betere preoperatieve conditie bewerkstelligen. Hoewel er significant
meer toename is van het preoperatieve hemoglobinegehalte na Ulipristal in vergelijking met placebo is
na 13 weken gebruik van oraal ijzer ook bij de placebogroep geen sprake meer van anemie. Hier heeft
Ulipristal dus een beperkte meerwaarde.
Hoewel voorlopige uitkomsten met betrekking tot endometriumpathologie ondanks eerdere alarmerende
berichten lijken mee te vallen, is het effect op lange
termijn nog niet duidelijk. Bij eenmalige behandeling
in het kader van een voorbehandeling voor chirurgie
lijkt de veiligheid gewaarborgd. Bij herhaalde onderhoudsbehandelingen is dat nog niet vastgesteld.
Zoals vaker in de praktijk met nieuwe behandelingen gebeurt, loopt de registratie en toepassing op de
evidence vooruit. Als we in Nederland het effect van
voorbehandeling op chirurgische uitkomsten willen
onderzoeken, staat het algemeen beschikbaar zijn
van dit middel zo’n trial in de weg. Die uitkomsten
zullen wellicht nooit beschikbaar komen. Alleen op
dit moment kunnen we evalueren wat het effect van
dit middel op de operatieuitkomsten is. Een aanvraag
om Ulipristal vergeleken met placebo te evalueren op
chirurgische uitkomsten is in Nederland helaas afgewezen door ZonMW. Een gegeven dat haaks staat op
het feit dat dit dure middel inmiddels in de dagelijkse
praktijk al wel voorgeschreven kan worden.

Conclusie en aanbevelingen
Ulipristal is een interessante nieuwe behandelingsoptie voor symptomatische myomen. Op dit moment is alleen toepassing als voorbehandeling voor
een operatie beschreven, waarbij is aangetoond dat
Ulipristal een milder bijwerkingenprofiel heeft dan
GnRH-analogen en effectief is in verkleinen van het
myoomvolume. GnRH-analogen zijn echter effectiever
in het verkleinen van het uterusvolume, terwijl Ulipristal significant sneller tot amenorroe leidt. Voor het
beoordelen van het effect van Ulipristal op een betere
chirurgische uitkomst of een betere langetermijnuitkomst voor de patiënt, is onderzoek nodig. Er zijn drie
situaties waar het antwoord ontbreekt op de vraag
naar effectiviteit van Ulipristal op de chirurgische uitkomst: de hysterectomie, de abdominale myoomenucleatie en de TCR-M. De auteurs van dit stuk zijn bezig
financiering te vinden voor bovengenoemde trials.
Om een advies uit te brengen ten aanzien van het gebruik op dit moment hebben wij het NVOG-bestuur,
het WGE-bestuur en de Koepel Kwaliteit gevraagd een
standpunt en een advies te formuleren. Dit is elders in
deze uitgave van het NTOG gepubliceerd.
Het in onderhoudsdosering voorschrijven is vooralsnog niet geïndiceerd bij het ontbreken van voldoende
evidence omtrent effectiviteit en veiligheid.

1) PGL4001 (=Ulipristal Acetaat) Efficacy Assessment in
Reduction of Symptoms Due to Uterine Leiomyomata
(PEARL)
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Samenvatting
Ulipristal wordt vanaf 1 juni 2013 vergoed door
de zorgverzekeraar als voorbehandelingsmiddel voor een symptomatische uterus myomatosus waarvoor een chirurgische behandeling
is gepland. Het middel heeft in twee grote
gerandomiseerde onderzoeken laten zien
dat het effectief is in het verkleinen van het
myoomvolume en het verminderen van het
bloedverlies voorafgaand aan een operatie. In
vergelijking met GnRH-analogen is het even effectief in het verkleinen van het myoomvolume,
maar minder effectief in het verkleinen van het
uterusvolume. Daarnaast wordt een amenorroe
eerder bereikt dan bij GnRH-analogen en zijn
er minder bijwerkingen zoals opvliegers. Het
effect van Ulipristal op de chirurgische uitkomst
is echter nog niet vastgesteld. Deze uitkomstmaat is essentieel voordat een aanbeveling kan
worden gedaan over het gebruik van Ulipristal.
De auteurs van dit artikel vroegen de NVOG,
WGE en Koepel Kwaliteit om een advies uit te
brengen over het gebruik van Ulipristal in de
dagelijkse praktijk in Nederland. Dit advies is
elders in deze uitgave van het NTOG te lezen.
Samengevat adviseerden zij dit middel niet
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voor te schrijven tot dat de effecten op chirurgische uitkomst bekend zijn.
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Summary
Ulipristal is registered as pre-treatment before
surgery for symptomatic uterine fibroids. In two
large randomized trials Ulipristal was compared
to placebo and GnRH analogues. Ulipristal was
effective in reducing the fibroid volume and diminishing menstrual blood flow. Compared to GnRH
analogues amenorrhea was achieved sooner and
there were less side-effects (flushes), whereas
fibroid volume decrease was not significantly different while GnRH was better in reducing uterine
volume. The efficacy of Ulipristal on surgical
outcome is not known. This lack of knowledge is
crucial in determining whether Ulipristal should
routinely be administered in selected cases. The
authors of this article asked the ‘NVOG/WGE/koepel kwaliteit’ to formulate an advice on the use of
Ulipristal in daily Dutch practice. This advice can
be found elsewhere in this journal. In summary,
they advice not to use Ulipristal until the effect on
surgical outcome has been established.
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Kwaliteit van zorg staat bij de NVOG hoog in het vaandel

Implementatie van Ulipristal: is de
kwaliteitscirkel doorlopen?
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Evidence-based richtlijnen die in samenhang worden
ontwikkeld, toegepast, geëvalueerd en verbeterd,
vormen een belangrijke hoeksteen van het geïntegreerde kwaliteitssysteem. De NVOG heeft in navolging van the National Institute for Clinical Excellence
(NICE) www.nice.org.uk en the American College of
Obstetricians and Gynecologists (code of Professional Ethics OG 2003) in 2004 de leidraad introductie
nieuwe technieken aangenomen. www.NVOG.nl Het
doel van de introductie van nieuwe diagnostische en
therapeutische technieken en methoden in de klinische praktijk is verbetering van de kwaliteit van zorg.
Belangrijk daarbij is dat de meerwaarde ten opzichte
van gangbare technieken en methoden vaststaat.
Deze leidraad beoogt nieuwe ontwikkelingen niet in
de kiem te smoren, maar op een juiste wijze te introduceren. Het uitgangspunt hierbij is dat de implementatie van nieuwe technieken en methoden pas
dient te geschieden nadat toetsing heeft plaatsgevonden. De NVOG doet in deze leidraad een oproep om
nieuwe technieken, methoden of medicamenteuze
behandelingen pas in de klinische praktijk in te voeren nadat de effectiviteit is vastgesteld en is gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift. Vanuit dit
perspectief hebben de auteurs van dit stuk als vertegenwoordigers van de koepel kwaliteit, WGE en het
NVOG bestuur gekeken naar de voorgenomen implementatie van Ulipristal als kortdurende voorbehandeling voor gynaecologische ingrepen. De beschikbare evidence wordt in dit nummer van het NTOG
weergegeven door Hehenkamp et al. (pagina 287)
Kort samengevat: Ulipristal blijkt effectief in het
onderdrukken van menstruele bloedingen en het
verkleinen van myomen tijdens kortdurende voorbehandeling voorafgaand aan chirurgische interventie.
Onderdrukking van bloedverlies trad sneller op na
Ulipristal behandeling dan na behandeling met een
Gonadotrophine Releasing Hormoon (GnRH) agonist.

Het volume van myomen nam met 20% af bij Ulipristal en met 47% na behandeling met een GnRHagonist. (Donnez BMJ 2012, Pearl 2). Het college van
Zorgverzekeringen heeft de minister positief geadviseerd ten aanzien van het voorschrijven van Ulipristal voor kortdurende voorbehandeling voorafgaand
aan chirurgische interventie.
Echter of Ulipristal-voorbehandeling zinvol is voor de
patiënt, in termen van betere chirurgische uitkomst
en betere kwaliteit van leven na de ingreep ten
opzicht van een placebobehandeling of een GnRHagonist, is nog niet onderzocht. Uit een systematische review gepubliceerd in de cochrane van 2011
(Lethaby 2011) blijkt dat pre-operatieve voorbehandeling van drie maanden met Lucrin een significante
verbetering gaf van zowel pré- als post-operatieve
haemoglobinespiegels, van afmeting van de uterus
en myoomvolume en een afname gaf van pelviene
symptomen. Daarnaast bleek de hysterectomie eenvoudiger uit te voeren na GnRH-agonist voorbehandeling, was de operatietijd korter en kregen meer
patiënten een vaginale in plaats van een abdominale
benadering. Opnameduur in het ziekenhuis was korter en hoeveelheid peroperatief bloedverlies en percentage patiënten met een verticale incisie was kleiner voor zowel de patiënten die een hysterectomie
als degenen die een myomectomie ondergingen.
Tot op heden zijn er geen studies die de meerwaarde
van Ulipristal-voorbehandeling voor hysterectomie
of myoomenucleatie of TCRM ten opzichte van de
gangbare behandelingen (hysterectomie met of zonder GnRHa-voorbehandeling, myoomenucleatie met
of zonder voorbehandelen met GnRHa of TCRM zonder voorbehandeling) hebben onderzocht op chirurgische uitkomst parameters (zoals kortere opname,
peroperatief bloedverlies, percentage vaginale benaderingen of verticale incisies) en kwaliteit van leven
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na de ingreep. Daarmee kunnen we stellen dat de
doelmatigheid van Ulipristal-voorbehandeling nog
onvoldoende is onderzocht om de meerwaarde ten
opzichte van de gebruikelijke behandeling (GnRHa)
op waarde in te schatten. Deze vergelijkende studies
zijn nodig voordat een weloverwogen aanbeveling
kan worden gedaan over wel of niet voorbehandelen met Ulipristal voor hysterectomie, myoomenucleatie of hysteroscopische resectie van een myoom.
Pas daarna kan dit advies in een richtlijn worden
opgenomen en geimplementeerd in de dagelijkse
praktijk. Op basis van bovengenoemde argumenten
zijn wij vanuit de koepel kwaliteit van de NVOG, het
bestuur van de WGE, en het bestuur van de NVOG
van mening dat de huidige bewijsvoering onvoldoende is om implementatie van Ulipristal voorbehandeling te rechtvaardigen. Wel zijn de huidige
resultaten voldoende hoopgevend dat verder onderzoek op dit gebied wenselijk is en geprioriteerd zou
moeten worden.

Tot slot willen we voor alle duidelijkheid nog wel
benadrukken dat langdurige behandeling met Ulipristal op dit moment zeker moet worden ontraden
omdat de veiligheid hiervan nog niet is aangetoond.
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Menstrueren in de klassieke oudheid
Prof. dr. M.P.M. Burger gynaecoloog, Kliniek voor Obstetrie en Gynaecologie, AMC Amsterdam

Denigrerende opmerkingen over menstruerende
vrouwen zijn geen onbekend fenomeen in de
Westerse cultuur en de vraag is waar het denigreren vandaan komt. Omdat de Westerse cultuur
sterk is beinvloed door de Klassieke Oudheid,
moet de zoektocht naar een antwoord beginnen
bij de Grieken en Romeinen. Hoe denkt men in die
tijd over het waarom van de menstruatie, welke
adviezen zijn er voor vrouwen met menstruatieproblemen en welke sociale implicaties heeft het
menstrueren?

De Griekse oudheid
Het corpus Hippocraticum is een verzameling van
ongeveer zestig verhandelingen van verschillende
auteurs die leven in de vijfde tot vierde eeuw voor
Christus. De naam ‘Hippocrates’ staat voor dit collec
tief van schrijvers en het is niet moeilijk te bedenken
dat hun denkbeelden soms strijdig zijn. Bij Aristote
les gaat het om één schrijver maar is de consistentie
soms ook moeilijk te vinden omdat zijn wetenschap
pelijke werk zich over tientallen jaren uitstrekt.
Zowel Hippocrates als Aristoteles moeten zich een
voorstelling maken van inwendige organen en pro

cessen op basis van wat zij uitwendig waarnemen;
lijkopening is verboden. Bij alles wat we van de oude
Grieken (mannen uit de hogere sociale klassen) lezen
moeten we bedenken dat waarnemingen en interpre
taties van biologische fenomenen zijn gekleurd door
de sociale en culturele context. Dat is vandaag de
dag nog steeds zo, maar de maatschappelijke positie
van vrouwen in de oudheid is wel volslagen anders.1
Er zijn classici nodig om de inhoud van de oude tek
sten op de juiste waarde te schatten.
Hippocrates
Hippocrates leert dat vrouwen en mannen in zoverre
gelijk zijn dat zij in hun maag bloed maken uit de
voeding. Dit bloed wordt in het lichaam verder
bewerkt tot de verschillende weefsels en uit te schei
den stoffen. Vrouwen hebben voor zichzelf minder
bloed nodig dan mannen omdat zij kleiner zijn en
niet zo hard hoeven te werken. Aan de andere kant
moeten vrouwen wel bloed maken dat bij zwanger
schap nodig is als grondstof voor de groei van de foe
tus en, na de baring, voor borstvoeding. Als een
vrouw niet zwanger is of de borst geeft, maakt ze
teveel bloed. Dat bloed wordt dan opgeslagen in
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heid gevaarlijker dan een overvloedige menstruatie,
vooropgesteld dat de vrouw niet zwanger is of de
borst geeft. Het opgehoopte bloed kan organen ver
drukken en zo ziekten veroorzaken. Ook is mogelijk
dat de geest gestoord raakt met afwijkend gedrag als
gevolg; dat gebeurt vooral bij bloedophoping in de
borsten. Menstruatie betekent niet alleen afvoer van
overtollig bloed, maar ook het herstellen van de
balans tussen de verschillende lichaamssappen
(bloed, slijm, gele gal, zwarte gal). Voor het uitblijven
van de menstruatie zijn oorzaken o.a. een verstop
ping van de baarmoederhals of het dwalen van de
baarmoeder door het lichaam. De behandeling heeft
dan als doel dat de baarmoederhals beter doorgan
kelijk wordt of dat de baarmoeder terug komt in het
bekken. Dat is mogelijk door coïtus of een geur
therapie. Dat laatste heeft uiteenlopende vormen
zoals het nemen van een stoombad (zitten op een
emmer met heet water waarin geurende kruiden),
het plaatsen van een zoet geurend mengsel van krui
den in de vagina, en het beroken van de vulva (fumi
gatie) met een lekkere geur. Als de baarmoeder het
bekken heeft verlaten kan de beweging terug naar
het bekken ook worden geholpen door een stin
kende substantie bij de neusgaten en mond te plaat
sen. Vrouwen hebben in hun lichaam een buis van
mond tot vagina, de ‘hodos’, en ook met deze buis
onderscheiden vrouwen zich van mannen.
Een forse menstruatie is gunstig omdat het betekent
dat er bij zwangerschap ruim bloed is voor de ont
wikkeling van de foetus en na de geboorte van het
kind een ruime hoeveelheid bloed dat in de borsten
verder kan worden gestoofd tot melk. Oorzaken van
overmatige menstruatie kunnen zijn teveel eten en te
frequente coïtus. Eén van de maatregelen is minder
eten; meer lichamelijke inspanning is geen optie.
Voor een overvloedige menstruatie bestaat geen
medicinale behandeling.2

Lawrence Alma-Tadema. Lente (1894)
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haar vlees. Het vlees van vrouwen is daarom losma
ziger, sponziger en vrouwen voelen ook vochtiger
aan. Eens in de maand wordt de overmaat bloed
door de bloedvaten naar de baarmoeder geleid om
het lichaam te verlaten met de menstruatie. De baar
moeder wordt voorgesteld als een kruik die met zijn
opening (mond) bij de gezonde vrouw is aangesloten
op de vagina. Het is voor de gezondheid van een
vrouw belangrijk om voldoende vaak te coiteren. Als
dat niet gebeurt, wordt de baarmoeder te droog en te
licht en kan gaan dwalen op zoek naar vocht. De
lever is een vochtig orgaan en daarom een bekende
bestemming, maar verder dwalen naar hart of herse
nen is ook mogelijk.
Het uitblijven van de menstruatie is voor de gezond

Aristoteles
Voor Aristoteles zijn de vier elementen (heet, koud,
droog, nat) belangrijker dan de vier lichaamssappen.
Is bij Hippocrates een belangrijk verschil tussen man
nen en vrouwen dat de laatsten vochtiger zijn, vol
gens Aristoteles is het grote verschil dat zij kouder
zijn. Vanuit het bloed worden allerlei bestanddelen
voor het lichaam gemaakt door een doorgaand stoof
proces. Omdat vrouwen kouder zijn, is dit stoofpro
ces minder efficiënt waardoor er bloed overblijft.
Deze overmaat wordt bij Aristoteles niet in de weef
sels opgeslagen maar sijpelt in een continu proces
door naar de baarmoeder. Bij het uitblijven van
zwangerschap wordt het volume bloed zó groot dat
afvoer als menstruatiebloed onvermijdelijk is. In
tegenstelling tot Hippocrates ziet Aristoteles geen
voordelen van de menstruatie voor een vrouw. Het
kan haar zelfs verzwakken. Ook het idee dat de baar
moeder door het lichaam kan dwalen krijgt geen bij
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val. Aristoteles gaat nauwelijks in op de oorzaken en
behandeling van een uitblijvende menstruatie of
overvloedig bloedverlies. Hij is een bioloog en geen
arts; zijn werk is vooral theoretisch en gericht op de
voortplanting. Voor Aristoteles heeft menstruatie
bloed een fundamenteel andere betekenis dan voor
Hippocrates: bloed is de materie waaruit de foetus
wordt gevormd en groeit; het is het vrouwelijke ana
logon van het mannelijke zaad.3
Bij de oude Grieken is coïtus met een menstruerende
vrouw geen taboe. Er zijn van hen ook geen teksten
waarin staat dat menstruatiebloed of een menstrue
rende vrouw de omgeving kan bezoedelen. Met één
uitzondering die aanleiding tot veel discussie is
geweest. Aristoteles schrijft in ‘On dreams’:
...“Als een vrouw tijdens haar menstruatie in een
sterk glimmende spiegel kijkt, zal het oppervlak van
de spiegel beslaan met de kleur van bloed. De waas
is niet gemakkelijk te verwijderen als de spiegel
nieuw is, maar minder moeilijk als de spiegel oud
is.”...4 Volgens sommigen wijst deze tekst op de
misogyne inslag van Aristoteles. Anderen hebben
aangegeven niets van deze regels te begrijpen omdat
ze niet passen in de rest van zijn werk. Dean-Jones
maakt aannemelijk dat dit tekstfragment van een
latere lezer is die een aantekening heeft gemaakt op
de tekst die bewaard is gebleven.5 Ook buiten het
onderwerp ‘menstruatie’ heeft Aristoteles teksten
nagelaten die als misogyn zijn geinterpreteerd. May
hew toetst in zijn monografie over dit onderwerp de
teksten op ideologische rationalisatie.
Een ideologische rationalisatie is aannemelijk als 1)
de stelling de belangen rechtvaardigt van een groep
ten koste van een andere groep (hier de wens om de
macht van mannen te bevestigen en vrouwen te
onderdrukken), en 2) de stelling berust op arbitraire
aannamen of ongebruikelijk slechte redeneringen of
de stelling is strijdig met andere fundamentele princi
pes die in het werk van de aangeklaagde auteur naar
voren komen. Mayhew heeft met zijn toetsing de
bedenkingen van misogynie weerlegd.6

De Romeinse periode
Vanaf de derde eeuw voor Christus verhuist het
wetenschappelijke centrum van Griekenland naar
Egypte, weliswaar met de Grieken in de hoofdrol. In
Alexandrië wordt veel anatomisch onderzoek uitge
voerd met Herophilus als boegbeeld voor de gynae
cologische anatomie. Er ontstaan twee theoretische
scholen. De dogmatische school legt de nadruk op
rationeel wetenschappelijk onderzoek. De oorzaken
van ziekten moeten worden opgespoord door anato
misch onderzoek en experiment. De behandeling van
ziekten moet op deze kennis worden gebaseerd. De
empirische school gaat er van uit dat de natuur niet
te begrijpen is en dat het daarom niet zinvol is om
onderzoek naar oorzaken te doen. De empiristen kie
zen een behandeling op grond van goede resultaten

bij overeenkomstige eerdere gevallen. Rond de mille
niumwisseling schuift het brandpunt van de medischwetenschappelijke ontwikkelingen door van Alexan
drië naar Rome, met nog steeds Grieken in de
voorste linies. Grote namen zijn Celsus, Soranus en
Galenus. In Rome ontstaat de school van de metho
disten waarvan Soranus een bekende representant is
en de enige van de drie die zich in het bijzonder
heeft toegelegd op de gynaecologie. De methodisten
verwerpen zowel aetiologisch onderzoek als het
koersen op ervaring. Zij concentreren zich op de
gemeenschappelijke karakteristieken van een groot
aantal ziekten. De kenmerken die zich in het verloop
van een ziekte ontwikkelen laten zich klassificeren
als status laxus, status strictus en status mixtus. De
behandeling moet tegenspel geven aan deze status,
dus relaxerend in geval van een status strictus.7
Soranus
Soranus onderscheidt fysiologische en pathologische
oorzaken bij het uitblijven van een menstruatie. Bij
de fysiologische oorzaken hoort grote fysieke inspan
ning waardoor alle bloed wordt verbruikt en er niets
overblijft voor opslag en later afvoer met de menstru
atie. Deze fysiologische oorzaak wordt bijvoorbeeld
gevonden bij zangeressen (vigorous vocal exercise)
en athleten. Soranus verwerpt het idee dat de men
struatie een katharsis is, een zuivering van het
lichaam, en hij stelt daarmee ook dat een uitblij
vende menstruatie niet de oorzaak maar juist het
gevolg (een symptoom) is van ziekten. Pathologische
oorzaken voor het uitblijven van de menstruatie zijn
aandoeningen van de uterus of systemische aandoe
ningen (zoals ernstige ondervoeding). Behandeling is
afhankelijk van de aard van de oorzaak. Hij bestrijdt
het idee dat een uterus kan dwalen: ‘de baarmoeder
is geen dier (zoals sommigen dachten)’.8
Soranus bespreekt de status strictus van de uterus of
directe omgeving die wordt gekenmerkt door een
moeilijke en pijnlijke menstruatie. In lijn van de
methodische school is de behandeling gericht op ont
spanning: behandeling in een warme en lichte kamer
met massage, warme kompressen, warme zitbaden
van water met olie en extracten van kruiden, etc.
Deze extracten kunnen ook worden geklopt met een
ei en in de vagina worden ingebracht. Bij ernstige
pijn moeten meer drastische maatregelen volgen,
zoals aderlating waarvoor verschillende methoden
bestaan. Als venesectie niet helpt kan men kopgla
zen (of ‘laatkoppen’) plaatsen op de schaamdelen of
onderbuik, eerst zonder en later met scarificatie.
Kopglazen zijn sterk verwarmde halve bollen van
glas die op de (bekraste) huid worden gezet. Bij het
afkoelen van de lucht ontstaat een negatieve druk
waarmee bloed wordt aangetrokken. Het plaatsen
van bloedzuigers is ook een optie. Eten en drinken is
beperkt, maar warm en smaakvol bereid met
gebruik van kruiden, olijfolie en honing. Bij het
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luwen van de menstruatiepijn volgt een herstelfase
met ontspanning, massage, lichte lichamelijke oefe
ning, gevarieerd voedsel en wijn.9
Fors bloedverlies is een status laxus die om een
behandeling vraagt die de kracht in de uterus terug
brengt. De patiënte ligt stil op een harde ondergrond
in een koele en donkere ruimte, de benen iets
omhoog met de bovenbenen gekruist. Armen en
benen wordt ingezwachteld waarmee direct druk op
de uterus wordt uitgeoefend. Voor de kompressen en
zitbaden wordt koud water of azijn gebruikt waaraan
soms kruidenextracten zijn toegevoegd. In ernstige
gevallen wordt de uterus gespoeld met planten- of
vruchtensappen. In de opening van de uterus kan
een stuk wol of zeespons worden ingebracht. Ook
kunnen allerlei (adstringerende) middelen in de
vagina worden ingebracht.10
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Leken en religieuzen
Hippocrates, Aristoteles en Soranus hebben geschre
ven over het mechanisme van de menstruatie en
behandeling van menstruatiestoornissen zonder
waardeoordelen. In de kringen van leken en religieu
zen zijn die waardeoordelen er wel. Over vrouwen
aangelegenheden in de Grieks-Romeinse periode
weten we niets rechtstreeks van vrouwen zelf. De
teksten zijn zonder uitzondering geschreven door
mannen en ademen ambivalentie jegens vrouwen.
Het vrouwenlichaam, vooral het menstruerende
vrouwenlichaam, wekt ontzag en vrees.11 Menstrua
tiebloed wordt toegepast voor de behandeling van
epilepsie, hondsdolheid en koortsen. In de landbouw
worden menstruerende vrouwen ingezet bij de
gewasbescherming. Plinius de oudere (23-79 nC),
encyclopedist met een seculiere achtergrond, schrijft
hierover: ‘… als vrouwen tijdens de menstruatie naakt
door het korenveld lopen, vallen rupsen, kevers en
ander ongedierte op de grond...’.12 Ook Columella
(4-70 nC) behandelt dit onderwerp en citeert uit ‘On
antipathies’ van Democritus: ‘…precies hetzelfde
kleine ongedierte (rupsen) sterft als een menstruerende vrouw met los haar en op blote voeten drie
keer rond ieder (groente-) bed loopt…’.13 Maar zoals
een menstruerende vrouw of menstruatiebloed een
gunstige invloed kan hebben, zo is ook het tegendeel
mogelijk. Dezelfde Plinius schreef op een ander
moment de volgende regels: ‘...Maar niets (…) is
opmerkelijker dan de maandelijkse bloeding van
vrouwen. Contact hiermee verzuurt nieuwe wijn, de
oogst die ermee in aanraking komt verdort, entingen
mislukken, het zaaigoed in de tuinen verdroogt, fruit
valt van de bomen, glimmende spiegels worden mat,
de scherpe rand van staal wordt stomp, de glans van
ivoor wordt dof, bijenvolkeren sterven, zelfs brons en
ijzer worden opeens vergeven van de roest, de lucht
raakt zwanger van een afschuwelijk stank; honden
die het bloed proeven worden gek en hun beet is zo
giftig dat een behandeling niet mogelijk is…’.14 In lijn

met deze tekst is zijn opmerking elders dat coïtus
met een menstruerende vrouw in bepaalde omstan
digheden dodelijk kan zijn.15
De Joods-christelijke cultuur kent teksten over de
menstruatie van oudere datum en met een ander
accent. Het boek ‘Leviticus’ bereikt zijn huidige vorm
ongeveer 450 vC. In Leviticus 15 (voorschriften om-
trent onreine vloeiingen) staan de volgende wetten in
geval van onreinheid bij de vrouw (De Nieuwe Bijbel
vertaling): “19 Wanneer bij een vrouw bloed uit haar
schede vloeit, duurt de periode van haar onreinheid
zeven dagen. Ieder die haar gedurende die periode
aanraakt is tot de avond onrein. 20 Alles waarop ze
tijdens haar menstruatie ligt of zit, wordt onrein.
21-22 Ieder die haar bed aanraakt, of iets waarop ze
gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water
wassen en blijft tot de avond onrein. 23 Wie iets aanraakt dat op haar bed ligt of op een voorwerp
waarop ze heeft gezeten, is tot de avond onrein.
24 Wanneer een man gemeenschap met haar heeft,
zodat hij met haar bloed in aanraking komt, blijft hij
zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt, wordt ook
onrein. 25 Wanneer een vrouw langer ongesteld is
dan normaal, of bloed verliest terwijl ze niet ongesteld is, is ze onrein zolang ze bloed verliest, net
zoals ze onrein is tijdens haar menstruatie. 26 Alles
waar ze tijdens haar bloedverlies op ligt of zit, wordt
onrein, net als tijdens haar menstruatie. 27 Wie zo’n
voorwerp aanraakt, wordt onrein en moet zijn kleren
en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond
onrein. 28 Wanneer de vrouw van haar kwaal genezen is, moet ze zeven dagen wachten tot ze weer rein
is.” Elders (Leviticus 20) wordt nog wel forsere taal
gebruikt: “18 Wanneer iemand het bed deelt met een
vrouw die ongesteld is en gemeenschap met haar
heeft – wanneer hij dus de bron van haar bloeding
ontbloot of zij voor hem de bron van haar bloeding
ontbloot – zullen beiden uitgestoten worden.” De
Joods-Griekse filosoof Philo van Alexandrië (20 vC –
50 nC) heeft een rechtvaardiging gegeven voor deze
teksten. Hij stelt dat tijdens de menstruatie geen con
ceptie kan plaatsvinden omdat menstruatiebloed het
zaad onwerkzaam maakt. Coïtus met een menstrue
rende vrouw is daarom verboden want coïtus mag
alleen de voortplanting dienen.16
Het afwijzen van coïtus tijdens de menstruatie valt in
een ruimer kader van vermaningen tot seksuele
soberheid. Het is onjuist om het christendom aan te
wijzen als de bron van deze leefregels. Al heel vroeg
in de oudheid zijn er filosofen (waaronder Hippo
crates, Plato en Aristoteles) die met bijval schrijven
over seksuele soberheid. Vermoedelijk (welk ander
argument zou er zijn?) is dat om medische redenen
ingegeven. Er ontstaan ook groeperingen, zoals de
stoicijnen en de gnostici, die deze soberheid als een
hoog goed in de praktijk brengen. De stoicijnen (300
vC – 250 nC) verwerpen elk plezier, ook het plezier in
coïtus. Het huwelijk is zo een concessie aan degenen
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die zich niet in kunnen houden en dan nog mogen zij
zich alleen laten gaan om nageslacht te verwekken.
Het is hier dat de olifant van Plinius als rolmodel
voor gehuwden op het toneel komt: “…Vanwege hun
zedigheid paren olifanten alleen in afzondering; en
nooit vaker dan eens in de twee jaar gedurende vijf
dagen; en op de zesde dag baden ze in de rivier voordat ze naar de kudde terugkeren. Overspel is hen
onbekend…”.17 Het christendom heeft thema’s uit de
heidense oudheid omarmd en dwingend algemeen
geldend verklaard.18
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Culture and Society 1975; 1: 567-584).
Goede teksten over de menstruatie in de Griekse
oudheid zijn te vinden in boeken van Lesley Ann
Dean-Jones (Women’s bodies in classical Greek
science. Oxford, Clarendon Press, 1994) en Helen
King (Hippocrates’ woman. London, Routledge,
1998). Een korte uiteenzetting over dit onder
werp is te vinden in een artikel van Lesley
Dean-Jones (Menstrual bleeding according to the
Hippocratics and Aristotle. Transactions of the
American Philological Association 1989; 119:
177-192).
3. Over de opvattingen van Aristoteles over de
menstruatie bestaat een tekst in Nederlandse
vertaling: Aristoteles. Over voortplanting.
Groningen, Historische Uitgeverij, 2005.
4. Aristoteles, On dreams. In: Aristotle volume VIII.
On the soul. Parva Naturalia. On breath
(translated by WS Hett), Cambridge, Harvard
University Press, 1936 (revised 1957) pp 348-371
(Loeb Classical Library no 288)
5. Dean-Jones, L.A. Women’s bodies in classical
Greek science. Oxford, Clarendon Press, 1994 pp
229-230
6. Mayhew, R., The female in Aristotle’s biology.
Chicago, University of Chicago Press, 2004.
7. Temkin, O. Soranus’ Gynecology. Baltimore, The
Johns Hopkins Press, 1956; Hfdstk ‘Introduction’.
8. Temkin, O. Soranus’ Gynecology. Baltimore, The
Johns Hopkins Press, 1956. Boek III Hfdstk 7-9.
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9. Temkin, O. Soranus’ Gynecology. Baltimore: The
Johns Hopkins Press, 1956. Boek III Hfdstk 10-11.
10. Temkin, O. Soranus’ Gynecology. Baltimore: The
Johns Hopkins Press, 1956. Boek III Hfdstk 41.
11. Het onderwerp is met een uitgebreide literatuur
analyse besproken door: Richlin, A., Pliny’s
brassiere. In: Roman sexualities (Hallett, J.P. and
Skinner, M.B., eds). Princeton, Princeton
University Press, 1997, pp 197-220.
12. Pliny. Natural History. Book XXVIII.xxiii.78. In:
Pliny. Natural History VIII. Books 28-32 (transla
ted by WHS Jones). Cambridge, Harvard
University Press, 1963 p 57. (Loeb Classical
Library no 418)
13. Columella, On Agriculture. Book XI.iii.64. In:
Columella III. On agriculture. Books 10-12. On
trees (translated by E.S. Forster and E.H. Hefner).
Cambridge, Harvard University Press, 1955 p 169.
(Loeb Classical Library no 408)
14. Pliny. Natural History. Book VII.xv.64. In: Pliny.
Natural History II. Books 3-7 (translated by H
Rackham). Cambridge, Harvard University Press,
1942 p 549 (Loeb Classical Library no 352)

15. Pliny. Natural History. Book XXVIII.xxiii.77. In:
Pliny. Natural History VIII. Books 28-32 (transla
ted by WHS Jones). Cambridge, Harvard
University Press, 1963 pp 55-57. (Loeb Classical
Library no 418)
16. Ranke-Heinemann, U. Eunuchs for the kingdom
of heaven; women, sexuality and the catholic
church. New York: Doubleday, 1990. Hfdstk II:
The ancient taboo against menstrual blood and
its Christian consequences, pp 21-27.
17. Pliny. Natural History. Book VIII.v. 13. In: Pliny.
Natural History III. Books 8-11 (translated by H
Rackham). Cambridge, Harvard University Press,
1940 p 11. (Loeb Classical Library no 353)
18. De inhoud van deze paragraaf stoelt op het werk
van Ranke-Heinemann (Ranke-Heinemann, U.
Eunuchs for the kingdom of heaven; women,
sexuality and the catholic church. New York:
Doubleday, 1990. Hfdstk I en II: pp 9-27) en
Foucault (Foucault, M. Geschiedenis van de
seksualiteit. Deel 2. Het gebruik van de lust.
Nijmegen: SUN, 1984 Inleiding pp 9-34).

Samenvatting
Waar komen denigrerende opmerkingen over men
struerende vrouwen vandaan? Omdat de Wes
terse cultuur zo sterk is beinvloed door de GrieksRomeinse cultuur, moet de zoektocht naar een
antwoord beginnen in de nalatenschap van de Klas
sieke Oudheid. Natuurfilosofen als Hippocrates,
Aristoteles en Soranus hebben theorieën ontwikkeld
over het mechanisme van de menstruatie en zijn
verre gebleven van waarde-oordelen over menstrua
tiebloed of menstruerende vrouwen. Vrouwvijandige
teksten komen van leken en religieuzen. Een belang
rijke schrijver onder de leken is Plinius de oudere
(23-79 nC). Menstruerende vrouwen kunnen ener
zijds gewassen beschermen, maar anderszijds kan
menstruatiebloed ook het mislukken van de oogst
veroorzaken. Coïtus met een menstruerende vrouw
kan levensgevaarlijk zijn. De joods-christelijke cul
tuur wijst in het boek Leviticus op de onreinheid
van een menstruerende vrouw en alles en iedereen
waarmee zij in contact komt. Coïtus met een men
struerende vrouw betekent voor beide partners uit
stoting uit de sociale gemeenschap. Het afwijzen
door de joods-christelijke cultuur van coïtus tijdens
de menstruatie valt binnen een ruimer kader van
vermaningen tot seksuele soberheid. Die vermanin
gen hebben hun wortels in heidense sociale groepe
ringen binnen de Klassieke Oudheid.

Summary
Where do denigratory remarks on menstruating
women come from? As the Western culture is so
heavily influenced by the Greco-Roman culture,
the search for an answer has to start in the legacy
of the Classical Antiquity. Natural philosophers like
Hippocrates, Aristotle and Soranus have developed
theories on the mechanism of menstruation, but
refrained far from value judgements on menstrual
blood or menstruating women. Misogynous texts
come from laymen and religious circles. An impor
tant lay writer is Pliny the Elder (23-79 AD). Menstru
ating women can serve crop protection on the one
hand, but menstrual blood may cause crop failure on
the other. Intercourse with a menstruating women
can be highly dangerous. The Judaeo-Christian cul
ture points in the book of Leviticus to the impurity of
menstruating women and everything and everybody
in contact with her. Intercourse with a menstruating
women means that both partners are to be cut off
from their people. The rejection by Judaeo-Chris
tian culture of intercourse during menstruation falls
within a brader framework of warnings for sexual
austerity. These warnings have their roots in pagan
social groups within Classical Antiquity.

Trefwoorden
Menstruatie, misogynie, Klassieke Oudheid, Grie
ken, Romeinen

Key words
Menstruation, mi sogyny, Classical Antiquity, Greek,
Romans
Prof dr MPM Burger, gynaecoloog, Kliniek voor
Obstetrie en Gynaecologie, AMC Amsterdam
e m.p.m.burger@amc.uva.nl

06

Voortgangstoets - Vragen

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

13e Nederlandse voortgangstoets
Gynaecologie en Obstetrie 2012
Gynaecologie

Wat is op dit moment het meest aangewezen beleid?

Vraag (1)

A. Oxytocinestimulatie
B. Vacuümextractie
C. Fundusexpressie met episiotomie
D.Forcipale extractie
E. Sectio Caesarea

Een Platzbauch is een ernstige postoperatieve
complicatie. Eén van de factoren bij het ontstaan
van een Platzbauch is verhoging van de intraabdominale druk in de postoperatieve fase. In welke
verhouding dient bij het doorlopend sluiten van de
fascie de lengte van de draad zich te verhouden tot
de lengte van de fasciewond?
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
D.4:1

Vraag (2)
Een 63-jarige vrouw bezoekt uw spreekuur. Zij heeft
in 2002 een achterwandplastiek gehad en heeft nu
een recidief rectocèle met hinderlijke klachten. U
besluit een polypropyleen mesh te plaatsen in het
achterste compartiment. U geeft informatie over het
te verwachten anatomisch en functioneel resultaat
van de behandeling. Wat moet u de patiënte in ieder
geval vertellen over het anatomisch en functioneel
resultaat?
A.	Dat de kans op anatomische genezing significant
groter is dan na een achterwandplastiek
B.	Dat de kans op functionele verbetering van haar
klachten significant groter is dan na een
achterwandplastiek
C.	Dat zij zowel anatomisch als functioneel significant
beter af is met een mesh-implantatie
D.Dat er geen verschil is tussen een meshoperatie en
de klassieke achterwandplastiek

Obstetrie
Vraag (3)
Een 38-jarige G1P0 is 40 weken zwanger. Zij is 1 cm
per uur ontsloten en heeft remifentanyl gehad ter
pijnstilling. Ze heeft weeën om de drie minuten en is
twee uur aan het persen. De grootte van het kind is
geschat op 3800 gram. Het benige deel van het
caput is ingedaald tot Hodge 2.
Microbloedonderzoek toont een pH van 7,30. Er is
een matig caput succedaneum.

Vraag (4)
Welk enzym stijgt tijdens een normale
zwangerschap?
A. Alkalisch fosfatase
B. ASAT
C. Gamma GT
D.LDH

Oncologie
Vraag (5)
Hoe worden het cervix- en vulvacarcinoom middels
de FIGO gestadiëerd?
A.	Het vulvacarcinoom chirurgisch pathologisch en
het cervixcarcinom klinisch
B.	Het cervixcarcinoom chirurgisch pathologisch en
het vulvacarcinoom klinisch
C. Beide tumoren klinisch
D.Beide tumoren chirurgisch pathologisch

Voortplantingsgeneeskunde
Vraag (6)
U ziet op de polikliniek een patiënte met het
syndroom van Swyer. Wat dient u te antwoorden op
de vraag of zij genetisch eigen kinderen kan krijgen?
A. Ja, met behulp van een draagmoeder
B. Ja, met behulp van een zaaddonor
C. Ja, met behulp van een eiceldonor
D.Nee, dat kan niet
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NOBT
Endometriumcarcinoom ontstaan uit atrofisch endometrium kent slechtere prognose

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

Y.P. Geels, J.M. Pijnenborg,
S.H. van den Berg-van Erp,
J. Bulten, D.W. Visscher,
S.C. Dowdy, L.F. Massuger
Obstet Gynecol 2012;
120: 1124-1131.

Type I endometriumcarcinoom zijn van het endometrioide type, ontstaan uit hyperplastisch endometrium en kennen een goede prognose. Type II, non-endometrioide
carcinomen, ontstaan in atrofisch endometrium en kennen een slechte prognose.
In ongeveer 20% van de gevallen echter passen carcinomen niet in dit dualistische
model en is sprake van endometrioide carcinomen met recidieven. Mogelijk ontstaat
deze laatste groep eveneens uit atrofisch endometrium. Om deze hypothese te toetsen werden alle histologische slides van graad 1 endometrioide endometriumcarcinomen opgevraagd. Vervolgens werden de vrouwen met een atroof en de vrouwen met
een hyperplastische endometrium met elkaar vergeleken. In totaal werden 527 vrouwen geincludeerd, waarvan bij 17% het achtergrond endometrium atroof was, en in
73% hyperplastisch. Atrofie was gecorreleerd met een hogere leeftijd, lagere body
mass index, hoger FIGO-stadium, positief spoelvocht, positieve lymfeklieren, cervixingroei, lymfangioinvasie, en diepe myometrium invasie. In multivariabele analyse
bleken leeftijd (HR 1,06; 95% BI 1,01-1,12), FIGO-stadium (HR 8,5; 95% BI 1,7-41,6), en
atroof endometrium (HR 3,1; 95% BI 1,1-8,7) onafhankelijke voorspellers van ziekte
vrije overleving. De auteurs concluderen dat atroof endometrium een onafhankelijke
prognostische factor is bij vrouwen met een graad 1 endometrioid endometriumcarcinoom. Mogelijk is de slechtere prognose te verklaren uit een ander carcinogeen
ontstaansmechanisme dan de carcinomen ontstaan uit hyperplastisch endometrium.

A prospective case series of women with estrogen
receptor-positive breast cancer: levels of tamoxifen
metabolites in controlled ovarian stimulation with
high-dose tamoxifen.
dr. Robin van der Weiden
r.vanderweiden@sfg.nl

306
E.M.E. Balkenende, T. Dahhan,
S.C. Linn, N.G.L. Jager,
J.H. Beijnen, M. Goddijn
Human Reproduction 2013;
28: 953-959.

Dit artikel behandelt het dilemma van toediening van oestrogeen spiegel verhogende medicatie in het kader van ovariële stimulatie bij patiënten met een mammacarcinoom met positieve oestrogeen receptoren. Dit heeft ook consequenties
voor de cryopreservatie van eicellen of embryo’s, voorafgaande aan chemotherapie.
De vraagstelling was in hoeverre metabolieten van tamoxifen de oestrogeenreceptor beïnvloeden zodanig dat groei van oestrogeen gevoelige tumoren wordt vermeden tijdens ovariële stimulatie. De onderzoekspopulatie bestond uit 4 patiënten
met een hormoongevoelig mammacarcinoom die, voorafgaande aan chemotherapie,
ovariële (hyper)stimulatie ondergingen. Toediening van tamoxifen, 60 mg per dag,
werd vond plaats tijdens de stimulatie met recombinant FSH. Gemiddeld werden 11
oöcyten gevitrificeerd. De serumconcentraties van de meest actieve metaboliet van
tamoxifen, endoxifen, werden vervolgd tijdens de ovariële stimulatie. Er werd een
grote variatie in endoxifen spiegels gemeten. Bij 3 van de 4 patiënten werden voldoende hoge endoxifen concentraties gemeten om te kunnen spreken van een adequate bescherming tegen oestrogene invloeden op een hormoongevoelig mammacarcinoom. Een tweede stimulatie cyclus leidde bij een van de patiënten tot hogere
endoxifen waarden, waarschijnlijk als gevolg van de lange halfwaardetijd van tamoxifen. De auteurs noemen letrozol als alternatief en adviseren vervolgonderzoek in
een prospectieve cohort studie.
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Update Nederlands Onderzoek

Over mannelijke subfertiliteit en het beste
moment van bevallen

Lopende studie

In deze editie berichten wij u over een recent
gestarte RCT binnen het consortium, de MASTER-studie. Mannelijke subfertiliteit komt bij
een derde van alle subfertiele koppels voor.
Deze multicenterstudie onderzoekt de kosteneffectiviteit van IUI-, IVF- en ICSI-behandelingen bij mannelijke subfertiliteit. Binnen
deze studie wordt er tevens onderzocht of
de zaadkwaliteit en -ernst van toegevoegde
waarde is op de behandelingskeuze.

Volledige titel
Kosteneffectiviteit van IUI, IVF en ICSI bij mannelijke
subfertiliteit. Wetenschappelijk onderzoek naar de
effectiviteit van behandelmogelijkheden bij verminderde zaadkwaliteit.

Daarnaast schenken we aandacht aan een studie die verricht is met behulp van data afkomstig uit de Perinatale Registratie Nederland
(PRN). Momenteel wordt voor iedere zwangere
vrouw de uitgerekende datum vastgesteld bij
een amenorroeduur van 40 weken. Echter uit de
literatuur is bekend dat er etnische verschillen
bestaan in perinatale sterfte en mogelijk ook in
de ontwikkeling van kinderen. Deze studie geeft
dan ook antwoord op de vraag of het optimale
moment van bevallen verschillend is voor verschillende etnische groepen.
Ten slotte, vergeet u dus niet contact op te
nemen als u een studie heeft die voor de UNO in
aanmerking komt!

MASTER

Achtergrond
Bij een derde van alle subfertiele paren is mannelijke
subfertiliteit de enige diagnose. De huidige behandelingen hiervan (intra-uteriene inseminatie (IUI), in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma
injectie (ICSI)) worden op grote schaal toegepast,
maar zijn niet vergeleken op kosten en effectiviteit.
Vraagstellingen
Wat is de meest kosteneffectieve behandeling voor
mannelijke subfertiliteit? In welke mate is de zaadkwaliteit richtingbepalend bij de keuze voor de verschillende behandelingen? Is classificatie op basis van
ernst daarbij van toegevoegde waarde?
Studie-opzet en -populatie
Drie parallelle multicenter RCT’s. RCT 1: 340 paren
met milde mannelijke subfertiliteit (VCM 6-10 miljoen). RCT 2: 364 paren met matige mannelijke subfertiliteit (VCM 3-6 miljoen). RCT 3: 380 paren met
ernstige mannelijke subfertiliteit (VCM < 3 miljoen).
Interventie
RCT 1: expectatief beleid vs IUI gedurende 6 maanden.
RCT 2: IUI vs IVF gedurende 9 maanden.
RCT 3: IVF vs ICSI gedurende 12 maanden.
Uitkomstmaten
Primaire uitkomst: doorgaande graviditeit binnen
tijdsduur van de studie. Secundaire uitkomst: levendgeborenen, tijdsduur tot zwangerschap, miskramen,
meerlingen, perinatale uitkomst, zwangerschapcomplicaties, (in-)directe kosten, kwaliteit van leven en
patiënt preferenties.
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Stand van zaken
De studie is gestart in mei 2013. Momenteel zijn er
drie participerende centra en loopt de aanvraag voor
de lokale haalbaarheid in zes centra. Centra kunnen
zich nog aanmelden. Er zijn 4 patiënten geïncludeerd.
Kai Mee Wong e k.m.wong@amc.nl
Sabine Ensing e s.ensing@amc.nl

Website
www.studies-obsgyn.nl/MASTER

Update Nederlands Onderzoek
Afgeronde studie

Het optimale moment van bevallen in
verschillende etnische groepen
Volledige titel
Het optimale moment van bevallen in verschillende
etnische groepen, een nationale cohort studie.
Achtergrond
Eerdere studies hebben etnische verschillen in de
perinatale sterfte en verschillen in de ontwikkeling
van kinderen beschreven. Momenteel worden deze
verschillen niet meegenomen in het berekenen van
de uitgerekende datum. Daarnaast is het ook niet
bekend waar in de á terme periode het optimale
moment van bevallen ligt om de neonatale sterfte zo
laag mogelijk te houden. Het doel was om de concurrerende risico’s van antepartumsterfte bij een doorgaande zwangerschap tegenover de risico’s van neonatale sterfte, intra- en postpartum, te bestuderen
om zo het optimale moment van bevallen te bepalen.
Vraagstelling
Zijn er verschillen in het optimale moment van bevallen in de drie meest voorkomende etnische groepen
in Nederland?
Studie-opzet
Prospectieve nationale cohort studie.
Studiepopulatie
Alle vrouwen die zijn bevallen tussen 36+0 en 42+6
weken amenorroeduur (AD) in de periode 1999 en
2007 in Nederland werden geïncludeerd. Zwangerschappen gecompliceerd door congenitale afwijkingen, hypertensie, pre-eclampsie, diabetes, gewicht
onder het 10e percentiel of stuitligging werden geëxcludeerd. De data zijn afkomstig uit de Perinatale
Registratie Nederland (PRN).
Methode
Data van het aantal antepartum-, intrapartum/postpartum sterftes en de neonatale morbiditeit werden
verzameld voor de vrouwen van Caucasische, Mediterraanse en Afrikaanse/Creoolse afkomst. Het risico
op neonatale sterfte (intrapartum/postpartum) in een
bepaalde week, werd vergeleken met het risico op
perinatale sterfte bij een week afwachten (antepartum sterfte in de wacht week + intrapartum/postpartum sterfte in de daaropvolgende week).

Resultaten
De studiepopulatie bestond uit 982,318 Caucasische vrouwen (89,2%), 94,130 Mediterraanse vrouwen (8,6%) en 25,253 Afrikaanse/Creoolse vrouwen
(2,3%).
Het risico op sterfte bij Caucasische vrouwen was
zowel bij afwachten als bevallen laag. Bij 36 weken
AD resulteerde een week afwachten in significant
minder sterfte dan bevallen. Vanaf 39 weken AD
resulteerde bevallen in significant minder sterfte dan
een week afwachten (het aantal vrouwen dat moet
bevallen om één sterfte te voorkomen (NND) varieerde van 4,542 bij 39 weken tot 1,394 bij 41 weken
AD).
Voor vrouwen van Mediterraanse afkomst was een
week afwachten gunstiger dan bevallen tussen de
36 en 38 weken AD. Vanaf 39 weken AD resulteerde
bevallen in significant minder sterfte dan een week
afwachten. Het aantal vrouwen dat moet bevallen
om één sterfte te voorkomen varieerde van 1,687 bij
39 weken tot 804 bij 41 weken AD.
Voor vrouwen van Afrikaanse/Creoolse afkomst was
afwachten ten opzichte van bevallen alleen gunstiger
bij 36 en 37 weken AD. Vanaf 38 weken AD was er
bij bevallen minder sterfte dan bij een week afwachten. Door de relatief lage aantallen in deze groep
waren deze verschillen niet statistisch significant.
Het aantal vrouwen dat moet bevallen om één sterfte
te voorkomen varieerde van 1,645 bij 38 weken tot
626 bij 41 weken.
Conclusie
Het optimale moment van bevallen is verschillend
per ethnische groep; het optimale moment van
bevallen voor Caucasische vrouwen ligt tussen de 37
en 39 weken AD, terwijl dit voor de Mediterraanse
vrouwen bij 39 weken en voor Afrikaanse/Creoolse
vrouwen bij 38 weken AD ligt.
Artikel
Optimal timing of term delivery in different races/
ethnicities, a national cohort study.
B.M. Kazemier MD Msc
A.C.J. Ravelli PhD
C.J.M. De Groot MD, PhD
B.W.J. Mol MD PhD
Submitted to Bjog
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Voortgangstoets - Antwoorden

Gynaecologie

Oncologie

Vraag (1)

Vraag (5)

Antwoord: D.

Antwoord: A.
Bron: www.oncoline.nl

Vraag (2)
Antwoord: A
Er is een beter anatomisch resultaat na
mesh-chirurgie vergeleken met de klassieke
achterwandplastiek, echter op het gebied van
klachten en kwaliteit van leven is er geen verschil
tussen beide technieken.
Bron: Withagen et al. Obstet Gyn. 2011;117:242-50.

Obstetrie
Vraag (3)
Antwoord: E.

Vraag (4)
Antwoord: A. Het betreft een stijging van de
hittestabiele fractie van AF afkomstig uit een zich
ontwikkelende placenta.
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Voortplantingsgeneeskunde
Vraag (6)
Antwoord: D.
Het syndroom van Syer, ook wel pure gonadale
dysgenesie genoemd, is een type gonadale
dysgenesie waarbij er geen functionele gonaden
aanwezig zijn op basis van een defect in de
testis-determining factor op het SRY gen van het
Y-chromosoom. Deze patiënten hebben een 46 XY
karyotype, streak gonaden, en normale tubae en
uterus.
Bron: Heineman. Obstetrie en Gynaecologie.

