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14/4 editorial
Zoals het vroeger was,
zo is het nooit geweest
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur
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Nederland scoort goed in de bereikbaarheid van
de medische zorg. Op gemiddeld 10 minuten autorijden zit je in een ziekenhuis waar een breed palet
aan zorg wordt geboden. Dit is comfortabel voor de
patiënt. Echter, deze laagvolumezorg kent ook een
keerzijde. Het is niet kosteneffectief en bovendien
kan bij hoogcomplexe behandelingen de kwaliteit te
lijden hebben van het lage volume. Het zal u niet verbazen dat bij het recente zorgakkoord dit punt een
nogal heet hangijzer was in de onderhandelingen
tussen regering en oppositie. De minister wil in deze
de zorgverzekeraars de mogelijkheid geven de zorg
niet langer te vergoeden als de zorgverlener niet voldoet aan de volumenorm en/of slechte kwaliteit zorg
levert. Op die manier kun je als burger dus niet langer zelf elke arts of ziekenhuis uitzoeken die je wilt,
maar ben je aangewezen op de zorgverlener waar je
verzekeraar een contract mee heeft gesloten. Om dit
mogelijk te maken moet Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, die regelt dat zorgverzekeraars minimaal tachtig procent van een ziekenhuisrekening of
andere zorgbehandeling moeten vergoeden, ook als
de verzekeraar zelf geen contract heeft gesloten met
de behandelaar, gewijzigd worden. Vooral de ChristenUnie twijfelde over deze beperking van de vrijheid
van artsenkeuze en vooralsnog is het onduidelijk hoe
dit verder zal worden uitgewerkt De huisarts gaat in
elk geval niet onder deze regeling vallen, dus die kun
je, als patiënt nog gewoon zelf uitkiezen. De spin-off
van het afschaffen van de tachtigprocentafspraak
bedraagt jaarlijks één miljard euro. Daar ligt een
potentiële bezuiniging op de collectieve zorgkosten
die de minister graag wil incasseren.
Waar komt dit plan vandaan? Dit zorgakkoord is
een stap in een jarenlang proces dat gestart werd
door VVD-minister Hoogervorst met de introductie
van de marktwerking in de zorg in 2006. In eerste
instantie betrof het alleen een concurrentieslag om
de verzekerden. Dat kon toen alleen op basis van

de prijs voor de basisverzekering waardoor de verschillen tussen de verzekeraars niet groot waren. In
2010 kondigde het kabinet Rutte 1 aan dat de strijd
tegen de oplopende zorgkosten moest worden
beslecht met maximale marktwerking (lees concurrentie) in de zorg. Stapsgewijs wordt deze visie ontplooid en sindsdien krijgen we te maken met een
aantal belangrijke technische maatregelen zoals het
vrijgeven van de tarieven, afschaffen van de risico
verevening (het principe dat de verzekeraars de grote
risico’s met elkaar delen) en het instellen van een
sneller declaratietraject van de ziekenhuizen bij de
zorgverzekeraars. Het doel van deze maatregelen
was om de uitgavengroei beter te kunnen beheersen en resulteerde in twee akkoorden die de minister sinds 2011 heeft gesloten met de zorgverleners
waarbij overeengekomen werd om de uitgavengroei
te beperken van 4% tot 2,5% en in 2013 uiteindelijk
naar 1%. De finale stap in het plan Schippers is om
zorg alleen te vergoeden in gecontracteerde zorg
instellingen. De gedachte hierbij is niet alleen dat
het een bezuiniging oplevert maar dat de kwaliteit
van de zorg stijgt door specialisatie. De implementatie van dit plan stagneert als er in de Eerste Kamer
geen meerderheid voor is. Dit ondanks het feit dat
de PvdA ervoor tekende in het regeerakkoord. Echter, minister Schippers vond uiteindelijk het politieke
breekijzer vlak voor Pasen toen gesproken werd met
D66, Christen Unie en SGP over een verzachting van
de bezuiniging op de langdurige zorg. En zoals dat
gaat in de politiek, kon er gehandeld worden en
kreeg Schippers steun van de gedoogpartijen.
Toch vreemd dat een plan, dat eerst is afgeschoten
in het parlementaire proces, alsnog kan worden geïntroduceerd via de politieke achterdeur. Mijns inziens
faalt hier de democratie en is het een voorbeeld van
een koehandel die vooral de belangen van de regering en de verzekeraars dient.
Want, waar staat de patiënt in deze? Ook de patiën-
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tenorganisatie NCPF vraagt zich dit af en waarschuwt
terecht voor een al te grote macht van de zorgverzekeraars in dit nieuwe zorgstelsel. Tevens geeft de
NCPF aan dat de patiënt onvoldoende inzicht heeft in
de werkelijke kwaliteit van zorg die ziekenhuizen en
zorgverleners bieden om straks in staat te zijn goede
keuzes te kunnen maken. Het appèl ligt nu bij de
zorgaanbieders om die duidelijkheid te verschaffen.
Ondanks de crisis kunnen zich er kennelijk ook meevallers voordoen in de begroting van minister Schippers waardoor binnen het zorgakkoord geld kan
vloeien naar de gemeentes. Daardoor kan in 2015
360 miljoen euro meer uitgegeven worden aan de
langdurige zorg en de jeugdzorg dan eerder gepland.
De jaren daarna wordt dit bedrag afgebouwd naar
200 miljoen euro jaarlijks. Hoe we dat moeten zien
in het licht van de afspraken in het regeerakkoord,
waarbij er vanaf 2017 vijf miljard euro aan de zorg
moest worden bezuinigd, weet ik niet.
Tenslotte was ik verbaasd over de goedkope symboolpolitiek achter sommige zorgtoeslagen die ook
met de financiële meevaller worden gerealiseerd,
zoals de zorgtoeslag na maternale sterfte.
Al met al, de concurrentiestrijd in de zorg gaat nu
pas echt beginnen.
De liberale wens tot vervolmaking van marktwerking
in de zorg is nu realiteit ook al was dat tot nu toe
in geen enkel land waar het model werd geïntroduceerd een succes.

De Verenigde Staten zijn het meest schrijnende voorbeeld van de mislukking van marktwerking in de
zorg. De veronderstelling dat de markt de kwaliteit
en de kosten reguleert, moge voor veel consumentengoederen of -diensten opgaan, maar geldt niet
voor een uiterst complex speelveld als de gezondheidszorg. Immers, vanuit lage prijzen voor een product zijn alleen aanvaardbaar als de uiteindelijke
doelstelling wordt gerealiseerd: het verhogen van
de omzet, het behalen van winst, het tevreden stellen van de aandeelhouders en het verzadigen van
de consument-patiënt. Dit streven is volledig tegenstrijdig met het streven van de minister, namelijk het
bewaken van de kosten van de gezondheidszorg.
Mocht u nu, na het lezen van al dit, een nostalgisch
gevoel bekruipen waarbij u verlangt naar vervlogen
tijden van de verzorgingsstaat waar vaste zorgtarieven en vanzelfsprekende contracten met zorgverzekeraars (zonder volume en kwaliteitsnormen) nog
gewoon waren dan moet ik u teleurstellen. Immers,
'zoals het vroeger was, zo is het (eigenlijk) nooit
geweest' 1.
1. Citaat uit het afscheidscollege (1993, AMC) van
prof. dr. Pieter E. Treffers (1928-2013)
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14/4 van het bestuur
De NVOG dichter bij de leden;
eerste thema-ALV
dr. S. Wijma voorzitter
dr. R. Hakvoort secretaris
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19 maart: een zaal vol gynaecologen met een actieve
inbreng in discussies over een aantal belangrijke
onderwerpen waar de vereniging mee te maken
heeft. Carina Hilders geeft de aftrap met een presentatie over de vorming, in 2015, van een federatie
medisch specialisten, bedoeld om een koepel te creëren voor kwaliteits- en opleidingszaken maar ook
voor externe positionering van medisch specialisten.
Zaken die we niet meer alleen kunnen. De presentatie en de discussie erna wordt beëindigd met een
positief stemadvies voor de besluitvorming over de
federatie medisch specialisten per 2015. Punt van
aandacht is het behoud van besluitvorming over
vakspecifieke zaken. Hierna is het woord aan de
portefeuillehouders verloskunde Kwee, Oei en Boekkooi. Een pleidooi voor integraal aangeboden verloskundige zorg. Er volgt een discussie waarin steun
wordt uitgesproken voor de lijn van het bestuur. In
de zaal is eenstemmigheid over de te volgen koers:
integrale verloskundige zorg, gekenmerkt door
samenwerkende professionals. Leden uiten ook hun
bezorgdheid over de moeizame bestuurlijke samenwerking van KNOV en NVOG. Op locatie kan dit leiden tot twijfel en verstoring van de samenwerking.
Het bestuur maakt zich daar ook zorgen over maar
meent dat de NVOG-koers overeen komt met de
van keuze van het CPZ. In haar brief aan de kamer
heeft ook de minister de keuze voor integrale zorg
bevestigd. Het bestuur roept nogmaals op om niet te
reageren op wat over ons gezegd wordt, maar in te
brengen wat wij zelf zeggen. Na de pauze wordt de
systematiek van de NENI-nota uiteengezet: het expliciet maken van de verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige zorg op niveau van de instelling
en dit alles op een, voor ieder deelgebied, consequente manier. Er is instemming met de zienswijze
dat met volumenormen zeer voorzichtig moet worden omgegaan en met de visie dat opleiding en vervolgens onderhoud van expertise (portfolio) nadrukkelijk als voorwaarden voor het verlenen van hoog
complexe zorg moeten gaan gelden. De pijler oncologie roept op om af te stemmen met geldende multidiscipliniare normen ten aanzien van de organisatie
van oncologische zorg. Na deze bespreking volgen
nog twee andere belangrijke nota’s: de nota Chirurgisch verkregen zaadcellen en nota Kunstsof mate-

rialen in de prolapschirurgie. De eerste nota werd
eerder door de leden afgestemd. Naar later bleek
vanwege misverstanden over de consequentie van
blanco stemmen. Blanco stemmen worden in de noemer geteld bij de tegenstemmen, op grond waarvan
de nota in de november ALV met minimaal verschil
niet kon worden geakkordeerd. Inhoudelijk wordt
de nota nogmaals toegelicht door collega Land. Ook
hier een positief stemadvies voor de mei ALV.
De laatst besproken nota betreft de nota Kunststof
materialen in de prolapschirurgie en wordt toegelicht
door collega Vollebregt. Nieuw in de nota is de positionering van de abdominaal toegepaste meshes bij
de zogenaamde (laparoscopische) sacrocolpopexie.
Uit de zaal komt de opmerking dat, naast urogynaecologisch gedifferentieerde of gespecialiseerde
gynaecologen, ook endoscopisten deze behandeling
zouden moet mogen uitvoeren en de roep om verdere onderbouwing of voorzichtigheid t.a.v. een volumenorm. Uit de discussie volgt huiswerk voor zowel
de opstellers als de kritiekgevers. De thema avond
bleek een nuttige ervaring. Het kost tijd en moeite
om onderwerpen in een separate bespreking te
behandelen, maar het concept heeft zich bewezen,
puntige input en een heldere mening van de leden
die de moeite hebben genomen om aanwezig te zijn.
Hun inbreng kan effectief worden gebruikt.
Het bestuur wil ook via deze weg de leden daarvoor
nogmaals dank zeggen, de ALV heeft voor de gepasseerde onderwerpen een gedragen stemadvies gekregen. Zo kan besluitvorming ook rekenen op draagvlak.

14/4 actueel
Antidepressivagebruik en
vroeggeboorte
Uit een meta-analyse1 van 41 observationele studies blijkt dat het gebruik van antidepressiva in de
zwangerschap is geassocieerd met vroeggeboorte.
Dat melden onderzoekers van de Harvard Medical
School in het open-access tijdschrift Plos One. Het
effect is vooral aanwezig bij gebruik het derde trimester (OR 1,96 (1,62–2,38)). Het is niet uitgesloten
dat de vroeggeboorte het gevolg is van de depressie
zelf (o.b.v. matige voedingsstaat, roken en/of drugs/
alcoholgebruik) waardoor een oorzaak-en-gevolg
relatie niet goed is te leggen. Echter, een groot aantal studies in deze meta-analyse hebben hiervoor
gecorrigeerd en tonen consistent een verhoogd risico
op vroeg geboorte bij medicatiegebruik. Vooralsnog
is dit het beste bewijs dat antidepressiva gebruik in
de zwangerschap is geassocieerd met vroeggeboorte.
Een beter inzicht zou alleen nog maar kunnen worden verkregen middels een RCT echter het lijkt heel
onwaarschijnlijk dat deze ooit zal komen.

Literatuur
1. Huybrechts, K., A. Urato, S. Shah, J. Avorn, Preterm birth
and antidepressant medication use during pregnancy:
A systematic review and meta-analysis. http://dx.plos.
org/10.1371/journal.pone.0092778.

AMC-VUmc: bestuurlijke
fusie ingetrokken
Op 24 december 2013 hebben de raden van bestuur
van AMC en VUmc een voorgenomen besluit getekend op weg naar een bestuurlijke fusie tussen beide
huizen. Op 2 april jl. heeft de Autoriteit Consument
en Markt (ACM) laten weten op dit moment teveel
bezwaren te hebben tegen deze bestuurlijke fusie.
Belangrijkste argument van de ACM is dat zij pas
kan instemmen met een bestuurlijke fusie indien VU
en VUmc twee zelfstandige rechtspersonen vormen
en VUmc vervolgens met AMC samen gaat. Op dit
moment zitten VU en VUmc samen in één stichting
en de plannen tot splitsing zijn nog met te veel voorwaarden omgeven. Daarnaast moet worden onderzocht hoe de ontvlechting van VU en VUmc en de
fusie tussen VUmc en AMC zich verhouden met bepalingen in de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Op grond van de
bezwaren van de ACM hebben de raden van bestuur
van AMC en VUmc besloten om de melding van hun
voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie in te
trekken. De ambities staan echter wel overeind en in
de komende periode worden andere samenwerkingsmogelijkheden onderzocht.

Hector Treubprijs voor
seksuoloog Ramakers
De Hector Treub prijs 2014 is toegekend aan Marjo
Ramakers, arts seksuoloog bij de NVVS. De prijs
– een kunstwerk en een geldbedrag – wordt eens in
de twee tot vier jaar toegekend aan een persoon die
zich, ongeacht zijn of haar basisdiscipline, in maatschappelijke zin, verdienstelijk heeft gemaakt op het
gebied van de psychosociale gynaecologie en/of verloskunde in Nederland.
Ramakers ontving de prijs omdat zij zich, bijna
onzichtbaar, jaar in jaar uit, sterk heeft gemaakt
voor de Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie in Nederland met als belangrijkste wapenfeit de
instelling van bijzondere leerstoelen Psychosomatische Obstetrie & Gynaecologie in Groningen en in
Leiden. Zij kreeg de prijs uitgereikt door bestuursvoorzitter van de Stichting, mevrouw dr. I.M. Hellemans, cardioloog, op woensdag 26 maart j.l. tijdens
het WPOG-symposium 'Angst voor de bevalling in de
praktijk' in het LUMC.

ZonMw-Parel voor test
baarmoederhalskanker
Prof. Chris Meijer, patholoog aan het VUmc, ontving
op 11 april jl. de ZonMw Parel voor de ontwikkeling
van een unieke thuistest (screening op hr-HPV) voor
baarmoederhalskanker. De onderzoeksgroep van
Chris Meijer heeft veel bijgedragen aan de ontwikke-
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ling van deze nieuwe diagnostiek. Met deze thuistest
kan het bevolkingsonderzoek vrouwen bereiken die
om persoonlijke of culturele redenen niet reageren
op een uitnodiging voor een uitstrijkje. Dat betreft
ongeveer een kwart van alle vrouwen in Nederland.
Juist bij hen wordt meer dan de helft van alle gevallen van baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. Het
blijkt dat de thuistest de bereidheid van vrouwen om
mee te doen, verhoogt. Screening op hr-HPV middels
de thuistest zal vanaf 2016 worden ingezet bij het
nieuwe Nederlandse bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Bloggen over
wetenschapsfraude loont!
Recent berichtte Science Careers 1 over
het bloggen van hartwetenschapper Paul Brookes die op zijn website
science-fraud.org wetenschapsfraude
en –wangedrag aan de kaak stelde.
Inmiddels is hij door de rechter in New
York gedwongen om te stoppen met
zijn blog. Echter, gedurende de zes
maanden dat de website actief was,
zijn 275 verdachte publicaties gemeld
en geanalyseerd. Dit heeft ertoe geleid
dat zestien publicaties zijn terug
getrokken en dat in 47 gevallen er corPaul Brookes University of
recties hebben plaats gevonden. De
Rochester
blog van Brookes toont dat het aantal
(23%) retracties en/of correcties van
openbaar aangezwengelde fraudekwesties substantieel hoger is dan wanneer de fraude buiten de publiciteit blijft (ongeveer 3%). Brookes blijft pleiten voor
meer transparantie in de wetenschap en blijft vechten tegen wangedrag die de wetenschap bedoezeld.
1 Brookes, P., Surviving as an Outed Whistleblower. Science
Careers, March 10, 2014
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Innovatieve labtechnieken
in de gezondheidszorg
voor vrouwen
• Tiende symposium gorganiseerd door de
Wim Schellekensstichting.
• Vrijdag 6 juni 2014
• Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
De focus van het tiende Wim Schellekenssymposium
is gericht op een aantal revolutionaire innovaties op
het gebied van laboratoriumonderzoek.
Wie had ooit gedacht dat in het moederlijk bloed het
geslacht van het kind bepaald kan worden? Het is nu
zelfs mogelijk chromosomale foetale afwijkingen met
die techniek vroegtijdig op te sporen. Hoe dit allemaal ontstond zal worden uitgelegd door een van de
grondleggers van de techniek. We staan op het punt
de NIPT ook in Nederland te introduceren. De stand
van zaken, inclusief de politieke en ethische aspecten, zal aan bod komen.
Wat betreft de diagnostiek zijn er ook andere belangrijke ontwikkelingen, zoals het markeronderzoek.
Een voortplantingstechniek die in België wel en in
Nederland nauwelijks toegepast wordt is assisted
hatching. De expert uit België op dit moment komt
uitleggen wanneer het geïndiceerd is. Als apotheose
zal dé Nederlandse onderzoeker op het gebied van
nanotechnologie, die daarvoor zelfs de Spinozaprijs
toegekend kreeg, deze geavanceerde techniek op een
begrijpelijke manier komen uitleggen. De toekomstige toepassingen op het gebied van de verloskunde,
gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde zullen
daarbij worden aangeroerd.
We zijn ervan overtuigd dat alle sprekers u de laatste ontwikkelingen op laboratoriumgebied op een
heldere en enthousiaste wijze zullen presenteren. Tot
de doelgroep van dit symposium behoren gynaecologen, AIOS en ANIOS en ook klinische genetici en
vroedvrouwen.
Meer informatie
www.wimschellekensstichting.nl
Aanmelden
e schellekens@mchaaglanden.nl

14/4 www.ntog.nl
Sam Schoenmakers en Annemijn
Aarts nieuwe (web-) redacteuren

NTOG on-line
Het NTOG ook on-line aanwezig. Dat was één
van de wensen uitgesproken op de NTOGstakeholdersdag vorig najaar. In het kader hiervan zijn onlangs twee jonge redacteuren toe
getreden tot de redactie van het NTOG: Annemijn
Aarts en Sam Schoenmakers. Niet alleen zijn ze
redacteuren vanuit de VAGO, tevens hebben ze
de verantwoordelijk op zich genomen voor de
aanwezigheid van het NTOG on-line.
"Eén van onze taken is om meer bekendheid te
geven aan de NTOG-website, www.ntog.nl, en deze
een grotere rol te geven naast de vertrouwde analoge maandelijkse NTOG", aldus Annemijn Aarts.
"In deze editie introduceren we een nieuwe rubriek,
waarbij we de website van het NTOG gebruiken om
meer interactie tussen de lezers te krijgen", vult
Sam Schoenmakers aan.
Annemijn en Sam zullen zich naast het opzetten en
stimuleren van interactie tussen het fysieke NTOGmaandblad en de NTOG-website, bezighouden met
de digitalisering van het NTOG en de vorming van
een doorzoekbaar digitaal archief.

On-line discussieplatform
Het NTOG heeft sinds 2012 een eigen website:
www.ntog.nl. Behalve dat hier de laatste nieuwtjes
over de Nederlandse gynaecologie en de digitale
versies van alle NTOG-edities, als pdf-bestand te
vinden zijn, bestaat er ook een discussieplatform.
Annemijn vertelt: "Deze functionaliteit, die nog in
de proeffase is, willen we graag meer benutten.
In het NTOG verschijnt een groot aantal interessante artikelen van Nederlandse bodem, die ons
als lezers stimuleren na te denken en aanleiding
geven tot discussie onderling. Om deze discussies
meer voor het voetlicht te krijgen, willen we dit als
NTOG-redactie faciliteren op het online discussieplatform op www.ntog.nl.

Hoe gaat het in zijn werk?
Sam: "Elke editie wordt er één (of soms twee)
artikel(en) geselecteerd. Op basis van dit artikel zullen we, nadat we de auteurs hebben ingelicht, een
prikkelende stelling poneren in het papieren tijdschrift, met daarin de verwijzing naar het discussieplatform op de website www.ntog.nl.
Hierbij roepen wij alle lezers op, van student tot
hoogleraar, van onderzoeker tot gynaecoloog, uw

Annemijn en Sam in overleg via Skype

mening te formuleren naar aanleiding van deze stelling en/of te reageren op de reactie van een voorganger.
Op deze manier hopen we meer interactie in Nederland zelf te creëeren, te leren over elkaars standpunten en zo ook onderzoek van eigen bodem in
een breder kader te plaatsen.

Proeffase
Zoals gemeld bevindt het functionaliteit 'forum' op
de website van het NTOG zich in een proeffase.
Van meerdere kanten werd ons geadviseerd een
blog of forum alleen 'achter een inlog' te plaatsen,
om zo alleen serieuze inbreng te krijgen en onwelgevoegelijke bijdragen te kunnen weren.
Een verplichte registratie en inlog kan echter een
grote drempel vormen voor lezers van het NTOG om
deel te nemen aan de on-line debatten.
Op dit moment moeten bezoekers van de website
zich (eenvoudig) registreren met naam en e-mailadres om toegang te krijgen tot het Forum-gedeelte
en zelf bijsdragen te kunnen uploaden.
Onderzocht wordt of eenvoudig een koppeling tot
stand te brengen is met de website van de NVOG
zodat men kan inloggen met het NVOG-lidmaatschapsnummer.

Forum, categorieën en topics
Aangekomen in het Forum-gedeelte ziet de bezoeker twee categorieën: 'Reacties op artikelen in het
NTOG' en 'Overige onderwerpen'.
Onder beide categorieën staat een rijtje topics.
Deelnemers aan het Forum kunnen zelf topics aanmaken en/of reageren op stellingen en meningen
van anderen.

Ga on-line en doe mee!
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Bij poliklinische en geplande thuisbevallingen

Ernstige maternale morbiditeit
vergeleken
J.A.J.M. Mesman MPA klinisch verloskundige, LUMC, Leiden
dr. A. de Jonge verloskundige, senior onderzoeker, VUMC, Amsterdam
dr. ir. J. Manniën senior onderzoeker, VUMC, Amsterdam
dr. J.J. Zwart gynaecoloog, afdeling Gynaecologie, Deventer ziekenhuis, Deventer
dr. J. van Dillen gynaecoloog, Radboudumc, Nijmegen
prof. dr. J. van Roosmalen afdeling Verloskunde, LUMC, Leiden en EMGO, VUMC, Amsterdam

Introductie
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De relatieve veiligheid van geplande thuisbevallingen
is een onderwerp van voortdurende discussie.1 Verschillende studies hebben ernstige perinatale morbiditeit vergeleken bij geplande thuisbevallingen en
geplande ziekenhuisbevallingen.2-6 In de meeste studies was de prevalentie van ernstige perinatale uitkomsten laag en niet significant verschillend3-6, hoewel in een recente, grote cohortstudie de prevalentie
iets hoger was voor primiparae met een geplande
thuisbevalling.2 Auteurs zijn het echter niet eens over
de interpretatie van die resultaten.2,6,7
Er is minder onderzoek gedaan naar het verband
tussen de geplande plaats van bevalling en ernstige
maternale morbiditeit, omdat die zeldzamer is dan
ernstige perinatale morbiditeit. Verschillende studies hebben aangetoond dat laagrisicovrouwen met
geplande thuisbevallingen minder vaak worden
doorverwezen naar de gynaecoloog en minder interventies ondergaan.2,4,5,8,9 Echter, hoewel het totale
aantal maternale complicaties lager is bij geplande
thuisbevallingen, zouden ernstige complicaties vaker
kunnen voorkomen ten gevolge van vertraging door
vervoer van thuis naar het ziekenhuis in spoedsituaties. Een eerdere Nederlandse studie toonde aan dat
de lagere kans op medisch ingrijpen geen belangrijke
reden is voor vrouwen om voor een thuisbevalling te
kiezen, maar dat gevoel van veiligheid een belangrijke reden is om voor een poliklinische bevalling te
kiezen.10 Hoewel ernstige maternale morbiditeit weinig voorkomt, zou een verhoogd risico bij geplande
thuisbevallingen een reden kunnen zijn voor vrouwen om voor een ziekenhuisbevalling te kiezen. Voor
zover wij weten, zijn er geen studies geweest die
groot genoeg waren om ernstige maternale morbiditeit bij geplande thuisbevallingen te onderzoeken.
Van alle westerse landen heeft Nederland het hoog-

ste percentage thuisbevallingen en is daarom bij uitstek geschikt om de relatie te bestuderen tussen de
geplande plaats van bevalling en zeldzame, maar
ernstige gevolgen.3,11 Het samenvoegen van gegevens
uit de Perinatale Registratie Nederland (PRN) en de
Landelijke studie naar Etnische determinanten van
Maternale Morbiditeit in Nederland (LEMMoN) bood
een unieke gelegenheid om acute maternale morbiditeit (Severe Acute Maternal Morbidity, SAMM) van
geplande thuisbevallingen en geplande ziekenhuisbevallingen te vergelijken. De belangrijkste hypothese was dat laagrisicovrouwen in de eerste lijn bij
het begin van de bevalling met een geplande thuis
bevalling vaker ernstige maternale morbiditeit zouden hebben dan vrouwen met een geplande ziekenhuisbevalling.

Methoden
Koppeling van data
De PRN registreert landelijk gegevens van verloskundigen (Landelijke Verloskundige Registratie,
LVR-1), gynaecologen (LVR-2) en kinderartsen (Landelijke Neonatale Registratie, LNR). De LEMMoNstudie resulteerde in een database van alle gevallen
van SAMM in Nederland over een periode van twee
jaar.12 Wij combineerden de gegevens uit de datasets
van de LEMMoN-studie en de PRN. De opzet van de
LEMMoN-studie is elders in detail beschreven.12
In het kort: alle gevallen van SAMM werden verzameld in alle 98 ziekenhuizen in Nederland over een
periode van twee jaar (1 augustus 2004 tot 1 augustus 2006). SAMM werd gedefinieerd als opname op
een intensivecare-afdeling, eclampsie/HELLP met
lever
hematoom, bloedtransfusie van vier of meer
packed cells, uterusruptuur of overige ernstige aandoeningen.
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Tabel 1. Karakteristieken van laagrisicovrouwen onder zorg van eerstelijns verloskundige bij start baring
Totaal (n = 146.752)
n (%)

Gepland thuis
(n = 92.333) n (%)

Gepland poliklinisch
(n = 54.419) n (%)

Pariteit#
Para 0
Para 1 +

65.227
81.521

(44,4)
(55,6)

38.728
53.602

(41,9)
(58,1)

26.499
27.919

(48,7)
(51,3)

Zwangerschapsduur #
37 + 0 tot 37 + 6
38 + 0 tot 40 + 6
41 + 0 tot 41 + 6

5.700
107.763
33.289

(3,9)
(73,4)
(22,7)

3.404
67.507
21.422

(3,7)
(73,1)
(23,2)

2.296
40.256
11.867

(4,2)
(74,0)
(21,8)

Maternale leeftijd #
< 25
25 tot 34
≥ 35

18.549
101.691
26.498

(12,6)
(69,3)
(18,1)

9.142
66.554
16.630

(9,9)
(72,1)
(18,0)

9.407
35.137
9.868

(17,3)
(64,6)
(18,1)

Etnische afkomst #
Nederlands
Niet-Nederlands

119.755
26.289

(82,0)
(18,1)

83.629
8.385

(90,9)
(9,1)

36.126
17.904

(66,9)
(33,1)

Sociaal-economische status #
Hoog
Gemiddeld
Laag

35.567
66.419
42.861

(24,6)
(45,9)
(29,6)

23.243
45.320
22.671

(25,5)
(49,7)
(24,8)

12.324
21.099
20.190

(23,0)
(39,4)
(37,7)

Missende data: pariteit 4 (0%), zwangerschapsduur 0, maternale leeftijd 14 (0%), etnische afkomst 708 (0,5%), sociaal-economische status 1.905 (1,3%), #
P < 0.001

De PRN bevatte in de periode 2004-2006 95-99%
van de gegevens voor eerstelijns verloskundige zorg
en 99-100% van de gegevens voor obstetrische zorg
in de tweede lijn.13-15
In beide databestanden werden vrouwen geselecteerd met een à terme eenlingzwangerschap, zonder
sectio caesarea in de anamnese en met een spontaan begin van de bevalling.
Primaire koppeling van gegevens uit beide databestanden was gebaseerd op de geboortedatum van de
baby plus of min twee dagen en de geboortedatum
van de vrouw. Als er meer dan één vrouw gekoppeld kon worden of als de geboortedatum van de
baby ontbrak in een van de databestanden, hebben
we tevens de volgende variabelen voor het koppelen
gebruikt: haemorrhagia postpartum (HPP) van meer
dan 1000 ml, ziekenhuisnummer en postcode. Twee
onderzoekers (AJ en JMa) controleerden of de koppeling juist was.
Onderzoeksgroep en uitkomsten
Voor de analyses werden à terme vrouwen geselecteerd die in de eerste lijn in zorg waren aan het
begin van de bevalling en die geen mediumriskindicatie, langdurig gebroken vliezen of een indicatie voor zorg bij de gynaecoloog hadden. Vrouwen
met een verhoogde kans op complicaties volgens de
verloskundige indicatielijst worden tijdens de zwangerschap verwezen naar de gynaecoloog en vielen
daarom buiten onze onderzoeksgroep.

De primaire uitkomst was SAMM en secundaire uitkomsten waren HPP en manuele placentaverwijdering (MPV) zoals geregistreerd in de PRN.
Data-analyse
We gebruikten SAS versie 9.2 om de gegevens samen
te voegen en met behulp van SPSS versie 19.0 hebben we de gegevens geanalyseerd. Voor elke uitkomst werd de ongecorrigeerde odds ratio en het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval berekend.
Vervolgens werd de odds ratio gecorrigeerd voor
mogelijke confounders. Wat betreft etnische afkomst
onderscheidden wij alleen ‘Nederlands’ of ‘nietNederlands’, omdat gebleken is dat verloskundigen
etniciteit niet eenduidig registreren. De sociaaleconomische status was gebaseerd op de vier cijfers van
de postcode van de vrouw. Tenslotte werd de associatie tussen de geplande plaats van de bevalling en
SAMM gecorrigeerd voor bijstimulatie met oxytocine
en vaginale kunstverlossingen of sectio caesarea.
Voor de primaire analyses gebruikten we de PRNdefinitie van start baring eerste of tweede lijn. Het
begin van de bevalling wordt gedefinieerd in de PRN
op basis van informatie uit de LVR-1 en LVR-2, maar
deze informatie komt niet altijd overeen. Wij hebben
sensitiviteitsanalyses verricht voor vrouwen waarbij
de definitie start baring op basis van LVR-1 of LVR-2
niet verschilde en waarbij start baring was gedefinieerd op basis van LVR-1.
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Tabel 2. Ernstige acute maternale morbiditeit (SAMM)1, haemorragia postpartum en
manuele placenta verwijdering bij laagrisicobevallingen, gestart in eerste lijn - totale groep
Totaal (n=146.752)
n (n/1000)
Ernstige acute maternale morbiditeit

Gepland thuis
(n=92.333) n (n/1000)

Gepland poliklinisch
(n=54.419) n (n/1000)

288 (2,0)

141

(1,5)

147

(2,7)

IC opname

70 (0,5)

32

(0,3)

38

(0,7)

Eclampsie/HELLP

19 (0,1)

8

(0,1)

11

(0,2)

(1,7)

134

(1,5)

122

(2,2)

Haemorragia postpartum (> 1000ml)

4.871 (33,2)

2.699

(29,2)

2.172 (39,9)

Manuele placentaverwijdering

2.865 (19,5)

1.550

(16,8)

1.315 (24,2)

Bloedtransfusie ≥ 4 p.c.

256

Missende data: Haemorragie postpartum n=1.234 (0,8%) , manuele placentaverwijdering n=2.106 (1,4%)
1 SAMM is gedefinieerd als IC opname, eclampsie / HELLP met leverhematoom, uterusruptuur, bloedtransfusie ≥ 4 packed cells. of overige ernstige
aandoeningen. Vrouwen kunnen meer dan een type SAMM hebben.

Resultaten
Van de 146.752 vrouwen met gekoppelde data
die aan de selectiecriteria voldeden en van wie de
geplande plaats baring bekend was, waren 92.333
(62,9%) van plan om thuis te bevallen en wilden
54.419 (37,1%) poliklinisch bevallen.
De vrouwen met een geplande thuisbevalling waren
vaker tussen 25 en 34 jaar en van Nederlandse
afkomst en ze hadden vaker een gemiddelde of hoge
sociaaleconomische positie dan vrouwen met een
geplande poliklinisch bevalling (tabel 1). Bovendien
waren het vaker multiparae en bevielen ze vaker in
de 41e week en minder vaak in de 37e week van de
zwangerschap.
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Ernstige maternale morbiditeit
Van alle vrouwen in de studie hadden 288 (2,0
per 1000) SAMM (tabel 2). Van vrouwen met een
geplande thuisbevalling hadden 141 (1,5 per 1000)
SAMM en van vrouwen met een geplande poliklinische bevalling waren dat er 147 (2,7 per 1000). De
meest voorkomende SAMM was een bloedtransfusie
van vier of meer packed cells.
Nadelige uitkomsten kwamen minder vaak voor bij
geplande thuisbevallingen dan bij geplande poliklinische bevallingen, maar de verschillen waren
alleen statistisch significant voor multiparae
(tabel 3). Onder nulliparae waren uitkomsten voor
geplande thuis- vs. geplande ziekenhuisbevallingen:
SAMM gecorrigeerde odds ratio (adj. OR) 0,77; 95%
betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,56-1,06, HPP adj. OR
0,92; 95%-BI 0,85-1,00 en MPV adj. OR 0,91; 95%-BI
0,83-1,00. Onder multiparae waren uitkomsten voor
geplande thuis- vs. geplande ziekenhuisbevallingen:
SAMM adj. OR 0,43; 95%-BI 0,29-0,63, HPP adj. OR
0,50; 95%-BI 0,46-0,55 en MPV adj. OR 0,41; 95%-BI
0,36-0,47.
De sensitiviteitsanalyses wezen in dezelfde richting.
Bijstimulatie en operatieve bevallingen verklaarden

maar weinig van de verschillen tussen geplande
thuis- en ziekenhuisbevallingen.

Discussie
Laagrisicovrouwen in de eerste lijn bij het begin van
de bevalling met een geplande thuisbevalling hadden
minder kans op SAMM, HPP en MPV in vergelijking
met vrouwen die van plan waren om onder leiding
van de verloskundige te bevallen in het ziekenhuis,
maar de verschillen waren alleen statistisch significant voor multiparae.
Een sterk punt van deze studie is het grote cohort en
het feit dat alle gevallen van ernstige acute maternale
morbiditeit in Nederland zorgvuldig zijn verzameld
over een periode van twee jaar. Voor zover wij weten
is dit de grootste studie tot nu toe naar het verband
tussen geplande plaats van de bevalling en ernstige
maternale morbiditeit.
Onze studie heeft enkele beperkingen. Ten eerste,
omdat we gebruik maakten van registratiegegevens,
ontbraken sommige data of waren deze onjuist
geclassificeerd. Zo verschilde informatie over zorgverlening bij start baring soms tussen LVR-1 en LVR-2.
Echter, sensitiviteitsanalyses met verschillende definities van deze variabele leidden tot vergelijkbare
resultaten.
Ten tweede, de data zijn in 2004-2006 verzameld
en de kenmerken van vrouwen en zwangerschaps
uitkomsten kunnen inmiddels zijn veranderd. Echter, we hebben geen reden om aan te nemen dat
een geplande thuisbevalling tegenwoordig tot meer
ongunstige maternale uitkomsten leidt. Bijvoorbeeld,
het percentage vrouwen met een eenlingzwangerschap, die ouder zijn dan 35 jaar is slechts gestegen
van 20,5% in 2004 tot 21,7% in 2006 en dit percentage was 21,4% in 2010.13-16 Bovendien zijn de resultaten voor verschillen in maternale leeftijd gecorrigeerd.
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Tabel 3. Ernstige acute maternale morbiditeit (SAMM), haemorrhagia postpartum en manuele placenta
verwijdering bij laagrisico vrouwen met start baring in eerstelijn– nulliparae and multiparae
Nulliparae (n=65.227)
Gepland thuis
n=38.728
Ernstige acute maternale morbiditeit
N
(N/1000)
Crude OR (95% CI)
Adj OR
(95% CI)
Bloedtransfusie ≥ 4 p.c.
N
(N/1000)
Crude OR (95% CI)
Adj OR
(95% CI)
Haemorrhagia postpartum
N
(N/1000)
Crude OR (95% CI)
Adj OR
(95% CI)
Manuele placenta verwijdering
N
(N/1000)
Crude OR (95% CI)
Adj OR
(95% CI)

Multiparae (n=81.521)

Gepland polikl. Gepland thuis
n=26.499
n=53.602

Gepland polikl.
n=27.919

89 (2,3)
82 (3,1)
0,74 (0,55 to 1,00) Referentie
0,77 (0,56 to 1,06) Referentie

52 (1,0)
0,42 (0,29 to 0,60)
0,43 (0,29 to 0,63)

65 (2,3)
Referentie
Referentie

85 (2,2)
0,86 (0,62 to 1,18)
0,90 (0,65 to 1,27)

49 (0,9)
0,47 (0,32 to 0,70)
0,45 (0,30 to 0,68)

54 (1,9)
Referentie
Referentie

1.655 (43,1)
1.134 (43,3)
1.0 (0,92 to 1,07) Referentie
0,92 (0,85 to 1,00) Referentie

1.044 (19,6)
0,51 (0,47 to 0,56)
0,50 (0,46 to 0,55)

1.038 (37,6)
Referentie
Referentie

1.099 (29,0)
773 (29,8)
0,97 (0,89 to 1,07) Referentie
0,91 (0,83 to 1,00) Referentie

451 (8,5)
0,43 (0,38 to 0,48)
0,41 (0,36 to 0,47)

542 (19,6)
Referentie
Referentie

68 (2,6)
Referentie
Referentie

Crude OR = ongecorrigeerd odds ratio, Adj OR = adjusted (gecorrigeerd) odds ratio. Adj OR gecorrigeerd voor variabelen in tabel 1 , BI
betrouwbaarheidsinterval

Ten derde, hoewel alle vrouwen die de bevalling in
de eerste lijn zijn gestart geen indicatie voor tweedelijnszorg behoren te hebben, kunnen er nog steeds
verschillen zijn in risicoprofiel die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door selectie door de zwangere zelf
of de verloskundige zorgverlener: zo kan worden
gekozen voor een poliklinische bevalling op basis
van een moeizame partus in de voorgeschiedenis
zonder dat dit heeft geleid tot een officiële medische
indicatie. Als dit proces van (al dan niet bewuste)
zelfselectie al een rol speelt, dan draagt dit mogelijk
bij aan het verminderen van de kans op maternale
complicaties bij de thuisbevalling.
We hebben de analyses gecorrigeerd voor bekende
risicofactoren, zoals leeftijd van de moeder en etniciteit. Correctie van de resultaten voor bijstimulatie
en een kunstverlossing heeft geleid tot een kleine
reductie van de verschillen in SAMM tussen geplande
thuis- en poliklinische bevallingen. Dit komt overeen
met eerdere studies die lieten zien dat obstetrische
interventies geassocieerd zijn met maternale morbiditeit.12,17-18 Het feit dat odds ratio's voor ernstige
maternale uitkomsten duidelijk lager waren voor
multiparae dan voor primiparae, suggereert dat nog
andere factoren een belangrijke rol hebben gespeeld.
Zo zijn er mogelijk verschillen in kenmerken die niet
konden worden geïdentificeerd. BMI (bodymassindex), bijvoorbeeld, wordt niet geregistreerd in de
LVR. Hoewel een hoge BMI geen officiële mediumrisk
indicatie is, volgens de verloskundige indicatielijst,
kunnen verloskundigen deze vrouwen hebben geadviseerd om te bevallen in het ziekenhuis.19

Desondanks werd onze hypothese dat laagrisicovrouwen met een geplande thuisbevalling een hogere
incidentie van SAMM zouden hebben dan vrouwen met een geplande poliklinische bevalling bij
de verloskundige niet bevestigd. Vrouwen met een
geplande thuisbevalling hadden een lagere kans op
maternale complicaties. Dit komt overeen met bevindingen in andere studies.2,4,5,20 Bezorgdheid over
veiligheid is een belangrijke reden voor vrouwen om
voor een ziekenhuisbevalling te kiezen, en dit geldt
nog meer voor hun partners.10,21 Onze resultaten
suggereren dat geplande thuisbevallingen onder laagrisicovrouwen niet samenhangen met een verhoogd
risico van ernstige maternale morbiditeit, ondanks
de mogelijke vertraging in spoedsituaties. Eerdere
studies hebben evenmin aangetoond dat ernstige
perinatale uitkomsten in Nederland vaker voorkomen bij geplande thuisbevallingen in vergelijking met
geplande ziekenhuisbevallingen.3,6
Geplande ziekenhuisbevallingen kunnen ook nadelen hebben. Het aantal obstetrische interventies is
bijvoorbeeld lager voor geplande thuisbevallingen bij
vrouwen met een laag risico: odds ratio's voor sectio
caesarea varieerden tussen 0,31 en 0,76 in verschillende internationale studies.2,4,5,9 Dit is belangrijk
omdat een keizersnede gerelateerd is aan een verhoogd risico op complicaties bij de huidige en iedere
volgende bevalling.12,17,18,22-24
Het feit dat de incidentie van SAMM niet hoger was
onder geplande thuisbevallingen is geen reden om
achterover te leunen. Elke vermijdbare ernstige
maternale morbiditeit is er één te veel. Door audits
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kan van elke casus van maternale morbiditeit worden
geleerd om zorg in de toekomst te verbeteren.25

Conclusies
Laagrisicovrouwen die bij het begin van de bevalling begeleid werden door de eerstelijns verloskundige hadden met een geplande thuisbevalling minder
vaak ernstige maternale morbiditeit vergeleken met
vrouwen met een geplande poliklinische bevalling.
Voor multiparae waren deze verschillen statistisch
significant. Absolute risico’s waren klein in beide
groepen. In een verloskundig systeem met goed
opgeleide verloskundigen en een goed verwijs- en
transportsysteem lijken geplande thuisbevallingen bij
laagrisicovrouwen niet te leiden tot een verhoogde
kans op ernstige maternale morbiditeit.
Wij danken de Perinatale Registratie Nederland voor
het gebruik van de nationale database.
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Samenvatting
Doel Vergelijking van ernstige acute maternale
morbiditeit tussen geplande thuis- versus geplande
poliklinische bevallingen bij laagrisicovrouwen die de
bevalling begonnen bij de eerstelijns verloskundige.
Opzet Landelijke cohortstudie met behulp van
gekoppelde datasets.
Methode Alle gevallen van ernstige acute
maternale morbiditeit (Severe Acute Maternal
Morbidity, SAMM) in Nederland tussen 1 augustus
2004 en 1 augustus 2006 zijn verzameld in de
Landelijke studie naar Etnische determinanten van
Maternale Morbiditeit in Nederland (LEMMoN-studie). SAMM was gedefinieerd als opname op een
intensivecare-afdeling, eclampsie, bloedtransfusie
van vier of meer packed cells, uterusruptuur of
overige ernstige aandoeningen. De gegevens van
vrouwen die à terme zijn bevallen zijn gekoppeld
aan gegevens uit de Perinatale Registratie Nederland (PRN) van alle geboorten in dezelfde periode.
Tevens werd gekeken naar het voorkomen van
haemorrhagia postpartum (HPP) en manuele
placentaverwijdering (MPV) in beide groepen. Voor
de huidige studie zijn vrouwen geselecteerd die de
baring zijn begonnen in de eerstelijn.
Resultaten In totaal werden 146.752 laagrisicovrouwen geïncludeerd die de baring begonnen in
de eerste lijn. Van deze groep waren 92.333 (62,9%)
van plan om thuis te bevallen en 54.419 (37,1%)
wilden poliklinisch bevallen onder leiding van de
verloskundige. SAMM kwam voor bij 2,0 per 1000
geplande eerstelijns bevallingen. Voor nulliparae
was dit 2,3 bij geplande thuisbevallingen versus 3,1
bij geplande poliklinische bevallingen (gecorrigeerde odds ratio (OR) 0,77; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,56-1,06). HPP trad op bij 43,1 versus
43,3 per 1000 bevallingen (OR 0,92; 95% BI
0,85-1,00) en MPV bij 29,0 versus 29,8 per 1000
bevallingen (OR 0,91; 95% BI 0,83-1,00). Voor
multiparae was dit 1,0 voor geplande thuisbevallingen versus 2,3 per 1000 voor geplande poliklinische
bevallingen (OR 0,43; 95% BI 0,29-0,63). HPP trad
op bij 19,6 versus 37,6 per 1000 bevallingen (OR
0,50; 95% BI 0,46 -0,55) en MPV bij 8,5 versus 19,6
per 1000 bevallingen (OR 0,41; 95% BI 0,36-0,47).
Conclusies Laagrisicovrouwen in eerstelijnszorg bij
het begin van de bevalling met een geplande

thuisbevalling hadden minder vaak SAMM, HPP en
MPV vergeleken met vrouwen met een geplande
poliklinische bevalling onder leiding van de
verloskundige. Voor multiparae waren deze
verschillen statistisch significant. Absolute risico’s
waren klein in beide groepen. Er zijn geen
aanwijzingen dat een geplande thuisbevalling bij
laagrisicovrouwen in Nederland leidt tot een
verhoogd risico op ernstige maternale morbiditeit.
Trefwoorden
maternale morbiditeit, thuisbevalling, eerstelijns
verloskundige zorg
Summary
In a national cohort study, we compared the incidence of severe acute maternal morbidity (SAMM),
postpartum haemorrhage (PPH) and manual removal of placenta (MPV) between planned home versus planned hospital births among low risk women
in primary care at the onset of labour. SAMM was
defined as admission to an intensive care unit,
eclampsia, bloodtransfusion of four or more packed
cells or other serious events. Data from the LEMMoN study were combined with those of the PRN.
Of 146,752 low risk women who started labour in
primary care 92,333 (62.9%) planned home birth
and 54,419 (37.1%) planned hospital birth. Women
with planned home birth had lower rates of SAMM,
PPH and MPV compared to women with planned
hospital birth. For multiparous women these differences were statistically significant. There was
no evidence that planned home birth leads to an
increased risk of severe maternal morbidity in the
Netherlands.
Keywords
maternal morbidity, home birth, primary midwifery
care
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Laagrisico multipara moeten gecounseld worden voor een thuisbevalling.
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'Ernstige maternale morbiditeit vergeleken'

Commentaar
Prof. dr. S.A. Scherjon

In de Nederlandse discussie over de plaats van de
bevalling bij de laagrisicozwangere is er altijd (veel)
meer aandacht geweest voor de perinatale sterfte
dan voor de maternale mortaliteit en morbiditeit. Dat
wordt nu goed gemaakt in het artikel van Mesman
et al. waarin wordt beschreven dat ernstige maternale morbiditeit (SAMM), maar ook een fluxus postpartum (HPP) of een manuele placentaverwijdering
(MPV) na een lagerisicobevalling onder begeleiding
van de verloskundige in de thuissituatie dan wel
poliklinisch vergelijkbaar èn relatief weinig voorkomt. Ernstige maternale morbiditeit kwam in dit
LEMMoN-cohort van ruim 146.000 bevallingen, ongeveer twee à drie keer per duizend voor; een fluxus of
een MPV ongeveer tien keer vaker: vier resp. drie per
honderd bevallingen. In de gehele groep kwamen
deze complicaties iets minder (niet-significant) vaak
voor bij de thuisbevallingen, doordat deze complicaties wel significant en meer dan 50% minder vaak
voorkwamen bij de multiparae, thuis.
Op zich een niet verontrustende, 'geruststellende'
bevinding, hoewel rustig achteroverzitten kunnen we
ook nu toch niet, weer niet!
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Er zit een gevaar in, zoals de auteurs zelf ook al noemen in de discussie, van 'zelfselectie', waarbij patiënten met een licht verhoogd risico, onbewust of
gemotiveerd de voorkeur geven aan bevallen met de
eigen verloskundige in een poliklinische omgeving.
In de 'Birthplace in England'-studie1 is dat effect ook
zichtbaar: 27% van hen die thuis bevallen zijn primiparae, terwijl dat percentage in de poliklinische
omgeving 50% is. Dit is een aanwijzing dat zwangeren die kiezen voor een thuisbevalling toch echt
anders zijn dan zwangeren die primair kiezen voor
een (poli)-klinische partus.2 Daarmee zijn de gevonden uitkomsten te verwachten – bijna een tweemaal
zo grote kans op een ernstige complicatie bij de
geplande poliklinische bevalling, alleen bij multiparae. Deze verschillen hadden echter wel meer uitgesproken mogen (moeten?) zijn met ook significante
verschillen in de OR’s bij de primiparae.3 Bij hen
blijft er, na een thuisbevalling, een niet onaanzienlijk
risico van het werkelijk optreden van een fluxus van
4% of van een MPV van 3%. Ik neem aan dat, gezien
de Adjusted OR, dat deze kansen onafhankelijk van
elkaar zijn en bij elkaar genomen bijna 10% zijn. Een
tweede kanttekening is dat, hoewel de SAMM bij pri#ARTICLEEND

miparae thuis bevallen de tendens heeft lager te zijn
(23%), kunnen we op basis van deze gegevens toch
onvoldoende de (langeretermijn-) gevolgen van de
opgetreden complicaties beoordelen. Zijn deze voor
een opname na een HPP thuis of vanwege een MPV
na een thuisbevalling gelijk? Hiervoor zou men kunnen kijken naar een eventueel verschil in opnameduur postpartum, maar uiteindelijk zul je daarvoor
– prospectief – door middel van een kwaliteit van
leven (QoL) vragenlijst een indruk moeten verkrijgen.
Informatie zoals in het artikel beschreven ook over
de maternale complicaties dragen bij aan de zo zeer
gewenste informed choice‑ door de patiënt. Daardoor
kunnen teleurstellingen in zorg, ervaren in ons systeem, verminderen.

Referentie
1. Birthplace in England Collaborative Group. Perinatal and
maternal outcomes by planned place of birth for healthy
women with low risk pregnancies: The Birthplace in
England national prospective cohort study. BMJ;
2011:343:d7400
2. Declercq, E., M.F. MacDorman, F. Menacker, N. Stotland.
Characteristics of planned and unplanned home births in
19 states. Obstet Gynecol 2010; 116:93-99
3. Buekens, P., M.J.N.C. Keirse, Home birth: safe enough, but
not for the first baby. Birth 2012:39: 165-166
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Een vrouw met vaginaal bloedverlies en
een bruin-blauw doorschemerende tumor
drs. S.R.A. van Mosseveld ANIOS gynaecologie, Medisch Centrum Haaglanden
dr M.J. Kagie gynaecoloog, Medisch Centrum Haaglanden
dr H.M. Hazelbag patholoog, Medisch Centrum Haaglanden

Bij perimenopauzale metrorragieën staan diagnoses als uterus myomatosus en endometriumpoliep hoog in de differentiaal diagnose. Soms moet
er ook aan meer zeldzame afwijkingen gedacht
worden. Wij presenteren een patiënte die binnen
korte tijd een recidief van een bijzondere tumor
ontwikkelde.

Casus
Een 51-jarige para 5 meldt zich op de spoedeisende
hulp in verband met vaginaal bloedverlies. Dit bloedverlies bestaat sinds enkele dagen en is zeer heftig
met veel stolsels. Voorheen waren haar menstruaties
regulair om de 28 dagen. Zij gebruikt geen anticonceptie. In haar voorgeschiedenis heeft zij tweemaal
een CVA met milde restverschijnselen, een diep
veneuze trombose en een appendectomie. Haar
medicatie bestaat uit persantin, ascal, mirtazapine,
furosemide, simvastatine en pantoprazol.
We zien een bleke patiënte. Hemodynamisch is zij
stabiel. In speculo wordt een gave multipara portio
gezien en bij vaginaal toucher lijkt er een normale
uterus en adnexa palpabel. Op de transabdominale
en transvaginale echo wordt een uterus in strekstand gezien met een irregulair, moeilijk te beoordelen cavum, een endometriumdikte van 20 mm. Er
zijn twee structuren in utero te zien, één imponeert
als een myoom 30*35 mm, de ander ligt meer cervicaal en is 50*40 mm en is van onduidelijke aard. De
adnexa zijn beiderzijds normaal.
Bij laboratoriumonderzoek wordt een Hb van
5,7 mmol/L en een INR van 0,97 gevonden.
Patiënte wordt opgenomen en er wordt een diagnostische hysteroscopie verricht. Daarbij wordt een
grote necrotische tumor endocervicaal gezien, en een
vreemd beeld van het cavum; er zijn bruin-blauw
doorschemerende gebieden te zien. Van beide laesies worden biopten afgenomen.

Pathologie en microscopie
Coupe van het biopt hogerop in de uterus toonde een
endometriumpoliep.
De coupes van de biopten uit de cervicale regio
tonen forse weefselstukken geheel uit tumorweefsel
bestaand. De overwegende differentiatie is spoelcellig, soms in kleine bundels en elders zonder duidelijke organisatie. De cellen zijn niet goed afgegrensd.
Er is geen epitheliale differentiatie. Er is een forse
kernatypie, de kernen zijn ovaal tot langgerekt, hebben soms een grote nucleolus, en er worden veel
mitosen gezien, vaak meerdere per 400x vergrotingsveld. De laesie is vrij vaatrijk, soms liggen de
tumorcellen rondom vaatjes georiënteerd. Er is geen
necrose.
Bij immuunhistochemische kleuringen met anti
lichamen blijkt een complex patroon. Mesenchymale
markervimentine is positief, evenals neurogene marker S100, maar ook het anti-apoptotisch eiwit BCL2, en CD99 (komt veel voor in diverse spoelcellige
maligniteiten). Heterogeen en focaal positief zijn
melanoommarkers Melan-A en MITF, epitheliale marker pan-keratine, myofibroblastenmarker alpha-SMactine en spiercelmarker HHF-35. Geheel negatief
zijn spiercelmarker Demsine, epitheliale marker EMA
en CD10.
Op basis van dit heterogene patroon worden differentiaal-diagnostisch voornamelijk een spoelcellig
melanoom en een sarcoom, en eventueel een carcinocarcoom overwogen.
De biopten worden opgestuurd naar een academisch
centrum ter consult. Besloten wordt de uitslagen niet
af te wachten maar patiënte te opereren in verband
met de niet te couperen vaginale bloeding.
Er wordt een abdominale uterusextirpatie met bilaterale salpingo-oophorectomie verricht, waarbij
durante operationem een intracervicale zwelling van
3 cm wordt gepalpeerd. De operatie verloopt ongecompliceerd.
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Bij macroscopisch onderzoek van het uterusresectiepreparaat blijkt de tumor net boven de cervix gelegen. Ongeveer 4 cm groot, grotendeels uitpuilend in
het cavum uteri maar ook invasief in het myometrium, meer dan de helft van de wanddikte.
Microscopisch wordt eenzelfde morfologie als bovenbeschreven gezien, nu wel met uitgebreide necrose.
De tumor beperkt zich tot isthmus/uterusniveau; de
cervix, serosa, tubahoeken en adnexen zijn vrij.
De differentiaal diagnose na consult betrof in eerste instantie melanoom, maligne PECoom1, maligne
periphere zenuwschedetumor (MPNST), en synovio
sarcoom. Een BRAF-mutatie-analyse toonde geen
mutatie in exon 15 (p.V600E), die bij melanomen voor
kan komen. De specifieke t(X;18) translocatie die bij
synoviosarcomen kan voorkomen werd evenmin aangetoond middels FISH (fluorescente in situ hybridisatie).
Er is aanvullend een PET-CT-scan verricht waarbij
geen resttumoractiviteit gevonden werd. Besloten
werd dat het beeld weliswaar niet helemaal typisch
was, maar toch het meeste paste bij een perivasculaire epitheloid cel tumor (PECoom). Besloten werd
een expectatief beleid te voeren, daar PECoom een
langzaam groeiende tumor is waarvoor alleen adjuvante behandeling in studieverband mogelijk is.
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Zes maanden post-operatief presenteert patiënte
zich met buikpijnklachten sinds acht dagen progressief aanwezig. De pijn bevindt zich rechtsonder. Bij
onderzoek bestaat er forse drukpijn in de rechter
onderbuik, zonder palpabele weerstanden.
Er wordt aanvullend een CT-scan verricht. Daarop
wordt in de rechter onderbuik een solide massa van
5 bij 6 centimeter gezien, met uitlopers richting het
coecum en terminale ileum. Tevens is er een tweede
massa in de middellijn tegen de voorste buikwand
aan met een diameter van 2 centimeter, sterk verdacht voor peritoneale metastasen. Aanvullend histologisch consult van de primaire tumor werd gevraagd
in het Brigham and Women’s Hospital in Boston,
USA, waar de voorkeursdiagnose van spoelcellig
melanoom werd gesteld.
Uit de pathologische van de genomen biopten komt
een recidief van het spoelcellig melanoom.

Maligne melanoom
Maligne melanomen omvatten ongeveer 1% van alle
maligniteiten. Een maligne melanoom primair uitgaande van de vrouwelijke genitalia is zeldzaam,
< 2% van alle maligne melanomen ontstaan hieruit.
De vulva is het meest frequent aangedaan (76%), de
cervix representeert 3-9% van alle melanomen bij de
vrouwelijke genitalia.3,4 Meestal ontstaan melanomen van de cervix als gevolg van lokale metastasen
van een vulvair melanoom of hematogeen van een

Figuur 1. Macroscopisch beeld van cervix. Bij de pijl
is het beeld van een bruinige tumor herkenbaar .

Figuur 2. Hematoxyline- en eosinegekleurde coupe
van de tumor (HE, 25 x vergroot). Onder de normale
endocervix (E), en boven de polipeuze tumor (T).

Figuur 3. De tumor toont voornamelijk spoelcellen
met een langgerekte kern (HE, 100 x vergroot).
vulvair of cutaan melanoom. Van een primair cervicaal melanoom zijn wereldwijd 78 casus beschreven,5 een maligne melanoom van de uterus onstaat
in de isthmus / het endometrium.
Hoe de melanocyten in de cervix terecht komen is
niet geheel duidelijk. Er lijken aanwijzingen te zijn
dat ze migreren vanuit de neurale lijst – wat normaal
in de huid gebeurt – en dan een maligne transformatie ondergaan. Een andere theorie is dat de melanocyten ontstaan vanuit de cellen van Schwann of dat
ze differentiëren vanuit het epitheliale weefsel vanuit
de endocervix.
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een spoelcellig melanoom en werd bij de presentatie
aan een sarcoom gedacht.

Figuur 4. Detail. Bij de pijl atypische tumorkernen
met centraal een mitose (HE 400 x vergroot).

Figuur 5. Immuunhistochemische kleuring met S100
(neurogene marker, positief in melanomen) toont
sterke positiviteit in de tumorcellen met uitsparing
van de vaatjes (100 x vergroot).

Het histologisch beeld kan, zoals eerder genoemd,
sterk variëren in presentatie (ongeveer 45% van de
melanomen is amelanotisch) wat de diagnostiek nog
lastiger maakt.5 Ook de tumor in onze casus is amelanotisch. Er zijn kenmerken opgesteld om vast te
stellen of het om een primair cervicaal maligne melanoom gaat:5
- aanwezigheid van melanine in het normale cervicale epitheel
-
geen aanwijzingen voor melanoom elders in het
lichaam
-
junctionele activiteitveranderingen in de cervix
(aanwezigheid van melanocyten in het epitheliale
grensvlak)
- metastasen volgens het patroon van een cervicaal
melanoom
Zoals uit onze casus naar voren komt, kan het stellen van de diagnose lastig zijn. Melanomen kunnen
verschillende soorten tumoren imiteren, zoals een
maligne lymfoom, carcinoom en sarcoom.6 Er zijn
twintig case reports waarbij een melanoom zich
presenteert als een MPNST,7 die ook in onze DD
voorkomt. Een MPNST is een sarcoom met meestal
spoelcellige differentiatie. In ons geval betreft het

Metastasen presenteren zich meestal locoregionaal,
waarbij vooral het peritoneum, de lever en de blaas
betrokken zijn. Hematogene en lymfogene metastasen
zijn slechts in twaalf van 78 casus beschreven. De stadiëring wordt momenteel gedaan volgens de FIGO stadiëring van het cervixcarcinoom, hoewel er aanwijzingen
zijn dat het beter is om de tumor volgens Breslowdikte
te stadiëren, zoals in maligne melanomen van de huid
gedaan wordt.5,8 In onze casus betrof het een tumor
met een dikte van meer dan 4 cm, waarmee de Breslow dikte in de hoogste categorie valt.
Over de behandeling is geen consensus. De voornaamste pijler is chirurgische benadering, waarbij een
uterusextirpatie met bilaterale salpingo-oophorectomie geadviseerd wordt. Van het nut van het verwijderen van lymfeklieren is nog geen eenduidig bewijs.
Maligne melanomen zijn meestal resistent voor radiotherapie en het effect is niet in studieverband onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat radiotherapie in
een vergevorderd stadium bij een inoperabele tumor
palliatie en verkleining van de massa geeft.3,5
Over de rol van zowel neoadjuvante als adjuvante
chemotherapie is de discussie nog gaande. Er zijn
aanwijzingen dat dacarbarzine enig effect heeft,
een response rate van 15-20% is beschreven; dit is
momenteel de standaard therapie. Hetzelfde geldt
voor een combinatie van het dacarbarzine met cisplatine. Er wordt momenteel in studieverband gekeken
naar behandeling met BRAF-remmers. Dit kaneEchter alleen worden gestart indien een BRAF-mutatie is
aangetoond, wat bij onze patiënte niet het geval was.
De BRAF-remmer blokkeert de informatieoverdracht
naar de celkern, waardoor de proliferatie afneemt,
dan wel stopt. Eerste resultaten laten een response
rate zien tot 50%.9 Dit is echter alleen onderzocht in
patiënten met een cutaan maligne melanoom.
Omdat maligne melanomen van de cervix vaak pas
in een laat stadium ontdekt worden, is de prognose
slecht. 10% overleeft langer dan vijf jaar. Maar er zijn
casus beschreven van patiënten met een 14-jaars
overleving. Echter 87% van de patiënten overlijdt
binnen drie jaar na het stellen van de diagnose.
Opvallend is wel dat patiënten met een FIGO-stadium
II of meer, na aanvullende chemo- of radiotherapie
een iets betere overlevingsduur hebben in vergelijking met patiënten die alleen chirurgische therapie
hebben gehad. De aantallen zijn echter zo klein dat er
moeilijk conclusies aan te verbinden zijn.5
De diagnose maligne melanoom van de cervix met
een Breslow-dikte van meer dan 4 cm bij onze patiënte kan verklaren waarom er zo snel na de primaire
operatie recidieve is opgetreden, terwijl er op de PETCT post-operatief geen tumoractiviteit te zien was.
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Van melanomen met een Breslow-dikte van meer dan
3 cm is bekend dat er snel metastasen optreden.

Conclusie
Met deze casus willen wij laten zien dat de diagnose melanoom bij metrorragie niet altijd makkelijk te stellen is, gezien de zeldzaamheid van een
primair cervixmelanoom, en dat er bij een bruinblauwe tumor aan een maligne melanoom gedacht
moet worden. Een vroege ontdekking en behandeling
is juist essentieel voor het verbeteren van de overlevingskansen. Hoewel de biopten en preparaten in
onze casus in een vroeg stadium zijn aangeboden
aan een academisch centrum, is het tevens de aanbeveling om in geval van dergelijke zeldzame tumoren
een referentie van een meer gespecialiseerd pathologisch centrum te vragen, omdat de diagnose dan eerder gesteld kan worden en dit invloed heeft op het al
dan niet starten van een adjuvante behandeling.
Chirurgische benadering is de primaire pijler van de
behandeling, omdat er weinig bekend is over aanvullende chemo- en radiotherapie. Bij een FIGO-stadium II of meer lijkt aanvullende chemo- of radiotherapie de overlevingsduur iets te verlengen. Indien er
een BRAF-mutatie aanwezig is kan in studieverband
een BRAF-remmer worden toegediend.
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Samenvatting
Achtergrond Een maligne melanoom van de cervix
is een zeldzame tumor waar tot op heden ongeveer
80 casus van beschreven zijn. De tumor wordt vaak
in een laat stadium ontdekt en door de heterogene
presentatie van het maligne melanoom is de diagnose vaak tijdrovend en lastig te stellen. De primaire
behandeling is chirurgisch en aanvullende chemoen radiatietherapie lijkt weinig effect te hebben.
Wanneer toegepast in patiënten met FIGO-stadium II
of meer lijkt adjuvante therapie de overlevingsduur
iets te verlengen.
Casus Wij presenteren een 51-jarige perimenopauzale vrouw met heftige metrorragieën. Bij hysteroscopie worden er bruin-blauw doorschemerende
plekken in het cavum gezien. Na een biopt met de
diagnose hooggradige maligniteit werd een abdominale uterusextirpatie verricht. Na uitgebreid
pathologisch onderzoek blijkt dit om een maligne
melanoom van de cervix te gaan. Hoewel er op de
PET-CT geen tumoractiviteit werd gezien, ontwikkelt
patiënte binnen korte tijd een recidief.
Conclusie Bij een bruin-blauw doorschemerende
afwijking bij hysteroscopie dient een maligne melanoom in de differentiaaldiagnose te staan. Tevens
dient in het geval van zeldzame tumoren een referentie bij meer specialistisch pathologisch centrum
gevraagd te worden. Indien patiënten zich met een
recidief of metastasen presenteren is er prognose
slecht, en dient er overleg gepleegd te worden met
een oncoloog of er aangrijpingspunten zijn voor aanvullende chemo- of radiotherapie.
Trefwoorden
Metrorragie, maligne melanoom, cervix
Leerpunten
- Een maligne melanoom van de cervix kan zich presenteren met metrorragisch bloedverlies.
-B
 ij een cervicale bruin-blauwe tumor bij hysteroscopie moet aan een maligne melanoom gedacht
worden.
-D
 e primaire behandeling van een maligne melanoom is chirurgisch. Adjuvante (chemo-/radio-)
therapie moet overwogen worden, maar er is wei-
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nig bewijs voor verbetering in overleving door de
zeldzaamheid van het ziektebeeld.
- Een recidief van een maligne melanoom ontstaat
snel, meestal locoregionaal. De 5 jaars overleving
is 10%.
Summary
Title A woman with vaginal blood loss and a
brownish-blue tumor
Background A Malignant melanoma of the cervix is
a rare tumor of which approximately 80 cases have
been described so far. The tumor is normally discovered in an advanced stage and diagnosis is difficult
due to the heterogenic presentation of the tumor.
Primary treatment is surgical and adjuvant chemoor radiation therapy seems to have little effect. If
administered in patients with a FIGO stadium 2 or
more, the latter therapy seems to increase survival
period.
Case description We present a 51 year old woman
with heavy vaginal blood loss. During hysteroscopy
a brownish blue tumor is observed. After surgical
removement of the uterus histological diagnosis
of malignant melanoma of the cervix was made.
Though at post operative CT scan no tumor acitivity
is observed, the patient develops a local recurrence
in a short period of time.
Conclusion When a brownish blue tumor is
observed in hysteroscopy a malignant melanoma
should be included in the differential diagnosis. In
case of a rare tumor it is to be advised to send the
sections to a specialized pathologist. If a patient
develops metastases or a local recurrence, the five
year survival rate is poor. In case of a diagnosis of
malignant melanoma an oncologist must be consulted to discuss whether there are any targets for
chemo- or radiation therapy.
Keywords
Metrorhaggia, malignant melanoma, cervix.
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Een bloedstollende combinatie

Het antifosfolipidesyndroom
en zwangerschap
drs. A.M.R. Zoet anios gynaecologie en obstetrie, Isala kliniek Zwolle.
dr. J. van Eyck gynaecoloog-perinatoloog, Isala kliniek Zwolle

Bij vrouwen met het antifosfolipidesyndroom
(APS) is tijdens de zwangerschap het risico op
complicaties voor zowel moeder als kind groot.
Aan de hand van de bespreking van twee patiënten met een indrukwekkend ziekteverloop willen
we het belang van onder andere preconceptionele counseling benadrukken.
Patiënte A is een 32-jarige gravida 2, para 1, progenituur 0, bij wie het APS eerder werd vastgesteld op
basis van een doorgemaakt diepveneus bekkenvene
trombose en de bij herhaling aanwezige anticardiolipine-antistoffen en positieve lupus anticoagulans.
De algemene voorgeschiedenis van patiënte vermeldt
daarnaast een heterozygote factor V Leiden.
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Voorafgaand aan de eerste zwangerschap heeft geen
preconceptionele counseling plaatsgevonden. Tijdens de eerste zwangerschap van patiënte wordt de
acenocoumarol aan het begin van de zwangerschap
omgezet in therapeutische dalteparine en wordt
gestart met aspirine. De zwangerschap wordt gecompliceerd door een zwangerschapshypertensie, een
HELLP-syndroom en een intra-uteriene groeirestrictie. Het HELLP-syndroom ontspoort bij een termijn
van 26+1 weken zodanig (trombocyten 32 x 109/l,
ASAT 584 U/l, ALAT 531 U/l), dat na trombocytentransfusie wordt besloten tot een sectio op maternale
indicatie. Gezien de prognostisch slechte uitkomst
bij het lage geboortegewicht van 480 gram wordt
afgezien van een actief neonataal beleid en overlijdt
het meisje postpartum. In het kraambed ontwikkelt
patiënte een passagère blindheid beiderzijds, door
de oogarts geduid als een exsudatieve ablatio retina
centralis op basis van retina-oedeem. Dit wordt
behandeld met furosemide waarop de visus na een
aantal dagen verbetert. De visus herstelt zich uiteindelijk na maanden tot ongeveer 80%.
Enige maanden postpartum vindt een uitgebreid
gesprek plaats met patiënte en partner waarin onder
andere een risico-analyse wordt gemaakt van een

eventuele volgende zwangerschap. Het herhalingsrisico wordt geschat op meer dan 50%. Hierbij wordt
de kanttekening gemaakt dat eventueel optredende
recidieven vaak later in de zwangerschap optreden
en gepaard gaan met een hoger geboortegewicht van
het kind. Alle voor de toekomst voorgestelde maatregelen werden echter in de eerste zwangerschap al
reeds toegepast. Met betrekking tot de recidiefkans
op de doorgemaakte zeer ernstige visusklachten
wordt benadrukt dat niet gegarandeerd kan worden
dat dit niet weer het geval zal zijn.
Vier jaar later komt patiënte bij een termijn van dertien weken op de polikliniek met een onverwachte
nieuwe zwangerschap. Ze is normotensief en gebruikt
op dat moment nog steeds acenocoumarol wat direct
wordt omgezet in een therapeutische dosering dalteparine (12500IE eenmaal daags bij 62 kg). Net als in
de eerste zwangerschap van patiënte wordt er naast
dalteparine ook gestart met aspirine eenmaal daags
80 mg. Bij 16 weken wordt bij bloedonderzoek een
trombocytopenie gevonden van 67 x 109/l. Gezien de
onwaarschijnlijkheid van een zwangerschapsgerelateerde oorzaak bij deze termijn wordt gedacht aan
een heparinegeïnduceerde trombocytopenie (HIT).
Na het staken van de dalteparine en herstarten van
de acenocoumarol bedraagt het aantal trombocyten
een week later 121 x 109/l. Op proef wordt besloten
acenocoumarol weer ter veranderen in laagmoleculair heparine, enoxaparine. De trombocyten dalen
hierna echter weer, waarna wordt besloten acenocoumarol te continueren tot een zwangerschapsduur van
36 weken in verband met de HIT.
Bij het meten van de flow in de arteria uterina bij 21
weken worden beiderzijds notches gevonden (RI: links
0.87, rechts 0.72). Tijdens poliklinische controle wordt
bij 25 + 4 weken een intra-uteriene groeirestrictie vastgesteld met een afbuigende groei en een afwijkende
flow van de ductus venosus. Patiënte wordt opgenomen en er wordt gestart met Celestone® Chronodose
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Tabel 1. Criteria voor het antifosfolipidesyndroom
Klinisch criterium
1. Vasculaire trombose
Een of meer episodes van arteriële/veneuze trombose of trombose in kleine bloedvaten in elk weefsel of
orgaan, zonder duidelijke ontsteking van de vaatwand. Trombose moet worden bevestigd met beeldvormend of
histopathologisch onderzoek, met uitzondering van de oppervlakkige veneuze trombose.
2. Obstetrische complicaties
• Drie of meer opeenvolgende, onverklaarde spontane abortussen < 10 weken amenorroe
• Eén of meermalen onverklaarde foetale sterfte ≥ 10 weken amenorroe
• Ernstige pre-eclampsie of ernstige placenta insufficiëntie met vroeggeboorten < 34 weken amenorroe.
Laboratoriumcriterium
1. Anticardiolipine-antistoffen (aCL) van het IgG- of IgM-type in matig tot hoge titer, gemeten op twee verschillende
tijdstippen met een interval van minstens zes weken en bepaald door middel van een gestandaardiseerde
ELISA-test op ß2-glycoproteïne I-afhankelijke anticardiolipine-antistoffen.
2. Lupusanticoagulans (LAC) gemeten op twee verschillend tijdstippen met een interval van minstens zes weken
en bepaald volgens internationale richtlijnen (International Society on Trombosis and Hemostasis), met als
bevinding:
• Verlengde fosfolipide afhankelijke stollingsscreeningstest
• Onmogelijkheid tot correctie van de testuitslag door toevoeging van normaal trombocytenarm plasma
• Verkorting of correctie van verlengde stollingsscreeningstest door toevoeging van overmaat aan fosfolipiden
• Geen andere coagulopathie gevonden
Het antifosfolipidesyndroom is aanwezig als op zijn minst één van de klinische en één van de laboratoriumcriteria aanwezig is (naar
Wilson 1999).7

ter foetale longrijping. Gedurende de opname ontwikkelt patiënte een pre-eclampsie met een proteïnurie
van 0,86 gr / 24 uur en een HELLP-syndroom. Bij een
termijn van 27 + 3 weken wordt besloten tot een primaire sectio in verband met een verslechterende
maternale conditie bij de pre-eclampsie en het HELLPsyndroom (trombocyten 52 x 109/l, ASAT 291 U/l, ALAT
247 U/l). Er wordt een jongen geboren van 750 gram
(10e - 16e percentiel) met een Apgarscore van 2 / 6 / 7
na respectievelijk 1,5 en 10 minuten, die direct postpartum opgenomen wordt op de neonatale intensive
care unit. Op de vijfde dag postpartum kan patiënte
met acenocoumarol en orale antihypertensiva het ziekenhuis verlaten. Haar zoontje kan twee maanden
postpartum worden overgeplaatst naar een tweedelijns ziekenhuis. Behoudens de problemen passend bij
prematuriteit en dysmaturiteit doet hij het goed.
Bij een oriënterend gesprek wegens een sluimerende kinderwens twee jaar later, is patiënte normotensief zonder anti-hypertensieve medicatie met
normale nier-, en leverfuncties. Patiënte heeft een
belaste algemene en obstetrische voorgeschiedenis met ernstige complicaties tijdens de zwangerschappen ondanks strikte controle, behandeling en
een adequate leefstijl. Door de allergie van patiënte
voor laagmoleculair gewichtsheparine (LMWH) is er
tevens een behandelbeperking. Dit samen maakte
dat patiënte een volgende zwangerschap werd ontraden.

Patiënte B is een 33 jarige gravida 7, para 1, progenituur 0, bij wie de diagnose APS werd gesteld op
basis van een doorgemaakt trombosebeen en bij herhaling aantoonbare anticardiolipine-antistoffen. Op
het moment dat patiënte, voorafgaand aan de eerste
zwangerschap, haar zwangerschapswens kenbaar
maakt bij de internist wordt de acenocoumarol omgezet in LMWH en wordt patiënte geadviseerd zwangerschapscontroles te laten plaatsvinden in de tweede
lijn. Er was dus geen optimale preconceptionele counseling.
De eerste zwangerschap van patiënte wordt gecompliceerd door een pre-eclampsie, waarvoor opname
bij een termijn van 22+0 weken. Drie dagen later
wordt een intra-uteriene vruchtdood vastgesteld. Tijdens inductie van de baring middels misoprostol ontwikkelt patiënte een HELLP-syndroom (trombocyten
48 x 109/l, ASAT 93 U/l, ALAT 121 U/l). Patiënte beviel
van een kindje van 323 gram. Pathologisch onderzoek van de placenta liet 40-50% infarceringsgraad
zien. In de daarop volgende jaren maakte patiënte
vijf maal een eerste trimester miskraam door.
Tijdens de zevende zwangerschap volgen, opnieuw
bij ons, controles en wordt patiënte weer behandeld met LMWH (Fragmin in profylactische dosering
van 1dd5000IE) en aspirine. Bij een termijn van 18+3
wordt bij de GUO een groei gezien conform de p 60
met normaal vruchtwater, de a.uterina laat beider-
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zijds echter notches zien (RI: links 0.80, rechts 0.83).
Bij 24+1 weken wordt een ernstige intra-uteriene
groeirestrictie vastgesteld met een geschat gewicht
van 495 gram (<p10), een anhydramnion, een zero
flow van de arteria umbilicalis, brainsparing en een
afwijkende flow van de ductus venosus. Daarnaast
blijkt er sprake te zijn een pre-eclampsie met een
proteïnurie van 0,46 gr / 24 uur.
Aanvankelijk wordt na gesprekken tussen perinatologen, neonatologen en ouders besloten tot het geven
van Celestone® Chronodose ter foetale longrijping
bij een termijn van 24 + 2 en 24 + 3 weken en het
voeren van een actief foetaal beleid. Dit mede aangezien het de vraag is of met de voorgeschiedenis
van patiënte een betere uitkomst dan deze termijn
van een volgende zwangerschap te verwachten is.
Bij een termijn van 24+5 verergert de pre-eclampsie
en wordt gestart met magnesiumsulfaat en nicardipine intraveneus. Daarnaast ontwikkelt patiënte het
HELLP-syndroom. Vier dagen later bij 25 + 2 weken
maakt patiënte een HELLP-schub door met een trombocytenaantal tot 54 x 10*9/l en steeg de proteinurie
tot 1,61 gr / 24 uur. Na uitvoerig overleg binnen het
behandelend team en met ouders wordt, gezien de
zeer sombere prognose van het kind, afgezien van
een sectio op foetale indicatie. Bij een verslechterende maternale conditie wordt besloten de zwangerschap op maternale indicatie te termineren en
een vaginale baring te induceren bij 25 + 2 weken.
Patiënte bevalt na een onbewaakte partus van een
levenloos meisje van 435 gram (<2.3e percentiel).
Pathologisch onderzoek van de placenta laat 40%
infarcering zien.
De derde dag postpartum kan patiënte worden ontslagen met acenocoumarol, gecontroleerd door de
trombosedienst. Patiënte en partner worden gedurende het gehele verloop tevens begeleid door
medisch maatschappelijk werk en een geestelijk verzorger. Drie maanden postpartum wordt op verzoek
van patiënte een Mirena® spiraal geplaatst als anticonceptie. Voor het instellen van langdurige antistolling wordt ze verder begeleid door de internist.
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Beschouwing
Het APS wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van anticardiolipine antistoffen en/of lupus anticoagulans en het doormaken van minimaal één klinisch
verschijnsel zoals een trombose of een obstetrische
complicatie zoals weergegeven in tabel 1.1 Dat zwangerschappen bij vrouwen met het APS ernstig gecompliceerd kunnen verlopen met gevaar voor moeder
en kind, wordt door de twee hierboven beschreven
casussen geïllustreerd. Bij de hierboven beschreven
patiënten vond voor de eerste zwangerschap geen
of niet optimale preconceptionele counseling plaats.
Het is van belang dat niet alleen behandelaars maar

ook patiënten en partners van het verhoogde risico
op complicaties op de hoogte zijn. Bij het begeleiden
van vrouwen met het APS is een aantal aspecten van
belang.
Preconceptioneel advies
Tijdens een preconceptioneel adviesgesprek worden
de risico’s op een eventuele zwangerschap besproken. Aan bod komen de mogelijke effecten van het
APS op de zwangerschap zoals de verhoogde kans
op recidiverende miskramen, foetale sterfte, een
intra-uteriene groeirestrictie door ernstige placenta
insufficiëntie, een ernstige pre-eclampsie en het
HELLP-syndroom. Bij deze complicaties is er een verhoogde kans op een premature partus.2,3
De invloed van een zwangerschap en kraambed op
het APS zijn onder andere de verhoogde kans op
een trombo-embolische complicatie met in ernstige
gevallen blijvende orgaanschade.3,4 Mede op basis
van de voorgeschiedenis van de patiënte zal er een
risicoschatting van de recidiefkans worden gemaakt.
Indien patiënte een zwangerschap wenst en reeds
preconceptioneel ontstold wordt middels coumarinederivaten, wordt dit bij een zwangerschap overgezet op LMWH.1 Tot slot is ook het geven van leefstijladviezen preconceptioneel van belang.
Medicatie tijdens de zwangerschap
In de richtlijn ‘Antifosfolipidesyndroom en zwangerschap’ van de NVOG wordt aangeraden vanaf
een positieve zwangerschapstest te starten met een
lage dosis aspirine tot een termijn van 36 + 0 weken.
Daarnaast wordt aanbevolen tijdens de zwangerschap LMWH in profylactische dosering te gebruiken
vanaf de echoscopische bevestiging van de hartactie. Als in de voorgeschiedenis sprake is van recidiverende trombose wordt de LMWH in therapeutische
dosering geadviseerd.1
Het is nog onzeker of behandeling met LMWH tijdens de zwangerschap zinvol is bij vrouwen met het
APS met in de voorgeschiedenis alleen een eerdere
zwangerschap met ernstige pre-eclampsie of een ernstige placenta insufficiëntie met vroeggeboorten < 34
weken amenorroe.1
Medicatie in het kraambed
In het kraambed wordt zes weken antistolling geadviseerd met LMWH in profylactische dosering of coumarinederivaten.1 Daarnaast is het aan te raden de
patiënte te verwijzen naar een internist of haematoloog voor verdere begeleiding en het instellen van
eventuele langdurige antistolling.1,5
Zwangerschaps controles
Vrouwen met het APS worden gedurende de zwangerschap gecontroleerd in de tweede lijn. Door
voorlichting te geven over de symptomen van een
trombo-embolie, pre-eclampsie en het HELLP-
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syndroom wordt vroege herkenning bij de patiënt
bevorderd. Voor het opsporen van een intra-uteriene
groeirestrictie is een goede echoscopische termijnbepaling van belang met het vervolgen van de biometrie en het vruchtwater om de 3 tot 4 weken.2 Door
het meten van de flow in de arteria uterina rond de
twintig weken kan een indruk verkregen worden van
de adequaatheid van de tweede trofoblast invasie.
Dit geeft een prognose wat betreft het risico op preeclampsie, placenta insufficiëntie en intra uteriene
groeirestrictie na de twintig weken en het geeft de
mogelijkheid hoogrisicopatiënten te identificeren.3,6
Het is informatief aan het begin van de zwangerschap een pre-existente proteïnurie uit te sluiten en
een uitgangswaarde te hebben van kreatinine, trombocyten, ASAT en ALAT. Gezien de verhoogde kans
op een plotselinge daling van de trombocyten is
regelmatige controle van de trombocyten aangewezen.
Anticonceptie
Bij vrouwen met het APS wordt oestrogeen bevattende hormonale anticonceptie ontraden in verband
met het verhoogde tromboserisico. De voorkeur gaat
uit naar anticonceptiva met een spiraal of de progesteron only pil.2,5

Conclusie
De combinatie antifosfolipidesyndroom en zwangerschap kan zorgen voor ernstige complicaties. Bij de
begeleiding van deze patiënten is een goede preconceptionele counseling van belang om voor een zwangerschap het verhoogde risico op complicaties met
patiënte te bespreken. Daarnaast is er bij een preconceptioneel gesprek de mogelijkheid een behandelplan op te stellen voor de toekomstige zwangerschap en eventuele orale antistolling om te zetten in
LMWH. Indien van een zwangerschap wordt afgezien
dient men te zorgen voor anticonceptie die veilig is
bij het APS.
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Samenvatting
De twee beschreven casussen laten zien dat een
zwangerschap bij het antifosfolipidesyndroom
gepaard kan gaan met ernstige complicaties voor
zowel moeder als kind. Preconceptionele counseling
is belangrijk om patiënten vooraf op de hoogte te
brengen van het hoge risico op complicaties. Tevens
is er dan tijd om al preconceptioneel een behandelplan op te stellen en eventuele orale antistolling
over te zetten op LMWH. Indien van een zwangerschap wordt afgezien moet gezorgd worden voor
anticonceptie die veilig is bij het APS.
Trefwoorden:
Antifosfolipidesyndroom, zwangerschap, complicaties, preconceptionele counseling
Summary
The two cases described demonstrate that antiphospholipid syndrome in pregnancy may be associated with serious complications for both mother
and child. Prepregnancy counselling is important to
make a plan prior to conception and to inform them
of the possible risks. Oral anticoagulation is changed to LMWH when used. If required, contraception
compatible with APS should be prescribed.
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Antiphospholipid syndrome, pregnancy, complications, prepregnancy counselling
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Bij één tot vier procent van alle zwangere vrouwen wordt tijdens de eerstetermijnecho een
afwijking uitgaande van het ovarium vastgesteld.1
Het merendeel van deze patiënten heeft een functionele cyste die vaak spontaan verdwijnt voor
de amenorroeduur van 16 weken.1 Als de afwijking van het ovarium kleiner is dan 2,5 cm doorsnede, dan verdwijnt deze in 74% van de gevallen spontaan.2 Van de persisterende afwijkingen
is één tot twee procent maligne.3 Het meest lastige klinische probleem is het inschatten van de
kans op maligniteit. Er is geen consensus over de
aanpak van een persisterende, asymptomatische
adnextumor in de graviditeit. Bij het bepalen van
het beleid moet men de risico’s van een conservatieve aanpak afwegen tegen die van een chirurgische interventie. Recent is de nieuwe richtlijn 'Het
vergrote ovarium' geaccrediteerd. Aan de hand
van deze richtlijn en een zwangere die zich presenteerde met een fors vergroot cysteus ovarium
nemen we de differentiaaldiagnostiek en het plan
van aanpak onder de loep.

Casus
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Van links naar rechts:
Figuur 1. MRI van de
zwangere uterus met
rechter adnex (cirkel).
Figuur 2. MRI van de
zwangere uterus met
het linker adnex (cirkel).
Figuur 3. MRI van de
zwangere uterus met de
biloculaire cyste
(12 x 20 cm).

Een 29-jarige G1P0 met een blanco voorgeschiedenis en negatieve familieanamnese voor maligniteiten,
wordt bij een amenorroeduur van 16+4 weken gezien
vanwege een biloculaire cyste links onder in de buik.
Echoscopisch onderzoek toont een vitale zwangerschap conform de amenorroeduur met daarnaast
een biloculaire cyste ter plaatse van het linker adnex

met afmetingen van 9,3 x 14 cm en 12 x 9,6 cm. De
cyste heeft een dikke wand met een onregelmatige
bekleding aan de binnenzijde. Er is geen vrij vocht en
het rechter adnex imponeert normaal. Laboratorium
onderzoek toont een Ca-125 van 490 kU/l (normaal
<35 kU/l), Ca-19,9 van 54 kU/l (normaal <27 kU/l),
Ca-15,3 van 56 kU/l (normaal <25 kU/l) en een CEA
van 1 μg/l (normaal <5 μg/l). Besloten wordt om een
aanvullende MRI te laten maken. Hierop worden
beide ovaria als normaal beschreven (figuur 1 en 2).
De transsoniteit lijkt uit te gaan van het mesenterium
(figuur 3).
Er volgt overleg met een van de gastro-intestinaal
chirurgen, omdat er ten aanzien van het beleid bij
mesenteriaal cysten nauwelijks data beschikbaar
zijn. Gezien de forse afwijking en het feit dat reeds
bij de termijnecho een afwijking werd beschreven
uitgaande van het linker ovarium, wordt besloten
om een diagnostische laparoscopie te verrichten om
zekerheid te verkrijgen over de origine.
Bij een amenorroeduur van 18+3 weken wordt een
open laparoscopie verricht, waarbij de tumor lijkt
uit te gaan van het linker adnex. Tevens zijn er uitgebreide adhesies van het ovarium met het omentum.
Om het ovarium in toto en zonder spill te kunnen
verwijderen wordt besloten te converteren naar een
mediane laparotomie. Behoudens dit vergrote adnex
en een hyperaemische, vergrote uterus worden geen
andere afwijkingen gezien. Er wordt een oophorectomie links uitgevoerd (fig. 4) nadat cytologie is afgenomen. Tevens wordt er een biopt van het omentum
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afgenomen voor histologisch onderzoek. Postoperatief wordt preventief gestart met tocolyse middels
Indometacine (6 dd 25 mg, gedurende drie dagen) en
dagelijks wordt er een echo-abdomen gemaakt om
de vitaliteit van de zwangerschap te controleren. Histologisch onderzoek van het linker ovarium toont een
sereus cyste-adenoom zonder maligniteits- of borderline maligniteitskenmerken. Er zijn geen aanwijzingen voor een maligniteit in het omentum en het
buikvocht.

Beschouwing
Er bestaat een diagnostisch en therapeutisch
dilemma over de aanpak van een afwijking uitgaande
van het ovarium in de graviditeit. Sommige experts
adviseren een conservatief observationeel beleid,
anderen een chirurgische behandeling. Afwijkingen
die persisteren tot in het tweede trimester geven
meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap
zoals: torsie (1-22%), ruptuur (0-9%) of obstructie
tijdens de uitdrijving (2-17%).4 Wanneer er sprake is
van een maligniteit, bestaat er een risico van uitstel
van behandeling indien voor een conservatief beleid
wordt gekozen. De nadelen van een primair chirurgische benadering zijn: kans op een spontane miskraam, voortijdig breken van de vliezen en optreden
van een vroeggeboorte (tot 22%).1,4 Daarom is het
van belang een indruk te hebben van de aard van
de afwijking, net zoals bij een vergroot ovarium in
de niet-obstetrische situatie. Differentiaal diagnostisch komt een functionele cyste het meest frequent
voor. Een persisterend corpus luteum wordt gezien
in 13-17% van alle cysteus vergrote ovaria. De differentiaal diagnose bestaat verder uit: benigne cysteus
teratoom (7-37%), sereus cysteadenoom (5-28%),
mucineus cysteadenoom (3-24%), endometrioom
(0,8-27%), extra-ovariële cyste (<5%), leiomyoom
(1-2,5%) en maligniteit (1-2%).3,4 Een mesenteriaal
cyste wordt in de literatuur slechts bij vijf zwangere
patiënten beschreven.5 Voor een uitgebreid overzicht
van de differentiaal diagnose van een abdominale
tumor in de graviditeit zie tabel 1.6,7,8
In de nieuwe richtlijn 'Het vergrote ovarium' wordt
aangegeven dat, als een ovariumcyste in de zwangerschap geen klachten geeft en er geen verdenking

Figuur 4: : De biloculaire cyste.
is op maligniteit, er plaats is voor een expectatief
beleid tot na de zwangerschap, ongeacht de grootte
van de cyste. Echografie speelt een belangrijke rol
bij de inschatting of een adnexafwijking benigne dan
wel maligne is. Verschillende studies tonen aan dat
echografische beoordeling van de complexiteit (aantal septa en solide componenten in een tumor) en
grootte van een ovariële massa helpen bij het voorspellen van de kans op een maligniteit.4,6 De volgende kenmerken suggereren een maligniteit: massa’s met tussenschotten, solide componenten, noduli,
papillaire componenten en een diameter groter dan
5 cm.4 Een studie van Valentin et al. (2013) laat zien
dat slechts 0,96% van de echografisch beoordeelde
uniloculaire cysten maligne zijn.9 Een andere studie
toont echter aan dat bij 10-20% onduidelijkheid blijft
bestaan over de voorafkans op een maligniteit.7 De
toegevoegde waarde van dopplerflow aan het gebruikelijke echoscopisch onderzoek werd bij deze zwangere patiënten geëvalueerd. Onderzoek laat zien dat
dopplerflow niet bijdraagt aan de diagnose van een
maligniteit, vergeleken met de gebruikelijke echografie. In de populatie zwangeren leidt toevoeging van
dopplerflow tot 48-49% fout-positieve uitslagen.4,6
In de nieuwe richtlijn staat echter dat doppleronderzoek naast de gebruikelijke echografie zinvol kan zijn
voor de differentiatie tussen een benigne of maligne
vergroot ovarium. Deze aanbeveling geldt voor de
algemene populatie en is niet gespecificeerd voor de
zwangeren.
Aanvullend onderzoek middels MRI kan nuttig zijn
als echoscopie niet conclusief is. Verder kan een
MRI behulpzaam zijn om grote massa’s die moeilijk
te visualiseren zijn met echoscopie, beter in beeld te
brengen. Ook voor het onderscheid tussen para-ovariële cysten en ovariële cysten lijkt de MRI van toegevoegde waarde te zijn.7 Ter vaststelling van mogelijke
uitbreiding bij de verdenking op maligniteit zoals
peritoneale deposities, ascites en pelviene- of retroperitoneale lymphadenopathie, kan een MRI een zinvolle bijdrage leveren.10 Daarnaast kan een complexe
tumor zoals een atypisch endometrioom of dermoïdcyste beter worden gekarakteriseerd met behulp
van een MRI.7 Hoewel MRI in deze specifieke gevallen waardevolle aanvullende diagnostische infor-

183

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, mei 2014 www.ntog.nl
Tabel 1. Differentiaal diagnose vergroot adnex.
Simpel
Functionele
cyste

Complex
Endometrioom

Solide (benigne)
Leiomyoom

Hydrosalpinx Hemorrhagische cyste

Teratoom cyste

Fysiologische Ectopische
cyste
zwangerschap

Fibroom

Solide (maligne)

Extra-ovarieel

Sarcoom

Myoom, wandhematoom
uterus, uterus bicornis,
hydrosalpinges
Primair: Borderline,
Hematoom in ligament
Kiemceltumor, Epitheliaal of buikwand
Metastase
Tuba-ovarieel abces

Thecoom

Appendiculair abces

Cysteadenoom

Gastro-intestinaal (oa.
Diverticulair abces)
Bekkennier
Mesenteriaal cyste

Bron: Yakasai et al. (2012), Glanc et al. (2008), Bezjian (1984).
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matie kan geven boven de echografie, is het aantal
situaties waarin dit klinisch belangrijk is, beperkt.11
Een MRI moet dus weloverwogen worden gemaakt
en men moet zich altijd afvragen of de informatie
niet met echoscopie kan worden verkregen en is de
informatie verkregen met MRI mogelijk van invloed
op het beleid? In de nieuwe richtlijn wordt MRI niet
aanbevolen als standaard diagnostisch middel voor
differentiatie tussen een benigne of maligne vergroot
ovarium. Uit de systematische review van Liu et al.
wordt namelijk voor echografie een sensitiviteit van
0,89 (95% BI 0,88-0,99) gevonden en een specificiteit van 0,84 (95% BI 0,82-0,86), voor het onderscheidend vermogen tussen benigne en maligne
ovariële cystes. Voor MRI was dit 0,89 (95% BI
0,88-0,92) respectievelijk 0,86 (95% BI 0,84-0,90).12
MRI is dus in het algemeen niet beter dan echografie wat betreft de differentiatie van de aard van een
ovariumtumor. Voor een pelviene massa in de graviditeit is echter weinig literatuur te vinden over de
betrouwbaarheid van de MRI. Kier et al. tonen in een
kleine studie van 17 patiënten aan dat MRI van een
massa in het kleine bekken tijdens de zwangerschap
de juiste herkomst kan bepalen bij alle 17 patiënten
(100%).13 Echter, door zowel de MRI als de echografie werden twee simpele cysten gediagnosticeerd als
complexe cysten en werd één teratoom aangezien
voor een simpele cyste.13 Zowel MRI als echografie
zijn sterk afhankelijk van de ervaring van de arts
die het onderzoek interpreteert. MRI kan waardevol
zijn wanneer niet duidelijk is wat de origine van de
tumor is, als de tumor te groot is voor echografie en
als men de uitgebreidheid van een mogelijke maligniteit wil vaststellen.
Bij verdenking op een maligniteit kunnen ook
tumormarkers bepaald worden, maar tijdens de
graviditeit is de interpretatie moeilijk. Ze zijn weinig specifiek in het stellen van de diagnose van een
maligne adnextumor, omdat verscheidene markers
verhoogd kunnen zijn gedurende de graviditeit zelf
(bijvoorbeeld CA-125, β-hCG). De tumormarkers wor-

den dus voornamelijk gebruikt om ziekte te kunnen
monitoren na een behandeling.4,11
Als besloten wordt tot een operatieve behandeling,
kan gekozen worden voor een laparoscopische of
laparotomische benadering. Er zijn geen RCT’s die
de twee interventies met elkaar vergelijken bij de
behandeling van een adnextumor in de graviditeit.
De beschikbare literatuur ondersteunt echter laparoscopische chirurgie in ieder trimester, waarbij
gelijkwaardige resultaten worden gevonden voor
laparotomie en laparoscopie wat betreft obstetrische uitkomstmaten, zoals vroeggeboorte en miskraam.11 Laparoscopie heeft voordelen wat betreft
pijn, opanemduur, infectierisico en de hersteltijd.
Daarmee is er een lichte voorkeur voor laparoscopie
mits er chirurgen beschikbaar zijn met voldoende
ervaring en training.4 Bekende aanwezigheid van
multipele adhesies of een grote tumor kunnen argumenten zijn voor een primaire laparotomie. Indien er
verdenking bestaat op een maligniteit moet de massa
intact verwijderd worden. De chirurg moet daarom
altijd bereid zijn om te converteren van een laparoscopische naar een laparotomische benadering. Het
heeft de voorkeur de operatie te plannen bij een
amenorroeduur van 16-20 weken.4 Vóór 16 weken
is er een grote kans op spontane regressie van het
vergrote ovarium. Na 20 weken kan de grote uterus
chirurgie technisch lastig maken. Hoe eerder in de
zwangerschap chirurgie plaatsvindt, des te groter de
kans op een vroeggeboorte. Echter in het derde trimester kan chirurgie nog steeds een vroeggeboorte
veroorzaken. Weeën en zwangerschapscomplicaties
zoals abruptio placenta kunnen dan moeilijk te differentiëren zijn van postoperatieve pijn. Daarom wordt
soms met een chirurgische interventie gewacht tot na
de geboorte van het kind.7 Bij deze keuze moet men
goed de kans op maligniteit afwegen tegen de kans
op onnodige operatieve risico’s voor moeder en kind.
Als alternatief kan ook tijdens een sectio definitieve
chirurgie van het vergrote ovarium plaatsvinden.4,7
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In bovenstaande casus wordt na aanvullende MRI
gedacht aan een mesenteriaal cyste, waar het een
cyste-adenoom uitgaande van het ovarium bleek te
zijn. De MRI heeft in de huidige casus geen toegevoegde waarde gehad voor de juiste diagnosestelling en wellicht zelfs tot verwarring geleid. Overigens
was de belangrijkste reden om in de huidige casus
een aanvullende MRI te laten maken, het feit dat
er een verdenking was op een (borderline) maligniteit, gezien het atypisch aspect van de cyste: dikke
septa met ook een onregelmatige binnenbekleding
van de cyste. Het doel van de MRI was om de uitgebreidheid vast te stellen en de aanwezigheid van
pathologische klieren uit te sluiten. Zelfs met een
specifieke vraagstelling kan er dus toch verwarring
optreden, omdat op de MRI twee normale adnexen
gezien werden (figuur 1 en 2). Het maken van de MRI
is niet van invloed geweest op het beleid. Het is te
overwegen om laagdrempelig een laparoscopie te
verrichten indien er noodzaak bestaat tot een chirurgische interventie. Als men echter op de echo aanwijzingen vindt verdacht voor maligniteit is het aan
te bevelen wel een MRI te maken om de uitgebreidheid vast te stellen. De nieuwe richtlijn 'Het vergrote
ovarium' zegt helaas niets specifiek over diagnostiek
in de zwangerschap. De behandeling in deze casus is
conform de richtlijn: een laparoscopische benadering
in het tweede trimester van de zwangerschap.
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Samenvatting
Als een adnextumor in de graviditeit persisteert tot
na een amenorroeduur van 16 weken speelt echografie een belangrijke rol in de beoordeling van
een mogelijke maligniteit. Indien het echoscopisch
onderzoek niet conclusief is, lijkt MRI slechts in een
aantal gevallen waardevol. We bespreken een dergelijke casus en geven een literatuuroverzicht en
plaatsen deze in het licht van de juist uitgekomen
richtlijn “het vergrote ovarium”.

Conclusie
Echografie speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of een vergroot ovarium in de zwangerschap
mogelijk maligne is. Indien het echoscopisch onderzoek niet conclusief is, lijkt MRI slechts in een aantal
gevallen waardevol. Als de MRI niet van invloed is op
het te voeren beleid, is het laagdrempelig uitvoeren
van een laparoscopie een goede optie.
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Trefwoorden
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Summary
Approximately 1-4% of pregnant women are diagnosed with an adnexal mass. Some adnexal masses
persist until 16 weeks of gestation, and 1-2% of these
masses represent malignant tumors. The risk of surgical interventions needs to be balanced against the
potential risks of nonintervention, which may include
the rare spread of a malignant cancer. Ultrasound is
a valuable diagnostic tool in the prediction of malignancy. In this case report we present the diagnostic
challenge of an adnexal mass in pregnancy. Use of
MRI in pregnancy should be judicious and used solely
in some specific cases.
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Adnexal mass, pregnancy, magnetic resonance imaging
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Advertorial Veregen

Nieuw behandelschema condylomata,
het driestappenplan
Dr. H.R. Franke, gynaecoloog
Condylomata acuminata worden veroorzaakt door
het humaan papilloma virus (HPV). Op dit moment
zijn er meer dan 150 verschillende typen HPV
bekend. De condylomata worden veroorzaakt door
de niet oncogene typen 6 en 11.
Ze zijn te herkennen aan de op of in de huid gelegen
witte of donker gekleurde verhevenheden. Soms zijn
er slechts enkele kleine wratten aanwezig; ze
kunnen ook samenvloeien en vormen dan bloemkoolachtige structuren.
Veel patiënten hebben helemaal geen klachten
echter wanneer er wel klachten worden ervaren
bestaan deze meestal uit jeuk, branderigheid, pijn.
Per jaar worden 160 miljoen mensen wereldwijd
besmet met HPV. Ongeveer 80% van de vrouwelijke
bevolking wordt op een bepaald moment in haar leven
besmet met een HPV-infectie. De schatting van het
aantal keren dat de diagnose is gesteld in de huisartsenpraktijken in Nederland is 24.000 maar er is zeker
sprake van onderrapportage. In de SOA-centra werden
genitale wratten meer bij mannen dan bij vrouwen
vastgesteld. Dit is met name het geval bij mannen die
seks hebben met mannen.
Het virus is een van de meestvoorkomende oorzaken
van seksueel overdraagbare infecties bij mannen en
vrouwen. De kans om bij onbeschermd seksueel
contact besmet te worden ligt waarschijnlijk rond de
40-60%. Na contact zie je meestal na drie maanden de
wrat verschijnen, het kan echter ook pas na jaren
optreden. De voorkeursplaatsen van de condylomata
zijn de genitalia externa, vagina, anus, penis en mond.
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Behandeling volgens het driestappenplan
Stap 1: Zalf
Er zijn drie verschillende soorten zalven op de markt
en allen zijn receptplichting. Dit zijn podophyline
(Wartec en Condyline), imiquimod (Aldara, deze wordt
niet meer vergoed voor de behandeling van genitale
wratten) en polyphenon E (Veregen, een hoog geconcentreerd groenethee-extract). Wegens de geringe
bijwerkingen en de goede resultaten gaat de voorkeur
uit naar het gebruik van Veregen. Aanbrengen 3x per
dag, maximale behandelperiode is 16 weken (figuur).¹

Stap 2: PlasmaJet
Indien na het gebruik van een zalf de condylomata
niet zijn verdwenen en de klachten blijven bestaan
dan kan een PlasmaJet-behandeling worden uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van plasma
welke een temperatuur heeft van 1700 graden Celsius
en ontstaat na verhitting van Argongas. De condylomata worden verbrand terwijl er geringe schade
optreedt in het omliggende weefsel en ook is de
maximale diepte van de weefselschade slechts 2 mm.
Stap 3: Vaccinatie
Het vaccin Gardasil is op de markt gekomen om
infecties van de HPV-typen 6, 11, 16 en 18 te voorkomen. De HPV-typen 16 en 18 kunnen leiden tot het
ontstaan van baarmoederhalskanker. Uit onderzoek
verricht in de Universiteit van Wenen door Joura²et al.
blijkt dat vaccinatie met Gardasil, na de behandeling
van genitale wratten, een reductie gaf van 35-46% op
het opnieuw optreden van genitale wratten.
Referenties
1. Stockfleth E., Beti H., Orsan R., et al. Topical Polyphenon® E in
the treatment of external genital and perianal warts: a
randomized controlled trial. Br L Dermatol 2008
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2. Joura EA., Garland SM., Paavonen J., et al. Effect of the human
papillomavirus (HPV) quadrivalent vaccine in a subgroup of
women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled
analysis of trial data. BMJ 2012 Mar 27;344.
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Het vroegstadium ovariumcarcinoom
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Deze studie brengt de knelpunten binnen het
zorgtraject van het vroegstadium ovariumcarcinoom in kaart om mogelijkheden voor optimalisering van de zorg op te sporen. Het toont dat het
grootste deel van alle patiënten met een vroegstadium ovariumcarcinoom niet volgens onze normen wordt behandeld. Een volledige stageringsoperatie volgens de richtlijn wordt slechts bij een
klein aantal van de patiënten bij wie dit mogelijk
en wenselijk was, uitgevoerd. Zwakke punten in
het zorgtraject kunnen worden aangewezen en
meegenomen in de organisatie van de oncologische zorg.

Inleiding
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Het ovariumcarcinoom heeft de hoogste mortaliteit
binnen de gynaecologische maligniteiten met 1000
sterfgevallen op 1300 nieuwe gevallen in Nederland
per jaar.1,2 Minder dan 30% van de tumoren wordt
in een vroeg stadium (FIGO I-IIa, beperkt tot de genitalia interna) ontdekt, met een vijfjaarsoverleving
van meer dan 75%.3,4 Hiertoe dient het stadium wel
correct en zo vroeg mogelijk te worden vastgesteld.
Screening is echter nog niet effectief gebleken, waardoor meer aandacht nodig is voor vroege symptomen.5-7
In 2009 werd de richtlijn ´Epitheliaal ovariumcarcinoom´ als eerste gynaecologisch-oncologische richtlijn evidence based gemaakt.3 Maar ook de oude, op
consensus gebaseerde richtlijn uit 2004 bevatte al
aanwijzingen voor een correcte stagering en behandeling, deels gebaseerd op de grote, vanuit Nederland geïnitieerde ACTION-studie.4 De behandeling
van vroegstadium ovariumcarcinoom begint met
het uitsluiten van metastasen door een adequate en
complete chirurgische stagering, waarbij een pelviene en para-aortale lymfklierdissectie wordt verricht met peritoneaalbiopten, omentectomie, hysterectomie en adnectomie. Aanvullende behandeling
is afhankelijk van het gevonden stadium: tot en met
stadium IIa is geen adjuvante behandeling nodig.
Indien er geen complete stagering is uitgevoerd, is de

kans op onderstagering 16-46%.3,8 Daarom is in die
gevallen aanvullende chemotherapie aangewezen.9
Over de meerwaarde van chemotherapie bij een
graad-3-tumor is nog geen consensus bereikt.
De oude richtlijn bevatte geen normen voor doorlooptijden, noch waren er op dat moment goede
afspraken over centralisatie van zorg. Afgezien van
de Treeknormen voor wachttijden uit 2000, was er
wel consensus over een maximale periode van zes
weken tussen eerste bezoek en start van de oncologische behandeling. Uit eerder onderzoek blijkt dat de
chirurgische stagering niet altijd volgens de richtlijn
verloopt.4,9-12 In de nota ‘Organisatie van de gynaecologisch oncologische zorg’ uit 2008 wordt gesteld
dat vóór 2013 de regionale zorgorganisatie voor patiënten met een ovariumcarcinoom verbeterd moet
zijn.13 Dit was de aanleiding om een studie op te zetten over de periode waarin de oude richtlijn vigeerde
en verbetertrajecten nog niet waren uitgezet, om zo
knelpunten binnen het diagnostische en therapeutische traject bij vroegstadium ovariumcarcinoom in
kaart te brengen.

Methode
Studiepopulatie
In deze retrospectieve cohortstudie zijn alle patiënten geïncludeerd die in de regio Midden-Nederland
tussen 2005 en 2008 geregistreerd zijn met een epitheliaal FIGO-stadium I t/m IIa ovariumcarcinoom.14
Gegevens zijn verkregen via de kankerregistratie van
het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Utrecht. Diagnostiek vond in deze periode, conform de NVOG Nota Oncologie 2001, initieel plaats in
een algemeen ziekenhuis (N=3), een samenwerkend
topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ) (N=2) dan wel
een centrumziekenhuis (N=1) met of zonder gynaecoloog met oncologie als aandachtsgebied (GOA).15
Behandeling vond plaats in overleg met een gynaecologisch oncoloog, die ook op locatie of in het oncologisch centrum stagering (mee) uitvoerde indien daartoe werd besloten.
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Tabel 1. Patiënt- en tumorkarakteristieken van patiënten die van 2005-2008 gediagnosticeerd werden met een
vroegstadium epitheliaal ovariumcarcinoom.
Karakteristieken

N=84

Leeftijd, jaren
Gemiddeld (min.-max.)

55 (21-88)

Menopauzale status
Postmenopauzaal
Premenopauzaal
Pariteit
Nullipara
Primi-/multipara
Onbekend
FIGO-stadium
1A
1B
1C
2A
Type epitheliaal ovariumcarcinoom
Sereus carcinoom
Mucineus carcinoom
Endometrioid carcinoom
Clearcell carcinoom
Overig
Differentiatiegraad
Graad 1
Graad 2

Karakteristieken

N=84

Symptomatologie
Klachten
Geen klachten
50

Gynaecologisch onderzoek

33

Afwijkingen
Geen afwijkingen
Preoperatief niet verricht / onbekend
Tumormarker CA 125
Verhoogd
Niet verhoogd
Preoperatief niet bepaald / onbekend
Beeldvorming
Afwijkingen
Geen afwijkingen
Preoperatief niet verricht / onbekend
Risk of Malignancy Index
Verhoogd (>200)
Niet verhoogd
Preoperatief niet bepaald / onbekend
Verdacht voor maligniteit
Ja
Nee

25
56
3
42
4
34
4
21
24
24
8
7
26
21

Graad 3

15

Onbekend

22

Dataverzameling en analyse
De gegevens verkregen van het IKNL, zijn geverifieerd en aangevuld met behulp van relevante patiënteninformatie uit de ziekenhuizen. Primair werd
nagegaan in hoeverre werd voldaan aan de Oncolinerichtlijn en wat de doorlooptijden in het zorgtraject
waren. Daarnaast werd gekeken naar recidiefpercentage en sterftekans. Hiervoor was de mediane follow-upduur van alle patiënten 41 maanden (range 13
dagen - 73 maanden). De gegevens zijn geanalyseerd
met behulp van SPSS Statistics 17.0 door frequentieen tijdanalyses toe te passen.
De klachten waarmee patiënten zich presenteerden,
zijn ingedeeld volgens de ‘Ovarian Cancer Symptom
Index’.16 Bij verdere diagnostiek wordt internationaal
gebruik van de Risk of Malignancy Index (RMI) aanbevolen, waarbij aan de hand van onder meer echografie preoperatief de kans op een maligniteit bij een
adnextumor ingeschat kan worden.17 In dit algoritme
worden het gehalte van CA 125 in het serum, het aantal afwijkingen bij echografie en de menopauzale
status meegenomen.
Volledige stagering werd voor deze studie opgesplitst in 1) absoluut, waarbij aan alle stappen van
de richtlijn werd voldaan, en 2) relatief, waarbij
biopsie van één peritoneumlocatie en/of één lymfklierregio mocht ontbreken (tabel 2). Doorlooptijden werden adequaat geacht als de stappen in het
traject binnen een tijdsduur vallen die redelijkerwijs

80
4
67
3
14
50
29
5
71
10
3
36
39
9
60
24

acceptabel is en deels normatief is vastgesteld: verwijzing naar de gynaecoloog binnen één week, van
eerste polikliniekbezoek bij de gynaecoloog tot eerste interventie binnen vier weken (tezamen conform
de Treeknorm)18, van diagnose (eerste interventie)
tot definitieve operatieve behandeling binnen vier
weken en van diagnose tot adjuvante behandeling
binnen zes weken. Voor één van deze doorlooptijden is in de nota ‘Organisatie van de gynaecologisch oncologische zorg’ een landelijke norm gesteld:
start behandeling binnen vier weken na eerste polikliniekbezoek.19 De start van de behandeling werd
voor deze studie gedefinieerd als moment van eerste
interventie (bijvoorbeeld adnexextirpatie) of moment
van besluit tot afzien van verdere behandeling.

Resultaten
Van 110 patiënten werden data verzameld. Na exclusie van de patiënten bij wie toch sprake bleek van
een laatstadium tumor, resteerde een cohort van
84 patiënten. 29 patiënten werden alleen in een
algemeen ziekenhuis behandeld, 42 patiënten (ook)
in een STZ-ziekenhuis en in dertien gevallen vond
behandeling plaats in het oncologisch centrum.
In tabel 1 zijn de patiënt- en tumorkarakteristieken
opgenomen. Bij tien patiënten was er een discrepantie tussen het in de status genoteerde stadium en de
FIGO-stagering. Dit betrof voornamelijk patiënten
bij wie peroperatief spill was opgetreden, zodat het
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Figuur 1. Frequentie van symptomen (N=170), ingedeeld volgens de ‘Ovarian Cancer Symptom Index’.16
Geen (2,4%)
Pijn onderin de buik (20,6%)
Buikpijn (7,6%)
Rugpijn (1,2%)
Dyspepsie (0,0%)
Snel vol gevoel hebben (0,0%)
Verminderde eetlust (0,6%)
Misselijkheid of braken (2,9%)
Gewichtsverlies (4,1%)
Opgeblazen gevoel (4,1%)
Toegenomen buikomvang (15,9%)
Abdominale zwelling (3,5%)
Frequente mictie of urgeklachten (9,4%)
Obstipatie (4,1%)
Diarree (1,2%)
Irregulair bloedverlies (4,7%)
Postmenopauzaal bloedverlies (6,5%)
Dyspareunie (1,2%)
Contactbloedingen (0,6%)
Moeheid (1,8%)
Gezwollen been (0,0%)
Dyspneu (0,0%)
Pijnlijke defaecatie (0,6%)
Vaginale afscheiding (0,6%)
Dysmenorroe (2,4%)
Gewichtstoename (1,8%)
Urineretentie* (1,8%)
Koorts* (0,6%)
* Klachten die niet behoren tot de index.
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10

oorspronkelijk opgegeven stadium 1A naar 1C werd
gecorrigeerd.
Diagnostisch zorgtraject
Klachten leidden bij 46 patiënten (55%) tot directe
verwijzing via de huisarts naar de gynaecoloog. Bij
vijftien patiënten (18%) vond eerst echografie via de
huisarts plaats, waarna de patiënt werd doorverwezen met een tumor onderin de buik. 23 patiënten
(27%) werden eerst naar een andere specialist verwezen. Van deze groep werden drie patiënten doorverwezen in verband met gynaecologische klachten
en achttien patiënten vanwege bewezen ovariumpathologie bij beeldvorming. Bij twee patiënten werd
bij toeval een vergroot adnex of een ovariumcarcinoom gevonden bij diagnostiek of operatie om een
andere reden.
De meestgenoemde klacht was pijn onderin de buik
(21%), gevolgd door een toegenomen buikomvang
(16%) (figuur 1). Slechts vier patiënten hadden geen
klachten. Bij hen werd de tumor bij toeval ontdekt.
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Preoperatief werd gynaecologisch onderzoek verricht en genoteerd bij 83% van de patiënten. Bij
69% bleek sprake van een pijnloze tumor onderin de
buik. Bij slechts drie patiënten werden geen afwijkingen gevonden.
De tumormarker CA 125 werd bij 79 patiënten preoperatief bepaald en was bij 63% verhoogd.20 Bij
transvaginale echografie, CT-scan of MRI werden bij
88% één of meer verdachte afwijkingen gevonden.
De aanwezigheid van solide partijen was de meest
voorkomende afwijking (40%), gevolgd door multi
loculariteit (23%) en ascites (14%). Bij één patiënt
was de RMI bekend en bij 73 patiënten kon deze als-
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nog worden berekend. De RMI was in 51% van de
patiënten hoger dan 200, wijzend op maligniteit.
Na aanvullend onderzoek werd 72% van de patiënten door de gynaecoloog verdacht voor een ovariumcarcinoom voorafgaande aan de eerste interventie.
Therapeutisch zorgtraject
Van de 84 patiënten zijn 66 patiënten gestageerd
(tabel 2). Dit gebeurde bij 27 patiënten direct bij de
eerste operatie en in 39 gevallen vond hiervoor een
tweede operatie plaats. Bij vier patiënten (5%) werd
aan alle stappen van de richtlijn voldaan. Van de 80
patiënten die incompleet (N=62) of helemaal niet
(N=18) zijn gestageerd, werd bij 21 patiënten bewust
afgezien van (volledige) stagering om operatietechnische redenen, vanwege de conditie of wens van de
patiënt, dan wel omdat chemotherapie sowieso geïndiceerd werd geacht. Na exclusie van deze 21 patiënten werden van 63 van de 84 patiënten bij wie stagering geïndiceerd en mogelijk was, vier patiënten (6%)
volledig conform de richtlijn gestageerd, 54 patiënten
(86%) onvolledig (waarvan 10/63 (16%) relatief volledig) en vijf patiënten (8%) helemaal niet.
Van de 80 onvolledig of niet gestageerde patiënten hebben zestien (20%) adjuvante chemotherapie
ondergaan. Samen met de vier compleet gestageerde
patiënten, voor wie chemotherapie niet geïndiceerd
was, zijn derhalve 20 van de 84 patiënten (24%) conform geldende normen behandeld (tabel 2). Bij tien
patiënten werd echter bewust afgezien van adjuvante
therapie vanwege conditie of wens van de patiënt,
zodat in feite bij 30 van de 84 patiënten (36%) de
richtlijn gedocumenteerd goed is gevolgd dan wel
bewust daarvan is afgeweken.
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Figuur 2. Doorlooptijden in het zorgtraject
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7
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14
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Inadeqaat behandeld

31%

65%
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Acceptabele doorlooptijd: verwijzing naar de gynaecoloog binnen één week, van eerste contact gynaecoloog tot eerste
interventie binnen vier weken, van eerste interventie tot operatieve behandeling binnen vier weken en van eerste
interventie tot adjuvante behandeling binnen zes weken. 					

Tabel 2. Overeenstemming met de therapeutische richtlijn3
Therapie
Mate van stagering, absoluut

Frequentie
1

Compleet

4

Incompleet

62

Niet verricht

18

Mate van stagering, relatief 2
Compleet
Incompleet
Niet verricht
Richtlijn voor de stageringsoperatie, N=66
Mediane onder- en bovenbuiklaparotomie
	Afname van ascites of spoelvloeistof voor cytologisch onderzoek
	Inspectie en palpatie van alle sereuze oppervlakten in de buikholte
	Uterus- en adnexextirpatie 3

66
60
66
63

	Infracolische omentectomie

66

14
52
18

	Stageringsbiopten van:
		
Alle plaatsen waarmee de ovariumtumor adhesief of vergroeid is, N=5
		
Alle macroscopisch verdachte plaatsen en adhesies, N=14
		
Biopsieën van het peritoneum van alle vereiste gebieden 4
		
Lymfkliersampling van minimaal 10 klieren van alle vereiste klierregio’s 5
Adjuvante therapie
Adequaat
			 Chemotherapie na geen of onvolledige stagering
			 Geen chemotherapie na volledige stagering

16
4

			

10

Bewust afgezien van chemotherapie

Niet adequaat
			 Geen chemotherapie na geen of onvolledige stagering

5
13
9
14

54

1. Absolute complete stagering: aan elke stap van de richtlijn is voldaan.
2. Relatieve complete stagering: biopt van één peritoneumregio en/of sampling van één lyfmeklierregio ontbreekt.
3. Het achterwegen laten van hysterectomie of contralaterale adnexextirpatie in de fertiele levensfase werd niet als reden voor incompleetheid gerekend.
4. Cavum Douglasi, blaasperitoneum, peritoneum van de bekkenwanden, paracolische goten links en rechts, rechter diafragmakoepel.
5. Para-aortaal en paracavaal (onder de vena renalis en boven de uitmonding van de arteria mesenterica inferior), beiderzijds rond de communis,
interne en externe iliacale vaten en uit de fossa obturatoria.
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Duur van het zorgtraject
Van 73 patiënten kon de duur van de klacht voor het
bezoek aan de gynaecoloog achterhaald worden.
Bij 37 patiënten (51%) waren de klachten korter dan
een maand aanwezig, waarvan bij acht patiënten de
klachten acuut waren ontstaan. De klachten bestonden langer dan een half jaar bij dertien patiënten
(18%).
De mediane doorlooptijden staan in figuur 2. Bij 67%
van de gevallen werd aan de landelijke norm van
vier weken tussen eerste polikliniekbezoek en start
behandeling voldaan. Bij 24 patiënten (29%) werd
zowel het diagnostische als het therapeutische zorgtraject binnen de door ons als acceptabel gedefinieerde doorlooptijd gehaald.
Uitkomst
Een recidief trad op bij negen patiënten (11%, 95%
BI 5,7 - 19,1). De mediane tijd tot het recidief bedroeg
negentien maanden (range 3 - 32 maanden). Twee
patiënten kregen een tweede recidief. In het gehele
cohort zijn twaalf patiënten overleden, waarvan
zeven (8%, 95% BI 4,1 - 16,2) ten gevolge van ovariumcarcinoom. De mediane tijd van diagnose tot overlijden bedroeg 33 maanden (range 3 - 45 maanden).
Geen van de patiënten met een recidief had een
(relatief) volledige stagering ondergaan of was
behandeld met adjuvante chemotherapie.

Beschouwing
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Het optimaliseren van de zorg van patiënten met een
ovariumcarcinoom vereist signalering van de knelpunten binnen het zorgtraject. In deze retrospectieve
cohortstudie bleek dat het vroegstadium ovariumcarcinoom moeilijk te herkennen is: 27% van de patiënten werd in eerste instantie naar een andere specialist dan de gynaecoloog verwezen en in 28% van de
gevallen was er nog geen verdenking op ovariumcarcinoom bij het begin van de behandeling.
Ovariumcarcinoom heeft een reputatie als ‘silent
killer’, waarbij pas laat symptomen zouden optreden.21 Echter, bijna 90% van de patiënten met een
vroegstadium ovariumcarcinoom heeft klachten voor
de diagnose.22 Ook de huidige studie laat zien dat
slechts vier patiënten geen klachten hadden en dat
in de helft van de gevallen klachten al langer dan een
maand voor het bezoek aan de gynaecoloog bestonden. Het feit blijft echter dat de aard van de klachten aspecifiek is, waardoor een delay voorstelbaar
is. Een symptoom index, zoals voorgesteld door Goff
e.a., is nodig om de mate te bepalen waarop men
alert moet zijn op een onderliggend ovarieel lijden.16
Het instrument dat kan helpen bij de triage van
vrouwen met een afwijkend adnex, de RMI, is in
de onderzochte periode zelden (namelijk slechts
eenmaal) vastgelegd. Desondanks werd in 72% van
de gevallen wel aan carcinoom gedacht, kennelijk op basis van het klinisch oordeel en de aanvul-

lende diagnostiek. Het gebruik van de RMI is ook
niet onomstreden: in het Verenigd Koninkrijk is deze
wel opgenomen in de richtlijnen voor vergrote ovaria,23,24 maar in de zojuist verschenen Nederlandse
richtlijn ‘Het vergrote ovarium’ is hier vooralsnog
bewust van afgezien.25 Dat is jammer, omdat adequate triage van een ovariële afwijking een vroegstadium ovariumcarcinoom kan doen onderkennen.26
Als een vroegstadium ovariumcarcinoom adequaat
is vastgesteld met een volledige stagering kan adjuvante chemotherapie veilig achterwege worden gelaten.4 Een volledige stagering volgens strikte criteria
werd echter uitgevoerd bij vier van de 63 patiënten
bij wie dat mogelijk en wenselijk was. Bij het hanteren van een minder strenge criteria, bleek dat
veertien van de 63 patiënten (22%) waren gestageerd volgens de op basis van onderzoek vastgesteld
norm. In een eerdere meta-analyse van studies met
stadium-I-ovariumcarcinoom was 10% van de patiënten volledig gestageerd.27 In een Nederlandse studie bleek 24 - 60% adequaat gestageerd, afhankelijk
van de mate van specialisatie van het ziekenhuis.12
Deze studie beschouwde echter minimaal één peritoneaalbiopt en één verwijderde lymfklier als volledig. Zelfs in de ACTION-trial, waarin gerandomiseerd
werd tussen al dan niet adjuvante chemotherapie,
werd ondanks strikte, vooraf opgestelde criteria voor
stagering slechts in 34% een volledige stagering uitgevoerd.4 Mogelijk bestond er terughoudendheid
om patiënten na de definitieve diagnose carcinoom
opnieuw of volledig te opereren voor stagering. Dit
argument geldt eigenlijk niet meer, nu stagering laparoscopisch kan worden uitgevoerd met veel minder
belasting voor de patiënt. Er zijn gerede aanwijzingen
van cohortstudies, dat de minimaal invasieve benadering even accuraat is bij het vaststellen van het
stadium als een laparotomie, maar gerandomiseerde
studies ontbreken.28,29 Recent is de evaluatie van de
richtlijn ‘Epitheliaal ovariumcarcinoom’ verschenen,
waarbij een percentage van 27% voor het uitvoeren
van tenminste negen van de elf stappen van stagering wordt gegeven. Geconcludeerd werd dat kwaliteitswinst met name te behalen valt bij behandeling
van patiënten met een 'vroeg stadium'.30
Indien geen (volledige) stagering heeft plaatsgevonden dient óf adjuvante chemotherapie gegeven te
worden, óf hiervan bewust te worden afgezien. In
onze serie werd bij 54 van de 80 patiënten (68%)
onterecht of zonder argumentatie géén adjuvante
chemotherapie gegeven. Dit percentage is gelijk aan
dat wat gevonden werd in de evaluatie van de richtlijn.30 Mogelijk werd ten onrechte geconcludeerd dat
de stagering volledig was geweest of dat adjuvante
therapie niet geïndiceerd was. Vooruitlopend op
hetgeen daarover in de latere Oncoline-richtlijn ovariumcarcinoom staat, kan besloten zijn geen lymfkliersampling uit te voeren bij mucineuze tumoren.3
In deze serie was het aantal mucineuze tumoren
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relatief hoog (29%), zodat dit een deel van de onvolledige behandeling zou kunnen verklaren.
Ondanks het hoge aantal onderbehandelde patiënten
bleek de recidief- en sterftekans respectievelijk 11%
en 8% te zijn. Alle recidieven traden op in de groep
van onvolledig gestageerde en ten onrechte nietnabehandelde patiënten.
De norm van vier weken tussen eerste bezoek en
begin van de behandeling werd in onze serie in 67%
van de gevallen gehaald.19 Echter, op andere doorlooptijden bleek 29% het gehele zorgtraject binnen
een acceptabele tijdsduur af te ronden. De mediane tijd van vijf dagen tussen verwijzing en bezoek
aan de gynaecoloog is kort in vergelijking met een
Deense studie, die een wachttijd van twaalf dagen
liet zien.31 Een beperking van de huidige studie
is echter het ontbreken van gegevens uit de eerste
lijn ten behoeve van het inschatten van patiënt- of
eerste
lijnsgerelateerde vertraging. De mediane tijd
tussen verwijzing en de definitieve operatieve behandeling (52 dagen) was langer dan in de Deense studie
(40 dagen).

Conclusie
Ovariumcarcinoom is geen ‘silent killer’, maar heeft
detecteerbare symptomen. Knelpunten in het zorgtraject van vroegstadium ovariumcarcinoom zijn:
weinig gebruik van objectieve en gevalideerde triageinstrumenten, lange doorlooptijden en onvoldoende
volgen van de richtlijn voor (adjuvante) behandeling.
Volgen van evidence based richtlijnen én gebruik
maken van kennis die nog niet in richtlijnen verwerkt
is, kan de zorg en mogelijk ook de prognose voor
de kleine subgroep van patiënten met vroegstadium
ovariumcarcinoom verbeteren.
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Samenvatting
Doel Vroegstadium ovariumcarcinoom heeft een
goede prognose mits adequaat gestageerd of adequaat behandeld met adjuvante chemotherapie. Aangezien recent nieuwe richtlijnen en kwaliteitsindicatoren zijn geïntroduceerd, werd in deze retrospectieve
cohortstudie geëvalueerd in welke mate de Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden tot nu toe werden gevolgd om een goede prognose te waarborgen.
Resultaten Van de 84 patiënten werd bij 67% de
landelijke norm van start behandeling binnen vier
weken na eerste polikliniekbezoek gehaald. 36%
van de patiënten werd behandeld conform de richtlijn of werd bewust onthouden van adequate behandeling. 11% kreeg een recidief en 8% overleed ten
gevolge van de ziekte. Geen van deze patiënten was
conform de richtlijn behandeld.
Conclusie Verschillende, vermijdbare, zwakke punten in het zorgtraject van het vroegstadium ovariumcarcinoom kunnen worden aangewezen. Volgen van
evidence based richtlijnen én gebruik maken van
kennis die nog niet in richtlijnen verwerkt is, kan
de zorg en mogelijk ook de prognose voor patiënten
met vroegstadium ovariumcarcinoom verbeteren.
Trefwoorden
Ovariumcarcinoom, zorgtraject, richtlijn
Summary
Objective Early stage ovarian cancer has a good
prognosis, provided that correct staging is performed or adequate adjuvant treatment is given. As
new guidelines and quality indicators have recently
been introduced, this retrospective cohort study
assessed to what extent the Dutch guidelines and
standard of care pathways were followed hitherto in

order to secure this good prognosis.
Results In 67% of 84 patients the national standard
of initial treatment within 4 weeks after the first outpatient visit was achieved. 36% of patients underwent treatment according to the guidelines or were
intentionally withheld standard treatment. 11% had
a recurrence and 8% died as a result of the disease.
None of these patients were treated according to
existing guidelines.
Conclusion Several avoidable weaknesses in the
care process of early stage ovarian cancer were
identified. Adherence to evidence based guidelines
as well as using available information which has
not yet been incorporated in these guidelines may
improve care and possibly prognosis for patients
with early stage ovarian cancer.
Keywords
Ovarian cancer, care pathway, Dutch guidelines
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Gebruik van de IOTA-criteria geeft een betere risico-inschatting van het
vroegstadium ovariumcarcinoom dan het huidige gebruik van de RMI.
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Het vroegstadium ovariumcarcinoom. Belang van goed (be)handelen.

Commentaar
prof. dr. J.B.M.Z. Trimbos gynaecologisch oncoloog Leids Universitair Medisch Centrum

Hoewel in de studie uit de IKMN-regio (IKNL-Utrecht)
alle bezwaren te herkennen zijn van een retrospectieve studie waarbij de bestudeerde patiënten op verschillende plaatsen, door verschillende behandelaars
en met verschillende systemen van verslaglegging zijn
beschreven, legt het de vinger op een zere plek. Die
bestaat uit de vaststelling dat een adequate chirurgische stagering van patiënten met een klinisch vroegstadium ovariumcarcinoom, in het merendeel van de
gevallen niet verricht wordt. In de bovengenoemde
studie was dat slechts bij 4% of misschien 6% van de
gevallen. Dat is pijnlijk omdat aangetoond is dat een
adequate chirurgische stagering een onafhankelijke
prognostische factor is voor overleving en ziektevrije
overleving.1,2 In het artikel worden daar verzachtende
omstandigheden voor aangevoerd, zoals de suggestie
dat er bewust is afgezien van stagering om redenen
van 'operatietechnische aard, de conditie of wens van
de patiënt dan wel dat chemotherapie sowieso geïndiceerd werd geacht'. Deze argumenten lijken weinig
steekhoudend en klinken als een verklaring achteraf.
De gemiddelde leeftijd van patiënten met een vroegstadium ovariumcarcinoom ligt tussen de 50 en 55
jaar en er is geen vaste relatie met belangrijke flankerende comorbiditeit. Operatietechnische redenen of
de conditie van de patiënt bij 21 van de 84 (25%) patiënten lijken daarom niet direkt voor de hand te liggen
als reden om van stageren af te zien.
Het artikel bevat nog een aantal vaststellingen die discussie oproepen. Zo wordt opgemerkt dat er over de
meerwaarde van chemotherapie bij een graad-3-tumor
nog geen consensus is bereikt. Er bestaat geen gerandomiseerd onderzoek waarin die meerwaarde na een
adequate chirurgische stagering is aangetoond.3 In de
long-term-follow-up-analyse van de Actiontrial werd
de meerwaarde van adjuvante chemotherapie bij patiënten met een graad-3 en vroegstadium ovariumcarcinoom separaat bekeken.2 Na een adequate stagering
waren de ziektevrije en kankerspecifieke overleving
zonder adjuvante chemotherapie zelfs beter dan wanneer adjuvante chemotherapie wel was gegeven. Dit
verschil was niet statistisch significant, waarschijnlijk
door de kleinere getallen, maar de gevonden resultaten strookten helemaal met de totale groep patiënten
met ook graad-1- en graad-2-tumoren. Waarom dan
toch een uitzondering maken voor de slecht gedifferentieerde tumoren? Zonder enige twijfel heeft deze
groep patiënten een slechtere prognose maar het ligt
voor de hand dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt
#ARTICLEEND

door een hogere kans op al bestaande subklinische
uitbreiding in de buikholte. De kans hierop is voor
de hele groep à priori 33% maar voor de graad-3-tumoren 46%.4 Wanneer die ongunstige tendens wordt
weggevangen door een stadiumcorrectie na stagering,
vervalt een belangrijke reden om de groep met graad3-tumoren anders te beschouwen. Bij de bestaande
controverse heerst nog steeds een unheimisch gevoel
als leidraad voor het handelen en dat gevoel mondt
dan uit in het alles willen doen wat er mogelijk is.
Maar als er geen bewijs is dat dit helpt en als het ook
geen ‘baat het niet, het schaadt ook niet’ situatie is,
dan wordt de besluitvorming voor adjuvante chemotherapie dun ijs. Chemotherapie heeft ons veel goeds
gebracht maar het moet nog steeds op stricte indicatie
gegeven worden want af en toe schaadt het wel degelijk. En verder is aangetoond dat bij 20% van langdurig overlevenden van een ovariumcarcinoom zich
na een periode van twintig jaar een tweede primaire
tumor zal ontwikkelen op basis van de platinumhoudende chemotherapie die bij de behandeling van het
ovariumcarcinoom werd gegeven.5 De overlevingskansen bij een vroeg ovariumcarcinoom zijn hoog en na
genezing zullen veel patiënten de leeftijd van 70 tot 75
jaar bereiken.
In het artikel worden ook opmerkingen gemaakt over
het uitvoeren van de chirurgische stagering per laparoscoop. Gesteld wordt dat er weliswaar geen gerandomiseerd onderzoek bestaat dat aantoont dat een
laparoscopische stagering even adequaat is maar dat
er ‘gerede aanwijzingen van cohortstudies’ zijn dat
dit wel het geval is. De stageringsprocedure bevat een
aantal stappen waaronder omentectomie, het verwijderen van lympheklieren en een zorgvuldige inspectie van alle serosale oppervlakken in de buik. Het verwijderen van lympheklieren en ook van het omentum
zijn uitstekend laparoscopisch uit te voeren maar het
zorgvuldig inspecteren van alle serosale oppervlakken van de hele tractus digestivus en mesenteria lijkt
mij laparoscopisch niet eenvoudig. En stageren moet
helemaal goed en volledig gebeuren, anders verliest
het zijn betekenis. Voor ‘een beetje’ stageren is geen
plaats. Wellicht dat het in de toekomst anders zou
kunnen worden als het gebruik van specifieke markers met imaging eigenschappen zoals fluorescerend
licht, mogelijk wordt.
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Een bijzondere koek
L.J.G. Jongmans klinisch verloskundige Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
drs. I. van Lijnschoten patholoog PAMM, Eindhoven
drs. L. de Wit-Zuurendonk gynaecoloog Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Een 35-jarige, gezonde, niet rokende, gravida 2 para
1 werd durante partu, bij een amenorroeduur van 40
3/7 wk naar ons verwezen in verband met een pijnstillingswens.
Ook tijdens de eerste bevalling werd zij verwezen,
destijds in verband met een niet-vorderende ontsluiting. Zij beviel toen spontaan, met epiduraal analgesie, van een meisje van 3900 gram met een Apgarscore van 9 / 10 respectievelijk na 1 en 5 minuten. De
placenta woog 600 gram en er werden geen bijzonderheden beschreven.
Bij deze baring werd Remifentanyl ter pijnstilling
gegeven, het vruchtwater was kleurloos en een uur
na binnenkomst beviel zij spontaan in hoofdligging
van een jongen van 3705 gram met een goede start.
Een Apgarscore van 9 / 10 na respectievelijk 1 en
5 minuten. De arteriële PH bedroeg 7,28.
12 minuten na het kind werd de placenta spontaan
en compleet geboren. Het bloedverlies bedroeg
300 cc en er was een eerstegraads perineumruptuur
ontstaan.
Wat opviel aan de placenta was de grote hoeveelheid infarcten. Reden voor ons om de placenta voor
pathologisch te laten onderzoeken door de altijd bij
de audits betrokken patholoog.

Verslag van de patholoog
Macroscopie:
Compleet imponerende schijf placentaparenchym,
max. afm. 15 x 13 x 3,5 cm met aan maternale zijde
een vlekkerig wit fibreus aspect. Er is een paracentraal geïnsereerde navelstreng, 3 vaten, 47 cm lengte,
normaal aantal windingen (zeven over het gehele tra-
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ject). Voor termijn normale hoeveelheid Whartongelei. Transparante bruine vliezen. Getrimd placentagewicht is 530 gram. Bleek aspect van de choriaalplaat.
Choriaalvaten geen afwijkingen. Macroscopisch
bestaat de ongeveer 60% van het placentaparenchym uit witgrijze infarcten. In een infarct een kleine
bloeding. De infarcten liggen overigens vooral aan
maternale zijde in de placenta. Centraal gelegen
infarct reikt tot bijna aan de choriaalplaat. De infarceringen hebben maximale diameter van 6,5 cm.
Microscopie:
Het placentaweefsel toont veel (> 15 %) infarcten,
doch geen thromboses. Het beeld is niet dat van een
Gitterinfarct. De villi grenzend aan de infarcten tonen
enige chorangiose.
De navelstreng bevat op doorsnede drie vaten. In het
lumen worden geen duidelijke normoblasten gezien.
Er is geen marginatie of uittreding van granulocyten.
De vliezen zijn vrij van infiltraat. De uitrijping van het
placentaweefsel is conform de termijn.
Conclusie: mature placenta met zeer uitgebreide
infarcering, geschat op minstens 60%. Geen tekenen
van chorioamnionitis.
Een Gitter-infarct is een diffuus proces en niet een
haardvormig proces. Bij Gitter-infarct wordt er
omspinning van villi door veel fibrine gezien. Als eerste sterft het trofoblast af. Stroma blijft wat langer
vitaal. De vlokken liggen zeer wijd uiteen, met tussen
de vlokken veel fibrine.
Voor de diagnose Gitter-infarct wil men transmurale
afwijkingen zien en minstens 50% van de villi op een
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coupe. Geen van de microscopisch onderzochte laesies voldeed hieraan.
Een ischaemisch infarct is een haardvormig proces.
Alles sterft in dezelfde mate af en liggen de villi dicht
opeen (en kunnen door een dun laagje fibrine omgeven worden). De intervilleuze ruimte collabeert.

Beschouwing
We zagen een placenta met zeer uitgebreide infarcering, zonder dat er sprake was van een klein of dysmatuur kind of foetale nood.
Het enige dat er mogelijk over te melden valt, is dat
een tweede kind en daarbij ook nog eens een kind
van het mannelijke geslacht wellicht ‘recht’ had
gehad om meer te wegen dan zijn oudere zus. Deze
placenta heeft hem daarvan mogelijk weerhouden.
Van deze mevrouw is onbekend of zij nog een zwangerschapswens heeft. Zij is op de hoogte van deze
bijzondere placenta en we hebben haar een preconceptioneel consult geadviseerd. Als zij nogmaals
zwanger wil worden is aanvullend onderzoek in de
vorm van trombofilie-onderzoek, antifosfolipidensyndroom en hyperhomocystenaemie aan te raden.
Toch laat ook onderzoek zien dat als er geen sprake
is van een antifosfolipidensyndroom het mogelijk
toch zinvol is om moeders met een voorgeschiedenis
aspirine en LMWheparine te geven.
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Samenvatting
We zagen een placenta met uitgebreide infarcering, na de geboorte van een gezond à terme kind
(gewicht: 3705 g).
Bij pathologisch onderzoek bedroeg de infarceringsgraad van het parenchym minstens 60%. Er
was geen sprake van een Gitter infarct. Bij deze
mevrouw is een preconceptioneel consult aan
te raden om te bespreken dat heparine en ascal
gebruik in haar geval een optie is in de volgende
zwangerschap.
Trefwoorden
Placentainfarcering, Gitter infarct, preconceptioneel
advies
Summary
By examination of the placenta we found a lot of
infarctions, after an uncomplicated full term pregnancy and childbirth (birthweight: 3705 g). A histopathological examination of the parenchym revealed at least 60% infarctions. There was no mention
of a Gitter infarction. Preconceptional counseling is
recommended for this patient, to discuss that the
use of heparin and ascal in her case is an option in
a subsequent pregnancy.
Keywords
Infarction of the placenta, Gitter infarction, preconceptional counseling.
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‘Het ging allemaal mis toen wij, mensen,
rechtop zijn gaan lopen’ (Hein Bruinse)
Hein. Hij heeft me niet opgeleid, maar ik heb hem altijd ervaren als een groot inspirator. Volgens de commercials van de DELA moet je dergelijke uitspraken doen als mensen nog in leven zijn. Dus, Hein, bij deze!
(Ik hoop dat jou nog een lang leven beschoren is en dat de DELA geen vat op je krijgt…)
Vroeger volgde ik college bij hem op het oude AZU-terrein. We spreken 1984. Als braaf studentje zat ik altijd
op de eerste rij, om vooral niets te missen. Ik was in mijn eentje de schrijver van de Utrechtse gynaecologie collegedictaten, want ik dacht dat ik dan wel in opleiding zou komen. Toen ik het met professor Haspels
besprak, stelde hij als eis dat ik eerst naar De Tropen moest. Dat was voor deze Tukker een brug te ver: ik was
immers ook al het Veluwe-Massief overgestoken. De colleges van Hein waren sprankelend. Kinderlijk eenvoudig leek het vak.

Stap van aap naar rechtoplopende mens is kleiner dan gedacht
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Zoals u allen weet, verzamelde ik oneliners voor mijn
boek en ik zag er vele van Hein voorbij komen. Door
diverse inzenders te boek gesteld. Bovenstaande uitspraak hield me bezig. En niet een klein beetje. De homo
sapiens is het enige zoogdier dat zich kleedt, dat kan
lachen, dat paart in elkaars aangezicht 1 en dat uitsluitend op de achterpoten loopt. Bizar, stelt u het zich eens
voor, dat koeien, varkens en paarden zich voortbewegen op alleen de achterste poten, respectievelijk benen.
Wat een hooghartig gedrag van de mens, als we het op
de keper beschouwen. Kijk iedereen eens goed aan, als u
weer gaat winkelen. Ik vind het ronduit maf, om op twee
benen te lopen, laat staan met kleren aan.

Hein heeft me dit citaat uitgelegd. Het is oorspronkelijk van een Fransman, André Briend genaamd, een voedingsdeskundige. Hij publiceerde in het BMJ in 1979 over ‘fetal malnutrition, the price of upright posture’ 2.
Het gaat over twee zaken; de eerste is dat de groei van het kind minder optimaal is als je rechtop loopt dan
wanneer je je op handen en voeten voortbeweegt. De oorzaak hiervan is dat de zwangere uterus bij rechtop
lopen in zekere mate de bloedvoorziening naar zichzelf belemmert. Op handen en voeten ligt de zwangere
uterus lekker naar beneden en obstrueert de circulatie niet. Het meest nadelige effect hiervan is te zien bij een
eerste zwangerschap, als de buikspieren nog niet zijn uitgerekt.
Hein voegt hieraan toe dat in de eerste decennia van de 19e eeuw in Duitsland zwangeren met een verdenking
op een groeivertraagd kind op de buik in een bed werden gelegd. Onze Oosterburen hadden een gat in de
bodem gezaagd waarin de uterus comfortabel naar beneden kon hangen om zo de circulatie te bevorderen.
Evidence Based Medicine ontbreekt, dus: voor wat het waard is. (Dat is zo fijn van een column: ik mag alles
opschrijven van de hoofdredacteur).
Het tweede probleem van het rechtoplopen is het feit dat hierdoor de bekkeningang en de rest van het baringskanaal anders en met name kleiner is geworden.
Kortom: het ging inderdaad mis toen met name de vrouw rechtop ging lopen, eigenlijk klopt de oneliner dus
niet helemaal. Hein kon niet bedenken wat voor nadelige gevolgen een en ander voor de man heeft gehad.
Vermoedelijk is hij rechtop gaan lopen, omdat anders die vrouwen zo op hem neerkeken.
Laten we het wat positiever bekijken. We kunnen stellen dat het feit dat men rechtop is gaan lopen een belangrijke stimulans is geweest voor het ontstaan van ons specialisme obstetrie. Daar verdienen we inmiddels een
goed belegde boterham aan, dus lang leve ‘the upright posture’.
Mieke Kerkhof
1) Dimitri Verhulst, Godverdomse dagen op een godverdomse bol.
2) André Briend, The price of upright posture. BMJ 1979, 2, 317-319

14/4 focus op historie
Eponiemen

De écraseur van Chassaignac
dr. A.T.M. Verhoeven vrouwenarts n.p., lid Werkgroep Historie NVOG

Édouard Chassaignac was de uitvinder van de
onbloedige operatiemethode 'Écrasement linéaire
(1856)', ook bekend als ‘broyement linéaire’, ‘sarcotripsie’ (samendrukken van vlees), ‘histotripsie’
(verplettering van weefsel) en ‘amputation sèche’
(onbloedige afzetting). Hij gebruikte daarvoor de
naar hem genoemde ‘écraseur de Chassaignac’. Dat
is een platte metalen buis voorzien van een stevige
geschakelde metalen ketting (figuur 1), waarvan de
lus over het te amputeren weefsel wordt geschoven,
vervolgens verkleind wordt door traag en geleidelijk de kruk te bewegen: de progressieve afknelling
van de gescheiden delen wordt bewerkstelligd met
behulp van een crémaillère-mechanisme.
De kettingzaag verplettert en snijdt de weefsels door.
De bloedvaten worden dichtgedrukt, waardoor de
afzetting bloedeloos verloopt en de kans op wond
infectie wordt verkleind, mede omdat hij dagelijks de
stomp met een oplossing zilvernitraat aanstipte.1,2,3
De bloedeloosheid van de methode berust achteraf
bezien – want dat is nooit de facto onderzocht – vermoedelijk op trombinevorming door het vrijkomen
van ‘trombokinasen’ uit de beschadigde weefsels en
trombocyten, waardoor een fibrinenetwerk ontstaat
en door vaatspasmen van de geplette arteriolen.
Hij verwijderde hiermee carcinomen – zoals van de
tong, het rectum en de cervix – maar ook hemor
roïeden, poliepen, myomen en andere nieuwvormingen zonder noemenswaardig bloedverlies. Het
gebruiksspectrum liep van een minimale circumcisie
tot een bovenbeenamputatie.

terectomiesectio’, een supravaginale uterusamputatie met dubbelzijdige adnexectomie na uitname van
het kind. Zo werd de eerste, sinds het bestaan van
de Weense II. Verloskundige–Gynaecologische Universiteitskliniek, succesvol uitgevoerde keizersnede
volgens Porro op 22 juni 1877 door Joseph SpäthIII
met assistentie van Friedrich SchautaIV uitgevoerd.
Eerst werd de uterus via een mediane ‘uterotomie’
ontledigd en de bloeding door het aanleggen van
een ecraseurketting in het isthmusbereik tot staan
gebracht. Boven de ketting kon daarna het corpus
uteri supravaginaal worden geamputeerd. De achtergebleven cervixstomp werd in het distale laparotomiewonduiteinde naar buiten geleid en in de buikwand ingehecht.5

Biografie
Charles-Marie Édouard Chassaignac werd op 24
december 1804 in Nantes geboren, alwaar hij ook
geneeskunde studeerde met voortzetting in Parijs.
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Obstetrici gebruikten zijn ketting-ecraseur bij decapitatie na een verzuimde dwarsligging (figuur 3) en
voegden er daartoe een bekkenkromming aan toe
(figuur 4). De uitvinder BraunI van de bij decapitatie destijds meestal gebruikte Braunsche sleutelhaak
noemde als alternatief al een jaar na Chassaignacs’
introductie van de ecraseur diens methode in zijn
leerboek uit 1857.7
Maar vooral werd hij in de verloskunde toegepast
bij de verzorging van de cervixstomp bij de keizersnede volgens Porro (1876)II: de zogenaamde ‘Hys-

Édouard Chassaignac (1804-1879)

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 127, mei 2014 www.ntog.nl

200

Boven, van links naar rechts:
Figuur 1. Écraseur linéaire van Chassaignac, (fabr. Tiemann G. 1889 ) 1.
Figuur 2. Portioamputatie (4).
Figuur 3. decapitatie met Braunsche sleutelhaak
Onder:
Figuur 4. Écraseur uit collectie V. Mijatovic. Inzet: detail bekkenkromming
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Na zijn dissertatie in 1835 over de pathologische
anatomie van de collumfractuur werd Chassaignac
universitair docent en prosector in de anatomie. Als
Chirurgien des hôpitaux werkte hij in drie beroemde
Parijse ziekenhuizen: Lourcin, Saint-Antoine en Laribosière. Hij werd wereldwijd bekend door zijn uitvindingen en was een van de meest vooraanstaande
chirurgen van zijn tijd: vice-president van de Société
Anatomique, en mede-oprichter en voorzitter van de
Société de Chirurgie. Chassaignac was uitvinder van
het 'pansement des plaies par occlusion' (occlusief
wondverband) en van de systematische toepassing
van zilvernitraat als ‘antiputride, préservatif et modificateur des plaies' en daarmee een voorloper van
de antiseptische wondbehandeling van Joseph Lister
(1827-1912). In een studie over de wondgenezing verhief hij de al wel bekende chirurgische wonddrainage
tot een wetenschappelijke methode. Ondanks zeven
pogingen slaagde hij er niet in de fel begeerde titel
van Professeur d’anatomie of Professeur de chirurgie
te verwerven. Hij werd telkens voorbijgestreefd door
beter gesteunde kandidaten als Blandin, Malgaigne
en Nélaton. Pas in 1868 werd hij lid van de Académie
de Médecine. Hij schreef verschillende leerboeken
en monografiën, onder meer over de tracheotomie.
Chassaignac overleed op 26 augustus 1879 te Versailles aan de gevolgen van diabetes.

Literatuur
1. Thiery M, Edouard Chassaignac (1804-1879) en de “écraseur
linéaire” van Chassaignac. Tijdschr. voor Geneeskunde
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Noten
I	Carl Braun Ritter von Fernwald (1822-1891), vanaf 1856
hoogleraar verloskunde en gynaecologie te Wenen.
Verbouwde de eerste vrouwenkliniek in de zin van
‘Ventilationsbau’ en met meerdere hygiënische faciliteiten,
waardoor de kraamvrouwensterfte in een periode van
twintig jaar afnam tot één procent.
II	Edoardo Porro (1842-1902), hoogleraar verloskunde te Pavia
(1882) hoofd verloskundekliniek Milaan: bekend van zijn:
'Monografia sull' amputazione utero-ovarica cesarea’.
III	Joseph Späth (1823-1896), hoogleraar verloskunde voor
vroedvrouwen en eerste hoofd van de in 1873 opnieuw
opgerichte II. Universiteitsvrouwenkliniek voor medici te
Wenen
IV	Friedrich Schauta (1849-1919), vanaf 1896 hoogleraar
gynaecologie en verloskunde in Innsbruck, Praag en vanaf
1891 in Wenen: eponiemisch verbonden met de vaginale
totaalextirpatie bij cervixcarcinoom. (1901)
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dr. A. Verhoeven
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14/4 focus
Ernstige symfyseruptuur durante partu
waarvoor plaatosteosynthese
drs. L.M. ten Bos ANIOS gynaecologie
drs. M. van der Zanden AIOS gynaecologie
drs. F.D. Boekhoudt chirurg
dr. R.A.K. Samlal gynaecoloog
allen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Bekkenpijn en –instabiliteit zijn veelvoorkomende,
meestal vrij onschuldige klachten tijdens en na de
zwangerschap. Echter, in een enkel geval ontstaat
tijdens de bevalling een ruptuur van de symfysaire ligamenten, waarbij ernstige complicaties
kunnen ontstaan. Behandeling is in het algemeen
conservatief; wij presenteren een casus waarin
gebruik is gemaakt van plaatosteosynthese.
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Afbeelding 1 (boven). Eerste röntgenopname van het bekken. Duidelijk
zichtbaar is een symfysaire diastase van ruim vijf centimeter, het
onregelmatige mediane oppervlak van het rechter os pubis en verwijding
van het linker sacro-iliale gewricht.
Afbeelding 2 (onder). Röntgenopname van het bekken, enkele dagen na
het aanbrengen van de plaatosteosynthese.

Casus
Een 23-jarige primigravida kwam na een ongecompliceerde zwangerschap spontaan in partu bij een
amenorroeduur van 39 3/7 weken. Zij kreeg epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase. Met behulp
van een episiotomie werd na een uitdrijving van 53
minuten een gezonde zoon geboren van 3445 gram.
Enkele uren postpartum ervoer patiënte hevige pijn
in de onderrug, uitstralend naar de linker heupregio
en het bovenbeen en een gevoel van instabiliteit in
het bekken. Het was voor patiënte nagenoeg onmogelijk om te mobiliseren. Patiënte meldde achteraf
een knap te hebben gevoeld tijdens de uitdrijving.
In verband met verdenking op een symfyseruptuur
werd een röntgenopname van het bekken verricht,
waarbij de diagnose werd bevestigd. De diastase van
de symfysis pubis bedroeg 52 millimeter en één van
de oppervlakken had een onregelmatig aspect. Het
linker sacro-iliale gewricht was verwijd ten opzichte
van het rechter (afbeelding 1). Ter stabilisering van
het bekken werd een bekkenband aangebracht.
Hierna toonde een CT-scan nog een afstand tussen
de beide ossa pubis van 20 millimeter. Er waren
geen aanwijzingen voor een fractuur of inwendige
bloeding.
Na enkele dagen kon patiënte nog steeds nauwelijks
mobiliseren. Om het herstel te bespoedigen werd in
overleg met patiënte en de chirurg besloten tot een
plaatosteosynthese. De ingreep werd verricht middels Pfannenstielincisie. Na het openen van de rectusschede was de symfyseruptuur met hematoomvorming zichtbaar. Na anatomische repositie vond
fixatie plaats met een bekkenreconstructieplaat craniaal op de symfyse (afbeelding 2). Met hulp van een
fysiotherapeut startte patiënte met mobiliseren, na
een week kon patiënte het ziekenhuis verlaten. Na
drie maanden was patiënte volledig hersteld en kon
zij uit verdere controles worden ontslagen.

Bespreking
De symfyse vormt een stevige verbinding tussen de
beide ossa pubis aan de voorzijde van het bekken.
Tussen de ossale grensvlakken bevindt zich een schijf
van vezelig kraakbeen, omgeven door een viertal
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Afbeelding 3.
Tijdens de ingreep was de grote afstand tussen de beide ossa pubis ( ) duidelijk zichtbaar (links). Na
anatomische repositie (midden) werd een plaatosteosynthese craniaal op de symfyse geplaatst (rechts).

ligamenten aan de boven- en onderzijde en de vooren achterzijde.1 Onder normale omstandigheden is
er zowel anteroposterior als craniocaudaal beperkte
beweeglijkheid in de symfyse mogelijk. Tijdens de
zwangerschap treedt fysiologische verweking en verwijding op van de symfyse en sacro-iliale gewrichten
om een vaginale baring mogelijk te maken.1
Cijfers over de incidentie van een symfyseruptuur
variëren sterk, van 1 op 500 tot 1 op 30.000 vaginale
bevallingen.2 In onze ervaring is een dergelijk beeld
zeer zeldzaam. Cijfers over de incidentie in Nederland ontbreken. Risicofactoren die wel genoemd
worden zijn foetale macrosomie, cefalopelviene disproportie, vaginale kunstverlossing, toepassen van
de McRoberts manoevre en epidurale analgesie. Echter, iedere wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt waardoor het niet mogelijk is hier in de klinische praktijk uitspraken over te doen. De diagnose
is klinisch, ondersteund door beeldvorming. Tijdens
de bevalling kan er een knap hoorbaar zijn. Klachten
ontstaan in de eerste 24 uur postpartum. Hevige pijn
staat op de voorgrond en vaak is er sprake van een
gevoel van instabiliteit. Bewegen, met name het heffen van de benen, is zeer pijnlijk; mobiliseren is niet
of nauwelijks mogelijk.
Bij lichamelijk onderzoek is er forse drukpijn ter
plaatse van de symfyse. Zijwaartse compressie van
het bekken is eveneens pijnlijk. Een diastase kan
soms duidelijk uitwendig of vaginaal worden gepalpeerd.
Complicaties die op kunnen treden bij een symfyseruptuur zijn intra-abdominale bloeding, urethraof blaaslaesie3, urineretentie en – zeer zeldzaam
– incarceratie van blaas of darm. Derhalve moet
aandacht worden besteed aan bloed uit de meatus
urethra, hematurie, tekenen van peritoneale prikkeling of hemodynamische instabiliteit. Bij uitgebreide
vaginawandlaceraties moet rekening worden gehouden met kans op infectie.
Verschillende beeldvormende technieken kunnen
worden gebruikt om de afstand tussen de beide ossa
pubis te meten. Postpartum wordt een diastase van

10 millimeter of meer als afwijkend beschouwd.4
Naast een symfyseruptuur kan er sprake zijn van
fracturen elders in het bekken, met name van de
sacro-iliale gewrichten. De kans hierop neemt toe bij
een diastase van meer dan 40 millimeter.5
Een röntgenopname van het bekken is het onderzoek van eerste keus. Zeker indien er röntgenologisch sprake is van een grote diastase, is aanvullend
onderzoek middels een CT-scan aangewezen om het
bekken zorgvuldig te controleren op fracturen en
intra-abdominale bloeding uit te sluiten. Bij hevige
klachten maar een diastase van minder dan 10 millimeter is het verrichten van een MRI scan te overwegen; hierbij wordt naast het skelet ook wekedelenletsel in beeld gebracht.6
De behandeling is meestal conservatief en bestaat uit
bedrust, ondersteuning van het bekken met een bekkenband, adequate pijnstilling en tromboseprofylaxe.
Volledig herstel treedt vaak op binnen zes tot acht
weken postpartum.
Onmiddellijk chirurgisch ingrijpen is noodzakelijk bij
een instabiele bekkenfractuur en intra-abdominale
bloeding. Fixatie kan ook overwogen worden indien
met conservatieve behandeling geen vlotte mobilisatie kan worden bereikt, daar het mogelijk de herstelperiode verkort. In enkele publicaties wordt een diastase groter dan 40 millimeter als operatie-indicatie
voorgesteld. Echter, goede studies hierover ontbreken.7 Als er geen klachten of complicaties ontstaan
ten gevolge van het geplaatste osteosynthesemateriaal is het niet noodzakelijk dat dit nog verwijderd
wordt.8
In onze casus is gekozen voor een plaatosteosynthese omdat het met conservatieve behandeling na
enkele dagen voor patiënte nog nagenoeg onmogelijk
was om te mobiliseren. Na de ingreep is patiënte vlot
hersteld.
De kans op herhaling van een symfyseruptuur lijkt
verhoogd. Ongecompliceerde vaginale bevallingen
nadat bij een eerdere bevalling een symfyseruptuur
is opgetreden, zijn beschreven.9 Indien er osteosynthesemateriaal aanwezig is kan geen eenduidig advies omtrent de wijze van bevallen worden
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gegeven. Goede studies ontbreken. Uit theoretisch
oogpunt lijkt de kans op een probleem tijdens de
indaling van het caput verhoogd, doordat de fysiologische symfysaire diastase uitblijft. In de literatuur
zijn enkele patiënten beschreven waarbij een ongecompliceerde vaginale bevalling plaatsvond nadat
eerder osteosynthesemateriaal was geplaatst op de
symfyse.10 Dit betroffen echter uitsluitend patiënten
met niet-obstetrisch bekkenletsel. Counseling van de
zwangere is derhalve in deze van groot belang.

Samenvatting
Bekkenpijn en –instabiliteit zijn veelvoorkomende,
over het algemeen vrij onschuldige klachten tijdens en na de zwangerschap. Echter, in een enkel
geval ontstaat tijdens de bevalling een ruptuur van
de symfysaire ligamenten, waarbij ernstige complicaties kunnen optreden. Behandeling is over het
algemeen conservatief; wij presenteren een casus
waarin gebruik is gemaakt van plaatosteosynthese
om het herstel te bespoedigen.
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Summary
Pelvic pain and instability are frequently reported
during pregnancy and postpartum. In general there
is no pathology present. However, symphysial ligaments may rupture during childbirth: a rare condition which may lead to potentially severe complications. Treatment is usually conservative. We
present a case in which plate and screw osteosynthesis was used in order to quicken recovery of the
patient.
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Symfysis rupture, postpartum, osteosynthesis
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Bij ouderen worden bij neuroradiologische beeldvorming vaak wittestoflaesies
(WML) aangetroffen, maar in jongere asymptomatische populaties is de prevalentie hiervan en de relatie met cognitief disfunctioneren onbekend. Eerder
onderzochten de schrijvers van dit artikel de prevalentie van WML en de zelfgerapporteerde cognitieve disfuncties bij vrouwen na (pre)eclampsie. Daaruit
bleek dat vrouwen met (pre)eclampsie in hun voorgeschiedenis jaren na hun
problematische zwangerschap vaker cognitieve en sociale problemen hadden
en een lagere kwaliteit van leven dan vrouwen na een normotensieve zwangerschap. Bovendien werden bij deze vrouwen, en met name vrouwen na preterme
(pre)eclampsie, twee keer zo vaak wittestoflaesies waargenomen.
In dit onderzoek werd gezocht naar de relatie tussen de WML en zelfgerapporteerde cognitieve disfuncties, en de rol van zwangerschap op zich. Hoewel de
vraagt blijft in hoeverre er een directe causale relatie aanwezig is, ging men
daarbij uit van de hypothese dat een onderliggende aanleg voor vasculaire
aandoeningen bijdraagt aan zowel de ontwikkeling van (pre)eclampsie als aan
WML. Daar staat tegenover dat uit voorafgaand onderzoek bij een op de vijf
vrouwen na een normotensieve zwangerschap op een gemiddelde leeftijd van
37 jaar ook WML worden aangetroffen. Daarom werd in deze studie gekeken
naar het voorkomen van WML en de relatie met het subjectieve cognitieve functioneren, zowel bij vrouwen na normotensieve zwangerschappen als bij nullipara vrouwen .
81 vrouwen die een normotensieve zwangerschap doormaakten werden vergeleken met 65 nullipare vrouwen van vergelijkbare leeftijd. De gemiddelde leeftijd
was 37 jaar in beide groepen en de verstreken tijd sinds de zwangerschap was
zes jaar. Met MRI werden de prevalentie, de grootte en het aantal WML en eventueel andere abnormale hersenstructuren beoordeeld. De bloeddruk werd vastgelegd. Subjectieve cognitieve problemen werden gemeten aan de hand van de
Cognitive Failures Questionnaire (CFQ).
Het percentage vrouwen met WML verschilde niet bij de twee groepen (prevalenties van respectievelijk 22% en 19%). Terwijl er een hoge prevalentie van
WML (tot 100%) is beschreven bij ouderen boven de 60 jaar, laten de schaarse
studies in individuen jonger dan 40 jaar een prevalentie zien van 0,5 - 32%, in
overeenstemming met de in deze studie gevonden 20%. De groepen scoorden vergelijkbaar op de CFQ (met een gemiddelde score van 26 en 33). Alleen
leeftijd bleek een voorspeller te zijn voor de aanwezigheid van WML, maar de
aanwezigheid van chronische hypertensie was dat niet. Dit wordt volgens de
onderzoekers mogelijk veroorzaakt door de relatief jonge en gezonde onderzoekspopulatie in deze studie, en dienovereenkomstig een lage incidentie van
chronische hypertensie.
Concluderend, het doormaken van een zwangerschap op zich lijkt geen rol te
spelen in de aanwezigheid van WML en subjectieve cognitieve problemen, zes
jaar na dato. Maar vanwege de aangetoonde relatie met (pre)eclampsie in de
voorgeschiedenis zal toekomstig onderzoek zich moeten richten op de klinische
betekenis en ontwikkeling in de loop der jaren van WML bij jonge vrouwen en
op risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
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Female sterilization and refertilization
dr. W.M. (Pim) Ankum
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In dit retrospectieve onderzoek rapporteren onze collega’s van het Orbis Medisch
Centrum (Sittard-Geleen) alle 996 vrouwen die in hun kliniek gesteriliseerd werden in de periode 2002 - 2011. Bovendien doen zij verslag van negentien vrouwen
die in dezelfde periode gerefertiliseerd werden wegens spijt van een eerder uitgevoerde sterilisatie.
Vrijwel alle 996 sterilisaties werden uitgevoerd door middel van Filshieclips: 994
per laparoscopie en twee tijdens een sectio caesarea. De gemiddelde leeftijd van
de vrouwen was 36 jaar met een ruime spreiding. De mediane follow-up bedroeg
ruim zeven jaar.
Het aantal jaarlijks uitgevoerde sterilisaties nam sterk af tijdens de studieperiode
van zo’n 160 in de beginperiode naar een kleine 60 in het laatste jaar: een trend
die de auteurs toeschrijven aan alternatieve anticonceptiemethoden die beschikbaar kwamen en aan veranderingen in het vergoedingssysteem van zorgverzekeraars.
Drie sterilisaties mislukten (0,3%). De hieruit voortkomende zwangerschappen
traden op na een op het oog ongecompliceerd verlopen laparoscopische sterilisatie: bij twee vrouwen na zestien maanden en bij de derde vrouw na zes weken.
Bij twee vrouwen vond in combinatie met een abortus provocatus een laparoscopische hersterilisatie plaats, waarbij als oorzaak respectievelijk een onvolledig
door de clip omvatte tuba werd aangetroffen en een clip die juist naast de tuba
was geplaatst. De derde vrouw droeg haar zwangerschap uit terwijl haar partner
zich liet steriliseren.
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In de studieperiode ondergingen negentien vrouwen een refertilisatie, nadat zij
eerder – niet noodzakelijkerwijs ook in de studieperiode – gesteriliseerd waren.
Het interval tussen sterilisatie en refertilisatie bedroeg 6,2 ± 4,0 jaar (mediaan
5,2 jaar). Deze spijtoptanten hadden meestal een nieuwe partner (n = 14, 74%).
Andere redenen waren van religieuze aard (n = 1, 5%), de dood van een kind (n = 1,
5%) of niet bekend (n = 3, 16%). De gemiddelde leeftijd waarop deze vrouwen
gesteriliseerd werden bedroeg 27 ± 4,1 jaar (mediaan 27 jaar), waarmee ze significant jonger waren dan gesteriliseerde vrouwen zonder refertilisatieverzoek (36
jaar). Bij een follow-up van ruim zeven jaar, werd 63% van de gerefertiliseerde
vrouwen zwanger, waarbij zich één EUG voordeed. Evenals het aantal sterilisaties, liep ook het aantal refertilisaties sterk terug tijdens de studieperiode.
Het sterke van dit artikel is het grote cohort vrouwen waarover gerapporteerd
wordt. Het is vlot geschreven en voorzien van heldere illustraties: een aanrader
voor iedereen die zich bezighoudt met deze materie, ook de hysteroscopisten.
Het artikel onderstreept het aloude advies om terughoudendheid te betrachten
bij vrouwen onder de 30 jaar!

14/4 boekbespreking
Bruikbare aanvulling op het altijd te korte spreekuur

Altijd een kind te kort
Mieke Kerkhof

Vorig jaar april verscheen het eerste Nederlandse
handboek over zwangerschap na babysterfte. Dit
boek heeft de toepasselijke en ontroerende titel
‘Altijd een kind te kort’ gekregen. Het is geschreven
door Jeannette Rietberg, in samenwerking met dr.
Maria Pel, gynaecoloog/perinatoloog in het AMC.
Jeannette Rietberg (1968) is door eigen ervaring
(rouw)deskundige op het gebied van perinatale
sterfte. Zij is van oorsprong Engelse taal- en letterkundige. Na de geboorte en het overlijden van haar
oudste zoon is zij auteur en spreker geworden op
het gebied van perinatale rouw en verlies. Zij geeft
lezingen, workshops en gastcolleges over dit onderwerp. Jeannette: ‘Ik hoop ouders een handreiking
te kunnen bieden, want voor wat er allemaal komt
kijken bij een nieuwe zwangerschap na verlies van
een vorige is geen sinecure. Ouders die een zwangerschap na verlies hebben meegemaakt, kunnen een
voorbeeld en inspiratiebron zijn voor anderen’.
Maria Pel (1950) heeft ruim dertig jaar ervaring in de
verloskunde. Zij begeleidt onder meer risiciozwangerschappen. Het boek werd door haar van medische uitleg voorzien. Haar adviezen zijn specifiek
geschreven voor de vrouw met perinatale sterfte in
de anamnese.
Ieder hoofdstuk van het boek begint met een citaat
van moeders, en een enkele vader, die een kind verloren hebben. De citaten verwijzen naar wat er in
het hoofdstuk besproken wordt en geven gevoelens
weer. De auteur interviewde voor het boek negen
moeders die allen perinataal één of meerdere baby’s
verloren. Ze vertellen over hun angsten, zorgen en
emoties gedurende de verschillende zwangerschapsperioden. Daarnaast vertellen ze ook over hun rouwproces, hun wensen en hun ervaringen.
In 13 hoofdstukken wordt ingegaan op de volgende
onderwerpen:
• Waarom?
• Klaar voor een volgende zwangerschap?
• Opnieuw proberen
• Weer zwanger: het eerste trimester
• Weer zwanger: het tweede trimester
• Weer zwanger: het derde trimester
• De medische kant
• Is meten weten? Bevalling en geboorte
• Na de geboorte van je nieuwe baby

• En hoe gaat het met de
vader?
• Wat kan de zorgverlener
doen?
• Getuige van een reis
(inzicht hoe het de
negen geïnterviewde
vrouwen verder is vergaan.)
Aangrijpend zijn de passages, waarin Rietberg
en de door haar geïnterviewde vrouwen vertellen over hun diepe rouw en over zekerheden die aan
duigen vallen. Echter, ook het hervinden van kracht
en de moed die dat kost om weer aan een nieuwe
zwangerschap te denken, komen aan de orde. Interessant is het hoofdstuk dat door Rietberg en Pel
samen geschreven is en dat uitgebreide adviezen aan
de zorgverlener geeft, zowel in de fase direct post
mortem, als ook in de periode daarna en gedurende
de daaropvolgende nieuwe zwangerschap.
Een moeder die weer zwanger was na perinatale
sterfte zei ooit: ‘weer zwanger zijn, is de belangrijkste herinnering aan het meest ingrijpende verlies dat een vrouw kan meemaken’. ‘Altijd een kind
te kort’ is geen boek waar de doos met zakdoeken
naast gelegd moet worden en is evenmin een egodocument, hoewel het vanuit de ervaringen van Rietberg is geschreven. Het is praktisch en nuchter. Het
bevat handige verwijzingen naar bestaande (rouw)
literatuur en maakt gebruik van wetenschappelijke
literatuur. Het voorziet in een behoefte en is een uitstekende aanvulling op wat professionals proberen te
bieden in de beperkte tijd binnen het spreekuur.
Doelgroep: ouders die zwanger zijn of willen worden
na perinatale sterfte, zorgverleners die deze ouders
begeleiden.
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