Volume 127 september 2014

1889-2014 125 jaar

07
2014

Gynaecologie, oncologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde

Debat over morcelleren

Verloor het myoom zijn onschuld?
Eclampsie vergeleken
Gynaecologische maligniteit bij zwangere
Van mutilatie naar reconstructie
Inleiden met ballonkatheter

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

Colofon
V. Mijatovic, hoofdredacteur (e mijatovic@ntog.nl)
W.M. Ankum, voorzitter deelredactie gynaecologie
J. van Eyck, voorzitter deelredactie perinatologie
R.M.F. van der Weiden, voorzitter deelredactie
voortplantingsgeneeskunde
J.W. Nijkamp, namens de NVOG
J.W.M. Aarts, namens VAGO, webredacteur
S. Schoenmakers, namens VAGO, webredacteur
A.C.M. Louwes, bureauondersteuning NVOG
DEELREDACTIES
E.A. Boss, gynaecoloog,
J.J. Duvekot, perinatoloog,
J.W. Ganzevoort, perinatoloog,
S.V. Koenen, perinatoloog,
K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus,
A.C.J. Ravelli, epidemioloog,
S.J. Tanahatoe, voortplantingsgeneeskunde,
W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog,
W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog-seksuoloog,
R.P. Zweemer, gynaecologisch oncoloog
S.F.P.J. Coppus, rubrieksredacteur NOBT
M. Braakhekke, rubrieksredacteur UNO
B. Koullali, rubrieksredacteur UNO
G.H. de Wet, redigeren abstracts
UITGEVER & REDACTIESECRETARIAAT
GAW ontwerp+communicatie b.v.
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
mw. Judica Velema (bureauredactie)
t 0317 425880 e redactie@ntog.nl i www.ntog.nl
ABONNEMENTEN
Standaard € 195,- per jaar. Studenten € 86,50 per jaar.
Buitenland € 295,- per jaar. Losse nummers € 26,-.
Abonnementen lopen per jaar van 1 januari t/m 31
december. Aanmelden en opzeggen van abonnementen
en adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de uitgever.
ADVERTENTIES
Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag,
t 070 3228437 i www.brickx.nl
dhr. E.J. Velema m 06 4629 1428 e eelcojan@brickx.nl
OPLAGE & VERSCHIJNING
1700 exemplaren, 10 x per jaar.
VOLGENDE EDITIE
NTOG 2014 # 7 verschijnt op 6 september 2014.
AUTEURSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEID
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige
vorm of enige wijze, digitaal noch analoog, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactie en uitgever verklaren dat deze uitgave op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld;
evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele
wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de
informatie. Redactie en uitgever aanvaarden dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, die het gevolg is van bedoelde
informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te
gebruiken, maar af te gaan op professionele kennis en
ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
Zie i www.ntog.nl
BEELD OMSLAG
Ans Bakker (www.ansbakker.nl)
Fotografie Ans Bakker
ADVERTEERDERS IN DIT NUMMER
Astellas | Betmiga
Bayer | Mirena
Ferring Pharmaceuticals | Menopur
Astellas/Radboudumc | Post ICS IUGA CONGRES 2014
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal | vacature
SUN Pharma | SUNMedabon
Baxter | Hemostasepakket
Erbe | BiCision
ISSN 0921-4011

Inhoud
Editorial
316 Op weg naar betere uitkomstmaten
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur
Consortium 2.0
317	
Inclusies nodig om deadlines te halen
dr. J.A.F. Huirne et al. namens het NVOG Consortium 2.0 bestuur
Actueel
318	Advies WGE inzake laparoscopisch morcelleren van myomen
dr. J.A.F. Huirne, dr. C.M. Radder en dr. S.F.P.J. Coppus namens het WGE-bestuur
Debat over morcelleren
320	Terug naar laparotomische hysterectomie is niet de juiste weg
L. van den Haak, prof.dr. F. W. Jansen
	Voorzichtigheid is geboden, omdat er nog veel onduidelijk is
Y. Araia, dr. L.R.C.W van Lonkhuijzen
Oorspronkelijke artikelen
322	
Heeft het myoom zijn onschuld verloren?
prof. dr. H.A.M. Brölmann, dr. W.J.K. Hehenkamp , dr. J.A.F. Huirne
326	Eclampsie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk vergeleken
drs. T.P. Schaap, prof. dr. M. Knight, dr. J. J. Zwart, et al.
332	Gynaecologische maligniteit tijdens de graviditeit
dr. C.A.R. Lok, S.N. Han, dr. J.W. Trum, dr. P.B. Ottevanger, dr. S.M.I. Kuppens, dr. F. Amant
338	
Van vrouwelijke genitale mutilatie naar genitale reconstructie
drs. J.J.M.L. Dekker, drs. T.S. Decates, dr. Refaat B. Karim
342	
De baring inleiden met een ballonkatheter
dr. H.B. Smalbraak, drs. G.J. Brouwers-Smalbraak, dr. J.H. Schagen van Leeuwen
Met commentaar van dr. K.W.M. Bloemenkamp
Column
350	
No one had the right to change their destination
Mieke Kerkhof
Ingezonden
351	Intervisie als oplossing?
dr. G.G. Zeeman, dr. J.A.M. de Boer
Wat komt er uit de PAN (intermezzo)
354	Naar een effectievere perinatale audit
prof J. J. Erwich
NOBT Nederlands Onderzoek in Buitenlandse Tijdschriften
357	Emotional Bonding in Parents | Neonatal and maternal outcomes in RCTs?
| Detectie verhoogd risico op gynaecologische kanker kan beter
Ingezonden
359	MYOMEX-trial (Ulipristal) 1 oktober van start
dr. W.J.K. Hehenkamp namens de MYOMEX-studiegroep
Focus
362	Het onvolprezen 'schautarek'
dr. W.M. Ankum

315

PICO Bello
364	Bij twee sectio’s in de voorgeschiedenis: vaginale bevalling of primaire sectio?
L. Denneman, drs. A. Hooker
UNO Update Nederlands Onderzoek
370	De septumresectie (TRUST) en het pessarium (APOSTEL IV)
drs. B. Koullali, drs. M. Braakhekke
NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE
Het NTOG is het officiële tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie (NVOG) en de Dutch Society of Perinatal Medicine. Zij stelt zich
als doel de leden van de NVOG en andere specialisten, die werkzaam zijn op het
gebied van de gynaecologie, perinatologie en voort-plantingskunde, op de hoogte
te houden van nieuwe ontwikkelingen op deze deelterreinen. Het NTOG probeert
haar doel te bereiken door middel van vaste rubrieken, columns, commentaren,
wetenschappelijke artikelen, congresverslagen en themanummers.
De vereniging NVOG heeft als doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de voortplanting en van de vrouwenziekten te bevorderen, de optimale toepas-

sing van kennis en kunde in de uitoefening van het specialisme Obstetrie en
Gynaecologie te stimuleren en de maatschappelijke belangen van beoefenaars van
het specialisme Obstetrie en Gynaecologie en in het bijzonder van haar leden te
behartigen. De vereniging wil dit doel bereiken door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten; het publiceren van wetenschappelijke artikelen; het houden
van toezicht op de nascholing van opgeleide specialisten; het behartigen van de
belangen van de specialisten, alsmede de beoefenaars van dit specialisme, en in
het bijzonder de leden van de NVOG, bij daarvoor in aanmerking komende organen en instanties.

14/7 editorial
Op weg naar betere uitkomstmaten
dr. Velja Mijatovic hoofdredacteur
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Sinds de jaren 90 definiëren we evidence based medicine (EBM) als 'het gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor
de behandeling van een patiënt'. Dit alles gegeven de
stand van de medische wetenschap van dat moment.
EBM is voornamelijk gebaseerd op resultaten die zijn
verkregen uit gerandomiseerde trials (RCT’s) en metaanalyses van zulke RCT's. De systematiek rondom het
opzetten en rapporteren van RCT’s is de laatste jaren
sterk verbeterd. Eén van de eerste en wellicht ook een
van de belangrijkste initiatieven om de kwaliteit van
RCT’s te verbeteren, werd bewerkstelligd door het
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) Statement dat in 1996 voor het eerst werd gepubliceerd. Deze checklist met 25 items richt zich vooral
op het trial design en de analyse/interpretatie van
de resultaten waarbij volledige transparantie van de
auteurs wordt verwacht. Het doel dat CONSORT hiermee nastreeft is de RCT-methodologie vervolmaken
en daarmee onderzoek beter vergelijkbaar en toepasbaar maken1. Dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels worden de CONSORT Criteria gebruikt
door 600 wetenschappelijk biomedische tijdschriften
en blijkt uit een 2012 Cochrane systematic review dat
de rapportage kwaliteit van RCT’s significant beter is
bij publicatie in een tijdschrift dat de CONSORT criteria hanteert dan bij tijdschriften die deze niet toepassen2. Desalniettemin valt er nog wel wat te verbeteren
als het gaat om het formuleren van de uitkomstmaten
van studies. Recent bleek weer dat hierin de variatie
nogal bizarre vormen kan aannemen: in een systematic review ten aanzien van behandeling van dreigende
vroeggeboorte werden 72 verschillende uitkomstmaten gevonden in 103 RCT’s3. Inmiddels wordt dit fenomeen in de wetenschappelijke wereld erkend als
een probleem dat koppeling en synthese van studies
in meta-analyses ernstig in de weg staat. Derhalve
is er een groeiende behoefte aan gestandardiseerde
uitkomstmaten ofwel zogenaamde 'core outcomes'.
Om dit voor ons vakgebied te realiseren werd door
de British Journal of Obstetrics & Gynaecology (BJOG)
CROWN (CoRe Outcomes in WomeN’s health) opgericht4. Dit initiatief wordt ondersteund door inmiddels meer dan 60 wetenschappelijke tijdschriften die
zich bezig houden met women’s health, waaronder
ook het NTOG. Het doel van CROWN is om, middels
consensus, een goed gedefinieerde set van core outcomes te formuleren voor trials in de verloskunde,

gynaecologie en de voortplantingsgeneeskunde. Dat
zal geen gemakkelijke taak zijn. Om de krachten te
bundelen is gekozen om aan te haken bij het reeds
lopende Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET) initiatief, dat bezig is met het formuleren
van core outcomes voor alle medische disciplines5.
In het tot stand komen van de core outcome sets in
CROWN zullen alle stakeholders (medische professionals, patiënten, overheid en industrie) betrokken
moeten worden. Dit om een breed draagvlak voor de
core outcomes te creëren. Ondertussen is afgesproken
dat alle tijdschriften die deelnemen aan het CROWN
initiatief, de awareness voor het uitkomstmatenprobleem trachten te vergroten door erover te verhalen
en ontwikkeling van core outcome sets te stimuleren.
Dit laatste zal het NTOG doen door te participeren aan
de CROWN Launch meeting op 19 en 20 november in
Rome, dat door BJOG en COMET wordt georganiseerd.
Wij zullen u daarover in 2015 nader berichten.

www.bjog.org/view/0/crown-initiative.html

Referenties
1. Moher, D., S. Hopewell, K.F. Schulz et al. CONSORT 2010
Explanation and Elaboration: updated guidelines for
reporting parallel group randomised trials. BMJ
2010;340:c869.
2. Turner, L., L. Shamseer, D.G. Altman, K.F. Schulz, D. Moher
Does use of the CONSORT Statement impact the
completeness of reporting of randomised controlled trials
published in medical journals? A Cochrane review. Syst
Rev. 2012 Nov 29;1:60. doi: 10. 1186/2046-4053-1-60.
3. Meher, S. & Z. Alfirevic Choice of primary outcomes in
randomized trials and systematic reviews evaluating
interventions for preterm birth prevention: a systematic
review. BJOG 2014;doi:10.1111/1471-0528.
4. Khan, K. The CROWN Initiative: journal editors invite
researchers to develop core outcomes in women’s health.
BJOG. 2014 Jun 3. doi: 10.1111/1471-0528.12929.
5. Williamson, P.R., D.G. Altman, J.M. Blazeby, M. Clarke, E.
Gargon The COMET (Core Outcome Measures in
Effectiveness Trials) Initiative. Trials 2011;12(Suppl 1):A70.

Met dank aan Prof. Khalid Khan voor het beschikbaar
stellen van zijn BJOG editorial4.

14/7 consortium 2.0
Inclusies nodig om deadlines te halen
dr. J.A.F. Huirne, dr. M.A. Oudijk, dr. A. Hoek, dr. J.P. de Bruin
namens het NVOG Consortium 2.0 bestuur

Het NVOG-bestuur heeft continue evaluatie van ons
medisch handelen gemaakt tot één van de speerpunten van de vereniging. Zorgevaluatie is noodzakelijk voor voortdurende verbetering van de zorg en
levert gezondheidswinst voor de patiënt op. Het is
daarmee een essentieel onderdeel van de primaire
zorgverlening.
De NVOG heeft het Consortium 2.0 geadopteerd en
neemt daarmee haar verantwoordelijkheid voor dit
deel van de kwaliteitscyclus: het vaststellen en dichten van kennishiaten aangaande de beste keuze bij
verschillende behandelopties. Inmiddels raken, door
de lobby van de NVOG, VWS, Zorgverzekeraars Nederland, ZonMw en de OMS, doordrongen van het feit
dat dit de weg is die moet worden gegaan voor continue zorgverbetering. Deze partijen moeten het ook
financieel mogelijk te maken. Juist in deze fase is het
van belang om te laten zien dat wij als gynaecologen,
AIOS en klinisch verloskundigen hier achter staan en
dat we ons inzetten voor het doelmatigheidsonderzoek. Het op tijd afronden van de lopende studies is
daar een onderdeel van. Zie alle lopende studies op
www.studies-obsgyn.nl.
De NVOG is door het bestuur van de Raad Kwaliteit
van de Federatie/OMS gevraagd om het voorzitterschap van de stuurgroep zorgevaluatie op zich te nemen. Minister Schippers heeft in een recente brief alle
spelers gevraagd samen verantwoordelijkheid in dit
dossier te nemen. Het is nu aan ons als medisch specialisten om het voortouw te nemen. Als NVOG doen
we dat dus op meerdere cruciale posities. Daarom is
het juist nu belangrijk om extra aandacht te geven
aan enkele studies waarbij de inclusies achterlopen
op schema en waarbij we met de huidige inclusiesnelheid de al uitgestelde deadlines van ZonMw niet gaan
halen. We vragen u dan ook om te helpen deze studies alsnog binnen de gestelde termijnen te afronden.
Hieronder deze studies, het aantal nog te includeren
patiënten, het webadres en de projectleider.

Benigne gynaecologie
- HysNiche: Hysteriscopische nicheresectie bij postmenstrueel spotting na sectio. 20 inclusies nodig.
studies-obsgyn.nl/hysniche | J. Huirne
- MIRA: Mirena of Novasure bij hypermenorroe.
100 inclusies. studies-obsgyn.nl/mira | M. Bongers.

Obstetrie
GLucoMOMS: Effectiviteit van continue glucosemonitoring bij zwangere diabetici; 92 inclusies nodig.
studies-obsgyn.nl/glucomoms | A. Franx, B.W. Mol
- HighLow: LMWH dosering ter voorkoming van VTE;
968 inclusies. studies-obsgyn.nl/Highlow | S. Middeldorp.
- INDEX: Inleiden bij 41 weken of afwachten tot 42
weken, nog 729 inclusies.
studies-obsgyn.nl | B.W. Mol, E. de Miranda.

Fertiliteit
- ALIFE2: LMWH bij erfelijke trombofilie en herhaalde
miskraam, ter preventie miskraam; nog 388 inclusies.
studies-obsgyn.nl/ALIFE2 | S. Middeldorp
- MASTER: Expectatief/IUI/IVF/ICSI bij milde tot ernstige mannelijke subfertiliteit; nog 776 inclusies nodig.
studies-obsgyn.nl/MASTER | J.P. de Bruin
- T4-LIFE: Levothyroxine vs. placebo bij herhaalde
miskraam en schildklierauto-immuniteit; nog 210 inclusies. studies-obsgyn.nl/T4-LIFE | M. Goddijn
Wij rekenen op uw commitment bij de inclusie van
geschikte patiënten. Wellicht kunt u nog eens de logistiek in uw eigen kliniek beoordelen en zo nodig aanpassen. Hieronder nog enkele suggesties:
- het aanstellen van een researchmedewerker;
- e en periodiek researchoverleg in uw kliniek;
- het structureel bespreken van potentiële patiënten;
- het verantwoordelijk maken van één of twee stafleden en/of AIOS per pijler voor lopende studies;
- een researchspreekuur voor de AIOS waar potentiële
patiënten ingepland kunnen worden;
- een poster om patiënten op te roepen mee te werken;
- het opnemen van het aantal geïncludeerde patiënten
in het portfolio van de AIOS en deze ter sprake brengen tijdens beoordelingen.
Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor een
studie, wendt u zich dan tot het Consortium Trial
bureau, t 020 - 566 3857 of e info@studies-obsgyn.
nl. Vanuit het Consortiumbestuur nemen we binnenkort contact met u op, om naar uw mogelijke
(inclusie)bijdrage te informeren. Zo moet het mogelijk zijn om als NVOG antwoord te geven op de vraag
waarmee wij als gynaecologen dagelijks worden geconfronteerd: 'Dokter, wat is voor mij nu de beste behandeling van de alternatieven die u voorstelt?”
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14/7 actueel
Advies WGE inzake laparoscopisch
morcelleren van myomen
dr. J.A.F. Huirne gynaecoloog, VUMC, Amsterdam
dr. C.M. Radder gynaecoloog, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
dr. S.F.P.J. Coppus gynaecoloog, Radboudumc, Nijmegen
namens het bestuur van de Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE)

Het persbericht van de FDA van 17 april 2014
waarin laparoscopisch morcelleren van myomen wordt ontmoedigd1, heeft tot veel discussie
geleid. Ook in het NTOG verschenen meerdere
artikelen. De WGE informeerde u over het FDApersbericht en adviseerde u om het rapport van
de AAGL af te wachten. Inmiddels is een uitgebreid AAGL-rapport verschenen. Het volledige
rapport kunt u downloaden via de WGE-site2.
Het WGE-bestuur is van mening dat dit rapport zeer
compleet, voor zover mogelijk goed onderbouwd en
weloverwogen is opgesteld en adviseert u de adviezen in dit rapport grotendeels over te nemen.
Hieronder vindt u een samenvatting van dit rapport
en nog enkele aanvullingen vanuit de WGE. We hebben deze aanbevelingen ter beoordeling aan het
WOG-bestuur voorgelegd, die aangaf de aanbevelingen zoals hieronder geformuleerd te onderschrijven.
De ESGE heeft ook een commissie ingesteld om
een advies te geven over dit onderwerp; we hebben
besloten niet te wachten op dit advies. Indien dit
advies afwijkt van het huidige advies of extra aanvullingen heeft dan zullen we u opnieuw informeren.

Samenvatting AAGL-rapport
‘Morcellation during uterine tissue
extraction’ en aanvullingen vanuit de WGE
318

Rol van minimaal invasieve chirurgie
De voordelen van minimaal invasieve chirurgie in
termen van minder complicaties, kortere opnameduur, minder pijn, hogere kwaliteit van leven en snellere werkhervatting zijn vergeleken met laparotomie
onomstreden (Level I).
Complicaties van laparoscopische morcellatie
Zowel ernstige viscerale als vasculaire letsels worden
in de literatuur beschreven (Level III). Onvoldoende
chirurgische ervaring met het gebruik van een morcellator is waarschijnlijk de grootste risicofactor voor
morcellator-gerelateerde complicaties (Level III). Er
is geen voorkeur voor een bepaald soort morcellatie
(mechanische, elektrische energie) (Level III).

Morcellatie en ongediagnosticeerde uteriene
maligniteiten
Het huidige dilemma is dat, zelfs met de huidige
diagnostische middelen, een uteriene maligniteit niet
altijd ontdekt wordt tijdens preoperatieve evaluatie.
Zeldzame subtypes, zoals sarcomen, kunnen sterk
lijken op de radiologische kenmerken van benigne
myomen en preoperatief onderzoek kan niet altijd
discrimineren tussen benigne en maligne condities.
Endometriumcarcinoom is vaak een postmenopauzale aandoening en presenteert zich merendeels met
abnormaal bloedverlies als symptoom. Het is eenvoudig op te sporen met histologisch onderzoek van
het endometrium (Level II-2).
Sarcomen omvatten 7% van alle uteriene maligniteiten, de incidentie in de USA bedraagt 0,46 per
100.000 vrouwjaren (Level III). Het grootste deel
(40%) is leiomyosarcoom (LMS). Op basis van de literatuur wordt in 1:400 tot 1:1000 hysterectomiepreparaten, die worden verkregen vanwege verdenking uterus
myomatosus, LMS gevonden. Maar de data waarop
deze schattingen zijn gebaseerd, zijn incompleet en
niet gestratificeerd voor risicofactoren zoals leeftijd
en ras van de patiënte (Level III). De FDA hanteert in
haar verklaring een kans van 1:350. Echter, de studies
waarop het getal van de FDA is gebaseerd, werden uitsluitend in verwijscentra uitgevoerd. De studies waren
retrospectief van aard, maakten geen onderscheid tussen pre- en postmenopauzale vrouwen, en de patiëntenaantallen waren relatief klein (104 tot 1429 vrouwen). Bovendien was niet altijd duidelijk welk deel
van het totaal aantal uterusextirpaties op benigne
indicatie was verricht. De AAGL hanteert daarom het
standpunt dat grotere studies nodig zijn om het risico
te kunnen onderbouwen.
Preoperatieve evaluatie
- Snelle groei is geen voorspellende factor (Level III)
- Endometriumsampling is een ineffectieve screeningtool voor LMS (Level B), (Level C) Het WGE-bestuur
is van mening dat een endometriumsampling niet
zinvol is voor het opsporen van een LMS maar wel
voor het uitsluiten van een endometriumcarcinoom
bij hoogrisicopatiënten (Level B).
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- Momenteel bestaan er geen betrouwbare preoperatieve diagnostische middelen om maligne mesenchymale tumoren van de uterus van benigne myomen te onderscheiden (Level III).
-
Risicofactoren als leeftijd, ras, tamoxifengebruik,
bestraling op het bekken e.d. moeten in de risicoschatting meegewogen worden (Level A).
- Men dient terughoudend te zijn met morcellatie van
myomen bij postmenopauzale vrouwen.
Alternatieven voor morcellatie
- Vaginale hysterectomie blijft de voorkeursroute bij
geschikte kandidaten ten opzichte van laparoscopische benadering (Level I).
- Er zijn geen data met betrekking tot verspreiding
van LMS bij vaginale extractie of morcellatie.
- Hysteroscopische myomectomie dient niet vervangen te worden door hysterectomie met als doel
morcellatie te vermijden (Level A).
-
Vrouwen met asymptomatische myomen hoeven
niet behandeld te worden (Level A).
-
Embolisatie, MRgFUS, en radiofrequente ablatie
kennen hetzelfde diagnostische dilemma en ook bij
deze behandelingen zijn miskende LMS beschreven
(Level C).
- Het gebruik van weefselzakken om spill bij morcellatie te vermijden is onvoldoende op veiligheid en
uitkomsten onderzocht (Level C).
Informed consent
Informed consent is een proces van het delen van
informatie en dialoog tussen gynaecoloog en patiënte met betrekking tot risico’s, voordelen, en alternatieven betreffende een bepaalde procedure. Met
betrekking tot alle vormen van morcellatie dient het
volgende besproken te worden.
- Zowel de vaginale als laparoscopische route hebben goed gedocumenteerde voordelen boven laparotomie m.b.t. complicaties en postoperatieve uitkomsten (Level A).
- Deze voordelen dienen afgewogen te worden tegen
een klein risico op onverwachte maligniteit (LMS).
- Er zijn geen goede preoperatieve voorspellers voor
LMS.
-
Morcellatie kent specifieke risico’s, waaronder
orgaanschade, achterlaten van materiaal met kans
op parasitaire myomen of verergering van de ziekte
in geval van miskende LMS.
-
Het risico op occulte maligniteit blijft echter
extreem laag, met name in de premenopauzale
levensfase.

Standpunt WGE
Alle methoden van weefselextractie (inclusief laparotomie) hebben voordelen en risico’s, die gewogen
dienen te worden. Er is geen enkele methode die alle
patiënten kan beschermen en derhalve dienen alle
vormen van weefselextractie voorhanden te blijven.

Level of Evidence tabel
(US preventive Service Task Force)
I	Evidence from at least one properly
designed randomized controlled trial;
II	Evidence obtained from non-randomized
clinical evaluation;
II-1 E vidence obtained from well-designed,
controlled trials without randomization;
II-2 E vidence obtained from well-designed
cohort or case-control analytic studies,
preferably from more than one center or
research center;
II-3 Evidence obtained from multiple time
series with or without intervention.
Dramatic results in uncontrolled
experiments also could be regarded as
this type of evidence;
III	Opinions of respected authorities, based on
clinical experience, descriptive studies, or
reports of expert committees.
Recommendations, based on the highest level
of evidence found in the data, are provided and
graded according to the following categories:
Level A – R
 ecommendations are based on good
and consistent scientific evidence;
Level B – Recommendations are based on
limited or inconsistent scientific
evidence;
Level C – Recommendations are based primarily
on consensus and expert opinion.

Voor- en nadelen van de diverse vormen dienen met
de patiënte besproken te worden en de autonome
keuze van de patiënte dient gerespecteerd te worden.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website
van de WGE2 hier vindt u ook het statement van de
AAGL over power morcellatie dat zeer recent is aangeboden aan de FDA.

Referenties
1. www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/
ucm393576.htm
2. http:wge.nl/wp-content/uploads/2014/03/Uterine Tissue
Extraction.pdf
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14/7debat over morcelleren
Terug naar laparotomische hysterectomie
is niet de juiste weg
L. van den Haak AIOS-KO minimaal invasieve chirurgie, LUMC, Leiden
prof.dr. F. W. Jansen LUMC, Leiden

Met veel interesse lazen wij het artikel* van Y. Araia
en dr. L. van Lonkhuijzen, over de risico’s van powermorcellatoren bij laparoscopische uterusextirpaties.
Het is goed dat er kritische geluiden zijn tegen het
grote enthousiasme waarmee laparoscopisten aan
de slag gaan. Araia en Van Lonkhuijzen eindigen
hun artikel met de twijfel of het risico op morbiditeit en mortaliteit van morcelleren, in het geval van
een maligniteit bij een klein deel van de vrouwen,
opweegt tegen de vele voordelen van laparoscopische minimaal invasieve chirurgie voor de gehele
groep. Wij scharen ons achter het principe dat iedere
iatrogeen veroorzaakte disseminatie zo veel mogelijk
voorkomen dient te worden.
Enige nuance van de eindconclusie lijkt ons inziens
op zijn plaats. Zoals in de discussie vermeld heeft de
FDA op basis van de huidige publicaties de prevalentie van onverwacht uterussarcoom bepaald op 1:352
en van het onverwacht leiomysarcoom 1:498. Echter
het is de vraag of deze cijfers juist zijn, zoals goed
verwoord in de publicatie van de AAGL.1
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Deze cijfers zijn gegenereerd naar aanleiding van
data uit derdelijns verwijscentra, waarbij het steeds
retrospectieve studies met kleine aantallen betrof.
Een aantal casus betrof een maligniteit die reeds preoperatief bekend was. Deze casus zouden überhaupt
niet in aanmerking mogen komen voor morcellatie.
De daadwerkelijke prevalentie van onverwachte sarcomen is naar verwachting lager.
Er zijn zeker aanwijzingen dat de prognose van patiënten negatief wordt beïnvloed indien een leiomyosarcoom wordt gemorcelleerd.2,3 Daarbij valt op te
merken dat van deze studies, bij slechts een patiënt
powermorcellatie werd gebruikt. Dit suggereert dat
de verslechterde prognose niet specifiek door morcelleren wordt veroorzaakt, maar door iedere techniek waarbij niet volgens het oncologische principe
een maligniteit in toto wordt verwijderd.
Met betrekking tot de casus merken wij het volgende
op. Volgens de huidige NVOG-richtlijn en NICE guidelines dient endometriumsampling te gebeuren bij
alle vrouwen boven 45 jaar met abnormaal uterien
bloedverlies of bij onvoldoende response op de ingezette therapie.4 Hoewel niet altijd, zoals bij casus A,
kan het laaggradig endometriumstromacelsarcoom
(ESS) worden gediagnostiseerd middels endometri-

umsampling. Bij casus B is onvoldoende duidelijk of
deze sampling is verricht in het pre-operatieve traject. Verder is het laaggradig ESS uit de twee casus
een indolente en zeer zeldzame uteriene maligniteit,
met een jaarlijkse incidentie van 1-2 per 1.000.000
vrouwen. Metastasen kunnen tot twintig jaar na de
oorspronklijke diagnose ontstaan en op het moment
van de diagnose is er in 30-50% van de gevallen
reeds sprake van extra-uteriene ziekte, o.a. door
lymfekliermetastasen die de prognose negatief beïnvloeden.5,6 Hoewel men intuïtief zeker een negatief
effect op de prognose kan verwachten door morcellatie, is het moeilijk in deze casus een uitspraak te
doen, gezien de diagnose in casus A volledig werd
gemist en daardoor onbekend is in welk FIGO-stadium de ziekte zich bevond. Onbekend is bijvoorbeeld of er lymfekliermetastasen aanwezig waren
ten tijde van primaire chirurgie, een bekende negatieve prognostische factor voor de overleving.
Concluderend, gezien de zeer lage prevalentie van
het uterussarcoom zijn wij het niet eens met de
mening van Araia en Van Lonkhuijzen dat de weg
terug naar laparotomische hysterectomie de juiste is,
mede daar de conclusie gebaseerd is op twee casus
die niet representatief lijken te zijn met betrekking
tot het pre- & postoperatieve traject. Gezien de hoge
prevalentie van de uterus myomatosus (afhankelijk
van leeftijd en ras oplopend tot 50%) betekent dit
een forse toename in laparotomie gerelateerde morbiditeit. Tevens is een myomectomie ook per laparotomie niet volgens het oncologische principe uit
te voeren, waardoor vrouwen die hun uterus willen
behouden in verband met fertiliteit zich zelfs zouden
moeten wenden tot laparotomische hysterectomie.
Uiteraard dienen casus zoals gepresenteerd zo goed
mogelijk voorkomen te worden. Conform auteurs
pleiten wij voor een uiterst zorgvuldig pre-operatief
diagnostisch traject. Daarnaast is het noodzakelijk
methoden te ontwikkelen die het mogelijk maken
om zonder disseminatie van weefselfragmenten te
morcelleren.

Referenties
De genummerde referenties bij dit artikel zijn te vinden op www.ntog.nl. Ga naar 'Eerdere uitgaven' en
download de pdf van deze editie.
U vindt de referenties na bladzijde 331.
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Voorzichtigheid is geboden, omdat er nog
veel onduidelijk is
Y. Araia co-assistent gynaecologie
dr. L.R.C.W van Lonkhuijzen gynaecologisch oncoloog, Centrum voor Gynaecologische Oncologie, AMC

We zijn blij met de bijdrage van collega's Jansen en
Van den Haak aan de discussie over het gebruik van
de morcellator bij een laparoscopische uterusextirpatie en de mogelijke risico's waarmee dit gepaard
gaat. Hoewel we ons in grote lijnen kunnen vinden in
het commentaar zijn we het niet overal eens.
In ons artikel* presenteerden wij twee casus die we
de afgelopen jaren tegenkwamen in onze praktijk.
Of deze casus wel of niet representatief zijn voor de
situatie in Nederland is onbekend. Wel staat vast dat
we ook in ons land problemen zien, omdat er soms
onverwacht een carcinoom wordt aangetroffen in
een gemorcelleerd preparaat. Wij vinden dat er te
veel onduidelijkheid is om er van uit te gaan dat de
prevalentie van onverwacht uterussarcoom en onverwacht leiomyosarcoom lager is dan de prevalentie
zoals genoemd in het FDA-rapport.
Ook is niet duidelijk hoe groot de eventuele toename
van morbiditeit is wanneer in de toekomst bij een
deel of bij alle patiënten van morcellatie wordt afgezien. Dat zal onder meer afhangen van de het aantal morcellaties dat er op dit moment in Nederland
wordt verricht.
Onze mening is niet dat iedere uterus weer laparotomisch dient te worden verwijderd. Wel is op
dit moment, aangezien er veel onduidelijk is, voorzichtigheid geboden. Met instemming herhalen we
daarom hieronder nog een aantal aanbevelingen
zoals verwoord door de AAGL** namelijk:

1. Als er bij preoperatieve evaluatie een verhoogde
kans is op maligniteit dient er een andere benadering te worden gekozen dan morcellatie, inclusief
een eventuele laparotomie.
2. Bij postmenopauzale vrouwen moeten alternatieven worden overwogen in verband met een hogere
kans op maligniteit.
3. De potentiële risico's van morcellatie dienen met
de patiënt te worden besproken alvorens gezamenlijk voor deze behandeling te kiezen.
4. 
Het gebruik van morcellatie in een zak vraagt
speciale vaardigheden en dient verder te worden
onderzocht.

Noten bij pagina 320 en 321
* Araia, Y. & L.R.C.W van Lonkhuijzen Recidief endometriumstromacelsarcoom na laparoscopische uterusextirpatie
met morcellatie: twee Nederlandse casus NTOG 2014#5,
p224-226
** AAGL Practice Report: Morcellation During Uterine Tissue
Extraction. Journal of minimally invasive gynecology.
2014;21(4):517-30.
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Heeft het myoom zijn onschuld
verloren?
prof. dr. H.A.M. Brölmann gynaecoloog, VUMC, Amsterdam
dr. W.J.K. Hehenkamp gynaecoloog, VUMC, Amsterdam
dr. J.A.F. Huirne gynaecoloog, VUMC, Amsterdam

De kans dat een vermeend myoom een sarcoom
blijkt te zijn is klein maar niet nul. Dit heeft niet
alleen consequenties voor minimaal invasieve
operatietechnieken (zoals morcelleren) maar ook
voor andere conservatieve behandelopties waarbij het vermeende myoom in situ blijft. Welke vragen moet de gynaecoloog beantwoorden om de
belangen van de patiënt het best te dienen?

Inleiding
Het was op 17 april 2014 dat de Food and Drug
Administration (FDA) in de Verenigde Staten een
persbericht uitstuurde waarin ze het gebruik van
laparoscopische power morcellation van de uterus
ontmoedigt.1 De aanleiding was een patiënte bij wie
het vermeende myoom, dat laparoscopisch werd
gemorcelleerd een sarcoom bleek te zijn. Bij reoperatie korte tijd later bleek het sarcoom in de buikholte
te zijn uitgezaaid. Patiënte is inmiddels aan de gevolgen van het sarcoom overleden. Om de schijn te vermijden dat het persbericht alleen op casuïstiek was
gebaseerd, werd door de FDA op grond van achttien
studies, gepubliceerd van 1990 – 2014, geschat dat de
kans op een niet-tevoren gediagnostiseerd uterussarcoom 1 : 352 is en – als onderdeel daarvan – de kans
op een leiomyosarcoom (LMS) 1 : 498 is.

322

Gezien de verregaande consequenties die het ontmoedigingsbeleid van de FDA heeft voor patiënten die een hysterectomie of myomectomie moeten
ondergaan, is er een grote opwinding ontstaan in
de beroepsgroep. In redactionele en andere commentaren en op verenigingswebsites werden standpunten ingenomen die vaak de achtergrond van de
auteurs verraadde.2-9 Maar niet altijd: zo gaat Goff,
voorzitter van de Society of Gynecological Oncology
in discussie met Lancet Oncology en verdedigt de
voordelen van de minimaal-invasieve operatietechnieken bij patiënten met een waarschijnlijk myoom.
In het editorial van de JAMA waarschuwen Kho en
Nezhat, auteurs met een endoscopische signatuur,
voor de gevaren van powermorcellatie en bevelen
aan om deze pas weer te gebruiken als er betrouwbare data zijn over de risico’s. De vaststelling dat er
geen betrouwbare data zijn wordt overigens door
alle commentaar leverende auteurs gedeeld want het

beschikbare onderzoek is casuïstisch of retrospectief. Ook is er brede consensus dat de patiënt goed
geïnformeerd moet worden over de (onzekere) risico’s. Ontegenzeggelijk is het een feit dat er in het verleden niet veel aandacht is geweest voor de kans op
een sarcoom bij een waarschijnlijk myoom en heeft
het de patiënt – die immers geïnformeerd over haar
lot moet kunnen beschikken – aan informatie ontbroken. Maar tastte ook de dokter volledig in het duister?
Terwijl het sarcoom bij vermeende myomen al vanaf
1965 als onderwerp in de literatuur wordt besproken10, dateren de eerste onderzoeken over de mogelijk nadelige effecten van morcelleren van myomen
van het begin van deze eeuw.11 Waarom hebben de
risico´s van morcelleren niet eerder tot ongerustheid
geleid? Ongetwijfeld speelt de moeilijk te verdragen gedachte een rol dat meer dan veertig jaar ontwikkeling van laparoscopische chirurgie die in 1972
door Kurt Semm uit Kiel was ingezet, voor niets is
geweest. Want endoscopische extirpaties kunnen nu
eenmaal niet zonder verkleining van het preparaat en
myomen zijn de meest frequente oorzaak van vergroting van de uterus. Voor vele vrouwen heeft de vervanging van de laparotomie door minimaal-invasieve
chirurgie het herstel aanzienlijk versneld en zelfs de
kwaliteit van leven op lange termijn verhoogd.12
Hoe nu verder? De eerste stap is een beeld te krijgen van de omvang van het probleem, met andere
woorden of de door de FDA genoemde percentages
herkenbaar zijn in de eigen praktijk. Pas dan kan
passend beleid worden ontwikkeld waarmee de
belangen van onze patiënten het best zijn gediend.
De kans op sarcoom in een vermeend leiomyoom
van de uterus
Sarcomen zijn maligne tumoren van het mesenchym
die uit kunnen gaan van myometrium of endometrium stroma. Volgens een recent gepubliceerde
herziene classificatie van de WHO13 onderscheidt
men de pure stromasarcomen van myometrane origine (het leiomyoom, de smooth muscle tumour of
unknown malignant potential (STUMP) en het leiomyosarcoom) en de endometriumstromatumoren
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Tabel 1. Onderzoeken waarin patiënten met een sarcoom van de uterus die daarvoor chirurgie ondergingen
mét en zonder morcelleren werden vergeleken
Park 2011 (LGESS)

n

leeftijd

follow-up

recidief

Morcelleren -

27

45,3

64

3/27

Morcelleren +

23

43,6

66

8/23

Park 2011 (LMS)

n

leeftijd

follow-up

recidief

vijfjaars DFS

ORmv

84%
55%
vijfjaars DFS

Morcelleren -

31

47,9

52

7/31

65%

Morcelleren +

25

46,4

27

13/25

40%

4,03 (1-15)
OR
3,11 (1-9)

LGESS = low grade endometrium stroma sarcoma, LMS = leiomyosarcoma, DFS = disease free survival, ORmv=odds rate sterfterisico na morcelleren in
een multivariate analyse.

(endometrial stromalnodule, (ESN), low-grade endometriumstromasarcoom en het ongedifferentieerde
endometriumsarcoom). Het carcinosarcoom wordt
tot de endometriumcarcinomen gerekend. Sarcomen
vormen 3-7 % van alle maligne uterustumoren. Van
de uterussarcomen (carcinosarcomen uitgezonderd)
komt het leiomyosarcoom (LMS) het meeste voor,
ongeveer 70 %.14 Voor alle sarcomen van de uterus
geldt dat zij vaak hematogeen metastaseren en een
slechte prognose hebben met een vijfjaarsoverleving
die varieert van 17-55 %. De overleving van patiënten met een LMS hangt in belangrijke mate af van de
het aantal mitosen per 10 HPF, 1-4: 98 %, 5-9: 42 % en
≥ 10: 15 %. Overigens hebben LMS beperkt tot de uterus en in toto verwijderd, een betere prognose met
een vijfjaarsoverleving van 83 %.
Op basis van achttien onderzoeken heeft de FDA een
kans berekend van 1 : 352 op een uterussarcoom en
1 : 498 op een leiomyosarcoom. Knight et al.6 berekenden dat als enkele grote onderzoeken werden
samengevoegd er een incidentie van 0,17 % werd
gevonden met zodanig wijde betrouwbaarheidsgrenzen van 0,07 % - 0,3 %, dat de prevalentie maar met
weinig zekerheid kan worden opgegeven.
Daarnaast is het van belang dat er in de oudere
studies niet werd gemorcelleerd met behulp van
powermorcellatie, een techniek die pas vroeg in de
jaren 90 werd geïntroduceerd. Het verwijderen van
de intacte uterus met daarin een LMS die tot de uterus beperkt is met medeneming van de adnexa, is
een adequate behandeling van het leiomyosarcoom.
Dit zou bij een vermoedelijk myoom de noodzaak
kunnen verkleinen om een sarcoom preoperatief
uit te sluiten. Als alleen die studies in de tabel worden betrokken waarbij de myomen of uteri werden
gemorcelleerd8,15-20 dan blijkt de kans op een onverwacht sarcoom aanzienlijk kleiner dan in de oudere
studies zonder morcelleren21-26, te weten 14 / 7872
= 0,18 % (± 0,08) versus 20 / 5808 =0,34 % (± 0,13).
Van het grootste onderzoek in Zuid-Korea waar 49
leiomyosarcomen werden gerapporteerd bij 22.825
uterusoperaties (1 / 454 = 0,22 %)27 kon de eventuele
oorspronkelijke publicatie niet worden opgespoord.
Concluderend zou de kans op een onverwacht sarcoom kleiner kunnen zijn dan gerapporteerd door

de FDA, namelijk, uitgaande van een prevalentie van
0,18 %, in 1 : 555 myoomoperaties. Indien ook de atypische myomen (STUMP’s) en de cellulaire worden
meegerekend dan loopt het percentage onverwachte
bevindingen op tot 1 %.17 Hiervan is de klinische betekenis echter nog onvoldoende bekend.
Effecten van morcelleren bij sarcoom
Om het vaginaal of laparoscopisch losgemaakte preparaat uit de buikholte te verwijderen, moet het vaak
worden verkleind. Dit kan met het koude mes of met
behulp van de powermorcellator. De laatste werd
in 1993 geïntroduceerd door Steiner28 en bestaat
uit een cylindrisch ronddraaiend mes waar doorheen het weefsel uit de buikholte naar buiten wordt
getrokken. Het op deze manier gefragmenteerde preparaat wordt aan het PA-laboratorium aangeboden.
Delen van het preparaat vallen bij power morcellatie terug in de buikholte of worden door de centripetale kracht van het draaiende mes rond geslingerd. Gezien het feit dat na morcellatie van benigne
endometriumstructuren (endometriose) zowel als
van myometrane afwijkingen (myomen) implantatie in de peritoneaalholte is vastgesteld, is het alleszins aannemelijk dat ook maligne componenten van
endometrium en myometrium kunnen implanteren.17,29 Omdat de diagnose endometriumcarcinoom
in de regel preoperatief wordt gesteld, zal deze hier,
ondanks de bekendheid van peritoneummetastasen
na morcellatie, buiten beschouwing worden gelaten.
Omdat radiotherapie en chemotherapie bij het uterussarcoom geringe aanvullende waarde hebben is
chirurgie de belangrijkste pijler van de behandeling.
Volgens de chirurgische principes geldig bij oncologische aandoeningen moet de tumor zo mogelijk
in toto uit het lichaam worden verwijderd zodat er
zo min mogelijk ‘spill’ kan optreden om daarmee
contaminatie met tumorcellen van het omringend
weefsel te voorkomen. De vraag is of ook is aangetoond dat morcelleren van het uterussarcoom deze
in de buikholte kan doen verspreiden en implanteren in het peritoneum (seeding) en, als dit het geval
is, of dit de prognose – tegen de achtergrond van de
al slechte prognose van het sarcoom – nog verder
doet verslechteren. In het laatste geval is er sprake
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Conclusies

Figuur 1. Morcelleren van leiomyomen in een steriele
zak tijdens laparoscopische hysterectomie. Met dank
aan Jon Einarsson.38
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van upstaging. Er zijn een aantal casus gepubliceerd waarin er bij heroperatie sterke aanwijzingen
waren voor upstaging, deposities van het sarcoom
op het peritoneum die bij de initiële operatie ontbraken.30,31 Deze bevindingen zijn in grotere series
bevestigd. In deze studies varieerde het percentage
sarcoompatiënten bij wie bij heroperatie het tumor
stadium was verhoogd van 15 % tot 64 %.17,32-34
Tenslotte werd bij uteriene sarcoompatiënten de
kans op intraperitoneale disseminatie bij morcelleren
vergeleken met het in toto abdominaal verwijderen
van de uterus. Park et al.35,36 vonden bij multivariate analyse van patiënten die een hysterectomie mét
(n = 48) en zonder morcellatie (n = 58) hadden ondergaan, een significant verschil in vijfjaarsoverleving
en ziektevrije overleving, zowel voor het laaggradig
endometrium stromasarcoom als voor het leiomyosarcoom (tabel 1). Blijft de vraag of de mechanische
krachten van powermorcellatie de kans intraperitoneale disseminatie nog verder verhogen. Ofschoon
deze vraagstelling zich niet leent voor experimenteel
vergelijkend onderzoek, hebben Perri et al.37 kunnen aantonen dat ook bij andere ingrepen waarbij
de uterus niet in toto uit de buikholte werd verwijderd, zoals myomectomie per laparotomie, subtotale
hysterectomie en hysteroscopische myoomresectie,
intraperitoneale disseminatie voorkomt.37 Ook is van
belang te weten of iatrogene intraperitoneale disseminatie de levensverwachting beïnvloedt. Ofschoon
ook hier de aantallen klein zijn, lijkt intraperitoneale
disseminatie gerelateerd te zijn aan vroege sterfte
van sarcoompatiënten. Seidman et al. die 1091 histologische preparaten van gemorcelleerde uteri bekeken, vonden in 64 % upstaging (intraperitoneale disseminatie). Voor de zeven patiënten met een LMS
was dit percentage 57 % (4/7). De drie patiënten zonder intraperitoneale disseminatie leefden na gemiddeld 32 maanden van follow up nog zonder tekenen van recidief, terwijl drie van de vier patiënten
met intraperitoneale disseminatie waren overleden
aan de gevolgen van het sarcoom en één patiënte in
leven was met gemetastaseerde ziekte.

Uit bovenstaande blijkt dat de kans op een sarcoom
bij patiënten met een vermeend myoom bij een voorgenomen morcellatie weliswaar lager is dan in de
oude series zonder voorgenomen morcellatie, maar
dat een kans rond 0,18 % (1 : 555) aannemelijk is.
Verder is het eveneens aannemelijk dat alle vormen
van chirurgie waarbij de uterus met een ingebed sarcoom niet in toto wordt verwijderd tot intraperitoneale disseminatie kunnen leiden met nadelige effecten
op de levensverwachting. Daarom zal de beroepsgroep moeten proberen de volgende vragen te beantwoorden:
• Is de individuele kans op een sarcoom op basis
van parameters (leeftijd, beeldvorming) in te schatten. Patiënten kunnen hiermee beter worden geïnformeerd om de moeilijke keuze te maken tussen
minimaal-invasieve chirurgie met morcellatie en
een uterusextirpatie per laparotomie zonder morcellatie.
• Zijn er morcelleringstechnieken te ontwerpen die
de schadelijke neveneffecten van het morcelleren
van sarcomen ondervangen. Hierbij valt te denken
aan morcelleren in een steriele zak zodat de verstrooiing van debris en cellen de buikholte niet
bereikt (figuur 1).38-40
Er bestaat dus een kleine kans dat een myoom een
sarcoom is. Hiermee staat niet alleen de endoscopische chirurgie voor sommige patiënten ter discussie.
Nu het besef bij dokters en patiënten doordringt dat
een myoom potentieel maligne kan zijn, zal de therapeutische afweging in de spreekkamer anders worden. De argeloze verwerping door huisarts of gynaecoloog dat een myoom maligne kan zijn, houdt geen
stand meer en de garantie dat een expectatieve, conservatieve of minimaal-invasieve behandeling geen
schade doet wordt moeilijker te geven. Anderzijds
stuit het ook tegen de borst om voor ieder sarcoom
554 achteraf onnodige laparotomieën te verrichten.
En, moet ieder myoom nu verwijderd worden? Is
expectatief blijven bij een vermeende uterus myomatosus ook niet een potentiële ‘upstaging’ door
uitstel van een adequate behandeling? En dan zijn
minimaal invasieve behandelingen waarbij geen
histologie wordt verkregen (zoals embolisatie) niet
eens besproken. Informed consent door de patiënt
moet leidend zijn. Ook binnen de oncologische zorg
kunnen kwaliteit van leven en overleving soms uitwisselbaar zijn. In ieder geval heeft het myoom zijn
onschuld definitief verloren.

Referenties
De referenties bij dit artikel zijn te vinden op
www.ntog.nl. Ga naar 'Eerdere uitgaven' en download de pdf van deze editie. U vindt de referenties na
bladzijde 331.
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Samenvatting
In geval van een laparoscopische myomectomie
of van een laparoscopische hysterectomie bij een
grote uterus myomatosus dient het operatiepreparaat te worden verkleind om uit de buikholte te
kunnen worden verwijderd. Dit verkleinen gebeurt
door morcelleren, bij laparoscopie sinds enige tijd
electrisch aangedreven. Indien het gemorcelleerde
preparaat een sarcoom bevat, dan kunnen tumorcellen worden verspreid en uitgezaaid in het peritoneum van de buikholte. Er lijkt een betere overleving te bestaan van patiënten bij wie het sarcoom
ingebed in de uterus zonder morcelleren wordt
verwijderd dan van patiënten bij wie het sarcoom
wordt gemorcelleerd. Het is met de huidige kennis van zaken niet goed mogelijk om patiënten met
een sarcoom te onderscheiden van patiënten met
een leiomyoom. Op de volgende vragen moet door
middel van systematisch literatuuronderzoek en
empirisch onderzoek een antwoord worden gevonden: hoe voorspellen we de kans op een sarcoom in
een vermeend myoom en hoe kunnen we morcelleren in de buikholte zonder cellen te verspreiden.
Het is aan de patiënt om bij een gemiddelde kans
op sarcoom van 1 : 555 (0,18 %) de moeilijke afweging te maken tussen de voordelen van de minimaal
invasieve chirurgie en de schadelijke gevolgen van
morcelleren van een sarcoom.
Trefwoorden
Myoom, sarcoom, morcelleren, laparoscopie
Summary
In case of laparoscopic myomectomy or laparoscopic hysterectomy of an enlarged uterus, it is necessary to reduce the specimen in order to remove
it outside the abdominal cavity. This is generally
done by morcellation, in laparoscopic surgery
‘power morcellation’. If the morcellated specimen
contains sarcomatous tissue, tumours cells may be
disseminated on the peritoneum of the abdominal

cavity. There is some evidence of a better survival of patients in whom the sarcoma is removed
embedded in the uterus compared to patients
who had their sarcoma morcellated. Based on the
current available evidence it is hardly possible to
predict which patients with assumed fibroids have
sarcomas. The following objectives in literature and
clinical research should be emphasized: the prediction of the risk of sarcoma in patients with assumed
fibroids and techniques to morcellate fibroids
without causing dissemination of tumor cells. At the
end the patient, considering a sarcoma risk of 1:555
(0.18 %) should make the difficult choice between
the minimal invasive approach with all its advantages and a hysterectomy by laparotomy.
Keywords
Leiomyoma, fibroid, sarcoma, morcellation, laparoscopy
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Vergelijking van de incidentie van eclampsie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk doet
vermoeden dat de incidentie in Nederland tweemaal zo hoog is. Echter, door gebruik van verschillende definities was dit eerder niet met
zekerheid vast te stellen. Een directe vergelijking van de individuele patiëntgegevens laat nog
steeds een fors hogere incidentie in Nederland
zien. Bij verdere analyse van de casus blijkt dat
verschillen in management hier deels een verklaring voor kunnen zijn.

Introductie
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De incidentie van maternale sterfte lijkt volgens de
meest recente cijfers van de Commissie Maternale
Sterfte (CMS) van de NVOG te zijn gedaald.1 Dit in
contrast met eerdere jaren, waarbij we in Nederland
nog een stijging van de maternale sterfte zagen, een
tendens tegenstrijdig met de persisterend dalende
maternale mortaliteitsratio (MMR) in het Verenigd
Koninkrijk (UK).2-6
Terwijl in Nederland het niveau van substandard
care in de totale groep van directe moedersterfte
daalde van 78 % naar 63 %, was deze daling niet
zichtbaar voor de groep van maternale sterfte ten
gevolge van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap.2,3,7,8
Zowel Nederland (LEMMoN 2004-2006) als het Verenigd Koninkrijk (UKOSS 2005-2006) hebben gedurende een zelfde periode een nationale registratie
van eclampsie verricht.9,10 Bij het vergelijken van
de in deze studies berekende incidentie, valt op dat
deze in Nederland bijna tweemaal hoger is dan in
het Verenigd Koninkrijk (NL 6,2 per 10.000 versus
UK 2,7 per 10.000). Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor dit gevonden verschil, waaronder het
gebruik van verschillende definities of verschillen in
de geleverde zorg. Tot op heden zijn er geen gedetailleerde vergelijkingen verricht tussen deze twee lan-

den, en is het dus niet te zeggen of er daadwerkelijk
een verschil is in incidentie en zo ja of dit te verklaren is door verschillen in populatie of management
strategieën.

Methoden
Zowel in Nederland (LEMMoN) als in het Verenigd
Koninkrijk (UKOSS) werd door middel van een
maandelijkse registratiemail, prospectief, elke casus
van eclampsie gemeld. Indien er zich geen casus had
voorgedaan, werd dit ook geregistreerd. Gegevens
van de patiënten werden vervolgens geanonimiseerd
verzonden naar de beide onderzoeksgroepen.
Cruciaal voor een betrouwbare vergelijking van de
incidentie van eclampsie is het gebruik van een uniforme definitie. Omdat de definitie van eclampsie in
de Nederlandse studie breder was dan die van de
UK, hebben we ervoor gekozen om alleen die casus
te selecteren die aan de Engelse definitie voldeden
(zie kader).
Met de individual-level data van beide studies werd
een database samengesteld in IBM SPSS-statistics,
Definities van eclampsie
Verenigd Koninkrijk
Iedere vrouw met convulsie(s) gedurende de zwangerschap
of de eerste 10 dagen van het kraambed, samen met ten
minste 2 van de volgende:
• Hypertensie
• Proteïnurie
• Thrombocytopenie
• Verhoogde plasma alanine aminotransferase of aspartaat
aminotransferase
Nederland
Optreden van eclampsie bovenop pre-eclampsie welke niet
is toe te schrijven aan een andere oorzaak.
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release 19.0.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Als een
variabele niet direct vergelijkbaar was in beide landen werd deze zo mogelijk gehercodeerd in een uniforme variabele. Belangrijkste uitkomstmaten waren
incidentie, risicofactoren en verschillen in management strategieën. Het gebruik van magnesiumsulfaat
(MgSO4) ter preventie van eclampsie werd vergeleken net als de behandeling van eclampsie (MgSO4
behandeling).
In de resultaten worden proporties gepresenteerd
als percentages, asymmetrische verdelingen worden gepresenteerd in interkwartielen. Voor categoriale data worden verschillen uitgedrukt in relatieve
risico’s met 95 % betrouwbaarheidsintervallen. We
berekenden p-waarden met de x2-test, of indien de
aantallen kleiner waren dan vijf, met de Fisher’s
exacttest. Voor continue data met een niet-normale
verdeling gebruikten we de Mann-Whitney-U-test.
Toestemming van de medisch-ethische commissie
was reeds eerder voor beide originele studies verkregen, verdere toestemming voor deze analyse was
derhalve niet nodig.

Resultaten
Alle ziekenhuizen met een verloskunde-afdeling in
Nederland (98) en de UK (229) namen deel aan de
studie, met een gemiddelde maandelijkse registratiegraad van respectievelijk 97 % (NL) en 91 % (UK). Er
waren in de onderzochte periode in totaal 358.874
bevallingen in Nederland (2004-2006) versus 775.186
in de UK (2005-2006). In Nederland waren er in deze
periode in totaal 222 casus van eclampsie, tegenover
214 casus in het Verenigd Koninkrijk. Het selecteren van alleen de Nederlandse casus die voldeden
aan de definitie van de UKOSS, resulteerde in de
exclusie van 30 casus: negen vanwege onvoldoende
gegevens, 21 omdat ze niet voldeden aan de UKOSS-
definitie (figuur 1).
De incidentie van eclampsie, bij gebruik van een
uniforme definitie, verschilde significant in de twee
landen. Met een incidentie van 5,4 / 10.000 (95 % CI
4,6 - 6,2) bevallingen in Nederland versus 2,7 / 10.000
(95 % CI 2,4 - 3,2) bevallingen in de UK (RR 1,94; 95 %
CI 1,6 - 2,4).
Karakteristieken van de vrouwen met eclampsie zijn
beschreven in tabel 1. De vrouwen met eclampsie in
Nederland hadden een significant hogere leeftijd (NL
30 jaar versus UK 25 jaar; p < 0,001), omvatte significant minder vrouwen met een BMI boven 30 kg/m2
(NL 9 % versus UK 17 %, RR 0,5; 95 % CI 0,3 - 0,9) en
hadden vaker een meerlingzwangerschap (NL 10 %
versus UK 4 %, RR 2,4; 95 % CI 1,1-5,1). Daarnaast
waren er minder Nederlandse vrouwen die rookten
(NL 8 % versus UK 18 %, RR 0,5; 95 % CI 0,3 - 0,8).
Het percentage vrouwen waarbij er pre-eclampsie werd gediagnosticeerd voor het optreden van
eclampsie was vergelijkbaar: 42 % van de Nederlandse vrouwen ten opzichte van 43 % in de UK.

358.874

775.186

Casus

222

264

Data beschikbaar

217

245

Voldoen aan
UKOSS-criteria

192

214

Bevalling

Beschikbaar voor
analyse

406

Figuur 1
Het vóórkomen van pre-eclamptische klachten zoals
hoofdpijn en visusklachten was eveneens vergelijkbaar.
De vrouwen in Nederland hadden een significant
hogere diastolische bloeddruk (111 mm Hg versus
95 mm Hg, p < 0,001), een lager laagstgemeten aantal
trombocyten (NL 106 x 109/L versus UK 176 x 109/L;
p < 0,001), een hoger hoogstgemeten ASAT-waarde
(NL 84 IU/L versus UK 46 IU/L; p = 0,013) en een
hoger hoogstgemeten ALAT-waarde (NL 58 IU/L versus UK 33 IU/L; p = 0,012). In Nederland hadden 130
(68 %) vrouwen een diastolische bloeddruk boven
de 110 mmHg, vergeleken met 90 (51 %) van de vrouwen in de UK (RR 1,4; 95 % CI 1,1 – 1,6). In Nederland
voldeden 134 van de vrouwen met eclampsie aan de
definitie van ernstige hypertensie volgens de richtlijn
van de NVOG. Omdat er in de Engelse studie geen
systolische bloeddrukken zijn geregistreerd, konden
wij alleen een verschil berekenen tussen beide landen voor het aantal vrouwen met een ernstige hypertensie op basis van de diastolische bloeddruk.
In beide landen hadden de meeste vrouwen hun
eerste eclampsie voor aanvang van de bevalling. In
Nederland hadden er echter wel meer vrouwen hun
eerste eclampsie gedurende de bevalling ten opzichte
van de UK (NL 29 % versus UK 19 %; RR 1,5 CI 1,1 –
2,2). Het aantal vrouwen in beide landen met meer
dan één insult was vergelijkbaar (NL 24 % versus UK
26 %).
Er was geen verschil in het gebruik van magnesiumsulfaatprofylaxe tussen beide landen. Magnesiumsulfaat ter behandeling van een eclampsie werd in
Nederland in 95 % van de vrouwen gebruikt versus
99 % van de patiënten in Engeland (RR 0,96; 95 % CI
0,92 – 0,99). In Nederland kreeg maar 16 % van de
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patiënten met eclampsie een behandeling met antihypertensiva versus 71 % in de UK (RR 0,2; 95 % CI
0,1 – 0,3). In de subgroep van vrouwen met een ernstige hypertensie op basis van alleen een diastolische
bloeddruk boven 110 mm Hg, kregen nog steeds significant minder vrouwen in Nederland deze behandeling (NL 24 % vs. UK 63 %, RR 0,4 95 % CI 0,3 – 0,5).
De zwangerschapsduur ten tijde van de bevalling
was vergelijkbaar bij beide landen voor de gehele
groep van vrouwen met eclampsie en ook gelijk voor
de subgroep vrouwen met een pre-eclampsie gediagnosticeerd voor het eerste insult. De bevalling werd
in vergelijkbare aantallen ingeleid dan wel beëindigd
door middel van een sectio op maternale indicatie.
We analyseerden het interval tussen eclampsie en
bevalling om bij benadering vast te stellen hoeveel
tijd er nodig was om een patiënte te stabiliseren en
vervolgens te laten bevallen. Het interval in de groep
met een eerste eclampsie durante partu was vergelijkbaar bij beide landen. In de subgroep van vrouwen met een eclampsie ante partum was er een
significant verschil met een langer interval in Nederland: 420 minuten versus 160 minuten in de UK
(p=0,008). Bij het analyseren van de vrouwen met
een antepartum-eclampsie, die bevielen door middel
van een sectio op maternale indicatie, blijft dit verschil aanwezig (NL 240 minuten versus UK 127 minuten, p = 0,006). Dit verschil is het grootst in de groep
vrouwen die uiteindelijk vaginaal bevallen (NL 1800
minuten versus UK 779 minuten, p = 0,003).
Gedurende de onderzochte periode waren er drie
maternale sterften ten gevolge van eclampsie in
Nederland (0,84 per 100.000 levendgeborenen), versus géén maternale sterfte (0 per 100.000 levendgeborenen) in het Verenigd Koninkrijk. Dit verschil
was niet significant. In Nederland ontwikkelde zeven
vrouwen (1,95 per 100.000) een cerebrovasculair
accident vergeleken met vijf (0,65 per 100.000) in de
UK, ook dit was niet significant verschillend. Er werden geen verschillen in perinatale sterfte gezien.

Discussie
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De incidentie van eclampsie in Nederland in de
onderzochte periode was, ook bij gebruik van een
uniforme definitie, significant hoger ten opzichte van
het Verenigd Koninkrijk. Dit verschil is overeenkomstig met een hogere Nederlandse incidentie in vergelijking tot de ons omringende landen uit andere
cohortstudies.11,12
Het meest opvallende in deze analyse is het fors
lagere gebruik van antihypertensiva in Nederland in
vergelijking tot de UK (NL 16 % versus UK 71 %). Dit
verschil blijft aanzienlijk als we kijken naar de subgroep van vrouwen die voldeden aan de definitie van
een ernstige hypertensie, al dan niet in combinatie
met pre-eclampsie. Dit suggereert een mogelijk te
conservatieve houding ten aanzien van anti-hypertensieve behandeling in Nederland.

Het doel van anti-hypertensieve behandeling is het
voorkomen van verdere maternale complicaties
zoals een cerebrovasculair accident. Er is veel controverse over de ondergrens voor het starten van
antihypertensiva.13-16 De NVOG-richtlijn adviseert
behandelen van ernstige hypertensie gedefinieerd als
een systolische bloeddruk boven de 160 mmHg en/of
een diastolische bloeddruk boven de 110 mmHg, wat
overeenkomt met het advies van de Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists (RCOG).17-19 De richtlijnen verschillen echter in de aanbevelingen voor de
behandeling van milde (non-severe) pre-eclampsie,
waarbij onze richtlijn stelt dat er te weinig bewijs
is om antihypertensieve behandeling te starten. De
NVOG-richtlijn komt op dit punt overeen met de in
november 2013 geüpdate aanbevelingen van de American College of Obstetricians and Gynaecologists
(ACOG) die stelt dat anti-hypertensiva niet dienen
te worden gestart in milde zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie.20 Belangrijke controverse bij de
ontwikkeling van deze richtlijnen is onvoldoende evidence van de voordelen van behandeling van milde
hypertensie, gekoppeld aan de angst voor nadelige
effecten voor de foetus ten gevolge van de verminderde placentaire perfusie.21-26
Evenzo, bij meer dan tweederde van de vrouwen in
Nederland was er sprake van een ernstige hypertensie, waarbij maar 24 % de benodigde behandeling
heeft gekregen. Dit suggereert een hoge non-compliance met bestaande richtlijnen, resulterend in frequente substandard care.
Tevens valt op dat in de studieperiode nog steeds
significant minder vrouwen werden behandeld met
MgSO4 in Nederland (95 %) versus de UK (99 %).
Richtlijnen in beide landen zijn vergelijkbaar in aanbevelingen voor profylaxe, behandeling en oplaaden onderhoudsdosering.17,18
Vrouwen in Nederland en de UK rapporteerden
in vergelijkbare mate pre-eclamptische klachten
passend bij een ontwikkelende encefalopathie.
Aangezien de vrouwen in vergelijkbare aantallen
MgSO4-profylaxe kregen voorgeschreven lijkt het
waarschijnlijk dat Nederlandse en Engelse gynaecologen op de pre-eclamptische klachten overeenkomstig reageerden. Echter, door het ontbreken van gegevens van vrouwen met alleen pre-eclampsie (zonder
eclampsie) is een verschil in management op dit punt
niet uit te sluiten.
Opvallend genoeg is er geen verschil in het aantal
inleidingen of primaire sectio’s en verschilt ook de
amenorroeduur bij bevalling niet bij beide landen.
Wel valt op dat er een fors verschil is in de tijd die
nodig is om een patiënt te stabiliseren en te laten
bevallen. Deze stabilisatie werd in Nederland gedaan
met minder frequent gebruik van antihypertensiva,
resulterend in een verlengd en waarschijnlijk minder stabiel interval en dientengevolge progressie van
de ziekte. Dit wordt geïllustreerd door hogere bloed-
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Tabel 1. Vergelijking van karakteristieken van patiënten met eclampsia in Nederland en Engeland.
NL (n=192)

VK (n=214)

RR

95 % CI

P-waarde

Leeftijd (Jaren)

30 [25-35]

25 [20-31]

-

-

<0,001

Niet-kaukasisch

59/192 (31 %)

57/211 (27 %)

1,1

0,8

1,6

0,44

Nullipara

135/191 (71 %)

157/213 (74 %)

1,0

0,9

1,2

0,51

Meerling zwangerschap

19/191 (10 %)

9/214 (4 %)

2,4

1,1

5,1

0,030

Roken

16/192 (8 %)

38/214 (18 %)

0,5

0,3

0,8

0,005

BMI (≥ 30 kg/m2)

15/162 (9 %)

32/184 (17,0 %)

0,5

0,3

0,9

0,029

Bekend met epilepsie

2/192 (1 %)

5/214 (2 %)

0,4

0,1

2,3

0,45

Pre-existente hypertensie

12/192 (6 %)

8/214 (4 %)

1,7

0,7

4,0

0,26

80/192 (42 %)

91/214 (43 %)

1,0

0,8

1,2

0,92

		Hoofdpijn

115/178 (65 %)

119/191 (62 %)

1,0

0,9

1,2

0,67

		Visus stoornissen

49/165 (30 %)

48/212 (23 %)

1,3

0,9

1,9

0,13

		
Mediaan van hoogst gemeten (mmHg)

111 [105–120]

95 [80–104]

-

-

<0,001

		≥ 110mmHg

130/187 (70 %)

89/174 (51 %)

1,4

1,1

1,6

<0,001

	Voldoet aan criteria ernstige hypertensie

134 (70 %)

89 (51 %)*

nvt

nvt

nvt

nvt

	Albuminurie bij opname
(g/L/24hr)

2,0 [0,59-5,00]
(n=94)

1,2 [0,67-1,99]
(n=17)

-

-

-

0,10

Hoogste albuminurie
(g/L/24hr) [beschikbaar]

2,0 [0,59-5,00]
[n=107]

1,2 [0,67-1,99]
[n=16]

-

-

-

0,27

Laagste trombocyten aantal

106 [58–183]

176 [98–226]

-

-

-

<0,001

Hoogste ASAT

84 [40-372]

46 [33-151]

-

-

-

0,013

Hoogste ALAT

58 [19-234]

33 [18-132]

-

-

-

0,012

Eerste E ante partum

77/192 (40 %)

97/214 (45 %)

0,9

0,7

1,1

0,32

Eerste E intra partum

56/192 (29 %)

41/214 (19 %)

1,5

1,1

2,2

0,020

Eerste E post partum

59/192 (31 %)

76/214 (36 %)

0,9

0,7

1,1

0,31

Meerdere eclampsie

46/192 (24 %)

54/210 (26 %)

0,9

0,7

1,3

0,73

MgSO4 profylaxe
		Gehele populatie

19/192 (10 %)

12/214 (6 %)

1,8

0,9

3,5

0,13

		Pre-eclampsia voor eclampsie

9/80 (11 %)

9/91 (10 %)

1,1

0,5

2,7

0,81

MgSO4 behandeling
		Gehele populatie

181/192 (95 %)

211/214 (99 %)

0,92

0,99

0,026

		Gehele populatie

31/192 (16 %)

151/214 (71 %)

0,2

0,1

0,3

<0,001

		Van pte met diastolisch >110 mmHg

31/130 (24 %)

56/89 (63 %)

0,4

0,3

0,5

<0,001

		Ante partum

37+5 [30-36]

38+0 [30-37]

-

-

-

0,63

		PE voor eclampsie

37+3

37+1 [30-37]

-

-

-

0,72

Patiënt karakteristieken
-

Symptomen
	Gediagnosticeerde PE vooraf aan eclampsie
PE klachten

Diastolische bloeddruk
-

Eclampsie (E)

Management

0,96

Antihypertensive behandeling

Amenorroeduur bij bevalling
[30-35]

Beëindiging zwangerschap
		Gehele populatie

154/192 (80 %)

162/214 (76 %)

1,1

0,95

1,18

0,28

		Ante partum (inleiding en SC)

72/77 (94 %)

96/97 (99 %)

0,9

0,9

1,0

0,07

		antepartum

60/76 (79 %)

84/97(87 %)

0,9

0,8

1,0

0,22

		durante partu

29/116 (25 %)

20/117 (17 %)

1,5

0,9

2,4

0,15

Interval E – partus
Intra partum (min.) [uren:minuten]

60
[0:10-2:25]

48
[0:21-0:83]

-

-

-

0,17

Interval E - partus
Ante partum; alleen SC [uren:minuten]

240
[1:01 – 15:04]

127
[0:53 – 6:03]

-

-

-

0,006

WInterval E - partus
Ante partum; alleen vaginaal [uren:minuten]

1800
[15:10 – 56:12]

779
[6:48 - 18:39]

-

-

-

0,003

Maternale sterfte**

0,84

0,00

-

-

-

0,11

CVA in eclampsie **

1,95

0,65

1,6

0,5

4,8

0,56

Perinatale sterfte

9/192 (5 %)

5/214 (2 %)

2,0

0,7

5,9

0,20
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Bevalling dmv SC

Uitkomst

-	Getallen zijn aantallen
patiënten n (% van
beschikbaar) of mediaan
[25ste en 75ste kwartielen]
-	nvt = niet van toepassing.
- E = eclampsie
*	NL-aantallen gebaseerd
op diastolische en
systolische bloeddrukken;
UK-aantallen gebaseerd
op enkel diastolische
bloeddrukken.
**	uitgedrukt als incidentie
per 100.000 bevallingen
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drukken en slechtere bloedwaarden zoals een lager
trombocytenaantal en hoger niveau leverenzymen.
Het langere interval in Nederland suggereert dat zelfs
nadat eclampsie zich had voorgedaan er een meer
afwachtend beleid werd gevoerd.
Deze meer afwachtende vorm van management bij
patiënten met een doorgemaakte eclampsie was
mogelijk onderdeel van common practice en is
daarmee waarschijnlijk ook van toepassing geweest
op vrouwen met pre-eclampsie, resulterend in de
hogere incidentie van eclampsie.
Het verschil in interval suggereert dat artsen in
Nederland langer nodig hebben om een stabiele situatie te bereiken en/of dat er een langer interval werd
geaccepteerd om een stabiele situatie te bevestigen.
De huidige richtlijnen geven geen parameters waarmee valt vast te stellen of een stabiele situatie is
bereikt dan wel in hoeveel tijd dit moet worden
bewerkstelligd. Dit leidt mogelijk tot een toename
van complicaties. De data van deze studie laten zien
dat stabilisatie, inclusief een rigoureuze behandeling van hypertensie, direct na een eclampsie dient
te starten en dat het interval tussen eclampsie en
bevalling een integraal onderdeel is van de klinische
besluitvorming.
Door het retrospectieve karakter van de studie was
het niet mogelijk om alle variabelen uit beide originele studies direct met elkaar te vergelijken. Hierdoor zijn er sommige interessante variabelen verloren gegaan, zoals aantallen eclampsie buiten het
ziekenhuis of meer gedetailleerde gegevens over
etniciteit. Daarnaast omvatte beide originele studies
geen patiënten met pre-eclampsie die uiteindelijk
geen eclampsie ontwikkelde. Het is daarom niet met
zekerheid te stellen dat de gevonden verschillen in
deze studie van toepassing zijn op de gehele populatie vrouwen met hypertensieve aandoeningen in de
zwangerschap.

Conclusie
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De incidentie van eclampsie in Nederland is bij
gebruik van een uniforme definitie nog steeds
tweemaal zo hoog in vergelijking met het Verenigd
Koninkrijk. Deze analyse suggereert dat gedurende
de onderzochte periode, eclampsie in Nederland
minder effectief werd voorkomen. Hierbij werd er
minder gebruik gemaakt van antihypertensiva en
lijkt er een langer interval tot het bereiken van een
stabiele conditie van patiënt.
Uit deze analyse blijkt dat stabilisatie en rigoureuze
behandeling van hypertensie direct na eclampsie
dient te starten en dat hierbij het interval tussen
eclampsie en bevalling een integraal onderdeel moet
zijn van de klinische besluitvorming.
Sinds de LEMMoN-studie en andere publicaties over
maternale morbiditeit is er veel aandacht geweest
voor een striktere handhaving van bestaande protocollen en training in acute verloskundige com-

plicaties. Tot op heden zijn er geen nieuwe studies
verricht naar de incidentie van eclampsie en weten
we dus niet of deze veranderingen in management
hebben geleid tot een afname in de incidentie van
eclampsie. Sinds september 2013 zijn we in Nederland gestart met de NethOSS (Netherlands Obstetric
Surveillance System; www.nethoss.nl). Dit is een
landelijke registratie in navolging van de UKOSS in
Engeland. Via een geautomatiseerd systeem wordt
elk ziekenhuis maandelijks verzocht casus van
eclampsie, cardiac arrest en vruchtwaterembolie
te registreren. Vervolgens worden de patiëntgegevens verzameld en zal worden gekeken of de incidentie van eclampsie daadwerkelijk is gedaald. Een
dergelijk registratiesysteem kan in de toekomst ook
worden gebruikt om andere vormen van maternale
morbiditeit of zeldzame aandoeningen in de zwangerschap te onderzoeken.
Deze studie toont aan dat internationale vergelijkingen van data op individueel niveau van cruciaal
belang zijn voor de verbetering van management van
ernstige (zeldzame) maternale morbiditeit en mortaliteit. Registratie van maternale mortaliteit en maternale morbiditeit geeft indicatoren van de kwaliteit
van de door ons geleverde perinatale zorg. Registratie wordt gepropageerd door de landelijke registratie
van maternale morbiditeit (NethOSS) en door internationale vergelijking en samenwerking zoals die
binnen de INOSS.27
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Samenvatting
Achtergrond: Vergelijking van de incidentie van
eclampsie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk doet vermoeden dat de incidentie in Nederland
hoger is. Echter, door gebruik van verschillende definities kon dit niet betrouwbaar worden vastgesteld.
Opzet: De gegevens van twee landelijke studies
(LEMMoN 2004 – 2006; UKOSS 2005-2006) werden gebruikt om een gemeenschappelijke dataset te
maken van individuele patiëntgegevens.
Resultaten: Bij gebruik van een uniforme definitie is
de incidentie van eclampsie in Nederland tweemaal
hoger ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk (RR
1.,94, 95 % CI 1,6 – 2,4). Het aantal vrouwen met
pre-eclampsie voorafgaande aan eclampsie was vergelijkbaar tussen beide landen, evenals het aantal
vrouwen dat magnesiumsulfaat kreeg in de hoop een
eclampsie te voorkomen. De Nederlandse vrouwen
hadden een fors hogere diastolische bloeddruk en
kregen daarbij minder anti-hypertensiva ter behandeling van hypertensie. Tevens was er een langer
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interval tussen eclampsie en de bevalling in Nederland in vergelijking tot het Verenigd Koninkrijk.
Conclusie: Uit deze analyse blijkt dat bij een striktere handhaving van de reeds bestaande protocollen
er mogelijk casus van eclampsie voorkomen hadden
kunnen worden. Om vast te stellen of de recente toegenomen bewustwording van hypertensieve complicaties en een actiever beleid bij pre-eclampsie hebben geleid tot een daling van de incidentie, dient er
opnieuw een landelijke registratie te worden verricht.
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Summary
Background: Direct comparison of the incidence of
eclampsia between the Netherlands and the United
Kingdom suggests a higher incidence in the Netherlands. This difference is possibly due to differences in
definitions used for eclampsia.
Methods: Data from two nationwide registrations
(LEMMoN 2004-2006; UKOSS 2005-2006) were used
to compile an aggregated dataset using individual
level patient data.
Result: When using a uniform definition, the incidence of eclampsia is twice as high in the Netherlands compared to the UK (RR 1.94, 95 % CI 1.6 – 2.4).
The number of women with a preceding diagnosis
of pre-eclampsia were comparable between both
countries, as was the number of women who were
prescribed magnesium sulfate in order to prevent
eclampsia. The women in the Netherlands had a

higher maximum diastolic blood pressure compared
to the UK and were prescribed significantly less antihypertensive medication. Furthermore, the interval
between eclampsia and delivery was significantly
longer in the Netherlands compared to the UK.
Conclusion: This analysis shows that stricter adherence to already existing guidelines could possibly
have prevented some cases of eclampsia. To determine whether the recent increased awareness of possible complications of hypertensive disease of pregnancy and a more active management of women with
pre-eclampsia have led to a decrease in incidence, a
new nationwide registration of eclampsia is imperative.
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Inleiding
In Nederland is één op de duizend zwangerschappen
geassocieerd met een vorm van kanker. De behandeling van deze patiënten vergt een multidisciplinaire aanpak van onder andere een oncoloog, een
gynaecoloog, een kinderarts en een radiotherapeut
waarbij gestreefd wordt naar een optimale maternale en foetale uitkomst. In figuur 1 staat de verdeling van de verschillende vormen van kanker die het
meeste voorkomen in de zwangerschap. Dit zijn geen
zwangerschapsspecifieke kankers, maar de soorten
kanker die voorkomen bij jonge vrouwen. Het is duidelijk dat vrouwen met een mammacarcinoom de
grootste groep vormen (42 %).1
Ook gynaecologische kanker kan zich openbaren in
de zwangerschap. Van alle maligniteiten die gevonden worden tijdens de zwangerschap is 10 % een cervixcarcinoom. Andere vormen van gynaecologische
kanker zijn zeldzamer, zoals eierstokkanker (6 %) of
worden zeer incidenteel gezien in de zwangerschap
zoals endometrium-, vulva- of vaginacarcinoom.
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Symptomen die bij kanker passen zoals vermoeidheid, buikpijn, misselijkheid, verminderde eetlust en
malaise, zijn ook vaak aanwezig in de zwangerschap.
Lichamelijk onderzoek kan bemoeilijkt worden en
de concentratie van veel tumormarkers is anders tijdens de zwangerschap.2 De drempel om aanvullend
onderzoek te doen tijdens de zwangerschap is soms
hoger.
Als de diagnose kanker gesteld is, dient stadiëring
van de ziekte net zo zorgvuldig te worden verricht als
bij een niet-zwangere patiënte. Echter, niet elke vorm
van beeldvorming kan op ieder moment in de zwangerschap worden toegepast. Mogelijke risico’s bij
hoge stralingsbelasting zijn congenitale afwijkingen,
miskraam en een verhoogde kans op maligniteit op
kinderleeftijd. De drempel voor de dosering van straling waaraan een foetus blootgesteld kan worden is
ongeveer 100mGy.3 De meeste radiologische onder-

zoeken veroorzaken minder stralingsbelasting, vaak
minder dan <0,01mGy, zeker met afscherming van de
buik. Zelfs een foto van het bekken of de buik is zelden meer dan 5mGy, leidend tot een kans van <1 %
op misvormingen. Alleen als meerdere röntgenfoto’s
noodzakelijk zijn of combinaties van verschillende
onderzoeken, is het belangrijk om de totale straling
te berekenen. Onderzoek met radionucleotiden zoals
botscans of PET-scans worden alleen uitgevoerd als
ze het klinisch beleid beïnvloeden omdat deze duidelijk hogere stralingsbelasting geven (19mGy).4 CTscans worden meestal afgeraden ook al is er in grote
studies geen verschil in de incidentie van kinderkanker gevonden. Een MRI is niet schadelijk, maar
in het eerste trimester kan beter geen joodhoudend
contrastmiddel worden gegeven omdat dit de foetale
schildklier kan beïnvloeden.5

Therapie
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk de standaard oncologische behandeling in de zwangerschap
te geven omdat dan de prognose niet slechter lijkt te
zijn ten opzichte van een niet-zwangere vrouw.6 Of
dit kan, hangt mede af van zwangerschapsduur, de
levensvatbaarheid van het ongeboren kind en het
risico voor de moeder als behandeling wordt uitgesteld. Uiteraard zijn het stadium en de prognose
van de kanker van belang. Soms is het nodig om een
vroege zwangerschap af te breken om de standaardbehandeling te kunnen starten.
Chirurgie
Een operatie in de zwangerschap is mogelijk mits,
afhankelijk van de termijn, bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen.7 De grootste risico’s zijn
een premature bevalling of een miskraam.
Verschillende anaesthetica zijn bewezen veilig voor
de foetus.8 Na twintig weken zwangerschap moet
de vrouw bij iedere ingreep in left lateral tilt worden
gelegd om compressie van de vena cava te voorkomen en de cardiale preload te bewaren.
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Figuur 1. Meest voorkomende maligniteiten in de zwangerschap. Bron: UZ Leuven Cancer in Pregnancy registration database (www.cancerinpregnancy.org)

Buikoperaties worden bij voorkeur in het tweede trimester gepland omdat de a-priorikans op een miskraam dan kleiner is en de baarmoeder nog niet zo
groot is. Laparoscopie kan in de zwangerschap veilig worden uitgevoerd door een ervaren laparoscopist, liefst < 20-24 weken amenorroeduur. Operatieve
ingrepen in andere lichaamsdelen worden zelden
bemoeilijkt door zwangerschap. Het toedienen van
weeënremmers na de operatie is nog een onderwerp
van discussie, maar dit kan worden overwogen als
manipulatie van de baarmoeder onvermijdelijk is.
Chemotherapie
Zwangerschap werd vroeger beschouwd als een contra-indicatie voor chemotherapie. De laatste decennia is gebleken, dat dit in bepaalde gevallen toch
mogelijk is. De schadelijkheid van chemotherapeutica voor de foetus is afhankelijk van de (combinatie van) middelen en de zwangerschapsduur. Indien
er vlak na de conceptie chemotherapie wordt toegediend, zal een beschadigde embryo frequent leiden
tot een miskraam. Het wordt afgeraden om chemotherapie te starten tijdens de organogenese (tussen
drie en negen weken), gezien de verhoogde kans op
congenitale afwijkingen.9 Van sommige chemotherapeutica weten we inmiddels meer door registratie
van zwangeren die het middel hebben gebruikt en
dierexperimenteel onderzoek bij primaten. Hieruit
blijkt dat verschillende chemotherapeutica de placenta kunnen passeren. Afhankelijk van de farmacologische eigenschappen bereikt 0 - 57 % van de chemotherapie het kind.10 Platinaderivaten en taxanen
zijn al in lage dosering bij de foetus aantoonbaar.
Follow up bij vijftig kinderen die antenataal aan
anthracyclines werden blootgesteld, toonde een normaal echocardiogram en cardiale functie.11
Door de fysiologische veranderingen van de zwangerschap is de farmacokinetiek van chemotherapeutica

anders. In de loop van de zwangerschap neemt het
plasmavolume met 45 % en de cardiac output met
50 % toe, dit leidt tot verhoogde perfusie van lever
en nieren. Daarnaast wordt het metabolisme van
chemotherapeutica tijdens de zwangerschap beïnvloed, met soms inactivatie en soms juist het ontstaan van meer actieve metabolieten. Bij zwangere
bavianen en vrouwen is aangetoond dat taxanen en
platina hierdoor in een lagere concentratie aanwezig zijn.12 Opvallend is ook de verminderde toxiciteit
die zwangeren ervaren. De klinische consequenties
hiervan zijn onbekend. Vooralsnog worden zwangere vrouwen behandeld met dezelfde doseringen als
niet-zwangere. In grote lijnen lijkt de prognose vergelijkbaar met die van de niet-zwangere vrouw,6 maar
grote series over gynaecologische maligniteiten ontbreken.
Het starten van chemotherapie na 35 weken wordt
afgeraden vanwege de kans op beenmergsuppressie
tijdens de partus. Borstvoeding wordt afgeraden tijdens en kort na de chemotherapie.
Radiotherapie
Radiotherapie voor het cervixcarcinoom is niet verenigbaar met een doorgaande zwangerschap. Als
radiotherapie geïndiceerd is, dient uitstel van de
behandeling of beëindigen van de zwangerschap
besproken te worden.13 Als besloten wordt de zwangerschap te termineren, kan een curettage of medicamenteuze afbreking worden verricht, maar omdat
radiotherapie, gericht op de cervicale regio, tijdens
de zwangerschap infaust is voor de foetus, zal dit
ook spontaan leiden tot een miskraam.
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Orgaanpathologie
Cervix
De behandeling van een cervixcarcinoom is afhankelijk van het stadium van de ziekte, de zwangerschapsduur, en de wens van de patiënte tot het
behoud van de zwangerschap. Er zijn geen grote
studies gedaan naar de behandeling van cervixcarcinoom tijdens de zwangerschap. Een beleid
dat afwijkt van de standaardbehandeling moet
beschouwd worden als experimenteel. Stadium-IA1cervixcarcinoom kan behandeld worden met een
conisatie. Voor carcinomen < 2 cm, zonder lymf
angioinvasieve groei en met negatieve klieren kan
een conisatie van de cervix volstaan.14 Indien er
lymfkliermetastasen blijken te zijn, is verder uitstellen van de behandeling niet raadzaam en moet geadviseerd worden de zwangerschap af te breken. Voor
tumoren groter dan twee centimeter kan tijdens de
zwangerschap neoadjuvante chemotherapie in de
vorm van paclitaxel-carboplatinum worden toegediend.15 Een alternatief is om een lymfklierdissectie
te doen en therapie af te laten hangen van de aanwezigheid van lymfkliermetastasen. Afhankelijk van
zwangerschapsduur en respons zal chemotherapie
gevolgd worden door een conisatie of cervixamputatie dan wel sectio caesarea gevolgd door de standaardbehandeling (Wertheim of chemoradiatie).
In de literatuur zijn vier miskramen beschreven na
negen abdominale trachelectomieën, en tenminste
twee miskramen na tien vaginale trachelectomieën.16
Deze ingreep heeft vooralsnog geen plaats in de
behandeling van cervixcarcinoom tijdens de zwangerschap.
Een vaginale partus wordt afgeraden om verspreiding
van tumor en recidieven in het episiotomielitteken te
voorkomen. Bij een sectio moet een corporele incisie
worden overwogen om afstand tot de cervicale regio
zo groot mogelijk te houden.

Endometrium
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Het tegelijkertijd voorkomen van een intra-uteriene
zwangerschap en een endometriumcarcinoom is
uitermate zeldzaam. Er zijn enkele casus beschreven.17 Het betreft meestal zwangerschappen waarvoor in het eerste trimester een curettage wordt uitgevoerd en histologisch onderzoek dan onverwacht
een endometriumcarcinoom aantoont. De standaardbehandeling is een uterusextirpatie met adnexextirpatie. Succesvolle fertiliteitssparende chirurgische en
hormonale therapieën zijn beschreven.18

Vulva
Vulvacarcinoom bij premenopauzale vrouwen is
zeldzaam. Tijdens de zwangerschap kan de standaardbehandeling toegepast worden bestaande uit
een radicale lokale excisie met sentinel-nodeprocedure of inguinofemorale lymfadenectomie.19 Er zijn

weinig data over de sentinel-nodeprocedure tijdens
de zwangerschap, maar op grond van beschreven
casuïstiek bij mammacarcinomen en melanomen
lijkt de procedure veilig te zijn. Er is één patiënte
beschreven met vulvacarcinoom tijdens de zwangerschap waarbij de sentinel-nodeprocedure werd toegepast.20 Marges moeten voldoende ruim zijn, zodat
postoperatieve radiotherapie vermeden kan worden.
Bij inguinale lymfekliermetastasering is adjuvante
radiotherapie onvermijdelijk. Dit dient zonder uitstel
gestart te worden en een zwangerschapsafbreking is
dan ook geïndiceerd in het eerste en tweede trimester. In het derde trimester wordt een partus aangeraden middels sectio caesarea om een recidief ter
plaatse van het episiotomielitteken te vermijden21,
gevolgd door radiotherapie postpartum.
Hemostase is soms moeilijker door veneuze stuwing in
het bekken. Gecompliceerde wondgenezing, littekenvorming en een periurethrale of perianale incisie zijn
relatieve contra-indicaties voor een vaginale partus.

Vagina
Vaginacarcinoom in de zwangerschap is zeer zeldzaam. In een review waarin twaalf zwangeren met
een vaginacarcinoom worden beschreven, hebben
slechts vier patiënten de ziekte overleefd i.v.m. zeer
snelle ziekteprogressie en zijn er slechts drie levendgeboren kinderen.22 Omdat radiotherapie vaak een
essentieel onderdeel vormt van de behandeling, zal
direct tot beëindigen van de zwangerschap worden besloten. Lokale excisie is mogelijk bij kleine
oppervlakkige laesies waar ook buiten de zwangerschap voor chirurgische therapie zou zijn gekozen en
lymfkliermetastasen zijn uitgesloten. Bij gevorderde
zwangerschappen zal voor een sectio caesarea worden gekozen.

Ovarium
Ovariële cystes in de zwangerschap zijn meestal
goedaardig. De kans op een maligniteit wordt
geschat op ongeveer 6 %. Epitheliale tumoren zijn
het meest voorkomend, maar kiemceltumoren en
sexcord-stromaceltumoren zijn beschreven. Echografische beoordeling is belangrijk bij het opstellen
van een differentiaaldiagnose en het bepalen van
beleid. Tumormarkers kunnen fluctueren tijdens de
zwangerschap en zijn alleen nuttig indien sterk afwijkend.2 Na echogeleide drainage is de kans op recidief groot, de sensitiviteit van het cytologisch onderzoek matig23 en bestaat er een risico op spill.
Bij kiemcel- en sexcord-stromatumoren tijdens de
zwangerschap kan worden volstaan met een unilaterale adnexextirpatie. Lymfadenectomie is alleen
nodig bij vergrote lymfeklieren. Postpartum kan
beoordeeld worden of completeren van de stadiëring
aangewezen is. Voor hogere stadia of nondysgerminomen bestaat er een indicatie voor adjuvante chemotherapie.
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De behandeling van een borderlinetumor in de zwangerschap bestaat uit een unilaterale adnexextirpatie.
Afhankelijk van de grootte van de tumor en van de
zwangerschapsduur kan dit laparoscopisch of laparotomisch worden gedaan of worden gecombineerd
met een sectio caesarea.
De prognose en behandeling van een epitheliaal ovariumcarcinoom is afhankelijk van stadium en differentiatiegraad. Bij verdenking op een vroegstadium
ovariumcarcinoom, kan tijdens de zwangerschap
een volledige stadiëring met adnexextirpatie, oment
ectomie, peritoneumbiopten en lymfkliersampling
worden verricht. Indien er niet volledig gestadieerd
kan worden, kan dit eventueel postpartum gecompleteerd worden. Bij hogere stadia of graad-3-tumoren, wordt de behandeling aangevuld met adjuvante
chemotherapie. Er zijn case reports over de behandeling van een gevorderd ovariumcarcinoom tijdens
de zwangerschap.24 De ingestelde behandeling varieerde van primaire debulking met gelijktijdig zwangerschapsterminatie/sectio caesarea, tot chirurgie
en chemotherapie tijdens de zwangerschap gevolgd
door verdere chirurgie postpartum. Indien een gemetastaseerd ovariumcarcinoom wordt vastgesteld voor
twintig weken amenorroeduur, is uitstel van behandeling niet raadzaam en is primaire debulking met
zwangerschapsterminatie gevolgd door adjuvante
chemotherapie eerste keuze. Na twintig weken kan
behoud van de zwangerschap overwogen worden
door neoadjuvante chemotherapie te starten gevolgd
door een intervaldebulking postpartum.

Zwangerschap en bevalling
Een zwangerschap die gecompliceerd wordt door
kanker is een hoogrisicozwangerschap vanwege
geneesmiddelengebruik en risico van prematuriteit en mogelijk groeiretardatie. Begeleiding moet in
overleg met een gespecialiseerd centrum gebeuren.
Tijdens de zwangerschap moet gelet te worden op
veiligheid van pijnstillers, anti-emetica en cortico
steroïden. NSAID’s worden liever niet gegeven omdat
deze kunnen leiden tot vroegtijdige sluiting van de
ductus Botalli en mogelijk pulmonale hypertensie
bij de neonaat. Indien paracetamol onvoldoende
effect heeft, kunnen (kortdurend) opiaten gegeven
worden. Als anti-emetica kunnen meclozine (antihistaminicum), metoclopramide (dopamine-antagonist) en Ondansetron (5-hydroxytryptamine receptor
3-antagonist) gegeven worden.25 Methylprednisolon
en hydrocortison worden gemetaboliseerd in de placenta, hierdoor is de foetale expositie laag, en wordt
hieraan de voorkeur gegeven boven betamethason
en dexamethason.
Prematuriteit komt vaker voor bij vrouwen die chemotherapie tijdens de zwangerschap hebben gehad.
Meestal door inleiding van de baring op medische
indicatie, maar ook door toename van het aantal
spontane partus.11 Uit langetermijnfollow-up blijkt

dat prematuriteit, meer dan blootstelling in utero
aan chemotherapie, nadelige gevolgen heeft voor
de ontwikkeling van het kind.11,12 Prematuriteit dient
daarom indien mogelijk vermeden te worden.

Conclusie
Gynaecologische kanker in de zwangerschap vergt
een multidisciplinaire benadering. Afhankelijk van
het stadium en de zwangerschapsduur wordt een
behandelplan opgesteld waarbij zowel de maternale
als foetale belangen moeten worden meegewogen.
Registratie van zwangeren met kanker is essentieel
om vragen over diagnostiek en therapie in de toekomst beter te kunnen beantwoorden. In Nederland
is er een Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap
waarin o.a. internist-oncologen, gynaecologen, radiotherapeuten en kinderartsen vertegenwoordigd zijn.
Deze groep kan worden geconsulteerd voor geïndividualiseerd advies gebaseerd op ervaring en de
beschikbare wetenschappelijk literatuur.
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Samenvatting
Ongeveer 1 op de 1000 zwangerschappen is geassocieerd met een vorm van kanker. Het mammacarcinoom is de meest frequent voorkomende
maligniteit bij zwangeren, gevolgd door de gynaecologische tumoren, huidtumoren en hematologische maligniteiten. Van de gynaecologische
tumoren is het cervixcarcinoom en daarna het
ovariumcarcinoom de meest voorkomende. Over
endometriumcarcinomen, vulvacarcinomen en
vaginacarcinomen is wel casuïstiek bekend, maar
ontbreken grotere series. Een multidisciplinaire
behandeling met zorgvuldige afweging van de
maternale en foetale belangen is essentieel. Afhankelijk van het stadium van de tumor en het trimester van de zwangerschap kan een behandelplan
worden opgesteld, dat zoveel mogelijk de standaard behandeling voor de betreffende tumorsoort
volgt. Behandeling met chemotherapie is een reële
optie en er hoeft niet altijd een zwangerschapsafbreking verricht te worden.
Trefwoorden
gynaecologische kanker, zwangerschap, diagnostiek, behandeling, adviesgroep
Summary
About 1 in 1000 pregnancies is associated with cancer. The majority of patients are pregnant women
with breast cancer, followed by gynaecological,
skin and hematological malignancies. The most
frequent occurring gynaecological malignancies in
pregnant patients are cervical and ovarian cancers.
Endometrial cancer and carcinomas of the vulva
and vagina are very rare and only reported in case
reports. A multidisciplinary team is essential to
balance the maternal and fetal interests. Depending on the stage of the tumor and the gestational
age, a treatment plan should be formulated following the standard treatment regimens as much as
possible.
Keywords
Cancer in pregnancy, gynaecological malignancy,
treatment options
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De vraag naar reconstructie na vrouwelijke
genitale verminking (VGV) in Nederland, lijkt te
groeien door de emancipatie en participatie van
de Afrikaanse vrouwen in onze samenleving. In
Nederland zou het gaan om een groep van 30.000
vrouwen waarvan een gedeelte met deze zorgvraag zal komen. Het verzoek om reconstructie is
een complex vraagstuk. Alhoewel deze vrouwen
de operatie willen, is er altijd een spanningsveld
met hun achterban en cultuur.1,2,3,4

Definitie
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, zonder medische noodzaak, ingebed in een
culturele en sociale context.1 Hierbij wordt een deel
of het geheel van de vrouwelijke genitalia externa
en clitoris weggesneden. Ongeveer 140 miljoen vrouwen op de wereld zijn besneden. Meer dan 3 miljoen
meisjes lopen het risico om besneden te worden.1
Besnijdenis vindt meestal plaats in de leeftijd tussen
4 en 12 jaar. De leeftijd is afhankelijk van lokale tradities en omstandigheden, maar meestal vóór de eerste menstruatie.
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Besnijdenis bij jonge vrouwen (figuur 1 a-d)
Volgens de WHO zijn er vier vormen van VGV
Type 1 Gedeeltelijke of totale verwijdering van de
clitoris, en/of de voorhuid (clitoridectomie).
Type 2 Gedeeltelijk of totale verwijdering van de
clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder
verwijdering van de grote schaamlippen (excisie).
Type 3 Vernauwen van de vaginale opening door
wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine
schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met verwijdering van de clitoris (infibulatie).
Type 4 Alle andere schadelijke handelingen aan
de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische
redenen, zoals prikken, piercen, kerven, schrapen en
wegbranden.1

Gezondheidsrisico's
De kans op complicaties is bij VGV reëel aanwezig,
zowel op de korte termijn als op de lange termijn.
Bij infibulatie komen de meeste klachten voor. Ver-

der kunnen zowel de ervaring van de besnijdenis als
wel de gevolgen ervan ook psychische klachten en
seksuele problemen veroorzaken.

Mondiale Bewustwording VGV
Sinds de jaren 80 is er een groeiende erkenning voor
VGV als schending van de rechten van het kind. Het
Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan,
waarin lidstaten worden opgeroepen om landelijk
beleid te ontwikkelen voor het hele traject van preventie, signalering en nazorg. Uiteindelijk nam Het
Europees Parlement op 14 juni 2012 een resolutie aan
over het uitbannen van genitale verminking van vrouwen. Op 20 december 2012 werd tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties unaniem
ingestemd met een resolutie die oproept tot een
wereldwijd verbod op meisjes- en vrouwenbesnijdenis. Hiermee is VGV een 'schending van de Mensenrechten' geworden.

VGV in Nederland
VGV is in Nederland strafbaar als vorm van kindermishandeling. Er staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar op of een geldboete van maximaal
€ 76.000. Jaarlijks zijn er veertig tot vijftig meisjes
in Nederland die at risk zijn om besneden te worden.5 80% van de meisjes in Nederland die het risico
lopen besneden te worden, is afkomstig uit Somalië
en Egypte. Verder blijken in Nederland naar schatting
dertigduizend vrouwen te wonen die besneden zijn.
80 % van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte,
Ethiopië/Eritrea en de Koerdische autonome regio
in Irak. Het merendeel van hen is tussen de twintig
en vijftig jaar. Aangezien VGV medische en psychosociale klachten kan veroorzaken, is het een groep
die aandacht verdient van de gezondheidszorg. Ons
overheidsbeleid is een combinatie van voorlichting,
preventie en repressie.

Medische zorg
Vrouwelijke genitale verminking kan allerlei problemen veroorzaken. De kans op medische complicaties
is groot, zowel meteen na de besnijdenis als jaren
later. Voor veel vrouwen hangen de klachten ten
gevolge van besnijdenis niet samen met de besnijde-

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

Figuur 1a. Normale vrouwelijke genitale anatomie

Fig 1b. Type 1 vrouwelijke genitale verminking

Fig 1c. Type 2 vrouwelijke genitale verminking

Fig 1d. Type 3 vrouwelijke genitale verminking

nis, maar behoren zij bij het vrouwzijn in hun culturele context. Vaak gaat dit samen met onbekendheid
met het menselijk lichaam en menselijke functies.
Voorlichting over het menselijk lichaam en seksualiteit behoeft daarom aandacht.
Directe gevolgen zijn ondermeer: extreme pijn
(als de ingreep zonder verdoving plaatsvindt),
mictieklachten, overmatig bloedverlies, infectiegevaar, HIV-besmetting en kans op overlijden.1

besnijdenis ondergingen minder zin hebben in seks.
Door aan de ene kant de pijn en aan de andere kant
het gebrek aan gevoel, beschrijven sommige vrouwen het hebben van seks als verkracht worden.
Defibulatie, het vergroten of openknippen van de
introïtus vindt doorgaans plaats door de gynaecoloog tijdens de bevalling. Herinfibulatie, het opnieuw
aan elkaar hechten van de resterende delen van de
schaamlippen, waardoor de vaginale opening weer
verkleind wordt, is in Nederland verboden.

Gevolgen op lange termijn zijn dyspareunie, verlies
seksuele functie en gevoel, menstruatieklachten,
urineweginfectie, chronische pijn onder in de buik,
infertiliteit door infecties, littekenvorming, obstetrische complicaties, fistelvorming met incontinentie
voor urine en faeces en ook in latere fase psychische
en sociale problemen.1,2,4
Een deel van de besneden vrouwen geeft aan zich
te schamen om naar de dokter te gaan omdat ze
bang zijn dat de dokter naar hun geslachtsdelen gaat
kijken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat VGV
grote gevolgen kan hebben voor de relatie met de
partner. Sommige vrouwen hebben moeite om een
relatie aan te gaan. Of ze zijn bang dat de partner
geen rekening houdt met hun seksuele beperkingen.
Daardoor gaat het hebben van seks voor hun gevoel
moeizaam. Pijn, maar ook angst voor de pijn maakt
dat een substantieel deel van de vrouwen die een

Genitale reconstructie de volgende stap
Door de kansen en de mogelijkheden van hun
nieuwe thuisland en ook de persoonlijk ontplooiing rijst bij een groep besneden vrouwen in Nederland de vraag om reconstructie. Bij een reconstructieve operatie wordt de anatomie van de genitalia
externa voor zover dat mogelijk is, weer hersteld.
Hierbij wordt de 'techniek van Foldes' gevolgd met
enige modificaties.6,8,9 Om de clitoris te reconstrueren wordt het nog aanwezige clitorisweefsel met de
bijbehorende zenuwvoorziening vrijgeprepareerd uit
het littekenweefsel en gerepositioneerd waardoor
dit orgaan weer zichtbaar en beter tastbaar wordt.
Om nieuwe schaamlippen te reconstrueren, wordt
meestal de bilhuid van de patiënte gebruikt .
Men moet zich daarbij realiseren dat operatieve
interventie geen garantie is voor fysiek en emotio-
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Figuur 2. Preoperatief.

Figuur 3. Peroperatief.

neel herstel en dat dit type behandeling niet alleen
specifieke expertise vraagt van de kant van de operateur maar parallel hieraan ook specifieke expertise op het psychosociale vlak. Bij twijfel dient voor
nadere diagnostiek en behandeling een psycholoog,
een seksuoloog of een maatschappelijk werker bij de
behandeling te worden betrokken.
Ervaringen in het buitenland bij vrouwen die besneden zijn, laten zien dat door een operatieve ingreep
waarbij clitorisreconstructie plaats vond, 72-75 % van
deze vrouwen na achttien maanden normaal seksueel kan functioneren.6,8,9

Vergoeding
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Omdat het voor Nederland een nieuwe zorgvraag
betreft, zijn de zorgverzekeraars huiverig en zeer
terughoudend met de vergoeding hiervan. Vaak ontstaat er ook een Babylonische spraakverwarring met
labia-minorareductie.14 Alhoewel de meeste medisch
adviseurs welwillend zijn, komen ze toch in een
spagaat met juridisch kaders van verminking in de
zorgverzekeringswet. Volgens de College voor Zorgverzekeringen (CvZ) is er sprake van verminking in
geval van ernstige misvorming die direct in het oog
springt. Met het begrip verminking wordt gedoeld op
verworven aandoeningen zoals: misvormingen door
brandwonden; misvormingen aan de handen door
rheumatoïde arthritis; misvormingen door verlammingen van de aangezichtszenuw; amputatie van
ledematen of geamputeerde mammae. Ondanks het
feit dat het VGV een schending van de Mensenrechten is, is dit volgens de CVZ-richtlijnen nog geen verminking. En hier wringt de schoen. De keuze tussen
handelen naar de geest van de wet of de letter, wordt
dan een discretionaire bevoegdheid van het individu.
Soms vergoeden zorgverzekeraars op basis van een
individuele coulanceregeling en soms ook niet. Deze
situatie is zeer onwenselijk en belastend voor deze
patiënten die al veel schroom, leed en groepsdruk
hebben moeten overwinnen om met deze hulpvraag
te komen. Het lijkt of de Nederlandse maatschappij
een gemengd boodschap uitzendt: je mag niet besnijden maar je mag het ook niet ongedaan maken.

Figuur 4. Direct postoperatief.

Verantwoorde en adequate zorg
Normaliter wordt een behandeling voor beoordeling
voorgelegd aan het CvZ. Het CvZ toetst aan de hand
van wet- en regelgeving of de zorg tot het basispakket behoort. Geneeskundige zorg moet voldoen aan
twee criteria: het moet gaan om zorg zoals professionals die ‘plegen te bieden’ en de zorg moet voldoen aan ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’. ’Met 'plegen te bieden' wordt bedoeld dat de
beroepsgroep zelf de zorg rekent tot het aanvaarde
scala van zorg.
Om te bepalen of zorg aan de 'stand van wetenschap
en praktijk' voldoet, volgt het CvZ de principes van
evidence based medicine. Bij deze methode gaat
het om het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig
gebruikmaken van het beste beschikbare bewijsmateriaal. Het CvZ hanteert als uitgangspunt dat voor
een positieve beslissing medisch-wetenschappelijke
gegevens met een zo hoog mogelijke bewijskracht
aanwezig moeten zijn. Het CVZ gebruikt voor zijn
beoordeling in principe alleen gepubliceerde en peerreviewed literatuur.
Het feit dat de vraag naar en het aanbod van deze
zorg in Nederland thans nog zeer beperkt is, betekent niet dat het om experimentele chirurgie gaat.
Er is binnen Europa genoeg professionele informatie
beschikbaar, zij het op kleine schaal. De reconstructie voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en de
praktijk’ en geldt als verantwoorde en adequate zorg
in de kring van beroepsgenoten. Gezien de maatschappelijk relevantie en de wens van WVS om VGV
te bestrijden, verdient deze behandeling de volle
aandacht van CvZ.
Sinds vorig jaar is een werkgroep van gynaecologen
en plastisch chirurgen bezig geweest om een richtlijn te schrijven aangaande voorwaarden waaronder
de chirurgisch behandeling van deze patiënten dient
plaats te vinden. Deze richtlijn ligt ter goedkeuring
bij de beide wetenschappelijke verenigingen. Vooruitlopend op de goedkeuring van de NVPC en de NVOG
zijn er Kamervragen gesteld. De minister heeft toegezegd dat de hersteloperaties bij vrouwen met VGV
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onder de zorgverzekeringenwet zal komen te vallen
nadat de richtlijn is goedgekeurd door de beroepsverenigingen.12,13

Conclusie
De opname en de operatie dienen vanuit een
medisch en ethisch oogpunt vergoed te worden uit
de basisverzekering omdat het een reconstructieve
ingreep betreft. Temeer omdat wij allen van mening
zijn dat VGV een misdaad is tegen de mensheid en in
Nederland bovendien strafbaar is. De overheid zal in
samenwerking met de beroepsverenigingen proactief
de volgende stap moeten zetten door het verrichten
van genitale reconstructie te faciliteren. Een gereconstrueerde vrouw zal haar dochters nooit laten besnijden. Een betere borging is niet denkbaar.
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Lessen uit het verleden

De baring inleiden met een ballonkatheter
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dr. J.H. Schagen van Leeuwen gynaecoloog, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

In Nederland wordt nu 22 % van alle bevallingen
ingeleid.1 Om de kans op een succesvolle inleiding
te vergroten, wordt meestal eerst rijping van de cervix nagestreefd. Hiervoor zijn prostaglandine-E1- en
E2-analogen jarenlang het meest gebruikt. Deze middelen zijn echter zonder vergelijkend onderzoek met
de tot dan toe vigerende methodes, waaronder de
mechanische inleiding met een ballonkatheter, geïntroduceerd. Een omissie die de recente PROBAATstudie deels hersteld heeft.2 Daarbij werd het effect
en de veiligheid van een transcervicale foleykatheter
vergeleken met vaginale prostaglandine-E2-gel.
PROBAAT toonde aan dat de ballonkatheter de
methode van eerste keuze is om de baring in te leiden bij vrouwen met een onrijpe cervix. De ballonkatheter is daarmee 'terug van weggeweest'. Het feit
evenwel dat in de PROBAAT-studie, zonder onderbouwing, een foleykatheter gebruikt wordt met een

ballonvolume van 30 cc, geeft aan dat men onvoldoende profiteert van ervaringen uit het verleden.
Ballonkatheters tot wel 450 cc werden veilig en
effectief gebruikt.3-8 Daarmee wordt de potentie die
de ballonkatheter heeft om de baring succesvol in
te leiden, nu wellicht onvoldoende benut. Dit vormt
voor ons de aanleiding om de zorgvuldig gedocumenteerde ervaringen bij 169 patiënten bij wie de baring
met een ballonkatheter werd ingeleid, ruim veertig
jaar na dato alsnog te presenteren.

Methode
Historische en geografische context
De eerste auteur (BS) werkte van 1960 tot 1968 als
vrouwenarts in een solopraktijk in het Streekziekenhuis te Gorinchem en van 1968 tot 1991 in een maatschap in het Diaconessenhuis in Eindhoven. Toen
BS zich in Gorinchem vestigde werd de verloskunde

342

Afb. 1. De kaart ‘condoomcatheter’ uit het diagnosesysteem. Onder de jaartallen zijn de nummers genoteerd
van patiënten die in dat jaar met een ballonkatheter werden ingeleid. Na het dicteren van de brief werden zo
alle diagnoses en complicaties d.m.v. het patiëntnummer op de bijbehorende diagnosekaart vastgelegd (tabel
1). Hoewel de katheter van een handschoen werd gemaakt, bleef de oude naam nog lang in gebruik.
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Tabel 1. Voorbeeld van één patiënt uit de gedigitaliseerde diagnoseregistratie (nr. 1667), bij wie de vierde
bevalling werd ingeleid m.b.v. een ballonkatheter (een normaal verlopen partus werd niet geregistreerd).
Patiëntnummer
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700
0166700

Jaar
1961
1961
1961
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965

Diagnosenummer
42220
42240
42250
42700
42270
70060
42270
70060
70070
72070
27720

in de regio vrijwel volledig bedreven door huisartsen, behoudens de sectio caesarea. Die werd door
de chirurg/gynaecoloog gedaan. Huisartsen waren
gewend om zelf in te leiden en deden thuis naast
stuitbevallingen ook tangverlossingen en versies en
extracties, waarbij zo nodig een collega-huisarts narcose gaf. Alleen de zwaarste pathologie werd, vaak
(te) laat, verwezen. Ook in het ziekenhuis was het
enige instrument om de foetale conditie te beoordelen de houten stethoscoop. Antenatale diagnostiek,
foetale bewaking en neonatale intensive care waren
nog toekomstmuziek. Een sectio was een risicovolle
ingreep, vooral vanwege de chloorethylethernarcose.
Die moest de operateur vaak zelf inleiden, omdat er
nog geen vaste anesthesist aan het ziekenhuis was
verbonden.
BS bleef tot 1968 de enige gynaecoloog in de wijde
omgeving. Er werden in die voorafgaande acht jaar
slechts 1408 vrouwen verwezen om klinisch te bevallen, het topje van de ijsberg. Onder hen 181 stuitgeboortes (14 %) en 97 dwarsliggingen (7 %). Het klinisch sectiopercentage in de Gorkumse jaren was 8,
de perinatale sterfte 6,9 %. ‘Wanverhouding’ door
rachitische bekkenvernauwing en zwangeren met
ernstige rhesussensibilisatie en herhaalde antepartumsterfte waren geen zeldzaamheid.8 Dan werd
geprobeerd om de baring prematuur in te leiden bij
36 à 37 weken, als het kind nog niet zo groot en de
schedel beter mouleerbaar was.
Om de baring in te leiden werd eind jaren 50 in de
Utrechtse universiteitskliniek een ‘condoomkatheter’
gebruikt, pas nadat een chemische inleiding zonder
resultaat bleef. Een condoom werd op een rubberen
maagsonde-achtige slang gebonden en met behulp
van een mandrijn tamelijk hoog ingebracht, tot in het
corpus uteri (placentalokalisatie was nog niet mogelijk). Het condoom werd vervolgens gevuld met ca.
200 cc fysiologisch zout.3 Uit een overzicht van vijftig
patiënten bleek dat daarbij vier maal een solutio placentae was opgetreden enkele uren na inbrengen.4
Tijdens zijn laatste opleidingsjaar in het St. Josephziekenhuis in Eindhoven bij J.L.H. Specken leerde

Omschrijving diagnose
Stuitligging (na 28ste week)
Uitwendige versie
Uitwendige versie gelukt
Hyperemesis
Bloedgroep antagonisme en antilichamen
Chemische inleiding v/d baring
Bloedgroep antagonisme en antilichamen
Chemische inleiding v/d baring
Inleiden v/d baring d.m.v. balloncatheter
(Kern)icterus met wisseltransfusie
Pessarium occlusivum

BS een ballonkatheter gebruiken die werd gemaakt
van de vinger van een stevige huishoudhandschoen
en een halfvaste blaaskatheter. Deze werd, gevuld
tot wel 450 cc, laag en onder lichte tractie bij het
ostium internum geplaatst. Het is niet bekend waar
deze methode oorspronkelijk is ontwikkeld. Nagestreefd werd dat de ballon pas zou worden uitgedreven bij (bijna) volkomen ontsluiting: de diameter van
een 450 cc ballon is (zonder vervorming) 9,5 cm. In
de praktijk bleek dit volume haalbaar zonder al te
veel problemen voor de vrouw en zonder dat de ballon kapot ging. BS ontdekte later dat ook het materiaal van een operatiehandschoen stevig en elastisch genoeg was. Dit type ballonkatheter heeft hij
gebruikt in Gorinchem (1960 t/m 1967)5 en in Eindhoven (1968 t/m 1974).
Werkwijze ballonkatheter
Gestart werd met een chemische inleiding in de
vorm van een Steinkuur (om 06.00 uur eenmalig 30 cc wonderolie en elk uur 100 mg kinine oraal
(totaal vier keer); vanaf 10.00 uur elk uur 2,5 E oxytocine intramusculair tot voldoende reactie, maximaal acht keer). Als dit niet aansloeg werd de volgende morgen een ballonkatheter ingebracht. Bij een
urgente indicatie werd de chemische inleiding overgeslagen. Om liggingsverandering van het kind te
voorkomen, legden verpleegkundigen eerst een sluitlaken aan. Er werd geen antibiotische profylaxe gegeven. De ballonkatheter werd op de verloskamer door
BS samengesteld. Van een steriele huishoud- of operatiehandschoen werd een stuk middelvinger afgeknipt. Deze werd met een steriele linnen draad op
een halfvaste blaaskatheter vastgebonden. De katheter was tevoren inwendig versterkt met een afgevijlde infuusnaald (om dichtbinden te voorkomen)
en gesteriliseerd. De kwaliteit van het rubber van de
handschoen was van groot belang, omdat deze vinger uitgerekt moest worden tot een volume tot 450 cc
met behoud van voldoende bolvorm en wandspanning. Via vaginaal toucher werd de ballon tot juist bij
het ostium internum gebracht en langzaam gevuld
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Tabel 2. Patiëntkenmerken bij de start van de inleiding van de baring met behulp van een ballonkatheter die
tot 450 cc werd gevuld (ter oriëntatie de getallen uit de PROBAAT-studie2).
Patiëntkenmerken

450ccballonkatheter
1960-1967
Gorinchem
(n=120)

450ccballonkatheter
1968-1974
Eindhoven
(n=49)

450ccballonkatheter
1960-1974
Totaal
(n=169)

foleykatheter
PROBAAT2

prostaglandine
E2-gel
PROBAAT2

(n=411)

(n=408)

Pariteit; n (%)
0

41 (36)

17 (46)

58 (38)*

268 (65)

263 (65)

≥1

79 (64)

32 (54)

111 (62)

143 (35)

145 (35)

38

38

38
(37,1-40,8) ‡

40,1
(38,3 - 41,2)

40
(38,3 - 41,3)

hypertensieve ziekte

49 (41)

25 (51)

74 (44)

140 (34)

140 (34)

zwangerschapsduur (weken);
mediaan (interkwartiele uitersten) †
Indicatie voor inleiding §; n (%)
rachitische bekkenvernauwing

42 (35)

3 (6)

45 (27)

0

0

bloedgroepantagonisme

21 (18)

8 (16)

29 (17)

0

0

diabetes (insuline-afhankelijk)

17 (14)

0 (0)

17 (10)

24 (6)

34 (8)

4 (3)

7 (14)

11 (7)

0

0

3 (3)

6 (12)

9 (5)

147 (36)

143 (35)

	intra-uteriene vruchtdood a.p.
serotiniteit
intra-uteriene groeivertraging

0

0

0

33 (8)

17 (4)

psychosociaal (electief)

0

0

0

28 (7)

23 (6)

oligohydramnion

0

0

0

32 (8)

27 (7)

overig

12 (10)

9 (18)

21 (12)

47 (11)

54 (13)

* 10 % missing values | † Dit onderzoek betrof patiënten met een zwangerschapsduur van 28 weken of meer. In de PROBAAT studie werden alleen
aterme patiënten geïncludeerd | ‡ 6 % missing values | § Meer dan één indicatie mogelijk; 1 % missing values | a.p. = antepartum

met 450 cc met methyleenblauw gekleurd fysiologisch zout op lichaamstemperatuur. Bij een tonische
uterus of een zeer onrijpe portio werd met 300 cc
begonnen en na twee uur waar nodig nog 150 cc
toegevoegd. De katheter werd onder lichte tractie
gebracht met een elastiek dat uit de basis van de
handschoen werd geknipt. Dit elastiek werd om de
katheterafsluitende Kocher geslagen en gefixeerd aan
de binnenzijde van de linkerknie. Als er niet binnen
enkele uren goede weeën ontstonden, werd bijgestimuleerd met oxytocine intramusculair. Als de ballon
werd uitgedreven was er 7 à 9 cm ontsluiting. Omdat
de weeën daarna vaak afnamen, werden op dat
moment als routine de vliezen gebroken en zo nodig
bijgestimuleerd.
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Diagnoseregistratie
Tijdens de 31 jaar dat BS als gynaecoloog werkzaam
was, zijn consequent alle diagnoses, ingrepen en
complicaties bij zowel poliklinische als klinische patiënten (totaal omstreeks 20.000) bijgehouden in een
kaartsysteem. Elke diagnose had een eigen kaart,
waarop het patiëntnummer en jaartal werden geregistreerd (afbeelding 1). Later is dit systeem gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt in Access (tabel 1).
Uit dit bestand zijn alle patiënten geselecteerd bij wie
een ballonkatheter is gebruikt na meer dan 28 weken
zwangerschapsduur en er is gezocht op combinaties
met alle mogelijke indicaties en complicaties.

Resultaten
Er werd 169 keer een mechanische inleiding met een
450 cc-ballonkatheter uitgevoerd bij een zwangerschapsduur van 28 weken of meer; 120 keer tijdens
de jaren in Gorinchem (1960 t/m 1967) en 49 keer in
Eindhoven (1968 t/m 1974). Bij 155 patiënten was een
chemische inleiding een dag eerder mislukt (21 % van
alle 731 chemische inleidingen in deze periode). Bij
veertien gevallen werd wegens een zeer urgente indicatie meteen een ballonkatheter gebruikt.
Het inbrengen is slechts één keer mislukt, bij een
extreem adipeuze patiënte. In een kwart van de
gevallen werd de ballon in twee tempi gevuld.
Tabel 2 geeft een overzicht van de patiëntkenmerken. Ter oriëntatie worden de gegevens uit de PROBAAT-studie weergegeven.2 De mediane zwangerschapsduur bij inleiden bedroeg 38 weken, twee
weken minder dan in de PROBAAT-studie, waar
alleen aterme patiënten werden geïncludeerd. 43 %
was minder dan 38 weken zwanger (de toenmalige
definitie van prematuur); 20 % minder dan 37 weken.
De rijpheid van de portio is niet in maat en getal
geregistreerd en telde voor de indicatiestelling ook
niet mee (het kind moest eruit). Een litteken in de
uterus (12 x) vormde geen contra-indicatie, een laaggelegen placenta wel.
Uit tabel 3 blijkt dat de inleiding met de 450 cc-ballon effectief was: bij 97 % werd volkomen ontslui-
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Tabel 3. Verloop van de bevalling na inleiding met een 450-cc ballonkatheter (ter oriëntatie de getallen uit de
PROBAAT-studie2).
Kenmerken bevalling

450ccballonkatheter
1960-1967
Gorinchem
(n=120)

450ccballonkatheter
1968-1974
Eindhoven
(n=49)

450ccballonkatheter
1960-1974
Totaal
(n=169)

foleykatheter
PROBAAT 2

prostaglandine
E2-gel
PROBAAT2

(n=411)

(n=408)

Wijze bevallen; n (%)
spontaan

92 (77)

45 (92)

137 (81)

273 (66)

272 (67)

kunstverlossing

16 (13)

3 (6)

19 (11)

45 (11)

54 (13)

		forceps

13 (11)

3 (6)

16 (10)

		versie en extractie

3 (3)

0

3 (2)

12 (10)

1 (2)

13 (8)

93 (23)

82 (20)

niet vorderende ontsluiting

5 (4)

0

5 (3)

51 (12)

31 (8)

niet vorderende uitdrijving

6 (5)

0

6 (4)

14 (3)

10 (3)

uitgezakte navelstreng

1 (<1)

0

1 (<1)

foetale nood

0

0

0

28 (7)

38 (9)

overig

0

1 (2)

1 (<1)

0

3 (<1)

bijstimulatie met oxytocine; n (%)

59 (53)

14 (38)

73 (49) †

353 (86)

239 (59)

duur start inleiding tot geboorte (u.);
mediaan (interkwartiele uitersten)

9

6

8 (6-12) ‡

29 (15-35)

18 (12-33)

sectio caesarea

Indicatie sectio caesarea; n (%)*

bevallen voor 17.00 u (≤9u.); n (%)

81 (60) ‡

bevallen voor 24.00 u (≤16u.); n (%)

126 (93) ‡

* Meer dan één indicatie mogelijk | † 12 % missing values | ‡ 20 % missing values

ting bereikt (PROBAAT: Foley 88 %, Prostin 92 %).
Bij 51 % was géén bijstimulatie met oxytocine nodig
(PROBAAT: Foley 14 %, Prostin 41 %). De mediane
tijdsduur tussen het inbrengen van de ballonkatheter
en de partus bedroeg acht uur (PROBAAT: Foley 29,
Prostin 18 uur); 92 % van de vrouwen beviel binnen
16 uur. 81 % beviel spontaan (PROBAAT: Foley 66 %,
Prostin 67 %), 11% na een kunstverlossing (PROBAAT:
Foley 11 %, Prostin 13 %) en 8 % na een sectio caesarea (PROBAAT: Foley 23 %, Prostin 20 %). Het percentage sectio’s wegens niet vorderende ontsluiting
bedroeg 3 % (PROBAAT: Foley 12 %, Prostin 8 %). Het
aantal kunstverlossingen en sectio’s wegens stagnatie van de uitdrijving verschilde niet met PROBAAT.
Bij de 49 Eindhovense patiënten werd maar één sectio gedaan, ondanks het feit dat een sectio minder
bezwaarlijk was dan in de beginjaren.
De geregistreerde complicaties staan vermeld in
tabel 4. Solutio placentae, weeënstorm en uterusruptuur hebben zich niet voorgedaan; een postpartum
maternale infectie slechts eenmaal. Hemorrhagia
post partum kwam bij 5 % van de mechanische inleidingen voor (PROBAAT: Foley 6 %, Prostin 9 %).
Een uitgezakte navelstreng of extremiteit (elk driemaal) en een liggingsverandering (eenmaal, tot
dwarsligging) werden alleen onder de 120 Gorkumse
patiënten gezien. Ook de sterfte durante en post
partum laat een groot verschil zien tussen de eerste
jaren in Gorinchem en daarna. In de eerste vijf jaar

(1960 t/m 1964) overleden na inleiding met de ballonkatheter tien kinderen, in 1966 één en daarna tot
en met 1974 geen enkele. In zes van de elf sterfgevallen was er sprake van ernstige pre-existente pathologie bij het kind en eenmaal bestond er al voor de
inleiding een maternale infectie. In vier van de elf
sterfgevallen was er een mogelijke relatie met de
partus, naast andere factoren als pre-eclampsie of
bekkenvernauwing.

Beschouwing
Wij kennen geen andere beschrijvingen van de door
BS gebruikte ballonkatheter, die door hem condoomkatheter werd genoemd,5 maar daarvan essentieel
verschilt door de gebruikte materialen, de plaatsing
bij het ostium internum en de lichte tractie.3 Qua
werkingsmechanisme is er meer overeenkomst met de
foleykatheter door de druk op en rek van de cervix.
Wij zijn ons bewust van de beperkte waarde van
deze cijfers na zoveel jaren. Het gaat echter om data
die zeer nauwkeurig en systematisch werden bijgehouden. Naast een tijdsbeeld geven ze ook ondersteuning aan het gegeven dat een ballonkatheter
van 450 cc effectief was voor het inleiden van de
baring, en vrijwel altijd (97 %) tot volkomen ontsluiting leidde. De werking bleef niet beperkt tot de rijping van de cervix. In de helft van de gevallen werd
zonder bijstimuleren met oxytocine volkomen ontsluiting bereikt. Ruim de helft van de 169 vrouwen
beviel in de loop van de middag al (60 % partusduur
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Tabel 4. Complicaties na inleiding met een 450cc-ballonkatheter (ter oriëntatie de getallen uit de
PROBAAT-studie2)
Complicaties

450ccballonkatheter
1960-1967
Gorinchem
(n=120)

450ccballonkatheter
1968-1974
Eindhoven
(n=49)

450ccfoleykatheter
ballonkatheter PROBAAT 2
1960-1974
Totaal
(n=169)
(n=411)

HPP* en/of bloedtransfusie; n (%)

7 (6)

uitgezakte navelstreng; n (%)

3 (3)

0

3 (2)

uitgezakte extremiteit; n (%)

3 (3)

0

3 (2)

vliezen gebroken bij inbrengen; n (%)

1 (<1)

1 (2)

2 (1)

2 (2)

0

2 (1) †

1 (2)

8 (5)

prostaglandine
E2-gel
PROBAAT2
(n=408)

26 (6)

38 (9)

12 (3)

18 (4)

5 (1)

14 (3)

Maternale infectie; n (%)
endometritis
temp, verhoging >38° durante partu
antibiotica gebruik door de moeder

0

onbekend

liggingsverandering (dwars); n (%)

1 (<1)

0

1 (<1) ‡

dreigende uterusruptuur; n (%)

1 (<1)

0

1 (<1)

uterusruptuur; n (%)

0

0

0

0

2 (<1)

hyperstimulatie; n (%)

onbekend §

8 (2)

12 (3)

gebruik pijnstilling; n (%)

onbekend #

205 (62)

191 (59)

* hemorrhagia post partum | † 12 % missing values | ‡ 12 % missing values | § hyperstimulatie werd niet als diagnose geregistreerd. Weeënstorm kwam
niet voor in combinatie met een ballonkatheter | # Het gebruik van pijnstilling werd niet vastgelegd in de diagnoseregistratie
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≤ 9 uur) en meer dan 90 % voor het einde van de
avond (93 % ≤ 16 uur). Daarbij moet bedacht worden
dat bijna de helft (43 %) minder dan 38 weken zwanger was en dat een chemische inleiding een dag eerder niet was gelukt, een ongunstiger uitgangssituatie
dan de PROBAAT-studie die alleen aterme vrouwen
includeerde.2 Een kortere partusduur kan voor de
vrouw, maar ook vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit, een gunstige uitkomst zijn.
Onder de 49 Eindhovense patiënten uit de periode 1968 tot 1974 kwamen geen ernstige complicaties voor, de sterfte durante en post partum was
nul. Dit ondersteunt, samen met de gegevens uit de
diagnoseregistratie, de herinnering dat de naar huidige maatstaven hoge perinatale sterfte in de eerste
Gorkumse jaren vooral voortkwam uit de ernstige,
vaak meervoudige pathologie en de moeilijke werkomstandigheden en niet zozeer samenhing met het
gebruik van de ballonkatheter zelf. Solutio placentae en uterusruptuur hebben zich nooit voorgedaan
(ondanks twaalf patiënten met een litteken in utero).
De 450 cc-ballonkatheter was voor BS destijds een
onmisbaar instrument en heeft vele, toen risicovolle,
sectio’s voorkomen. Dat was voor de laatste auteur
niet anders toen hij in Ghana werkte. De mechanische inleiding met een ballonkatheter is in de tropen
een eenvoudige, goedkope en doeltreffende methode
die daar, bij gebrek aan farmacologische middelen,
nooit verdwenen is.
We vragen ons nu af waarom BS de ballonkatheter
niet vaker als methode van eerste keus gebruikte en
waarom deze wijze van inleiden na 1974 helemaal
teloor ging. Dat heeft ongetwijfeld te maken met

het gedoe van het zelf fabriceren van de ballon, met
het feit dat een sectio caesarea steeds minder risico
kende, maar vooral met het beschikbaar komen van
farmacologische middelen die sterk werden gepropageerd. Zo ontstond het beeld dat inleiden met
een ballonkatheter een achterhaalde methode was.
Onterecht, zo blijkt nu uit de PROBAAT-studie. In een
overzichtsartikel over inleiden schreef Keirse: “Merkwaardig is wel dat methoden verschenen en verdwenen, en opnieuw verschenen en verdwenen, zonder
behoorlijke evaluatie. […] Tevens werd nauwelijks
gebruik gemaakt van mogelijkheden om methoden
systematisch te verfijnen en te verbeteren.”6 Bij de
ballonkatheter dient dat verfijnen volgens ons alsnog
te geschieden door het optimale volume, wandspanning, de juiste plaatsing en mate van tractie van de
ballon te bepalen.
De door ons gepresenteerde resultaten uit de jaren
60 en 70 suggereren dat een grotere vulling aanmerkelijk effectiever kan zijn dan de 30 cc foleykatheter
en veilig kan worden gebruikt. Studies waarin 30 cc,
60 cc9 en 80 cc10,11 ballonnen met elkaar werden vergeleken, laten zien dat een groter ballonvolume meer
rijping van de cervix en meer ontsluiting gaf en dat
meer vrouwen binnen 12 of 24 uur bevielen. Wel
waren de verschillen bij multiparae kleiner9 of afwezig.11 Het percentage sectio’s was lager bij een groter
ballonvolume10, of gelijk9,11, maar in de laatste studie is het aantal sectio’s wegens niet vorderende ontsluiting wel significant lager (3 % in de 80 cc-groep,
9,9 % in de 30 cc-groep).11 Er was geen verschil in
neonatale uitkomsten. Wellicht zijn deze verschillen in volume nog te klein voor een klinisch relevant
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effect. Bij verdubbeling van het volume neemt de diameter van de ballon per slot maar met een kwart toe.
De hier beschreven resultaten van inleiden met een
ballon van 450 cc maken duidelijk dat er nog volop
ruimte is voor het verbeteren van deze techniek. Bij
het testen van geneesmiddelen wordt in fase-2-onderzoek een zogenaamde dose-finding-studie gedaan
om de optimale dosering te bepalen. Waarom bij het
herinvoeren van de ballonkatheter deze stap nu overslaan?
Wij danken mw. Henriëtte van der Vorst voor haar
onmisbare hulp bij het selecteren, invoeren en
controleren van de patiëntgegevens, de heren Verlinden (†), Van der Wal, Koning en Kees voor het
ontwerp van het databaseprogramma en de firma
Schering voor de eerste digitalisering van het kaartsysteem.
Voor de referenties zie bladzijde 348.

Samenvatting
De mechanische inleiding van de baring is terug van
weggeweest. Onder meer de PROBAAT-studies toonden aan dat een 30 cc foleykatheter een veilig alternatief is voor prostaglandine-E1- en -E2-analogen.
Het ballonvolume van 30 cc mist echter onderbouwing. Tot halverwege de jaren 70 werden veel grotere ballonnen gebruikt. Dankzij een systematische
diagnoseregistratie konden de gegevens worden
geanalyseerd van 169 patiënten bij wie tussen 1960
en 1974 de baring werd ingeleid met een zelf samengestelde 450 cc-ballonkatheter. Bij 97 % van de
patiënten werd volkomen ontsluiting bereikt, 93 %
beviel binnen 16 uur (mediaan 8 uur), slechts bij de
helft was bijstimuleren met oxytocine nodig. Deze
retrospectieve analyse suggereert dat een groter ballonvolume aanmerkelijk effectiever en efficiënter is
dan de 30 cc-foleykatheter en niet gepaard gaat met
een toename aan bijwerkingen. Gepleit wordt om bij
de herintroductie van de ballonkatheter een ‘dosefinding study’ te doen naar het optimale volume,
wandspanning, tractie en plaatsing van de ballon.

Omdat de ballonkatheter destijds zo'n 'gewoon'
instrument was, is er – voor zover bekend – nooit een
foto van gemaakt. Op deze foto een natuurgetrouwe
'remake' van een geïmproviseerde ballonkatheter die
tot 450 cc is gevuld, naast een met 30 cc gevulde
foleykatheter. foto Joanneke Brouwers-Smalbraak

the sixties and seventies of the previous century that
balloons filled with 450 cc of normal saline may
be as safe and far more effective and efficient to
induce labour. Retrospective analyses of systematically recorded patient data revealed 169 patients
who were induced with a 450 cc balloon catheter.
155 (92%) of these after a previously failed chemical
induction. 164 patients (97%) reached full dilatation.
3% needed a caesarean section because of poor
progress. The median time between introduction
of the catheter into the cervix and delivery was
8 hours. There were no significant complications
after mechanical induction of labour. A plea is held
to perform ‘dose-finding’ studies to determine the
optimal volume, pressure and location of the balloon when re-introducing this device in obstetrical
practice.
Keywords
Mechanical induction of labour, balloon catheter,
foley catheter
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Mechanische inleiding baring, ballonkatheter, foleykatheter
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Summary
Mechanical induction of labour by means of a
balloon catheter has been proven to be safe and
effective in the PROBAAT studies. In these studies a
volume of 30 cc was used. We provide data from

Verklaring belangenverstrengeling:
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van
(financiële) belangenverstrengeling.

347

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

Referenties

Commentaar

1. Perinatale zorg in Nederland 2012. Utrecht: Stichting
Perinatale Registratie Nederland, 2013: 39.
2. Jozwiak, M., K. Oude Rengerink, M. Benthem et al. Foley
catheter versus vaginal prostaglandin E2 gel for induction
of labour at term (PROBAAT trial): an open-label,
randomised controlled trial. Lancet 2011; 378: 2095-2103.
3. Kloosterman, G.J., Over het kunstmatig opwekken der
baring in de tweede helft der zwangerschap door middel
van een condoomcatheter. Ned Tijdschr Verloskd Gyn
1947; 47: 19-62.
4. Smalbraak, H.B. & J.W. Boesaart, Het inleiden van de
baring door middel van de condoomcatheter. Ned
Tijdschr Verloskd Gyn 1958; 58: 434-44.
5. Smalbraak, H.B., Het mechanisch inleiden van de baring
door middel van de condoomcatheter. In: Dais Gynaikologoon, opgedragen aan Professor Dr. W.P. Plate t.g.v. zijn
afscheid als Hoogleraar Verloskunde en Vrouwenziekten
Rijksuniversiteit Utrecht. Leiden: Stafleu, 1968: 102-11.
6. Keirse, M.J.N.C., Het inleiden van de baring – een
eeuwenoude strijd voor heerschappij over de zwangerschapsduur. In: Merkus JMWM, red. Obstetrische
interventies, geschiedenis en technieken. Medicom
Europe BV, 1991:115–33.
7. Verhoeven, A.T.M., Mechanische methoden voor inleiding
van de baring. Ned Tijdschr Obst Gyn 2013; 126: 405-7.
8. Smalbraak, H.B., Resultaten van de behandeling van
patiënten met Rhesus sensibilisatie zonder amnionpunctie, gedurende 6 jaar in een perifere praktijk. Voordracht
NVOG 3 februari 1968. Ned Tijdschr Verloskd Gyn
1969;69:30-7.
9. Delaney, S., B.L. Shaffer, Y.W. Cheng et al, Labor induction
with a Foley balloon inflated to 30 mL compared with 60
mL: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol
2010;115:1239–45.
10. Kashanian, M., M. Nazemi & A. Malakzadegan, Comparison of 30-mL and 80-mL Foley catheter balloons and
oxytocin for preinduction cervical ripening. Int J Gynaecol
Obstet 2009;105:174-5.
11. Levy, R., B. Kanengiser, B. Furman et al, A randomized trial
comparing a 30-mL and an 80-mL Foley catheter balloon
for preinduction cervical ripening. Am J Obstet Gynecol
2004;191:1632-6.

Wie het oude niet
eert...
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dr. K.W.M. Bloemenkamp perinatoloog, LUMC, Leiden

Collega Smalbraak beschrijft in zijn artikel De baring
inleiden met een ballonkatheter een cohort vrouwen
bij wie tussen 1960 en 1974 de baring is ingeleid met
behulp van een ballonkatheter. De ballonkatheter
werd in die tijd vervaardigd van een rubberen handschoen en na plaatsing vlak voorbij het ostium internum, gevuld met 450 cc methyleenblauwgekleurd
fysiologisch zout op lichaamstemperatuur.
Bij 155 van 169 vrouwen werd de ballonkatheter
methode gebruikt, nadat de chemische methode (in
dit geval de Steinkuur) had gefaald. In het cohort
beviel 92 % van de vrouwen vaginaal, waarvan 11 %
middels een vaginale kunstverlossing.
Er werd slechts eenmaal een postpartuminfectie bij
de moeder genoteerd. Andere complicaties zoals
solutio placentae, een weeënstorm of een uterusruptuur werden niet gerapporteerd.
Helaas ontbreken, naast mortaliteitsgegevens, de
neonatale uitkomsten. Er overleden in de studieperiode in totaal elf neonaten (6,5 %), waarvan zes congenitaal afwijkend waren. Bij vier van de elf neonaten (2,4 %) wordt een mogelijke relatie met de partus
gezien.
Het is van belang de gepresenteerde informatie
te zien binnen de tijdsgeest: er werden in die tijd
slechts weinig vrouwen verwezen om klinisch te
bevallen, het sectiopercentage was in die tijd slechts
8 % en de perinatale sterfte bijna 7 %. Hierdoor is
een directe vergelijking met studies uit de huidige
tijd niet één op één te maken.
Het is bewonderenswaardig hoe goed de auteur deze
inleidingen heeft gedocumenteerd en het blijkt dan
ook van toegevoegde waarde dat hij zijn zo zorgvuldig gedocumenteerde ervaringen veertig jaar na dato
publiceert. Caseseries zijn immers de hoeksteen van
onze medische vooruitgang.1 Het geeft ons niet alleen
inzicht in de historie van het inleiden, maar geeft ons
ook te denken over de onderbouwing van de op dit
moment gebruikte methoden. Verder blijft het in toekomstig onderzoek belangrijk hoe de vrouw de verschillende methoden voor inleidingen ervaart, zodat
het totaalplaatje van effectiviteit, bijwerkingen, kosten en patiëntenvoorkeur gemaakt kan worden.

Referentie
1. Vandenbroucke, J.P. In defense of case reports and case
series. Ann Intern Med. 2001 Feb 20;134(4):330-4.
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No one had the right to change
their destination

‘De mens is een lelijk dier’, dat zei mijn opa, als hij weer eens naar een journaal, gevuld met oorlogsgeweld en
andere ellende, had gekeken. Met een Twents accent klonk het woord ‘lelijk’ extra gemeen en dat was ook zijn
bedoeling. U bent van mij doorgaans andere onderwerpen gewend. Toch heb ik tijdens het schrijven van deze
column een onbedwingbare behoefte om met u te spreken over wat er in het Oekraïense luchtruim geschiedde.
Ieder van ons heeft vol afgrijzen de ramp met de MH 17 gevolgd. Ik herinner me de eerste beelden, waarop de
beschadigde lichamen nog te zien waren. Enkele uren later waren deze impressies eruit geknipt. NOS- krullenbol Jeroen Overbeek hield ons op de hoogte. Ik zag hem voor het eerst tijdens de verslaglegging van de Enschedese vuurwerkramp. Hij maakt op mij altijd een troostrijke indruk. Zijn gelaatstrekken en zijn vrolijke krullen
stralen uit dat zijn schouders ter beschikking staan, om op uit te huilen.
Rutger Bregman schreef in De Correspondent: ‘Dieren vind ik het leukst als ze op mij lijken. Een hond is pas
echt schattig als hij op twee poten staat en je de hand schudt. Dit is de rangorde: familie, vrienden, collega’s,
kennissen, landgenoten, westerlingen en dan pas de wereldbewoners ver weg, wiens taal we niet spreken en
wiens leven we niet begrijpen. Het is niet iets om je schuldig over te voelen. Het maakt ons tot mens. We zijn
geen machines voor wie ieder leven evenveel waard is. We maken onderscheid, geven betekenis en hechten
ons aan wie naast ons staat. (…) Het enige wat we misschien nog moeten leren is dit: die vreemde, daar in het
puin in Gaza, of in de martelkamers van ISIS, lijkt meer op ons dan we zouden denken’.
‘Hé Mieke, kom eens kijken’, zei de poliverpleegkundige. Ze opende het ID-programma en toonde me een foto
van een patiënte. Mooie vrouw, lang rood haar, een lieve blik in haar ogen. ‘Die ken jij toch’? Ik herkende haar
meteen, ze had een aterme IUVD meegemaakt en was gedurende de daaropvolgende zwangerschap bij mij
onder controle geweest. ‘Zij zat ook in dat vliegtuig’, zei de verpleegkundige. Sindsdien kreeg ook voor mij de
ramp een gezicht. Yvonne. Ze staat op mijn netvlies. Zij, die destijds zo verdrietig was om haar doodgeboren
kind, zij die zo bang was tijdens de zwangerschap die volgde. ‘Mijn mevrouw’, zomaar door een stel idioten uit
de lucht geschoten.
‘Het leven is een wiel en het draait en ge ziet altijd iets nieuws en ge ziet altijd hetzelfde’ aldus Louis Paul
Boon. Van komkommernieuws was helaas deze zomer geen sprake. Zelden zoveel rouw op mijn dak gehad.
Toch schijnt het van alle tijden te zijn. Maar ja, zonder internet en social media bleef het lang ver weg, nu is
het snel heel dichtbij. Je gaat je afvragen hoeveel ellende een mens kan verdragen. We doen de slachtoffers
tekort als deze ellende went. Hoewel: bij het laatste transport van die ene kist stonden er al aanmerkelijk minder mensen bij de Hilversumse kazerne…
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‘Kinderkens bemint elkander’, zei diezelfde opa. Er kan nog zoveel narigheid zijn op deze planeet, mijn drijfveer blijft de positieve emotie. Als die aanwezig is, op mijn microniveau, houd ik het wel vol. Dreigt een en
ander af te glijden naar iets negatiefs, denk het om. Niemand mag uw bestemming veranderen. Houdt koers!

Mieke Kerkhof

14/7 ingezonden
Als je lang mee wilt gaan, moet je goed voor jezelf zorgen

Intervisie als oplossing?
dr. G.G. Zeeman gynaecoloog/coach
dr. J.A.M. de Boer gynaecoloog/coach

Medisch Contact publiceerde recent een indringend inkijkje in het voorbije leven als medisch
specialist van Mariska Koster.1 Een confronterend
beeld van hoe zij haar dagelijks leven als longarts
beleefde. Over de emoties van de mens achter de
dokter en over hoe zij zich in haar vak eenzaam
voelde. Gezien de enorme bijval bleek haar verhaal herkenbaar voor veel collega’s. Koster stelt
dat het normaal moet worden dat je praat over
wat dit vak met je doet. Bijvoorbeeld door intervisie een vast onderdeel te laten zijn van de opleiding en mogelijk zelfs een eis voor herregistratie.
Ook het recente visiedocument 'Optimaal functioneren van medisch specialisten' van de Orde van
Medisch Specialisten en de Wetenschappelijke
Verenigingen2 stelt dat deelname aan intervisie
onder medisch specialisten gemeengoed dient te
worden. Maar wat is intervisie nu eigenlijk?
Intervisie biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact, ondersteuning, inzicht en advisering bij persoons- en functiegebonden vraagstukken
en knelpunten in de eigen werksituaties. In een intervisiegroep gebeurt dit door het stellen van open en
verdiepende vragen. Door het eigen analytisch en
probleemoplossend vermogen wordt inzicht verkregen in het ingebrachte probleem of de leervraag en
hoe hierin te handelen. Hierdoor wordt intervisie wel
gezien als een krachtig en inspirerend instrument
zowel in de zakelijke markt als in de non-profit sector.3

Uitgangspunten en opbrengst van intervisie
Veiligheid en vertrouwen, inclusief beroepsgeheim,
gelijkwaardigheid en collegialiteit vormen de basis.
Het intervisieproces verloopt resultaatgericht (bijvoorbeeld vergroten communicatieve vaardigheden,
gedragsverandering, leren reflecteren) en er wordt in
hoge mate rekening gehouden met de persoonlijke
ontwikkeling van ieder teamlid.
Leren van elkaar, uitwisseling en analyse, op verhaal
komen, alsmede een gevoel van onderlinge verbondenheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De
nadruk ligt op het ontwikkelen van het inzichtelijk
en probleemoplossend vermogen en persoonlijk leiderschap van de deelnemers binnen de functionele

context van het werk. Men leert elkaar collegiaal te
ondersteunen bij zaken waar tegenaan wordt gelopen binnen de ziekenhuismuren. Of het nu gaat om
veranderingsprocessen, belemmering in het contact
met directe collega’s, wrijvingen in een maatschap
of bij een vakgroep, perioden van grote werkdruk,
ambities in het werk, of onzekerheid over het eigen
handelen. Begeleide intervisie voor AIOS kan voorzien in het verder bekwamen van de CANMEDS competenties communicatie, samenwerking en profes
sionaliteit.4
Omdat de collega’s meer afstand hebben tot de ingebrachte leervraag en vanuit verschillende invalshoeken reflecteren, ontstaan doorgaans nieuwe pers
pectieven. De oplossingen en adviezen die door
iemand naar voren worden gebracht zijn in bijna alle
gevallen ook voor de andere leden bruikbaar. Hierdoor gaat de groep snel ervaren dat leerprocessen
gemeenschappelijke elementen hebben.
Aan de vragen zitten altijd persoonlijke kanten maar
ze zijn wel verbonden met het functioneren in het
werk. Wat in de buitenwereld (het werkveld) zoal
ervaren wordt aan weerstand en gevoelens, zie je
vaak terug in de intervisiegroep. Gevoelens als irritatie als iemand je niet begrijpt, sympathie, geraaktheid, of schuldgevoel kunnen uit de werksituatie
worden meegenomen naar de groep en daar (ongemerkt) een rol gaan spelen. Door aandacht voor
ieders verhaal, gevoelens, eventuele irritaties en
boosheid ontstaat ruimte voor nieuwe energie. Het
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verhelderen hiervan geeft nieuw zicht op gedragspatronen van de inbrenger, mits deze daarvoor open
staat.

Wat gebeurt er tijdens een intervisie?
Een intervisiegroep kan monodisciplinair of multidisciplinair samengesteld zijn en zich binnen een
organisatie vormen of juist buiten de organisatie.
Een intervisiegroep bestaat idealiter uit vijf tot zeven
deelnemers en komt eens per vier tot acht weken bij
elkaar. Elke bijeenkomst duurt twee à drie uur afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemers.
Ervaren groepen maken een rooster voor roulerend
voorzitterschap. Onervaren groepen kunnen het best
van start door middel van begeleide intervisie. Voordat de intervisie start is het van belang dat de doelstellingen en onderlinge verwachtingen van de deelnemers helder worden.
De meestgebruikte methode voor intervisie is de
zogenaamde 'incidentmethode' die diverse varianten
kent.3 De methode helpt deelnemers om naar elkaar
te luisteren, explorerende, objectieve en open vragen
te stellen, door te vragen tot de kern, en niet meteen te interpreteren of met oordelen en oplossingen
te komen. Geleidelijk zullen zowel het niveau van
vragenstellen als de gebruikte interventies zich ontwikkelen en verdiepen en is er ruimte om te variëren
met andere intervisiemethoden.
Het thema/vraagstuk dat wordt ingebracht is actueel
en komt uit de dagelijkse praktijk van de inbrenger.
Dat vergroot de gezamenlijke betrokkenheid en herkenbaarheid.
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• Waar loop ik tegenaan binnen een professionele
situatie en wat wil ik veranderen?
• Welke organisatorische en professionele factoren
zijn van invloed?
• Welke persoonlijke factoren van mijzelf zijn van
invloed?
• Welke andere privé/werk/reis/zakelijke factoren zijn
nog meer van invloed?
• Beschrijf je intervisie leervraag.
Elke bijeenkomst is gestructureerd door middel van
de volgende fasen:
Fase 1 Reflectie op de vorige intervisiebijeenkomst:
wat is er met de voornemens van de inbrenger van
de vorige bijeenkomst gedaan?
Fase 2 Inbreng van een nieuwe intervisievraag (probleemformulering). De volgende elementen kunnen
de keuze van de vraag ondersteunen:
• urgentie in tijd (deelnemer moet er snel mee aan
de slag)
• urgentie in emotionaliteit (het zit een deelnemer erg
hoog)

• herkenbaarheid in de groep (alle deelnemers kunnen er wat mee)
Fase 3 Uitgebreide vragenronde aan de casusinbrenger (vragen ter verduidelijking zoals wie, wat, waar,
waartoe en wanneer).
Fase 4 Analyse en inzichten vanuit de deelnemers.
Fase 5 Adviesronde vanuit de deelnemers aan de
inbrenger.
Fase 6 Inbrenger geeft aan met welke advies hij of
zijn verder kan.
Fase 7 Evaluatie: hoe is de bijeenkomst ervaren
(sfeer, eigen bijdrage etc.)

Begeleide intervisie
Een initieel onbegeleide groep blijkt veelal een eendagsvlieg. De vrijblijvendheid en stagnatie en het
vervallen in herhaling kan de groep de das omdoen.
Startende intervisiegroepen, maar ook ervaren groepen hebben daarom in de beginfase baat bij een
(proces)begeleider, wiens belangrijkste rol het is
om op een objectieve manier het leerproces binnen
de groep te faciliteren, zodat de deelnemers zich
geheel op de inhoud kunnen concentreren. De intervisor bewaakt het proces en de afspraken, leidt de
gesprekken en vat deze samen. Daarnaast zorgt de
intervisor voor een gelijkwaardige inbreng van een
ieder en heeft de intervisor mede een steunende en
stimulerende rol in de groep.

Conclusie
Intervisie is een waardevolle investering in de persoonlijke ontwikkeling. Het biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact voor zowel
AIOS als ervaren medisch specialisten. Intervisie
geeft de deelnemers gelegenheid elkaar te bevragen,
te ondersteunen en te reflecteren om zo op professionele basis van en met elkaar te leren. Collega’s die
geïnteresseerd zijn in het vormen en opstarten van
een intervisiegroep worden van harte uitgenodigd
contact op te nemen met een van de auteurs.

Referenties
1. Koster M., Arts heeft eenzaam beroep. Medisch contact
2013; 15 November 2013. Nr. 47
2. Optimaal functioneren van medisch specialisten:
Visiedocument. Orde Medisch Specialisten. 2013
3. Hendriksen, J., Handboek Intervisie. Uitgeverij Boom/
Nelissen, 2009
4. Rietmeijer C.B.T. et al. De vergeten competenties. Intervisie
voor aios verbetert communicatie, samenwerking en
professionaliteit. Medisch contact 2008; 10 oktober. nr. 41

Contact
dr. G.G. Zeeman info@gerdazeeman.nl
dr. J.A.M. de Boer info@zielenzorg.nl
De auteurs zijn beiden werkzaam als gynaecoloog
én als coach verbonden aan het carrièrecentrum
voor artsen en de VNVA.

Save the date:

POST ICS IUGA 2014

Op vrijdagmiddag 28 november 2014 organiseren
de afdelingen Urologie en Gynaecologie van het
Radboudumc Nijmegen het

POST ICS IUGA CONGRES 2014
Nederlandse gynaecologen en urologen bezochten
voor u het ICS congres in Rio de Janeiro en het IUGA
congres in Washington DC. Op het Post ICS IUGA
congres heeft u een unieke mogelijkheid om, dicht
bij huis, van deze twee congressen de belangrijkste
ontwikkelingen op het gebied van functionele
urologie en urogynaecologie mee te krijgen.
Tot ziens in Nijmegen,

Doelgroepen
Dit congres is bedoeld voor urologen,
gynaecologen en assistenten in opleiding.

Locatie
Het Post ICS IUGA congres wordt gehouden
op de campus van het Radboudumc in
Nijmegen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie (NVOG).

Dr. John Heesakkers, uroloog en
Dr. Kirsten Kluivers, urogynaecoloog

Sponsor
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door
Astellas Pharma B.V.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via:
www.paoheyendael.nl/icsiuga2014.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact
Radboudumc, PAO Heyendael / 87
Judith van Werven-Nobel, projectmedewerker
T: 024 361 72 80
E: judith.vanwerven-nobel@radboudumc.nl
W: www.paoheyendael.nl
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14/7 wat komt er uit de pan - intermezzo
In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van
start gegaan. Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) en het NTOG hadden in 2013-2014 samen een rubriek met
casuïstiek en aanbevelingen uit de audit onder de titel ‘Wat komt er uit de PAN?’ In dit intermezzo enkele persoonlijke bespiegelingen van professor Jan Jaap Erwich, vooruitlopend op de komende reeks 'Wat komt er NA de PAN?'.
Erwich (lid regioteam Perinatale Audit Noord-Nederland, oud-directeur van Stichting PAN en lid van de commissie
Organisatie en Implementatie van het College Perinatale Zorg) stond aan de wieg van de perinatale audit in Nederland. Zoals bij elke audit stelde hij zich, na vier jaar perinatale audit in Nederland, de bekende vragen: 'Wat ging er
goed en wat kan er beter?'. In dit artikel heeft hij veel lof over alle auditinspanningen in het land, maar hij spreekt
ook zijn zorg uit over het gebruik van de auditmethodologie en de veiligheid tijdens auditbijeenkomsten.

Wat gaat er goed, wat kan er beter?'

Naar een effectievere perinatale audit
prof J. J. Erwich gynaecoloog-perinatoloog, UMC, Groningen
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Wat ging er goed?

De auditmethodologie

Veel mensen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om de perinatale audit vorm te geven. Zorgverleners in verloskundige samenwerkingsverbanden
(VSV) waren sterk gemotiveerd door ervaringen met
perinatale sterfte. Ze zijn vervolgens goed getraind
en voorbereid, zodat ze aan de slag konden om in
hun zorg de aandachtspunten en substandaard factoren (SSF) op te sporen, te analyseren en verbeteracties in te zetten. De stichting PAN heeft deze ontwikkeling op vele manieren ondersteund, gefinancierd
door een subsidie van het ministerie van VWS.
De redactiecommissie van de jaarlijkse rapportages
van de stichting PAN bundelde de resultaten van de
lokale perinatale audits. Een belangrijke opbrengst
van deze bundeling is het overzicht van de SSF in
combinatie met de sterfte. Dit geeft een groter inzicht
in de rol van de SSF bij het optreden van de perinatale sterfte en aanknopingspunten voor verbeteringen in de zorg. In de rubriek Wat komt er uit de PAN
presenteerden het TvV en het NTOG het afgelopen
jaar conclusies, die tot landelijke verbeteringen van
de perinatale zorg hebben geleid.
De perinatale sterfte in Nederland daalt, onder
andere door een betere samenwerking en onderlinge
communicatie in de verloskundige keten, mogelijk
door de deelname aan de perinatale audit. Tot nu toe
terecht dus een zeer positief antwoord op de vraag,
wat ging goed?

Veiligheid
Tijdens een auditbijeenkomst analyseert de auditgroep stapsgewijs de casus en identificeert substandaard factoren. Dit gebeurt met behulp van het chronologisch verslag en onder leiding van een voorzitter.
De auditgroep onderzoekt de oorzaken van de SSF
en draagt verbeterpunten aan, die in het VSV geïmplementeerd moeten worden. Het verloop van dit
proces is afhankelijk van de ervaring en training van
de auditgroep en de voorzitter.
Bij de start van de landelijke audit, vier jaar geleden,
zijn regioteams, voorzitters en alle VSV’s getraind in
de methodologie van het auditproces. Belangrijke
onderdelen van de training waren vergadertechnieken en de emotionele reacties die het spreken over
mogelijke fouten kunnen uitlokken. De huisregels van
de PAN worden nog vaak aan het begin van een auditbijeenkomst herhaald.
Er zijn signalen, onder andere in anonieme enquêtes, van minder veilige audits. Dit kan gunstig zijn:
'deelnemers durven eindelijk te zeggen dat ze zich
onveilig voelen', maar het kan ook een uiting zijn van
een gevoelde spanning. Het is onvermijdelijk dat de
samenstelling en de ervaring van auditgroepen variëert. Er komen immers nieuwe mensen bij. Daarnaast kan de verhouding tussen mensen in de multidisciplinaire auditgroep veranderen. Zeker nu de
samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en
gynaecologen onder een vergrootglas ligt. Het is aan
de voorzitter van de auditbijeenkomst om de bespreking in goede banen te leiden. Uit enquêtes blijkt dat
dit soms toch moeilijk is. Gelukkig is het mogelijk
om via de PAN trainingen te volgen voor auditdeelnemers en voor de zo lastige rol van voorzitter.1

Wat kan er beter?
Perinatale audit is een krachtig en waardevol, maar
kostbaar instrument. Zoals bij elke kwaliteitscyclus is
het belangrijk het functioneren van de audit te evalueren, zodat dit het doel blijft ondersteunen en de
deelnemers gemotiveerd blijven. In dit kader zijn er
naar mijn mening enkele actuele aandachtspunten:
effectiviteit van de huidige auditmethodologie, optimale omschrijving van de verbeterpunten en een
goede implementatie van deze verbeterpunten.

Auditbespreking
Inhoudelijk is de auditbespreking nog voor verbetering vatbaar. Veel VSV’s hebben een eigen invulling
gegeven aan details van de methodologie, zoals een
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Figuur 1. Kwaliteitscyclus

korter verslag op dia’s. Dit is op zich niet erg, als de
effectiviteit hierdoor toeneemt. Het gevaar is echter,
dat de essentie van de audit en de kans op maximale resultaten minder wordt. Als de groepsleden
op elkaar zijn ingespeeld, het verslag samen met de
betrokkenen is voorbereid, moet het toch mogelijk
zijn om met het chronologisch verslag in een relatief korte tijd (15-20 minuten) de SSF uit een casus
te benoemen? De rest van de tijd (ruim een uur per
casus) kan dan gebruikt worden om te zoeken naar
de oorzaken van de SSF en per conclusie, met de
expertise van de audit groep, een concreet verbeterpunt te formuleren.
Verbeteracties
Perinatale audit is onderdeel van een kwaliteitscyclus, met als belangrijke schakels de implementatie
en evaluatie van verbeterpunten (zie figuur 1). Vanaf
het begin van de audits blijken deze laatste stappen
lastig. Zorgprofessionals zijn immers oplossingsgerichte doeners met minder ervaring in het implementatie-proces. Als verbeterpunten niet opgevolgd worden en de specifieke SSF weer terugkomen bij een
volgende audit, kunnen fatalisme en demotivatie toeslaan. Daarnaast zijn vrijwilligers die, vaak in eigen
tijd, met enthousiasme proberen de organisatie van
de zorg te veranderen, niet snel meer te motiveren
voor een nieuw verandertraject. Dit terwijl geslaagde
veranderingen juist heel veel motivatie voor de groep
kan opleveren.
Gelukkig zijn hier ook voorbeelden van, zoals bij het
ACTion-project van het consortium Noord-Nederland. Dit consortium traint VSV’s in implementatietechnieken in het kader van het ZonMw programma
'Zwangerschap en Geboorte'.2 Wat zou er niet sterker
zijn dan een jaarverslag van uw VSV, waarin u aangeeft hoeveel casus van perinatale sterfte of ernstige
neonatale morbiditeit u overkomen zijn, hoeveel
u daarvan met elkaar besproken heeft, wat de SSF
waren, de daaruit gedefinieerde verbeterpunten en
hoe en wanneer u deze heeft toegepast? Terugkoppeling van SSF én verbeteracties kunnen ook lande-

lijk plaatsvinden. Hoewel de audit direct op de lokale
situatie effect kan hebben, hoeft niet ieder VSV het
wiel opnieuw uit te vinden. De rapporten van de PAN
geven duidelijke richting. Het bestuur van de stichting PAN bestaat uit vertegenwoordigers met mandaat namens de beroepsverenigingen: KNOV, NVOG,
NVK, Huisartsen en Pathologen. Dit bestuur bestuurt
de stichting en kan/moet duidelijk naar hun achterban terugkoppelen.1
Het College Perinatale Zorg ziet voor zichzelf een rol
om deze best practices te verspreiden.2
In het niet oppakken van de genoemde punten van
zorg schuilt het gevaar dat de audit suboptimaal gaat
verlopen, en daarmee aan het doel voorbij schiet.
Perinatale audit vergt veel inspanning van alle leden
van het VSV, het is te hopen dat dit werken aan kwaliteitsverbetering, inclusief de implementatie van verbeteracties, inderdaad als werk gezien wordt. Tijd,
geld en uren hiervoor vrijmaken moet de normaalste zaak worden. Daarmee worden de inspanningen
minder vrijblijvend en het laten liggen van SSF en
niet ingevoerde verbeteracties minder te verdedigen.
In de komende rubriek 'Wat komt er NA de PAN'
worden, met medewerking van de PAN, ervaringen uit regio Noord Nederland aan u geserveerd.
De rubrieksredactie 'Wat komt er uit de PAN' wil u
nogmaals van harte uitnodigen casuïstiek vanuit de
perinatale audits te delen met uw collega’s in de rest
van het land. Wat u heeft geleerd is ook leerzaam
voor anderen! U kunt casuïstiek insturen ter discussie, ter illustratie, omdat u zelf een goede ervaring
heeft met implementatie of omdat u van collegae in
het land advies wilt. Want wat er uit de PAN komt,
moet opgediend worden!

Literatuur
1. www.perinataleaudit.nl
2. www.zwangerschapengeboorte-nn.nl/noordnederland
3. www.goedgeboren.nl/netwerk/Multimedia/Get/640
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14/7 nobt
Child-Rearing History and Emotional Bonding in
Parents of Preterm and Full-Term Infants
prof.dr. Willibrord Weijmar Schultz
w.c.m.weijmar@umcg.nl

Ruby A.S. Hall,
Hannah N. Hoffenkamp,
Anneke Tooten, Johan Braeken,
Ad J.J.M. Vingerhoets en
Hedwig J.A. van Bakel
Department of Developmental
Psychology, Tilburg University
J Child Fam Stud
2014 DOI 10.1007/s10826-9975-7

Sommige ouders lukt het niet om een sterke emotionele band met hun pasgeboren kind aan te gaan. Omdat de kwaliteit van de ouderkindrelatie bijdraagt
aan de ontwikkeling van het kind, is het erg belangrijk om factoren te identificeren die de ontwikkeling van de band tussen ouder en kind vergemakkelijken
dan wel bemoeilijken.
In deze studie werden zowel kind- als oudergerelateerde factoren onderzocht.
Zo werd er gekeken naar de relatie tussen de zwangerschapsduur en de kwaliteit van de band tussen zowel de vader als de moeder met de pasgeborene.
Daarnaast werd onderzocht in hoeverre de perceptie van de eigen opvoeding
van de ouders een voorspellende waarde heeft voor het aangaan van een emotionele band met hun pasgeborene.
Moeders en vaders van voldragen kinderen (geboren > 37 weken, n = 72), van
matig te vroeg geboren kinderen (32 - 37 weken, n = 69) en van ernstig te vroeg
geboren kinderen (< 32 weken, n = 70 ) verspreid over acht ziekenhuizen in het
zuiden van het land vulden de Nederlandse versie van de Parental Bonding
Instrument (PBI) in. Deze vragenlijst is gericht op de opvoedingsrelatie die volwassenen hebben met hun vader en moeder (terugblikkend en ieder apart). Het
gaat hierbij om twee dimensies: care en overprotection. Daarnaast werd hen
gevraagd één maand en zes maanden na de bevalling de postpartum bonding
questionnaire (PBQ) in te vullen waarmee de kwaliteit van de band met hun
kind in kaart wordt gebracht.
De resultaten laten zien dat moeders van te vroeg geboren kinderen een sterkere band met hun kinderen rapporteren dan de moeders van aterme geboren
kinderen. Dit verschil werd bij de vaders niet gemeten. Dit kan erop wijzen dat
ouders met kwetsbare of zieke zuigelingen intuïtief meer ouderlijke zorg geven
om de negatieve gevolgen voor het kind te compenseren. En het zijn in deze
beginfase vooral de moeders die daarmee worden geconfronteerd. Mogelijk
draagt, gedurende het verblijf in het ziekenhuis, ook de ondersteuning door het
medisch personeel hieraan bij in het kader van de family-centered approach.
Wat verder opviel was dat de band met hun kind, à terme dan wel prematuur
geboren, zowel bij de moeders als de vaders sterk wordt bepaald door de perceptie van hun eigen opvoedingsgeschiedenis. De kwaliteit van de binding met
het pasgeboren kind bleek door de tijd ook opvallend stabiel. Als de ouders in
de eerste maand melden lage gevoelens van emotionele binding te ondervinden, dan zullen deze gevoelens laag blijven. Met het oog op de toekomst een
goede reden om, in voorkomende gevallen interventie te overwegen.

How are neonatal and maternal outcomes reported
in randomised controlled trials (RCTs) in reproductive medicine?
dr. Robin van der Weiden Als harde uitkomstmaat in trials binnen de voortplantingsgeneeskunde lijkt
r.vanderweiden@sfg.nl de geboorte van een levende eenling (singleton live birth) de meest acceptabele parameter. Deze uitkomstmaat werd in 2003 door ESHRE aanbevolen.
De auteurs onderzochten bij in totaal 910 RCTs, opgenomen in de Cochrane
database, in hoeverre bovengenoemde uitkomstmaat werd gehanteerd. Vóór
2004 rapporteerden 19% van de RCTs de singleton life birth rate en nadien
22%. Slechts in 7,4% werd de singleton life birth rate als primaire uitkomstmaat
genomen. De neonatale en de maternale uitkomst werd nog minder vaak gerapBraakhekke M, Kamphuis EI, van porteerd. De meeste studies vermelden alleen het al dan niet optreden van
Rumste MM, Mol F, van der Veen zwangerschap. De reden waarom het ESHRE-advies niet wordt gevolgd, is niet
F, Mol BW. Human Reproduction onderzocht. Waarschijnlijk is de belangrijkste reden de publicatiedruk en de
2014; 29: 1211-1217. noodzakelijke follow-up.
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Detectie van vrouwen met verhoogd risico op
gynaecologische kanker kan beter
dr. Sjors Coppus
Sjors.Coppus@radboudumc.nl

Koeneman MM, Kruse AJ, Sep SJ,
Gubbels CS, Slangen BF, van Gorp
T, Lopes A, Gomez-Garcia E, Kruitwagen RF.
Fam Cancer 2014 [Epub ahead of
print]

De auteurs onderzochten of het gebruik van een standaard vragenlijst waarmee
gescreend wordt op een verhoogd risico op erfelijke gynaecologische kanker
leidt tot meer verwijzingen naar de klinische genetica dan care as usual. In een
prospectieve studie kregen alle nieuwe patiënten tussen juni en augustus 2011 op
de polikliniek gynaecologie van het UMCM een gestandaardiseerde vragenlijst.
Deze groep werd vergeleken met een historische controlegroep, bestaande uit
vrouwen met een eerste polikliniekbezoek tussen mei 2009 en april 2010. De
vragenlijst bestond uit de vastgestelde verwijscriteria voor erfelijk mamma/ovariumcarcinoom en Lynchsyndroom. In de controlegroep, werden acht van de 3036
vrouwen (0,26 %) verwezen naar de klinische genetica, vergeleken met 19 van
de 209 vrouwen (9,1 %) in de interventiegroep (p <0,001). Van deze 19 vrouwen
waren 5 vrouwen nog niet eerder bekend met een verhoogd risico (2,4 %). Het
gebruik van een eenvoudige vragenlijst kan dus mogelijk de detectiegraad van
vrouwen met een risico op erfelijke kanker verhogen. Toekomstig onderzoek zou
zich kunnen richten op gebruiksvriendelijke applicaties.

Gynaecoloog, Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Oranjestad, Aruba
Wij zoeken vanwege uitbreiding van het team een ervaren en enthousiaste vierde gynaecoloog die het vak in de volle breedte
wil uitoefenen.
Momenteel werken er drie gynaecologen, die 80 patiënten per dag zien. Jaarlijks vinden er 1300 bevallingen plaats, waarvan
er 750 begeleid worden door de gynaecologen en 550 door de vijf verloskundige praktijken op het eiland. Het VSV Aruba
heeft tweemaandelijks groot overleg. Het ziekenhuis werkt officieel samen met het Erasmus medisch centrum, Rotterdam.
Oncologische patiënten worden overlegd en zij die hoog-complexe zorg nodig hebben worden in Nederland behandeld.
Binnen het ziekenhuis zijn wekelijks multidisciplinaire werkgroep besprekingen zoals een oncologiebespreking en de
perinatologiebespreking. Tevens verzorgen wij onderwijs aan co-assistenten voor twee nederlandse universiteiten.
Wij zijn een enthousiaste vakgroep en bieden zorg in een zeer diverse populatie van 120.000 inwoners met een breed scala
aan pathologie. Wij werken, in een goed geoutilleerd tweede lijns centrum met prenatale diagnostiek op derde lijns niveau,
volgens de nederlandse richtlijnen.

Wij vragen een gynaecoloog die:

•
•
•
•
•

BIG en RGS geregistreerd is en het specialisme in de volle omvang uitoefent,
participeert in staf- en managementzaken,
gezamelijk de praktijk wil uitbouwen,
affiniteit heeft met onderwijs,
Papiamento spreekt of wil leren.

Het betreft een functie in dienstverband, andere opties zijn bespreekbaar.
Het ziekenhuis ondersteunt en adviseert in zaken als verhuizing, registratie en tewerkstelling op Aruba.

Informatie en sollicitatie:

Voor informatie kunt u zich richten tot de gynaecologen Sietske Althuisius, tel: (+297) 597-4328,
e-mail: s.althuisius@arubahospital.com of Frank Ho-Kang-You, tel: (+297) 593-1120, e-mail: ob.gyn@setarnet.aw.
Uw sollicitatiebrief kunt u -bij voorkeur per email- binnen vier weken na het verschijnen van deze advertentie, richten aan:
Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, ter attentie van mw. E. Oehlers-Rodriguez, Sr HR Adviseur, Postbus 569, Oranjestad, Aruba,
e-mail: e.rodriguez@arubahospital.com

14/7 ingezonden
MYOMEX-trial 1 oktober van start

Ulipristal: stand van zaken
dr. W.J.K. Hehenkamp gynaecoloog, VUMC, Amsterdam
namens de MYOMEX-studiegroep

Bij de introductie van Ulipristal in 2013 is er discussie geweest over de toepasbaarheid van het
middel en het bewijs daarvoor. De betrokkenen
hebben de handen ineen geslagen om de kennis
over Ulipristal te vergroten door het opzetten van
een trial en daarnaast handvaten te geven voor de
klinische praktijk.

MYOMEX-trial
Per 1 oktober 2014 gaat de MYOMEX-trial van start.
In deze trial wordt onderzocht wat het effect is
van drie maanden voorbehandeling met Ulipristal
of GnRH-agonisten (GnRHa) op een laparoscopische myoomenucleatie. Verschillende chirurgische
uitkomstmaten zullen worden onderzocht zoals
bloedverlies tijdens OK, operatieduur, complicaties,
chirurgisch gemak, kwaliteit van leven en kosten.
Patiënten die kunnen deelnemen zijn premenopauzale vrouwen met symptomatische myomen die per
laparoscoop kunnen worden verwijderd. Zie het kader voor de in- en exclusiecriteria. Na randomisatie
zullen patiënten gedurende drie maanden dubbelblind worden voorbehandeld met GnRHa + placebotabletten of een placebo-injectie met Ulipristal 5 mg
tabletten. Binnen een maand na het beëindigen van
de voorbehandeling zal de myoomenucleatie plaatsvinden. Follow-up zal zes maanden in beslag nemen.
In Nederland zal deze studie in zes klinieken met
voldoende volume voor laparoscopische myoomenucleatie gaan lopen (zie kader). Centra die hier niet bij
genoemd zijn, maar wel meer dan vijftien laparoscopische myoomenucleaties per jaar uitvoeren, kunnen
zich bij de auteur van dit artikel aanmelden voor
deelname. Ook kunnen geschikte patiënten uiteraard
worden doorverwezen naar de deelnemende centra
(zie kader).

Ulipristalgebruik in de dagelijkse praktijk
De richtlijn Hevig menstrueel bloedverlies doet de
aanbeveling Ulipristal alleen in onderzoeksverband
te gebruiken. Naar aanleiding van deze aanbeveling
is er een artikel in het NTOG gepubliceerd, waarbij de onderbouwing van deze aanbeveling uiteen

gezet werd. Het advies werd onderschreven door de
NVOG, de WGE en Koepel Kwaliteit (NTOG 2013-6,
augustus). Hierop werd in de volgende editie van
het NTOG gereageerd door de gebruikersgroep van
Ulipristal met wat nuances in deze. Hoe nu in de
praktijk hiermee om te gaan?

MYOMEX-trial
Inclusiecriteria
• Pre-menopauzale vrouwen
• Geplande resectie van maximaal twee FIGOtype 3, 4, 5, 6 of 2-5 myomen van > 5 cm
• De te verwijderen myomen moeten niet groter
dan 12 cm zijn
• Andere myomen zijn: klein (<2 cm), niet klinisch
relevant, niet resectabel (bijvoorbeeld lastige
positie) of type 7 (afmeting niet van belang)
• Geschikt voor laparoscopische myoomenucleatie
Exclusiecriteria
• Verdenking maligniteit
• Aanwezigheid van type 0-2 myomen van kleiner
dan 5 cm
• Meer dan 2 type 3-6 myomen groter dan 5 cm
die verwijderd moeten worden
• Gebruik van antistolling of coagulopathie
Deelnemende centra (contactpersoon)
• VU medisch centrum Amsterdam
(W. Hehenkamp)
• Catharina ziekenhuis, Eindhoven (D. Schoot)
• Maasstad ziekenhuis, Rotterdam (M. Aktas)
• Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
(M. Bongers)
• Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
(P. van Kesteren)
• Sint Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam
(A. Thurkow)
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Ulipristal is in Nederland door het CVZ goedgekeurd
om preoperatief te gebruiken voorafgaand aan
chirurgische myoombehandeling. De chirurgische
uitkomsten na Ulipristalbehandeling zijn echter niet
onderzocht. Dat was de reden om in de richtlijn, die
immers adviseert over standaard zorg, Ulipristal als
experimenteel aan te merken. Met betrekking tot laparoscopische myoomenucleaties biedt de MYOMEXtrial een goede mogelijkheid Ulipristal binnen de
grenzen van de aanbeveling in de richtlijn toe te
passen, namelijk in onderzoeksverband. Daarbuiten
dient dit middel op basis van de bestaande evidence
toegepast te worden, zoals hierna beschreven.
Een voorbehandeling van drie maanden met Ulipristal is in twee grote gerandomiseerde onderzoeken
vergeleken met een placebo (Donnez et al. 2012a) en
GnRH-analogen (Donnez et al. 2012b). De volgende
resultaten kwamen uit deze onderzoeken naar
voren. Ulipristal stopt uterien bloedverlies significant
vaker dan placebo (91 % versus 19 %). Vergeleken
met GnRHa was dit niet significant verschillend
(90 % versus 89 %). Wel stopte het bloedverlies sneller bij gebruik van Ulipristal vergeleken met GnRHa
(mediaan 7 versus 21 dagen). Opvliegers kwamen
minder vaak voor bij Ulipristal dan bij GnRHa (11 %
versus 40 %). Het myoomvolume veranderde: -12 %
vergeleken met +3 % bij de placebogroep. Volumereductie van de myomen was niet significant verschillend bij Ulipristal en GnRHa (-36 % versus -53 %),
terwijl uterusvolume wel significant minder verminderde met Ulipristal in vergelijking met GnRH (-20 %
versus -47 %).
Hieruit kan het volgende voor de praktijk worden
gedestilleerd. Wanneer het doel is om de bloedingen
acuut te doen stoppen, bijvoorbeeld bij een hevig
aanhoudend bloedverlies, dan wordt dit doel eerder
bereikt met Ulipristal dan met GnRHa. Het voorbehandelen dient dan twee doelen: stoppen van het
bloedverlies waardoor patiënte in een betere conditie komt en daarnaast weloverwogen de definitieve
beslissing kunnen nemen om een ingrijpende behandeling te ondergaan. Wanneer uterusverkleining
wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een laparoscopische of vaginale hysterectomie te kunnen toepassen)
blijft GnRHa superieur aangezien verkleining van
uterusvolume in het voordeel is bij GnRHa. GnRHa is
bewezen zinvol voorafgaand aan een hysterectomie
(Lethaby et al. 2011), Ulipristal lijkt hier vooralsnog
geen voordeel te bieden.
Bij een TCRM is een standaardvoorbehandeling
met GnRHa niet zinvol gebleken (Mavrelos et al.
2010). Wanneer een myoom echter groter dan vier
centimeter is zou voorbehandeling de kans op een
tweede procedure theoretisch kunnen verkleinen.
Er zijn zowel voor GnRHa als voor Ulipristal geen
gerandomiseerde trials uitgevoerd voor deze groep
patiënten. Daarom is een specifiek advies voor het
maken van een keuze, niet te geven. Beide middelen

verkleinen de myomen in gelijke mate, dus zouden
beide in deze gevallen overwogen kunnen worden in
deze groep patiënten. Een trial zou het voordeel van
voorbehandeling in deze groep (en de keuze voor
een van beide middelen) moeten aantonen.
Als er een indicatie is voor voorbehandeling en de
patiënte wil of kan geen GnRHa gebruiken, kan
Ulipristal als alternatief worden aangeboden. De
resultaten zijn erg vergelijkbaar met GnRHa, met
uitzondering van het bloedverlies (voordeel Ulipristal) en uterusverkleining (voordeel GnRHa). Hierbij
dient wel met de patiënte besproken te worden dat
het effect van Ulipristal op de chirurgische uitkomst
nog niet onderzocht is.

Nieuwe ontwikkelingen
Recent is een derde studie (Donnez et al. 2014)
gepubliceerd waarin herhaalde toedieningen van Ulipristal zijn onderzocht (4 x 13 weken Ulipristal 10 mg
eenmaal per dag). Hierin bleken bloedingen langdurig onder controle en was er een toenemend volume
verminderend effect bij elke extra toedieningscyclus.
In Nederland is echter alleen de dosering van 5 mg
geregistreerd en mag maximaal tweemaal een toedieningscyclus worden gestart i.v.m. het ontbreken
van kennis van de langetermijneffecten van Ulipristal
op het endometrium bij herhaalde toediening. Hier
blijft het dus vooralsnog bij preoperatieve behandeling van de uterus myomatosus.

Referenties
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:409-20.
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with GnRH analogues in women with submucous fibroids:
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Het onvolprezen 'schautarek'
dr. W.M. Ankum gynaecoloog, AMC, Amsterdam

In 1901 verrichtte Friedrich Schauta in Wenen de
eerste radicale vaginale hysterectomie, waarbij hij
gebruik maakte van een hulpmiddel dat sindsdien
zijn naam draagt: het 'schautarek' (figuur 1). Dit
metalen rek werd aan het hoofdeind van de operatietafel gemonteerd, waarna de patiënt in steensnedeligging werd gepositioneerd door via riemen,
gefixeerd aan speciale kousen, de knieën en heupen van de patiënt in flexiestand te brengen. Deze
opstelling bood niet alleen de operateur, maar ook
beide assistenten goede toegang tot het operatiegebied zonder daarbij gehinderd te worden door
beensteunen of andere obstakels. Inmiddels is de
radicale vaginale hysterectomie in vergetelheid
geraakt evenals het schautarek, dat in veel klinieken geleidelijk werd vervangen door beensteunen
en in recente jaren door – aan hydraulische armen
gefixeerde – moonboots. Vooral wanneer goede
assistentie noodzakelijk is bij vaginale chirurgie wordt in onze kliniek nog regelmatig gebruik
gemaakt van het schautarek.

Casus
Een 55-jarige nullipara werd naar ons verwezen
nadat elders de diagnose complexe hyperplasie met
atypie van het endometrium was gesteld. Dit kwam
aan het licht nadat patiënte een episode van postmenopauzaal bloedverlies doormaakte. De reden
voor tertiaire verwijzing was de behandeling die nog
moest plaatsvinden, waarbij de morbide adipositas
van patiënte het obstakel was. Bij een lichaams
lengte van 1,58 meter woog zij 175 kilo, waarmee
haar Body Mass Index 70 kg/m2 bedroeg. Noch een
laparotomie, noch een laparoscopische benadering
was in deze omstandigheden een aantrekkelijke
optie, temeer daar in het verleden al tweemaal een
maagverkleiningsoperatie had plaatsgevonden.
Na rijp beraad werd – ondanks patiëntes nullipariteit – besloten tot een vaginale benadering. Patiënte
werd op een verbrede operatietafel gepositioneerd
in het schautarek, omdat zowel beensteunen als
moonboots niet pasten. Maar ook de bij het schautarek horende kousen waren vele maten te klein zodat
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Figuur 1. Deze prent illustreert de voordelen van het schautarek: goede expositie en toegang tot het operatie
terrein voor operateur en assistenten. Novak F. Surgical Gynecologic Techniques. Wiley Publ, 1978
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geïmproviseerd moest worden. Met stroken tubigrip
werden slings onder de voeten van patiënte gelegd
en aan het schautarek bevestigd. Om te voorkomen
dat de enorme dijen van patiënte naar opzij zouden
rollen werd om beide een lus van lakens gevormd
met tie-wraps (kabelbinders) die kruiselings met riemen gefixeerd werden aan het schautarek. Bovendien werden armsteunen voorzien van extra kussens
aan de tafel gemonteerd om het gewicht van de dijen
gedeeltelijk op te vangen en de krachten te verdelen
(figuur 2).
Nadat ruim een uur besteed was aan de positionering van patiënte, werd in 45 minuten een ongecompliceerde vaginale uterusextirpatie verricht waarbij
ook beide adnexa werden verwijderd. De afmeting
van de uterus was 9 x 6 x 5 cm. De eerder gestelde
diagnose werd bevestigd. Op de tweede dag na de
ingreep verliet patiënte het ziekenhuis.

Desiderata
De laparoscopische benadering geniet meestal de
voorkeur bij een (pre-) maligniteit van het endometrium. In sommige gevallen is deze benadering echter
minder opportuun, zoals in de geschetste casus met
morbide adipositas. Als gevolg van de toenemende
BMI van de Nederlandse bevolking doen dergelijke
casus zich steeds vaker voor, en worden met regelmaat gezien in onze kliniek. Zoals de casus illustreert, komt het onvolprezen schautarek dan weer
eens goed van pas.

Figuur 2. Geïmproviseerde opstelling van een zeer
adipeuze vrouw met behulp van het schautarek

Samenvatting
Bij een vrouw met complexe endometriumhyperplasie en een extreme BMI (70 kg/m2) werd een
vaginale totale hysterectomie uitgevoerd, gebruikmakend van het onvolprezen Schautarek.

using the patient-positioning technique as used by
Schauta in the early 1900s.

Trefwoorden
Schautarek, vaginale hysterectomie, endometriumhyperplasie, BMI

Correspondentie
dr W.M. (Pim) Ankum
e w.m.ankum@amc.nl

Summary
In a morbidly obese woman (BMI 70 kg/m2) diagnosed with complex endometrial hyperplasia, a
vaginal hysterectomy was carried out, thereby

Belangenverstrengeling
Auteur verklaart dat er geen sprake is van (financiële) belangenverstrengeling.
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Schauta, endometrial cancer, vaginal surgery, BMI
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14/7 pico bello
Bij twee sectio’s in de voorgeschiedenis:
vaginale bevalling of primaire sectio?
L. Denneman co-assistent, Zaans Medisch Centrum, Zaandam, thans AMC, Amsterdam
drs. A. Hooker gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum, Zaandam
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Het sectiopercentage stijgt wereldwijd. In sommige
landen eindigt 30-45 % van de geboortes in een sectio caesarea.1 De toename wordt voornamelijk verklaard door het uitvoeren van een elective repeat
caesarean section (ERCS) naast foetale nood, dysproportie en stuitligging.2,3 In Nederland is deze
trend ook waarneembaar: de afgelopen decennia is
het sectiopercentage toegenomen van 7,4 % in 1990
tot 16,3 % in 2012.4-7 Hoewel de stijging relatief het
grootst is voor stuitligging, meerlingzwangerschappen en extreme vroeggeboorte, is de toename in
absolute aantallen het grootst voor vrouwen met een
aterme eenlingzwangerschap met het kind in hoofdligging.4,5,7 Dit betekent dat er steeds meer vrouwen
zullen zijn met ten minste één sectio in de voorgeschiedenis.
Over de beste manier van bevallen na één voorgaande sectio bestaat er in de literatuur geen eenduidige conclusie.8-11 De richtlijn 'Zwangerschap en
bevalling na een voorafgaande sectio caesarea' van
de NVOG voorziet in handvatten om vrouwen met
een sectio in de voorgeschiedenis te counselen ten
aanzien van de voor- en nadelen van zowel een ERCS
als een trial of labour (TOL).6 De werkgroep is van
mening dat een vaginale baring na een eerdere sectio verantwoord is (bewijskrachtniveau D). Op basis
van Nederlandse cijfers uit 2003 gerapporteerd door
Kwee et al., is de overall-kans op een geslaagde TOL
76 % (bewijskrachtniveau B). Van de 338 vrouwen
met twee keer een sectio in de voorgeschiedenis,
ondergingen maar 40 (11,8 %) een TOL en bevielen er
24 (60 %) uiteindelijk vaginaal.12
Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat in de
dagelijkse praktijk weinig zwangere vrouwen met
twee sectio's in de voorgeschiedenis vaginaal bevallen en dat zal waarschijnlijk niet meer geworden
zijn in de afgelopen jaren. Het is de vraag of vrouwen de optie krijgen om voor een TOL te kiezen.
Er zijn weinig studies beschikbaar bij vrouwen met
meerdere sectio’s in de voorgeschiedenis, bovendien
met tegenstrijdige resultaten wat betreft de kans op
een succesvolle vaginale baring en het risico op een
uterusruptuur. In een review uit 2005 bestaande uit
negen cohortstudies, beschreven zeven studies geen

verhoogde kans op een uterusruptuur. Maar de twee
grootste studies, met in totaal 16.598 vrouwen, lieten
een drie tot vijf keer hoger risico op uterusruptuur
zien voor vrouwen met meer dan één voorgaande
sectio. Ook was de kans op een vaginale baring significant lager in vijf van zeven studies.13
In een Amerikaanse cohortstudie is het risico op
uterusruptuur bij een vaginale baring niet significant hoger voor vrouwen met twee eerdere sectio's
(VBAC-2) vergeleken met één sectio (VBAC-1), terwijl
de kans op een geslaagde vaginale baring net zo
hoog is voor beide groepen.14 De eerder genoemde
richtlijn van de NVOG adviseert: 'Indien er bij zwangere vrouwen met twee ongecompliceerde sectio’s in
de voorgeschiedenis een TOL wordt aangegaan, dient
de zorg goed georganiseerd te zijn en de zwangere
vrouw goed geïnformeerd en gemotiveerd te zijn'.6
Het blijft onduidelijk of een TOL gepaard gaat met
een verhoogd risico op maternale en/of neonatale
morbiditeit en mortaliteit bij vrouwen met twee
sectio’s in de voorgeschiedenis vergeleken met een
ERCS. De vraag is of het verantwoord is om zwangere vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis aan een vaginale bevalling te laten beginnen.

Vraagstelling
Wat is de beste manier om te bevallen voor vrouwen
met twee keer een sectio caesarea in de voorgeschiedenis?

PICO
P Z wangere vrouwen met tweemaal een sectio caesarea in de voorgeschiedenis
I Trial of labour (TOL)
C Elective repeat caesarean section (ERCS)
O Slagingspercentage TOL, maternale en neonatale
morbiditeit

Zoekstrategie
In de Cochrane Library werd gezocht met de volgende Mesh-term: Vaginal Birth after Cesarean. Na
bestudering van de abstracts werden geen representatieve artikelen gevonden. Vervolgens werd in Pub-
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Figuur 1. Forrest plot van de vrouwen die vaginaal bevielen na VBAC-2 vergeleken met VBAC-1.
VBAC-2
Study or
subgroup

VBAC-1

Odds ratio
(Non-event)

Events

Total

Events

Asakura 1995

192

302

856

1110

14,7 %

1,93 (1,47; 2,54)

Caughey 1999

83

134

2818

3757

12,0 %

1,84 (1,29; 2,63)

Flamm 1990

168

245

4123

5488

14,6 %

1,38 (1,05; 1,83)

Landon 2006

648

975

12490

16915

19,4 %

1,42 (1,24; 1,63)

Macones 2005

807

1082

9464

12535

19,2 %

1,05 (0,91; 1,21)

Miller 1994

1376

1827

9063 10880 20,0 %

1,63 (1,45; 1,84)

Total (95 % CI)
Total events

4565
3274

Total

Odds ratio (Non-event)

50685

Weight M-H, random,
95 % CI

100 %

M-H, random, 95 % CI

1,48 (1,23; 1,78)

38814
0.01
0.1
Success-VBAC-2

Heterogeneity: t2=0,04; x=29,62; df=5 (P <0,0001);/2=83 %
Test for overall effect: Z=4,18 (P <0,0001)

Med gezocht onder ‘clinical queries’ met de zoektermen: systematic [sb] AND (“Vaginal Birth after
Cesarean” [Mesh] AND (two OR twice OR second OR
multiple) en gelimiteerd voor “Humans” en “English”.
Dit leverde 29 artikelen op. Na selectie op titel en
abstract vielen achttien artikelen af. Na het lezen van
de hele tekst van de resterende elf artikelen, vielen
negen artikelen af omdat vrouwen met tweemaal
een sectio in de voorgeschiedenis niet of niet afzonderlijk werden beschreven. Van de overgbleven twee
artikelen was het artikel van Tahseen, S. & Griffiths,
Vaginal birth after two caesarean sections (VBAC-2)-a
systematic review with meta-analysis of success rate
and adverse outcomes of VBAC-2 versus VBAC-1 and
repeat (third) caesarean sections, de enige systematische literatuurstudie naar de slagingskans van een
vaginale baring bij zwangere vrouwen met tweemaal
een sectio caesarea in de voorgeschiedenis.15

Bespreking
Het artikel van Tahseen en Griffiths heeft als doel de
kans op een succesvolle vaginale baring en de prevalentie van maternale en/of neonatale complicaties na
een TOL bij vrouwen met tweemaal een sectio caesarea in de voorgeschiedenis (VBAC-2) te onderzoeken en om informatie te verkrijgen voor counseling
van deze vrouwen.15 In dit artikel werd VBAC-2 vergeleken met een ERSC en met VBAC-1. Het laatste werd
gedaan omdat de risico’s om vaginaal te bevallen na
één sectio bekend zijn en over het algemeen worden
geaccepteerd door zowel patiënten en gynaecologen.
Er werd een systematische literatuursearch uitgevoerd met dezelfde zoektermen als in onze PICO.
Naast de eerdere genoemde elektronische databases
werd ook nog gezocht in CINAHL, CurrentControlledTrails HMIC database, National research register,

1
10
100
Succ. favours VBAC-1

Research findings Electronic register (Refer), SIGLE
en Biomed Central. Vervolgens werden de websites
van de volgende belangrijke organisaties bekeken
voor relevante richtlijnen/artikelen: National Institute for Clinical Excellende (NICE), Royal College of
Obstetricians & Gynaecologist (RCOG), American College of Obstetrician & Gynaecologist (ACOG), Society
of Obstetricians & Gynaecologists of Canada (SOGC),
Cochrane Library Issue 3 2006 en National Electronic
Library for Health (NeLH). Case reports werden geëxcludeerd, terwijl bij publicaties die hetzelfde cohort
beschreven, alleen de meest recente of complete versie werd geïncludeerd.
De studies werden door twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld volgens vaste criteria wat
betreft inclusie, kwaliteit, uitkomsten en statistische
methodologie. Het artikel werd geschreven volgens
de Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology Statement (MOOSE) richtlijn.

Resultaten
Er waren geen gerandomiseerde trials beschikbaar.
Van de 273 potentieel geïdentificeerde artikelen,
werden er 243 geëxcludeerd op basis van titel en
abstract. Van de resterende dertig artikelen werden
er tien geëxcludeerd: zes publicaties met resultaten van hetzelfde cohort (dubbele publicaties), drie
case reports en een reviewartikel. Uiteindelijk bleken
twintig studies relevant; drie werden alsnog geëxcludeerd vanwege slechte methodologische kwaliteit.
Zeventien cohortstudies werden definitief door de
auteurs geïncludeerd.
In totaal werden 5666 vrouwen beschreven die een
VBAC-2 ondergingen. Hiervan waren vijf studies uit
de jaren 80, zeven uit de jaren 90 en vijf na het jaar
2000. In zes studies werden zwangere vrouwen na
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Figuur 2. De kans op een uterusruptuur bij vrouwen na VBAC-2 vergeleken met VBAC-1.

Study or
subgroup

VBAC2

VBAC1

Odds ratio
(Non-event)

Events Total

Events Total

Weight M-H, random,
95 % CI

M-H, random, 95 % CI

Asakura 1995

3

302

5

1110

14,7 %

0,45 (0,11; 1,90)

Caughey 1999

5

134

31

3757

11,8 %

0,21 (0,08; 0,56)

Landon 2006

9

975

115

16915

19,6 %

0,73 (0,37; 1,45)

Macones 2005

20

1082

113

12535

29,7 %

0,48 (0,30; 0,78)

Miller 1994

32

1827

63

10880

33,0 %

0,33 (0,21; 0,50)

45197

100 % 0,42 (0,29; 0,60)

Total (95 % CI)
Total events

4320
3274

38814

Heterogeneity: t2=0,06; x2=6,16, df=4 (P <0,19);/2=35 %
Test for overall effect: Z=4,65 (P <0,0001)

VBAC-2 (n = 4565) vergeleken met VBAC-1 (n = 50685),
acht studies vergeleken VBAC-2 (n = 2829) met een
geplande repeat sectio (n = 10897) en in twee grote
studies waren data beschikbaar van VBAC-2 in vergelijking met zowel VBAC-1 als ERCS. Een kleine studie
beschreef geen controlegroep. De slagingskans na
VBAC-2 werd in alle studies beschreven
Slagingskans ‘trial of labour’ en complicaties
Van de in totaal 5666 geïncludeerde vrouwen die
aan een VBAC-2 begonnen bevielen er 4064 vaginaal
(71,7 %), variërend van 45 - 89 % in de individuele studies. In zestien studies werden 74 uterusrupturen
gerapporteerd in 5421 vrouwen (1,36 %), variërend
van 0 - 5,4 % in de individuele studies.
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Odds ratio (Non-event)

VBAC-2 versus VBAC-1
Zes studies vergeleken de uitkomsten van vrouwen
na VBAC-2 (n = 4565) met VBAC-1 (n = 50.685); 3274
(71,7 %) van de vrouwen beviel vaginaal na VBAC-2
vergeleken met 38814 (76,5 %) na VBAC-1, OR 1,48
(95 % CI 1,23 - 1,78), P <0,0001 (figuur 1). De kans op
een uterusruptuur was bij VBAC-2 (69 / 4320) 1,59 %
versus (327 / 45197) 0,72 % bij VBAC-1, OR 0,42 (95 %
CI 0,29 - 0,60), P < 0,0001 (figuur 2). De kans op een
uterusruptuur was beduidend lager bij vrouwen met
een vaginale partus in de voorgeschiedenis, namelijk
0,5 % versus 2,4 %.
Andere maternale complicaties kwamen eveneens
significant vaker voor in de VBAC-2-groep vergeleken met de VBAC-1-groep: hysterectomie (0,56 %,
versus 0,19 %, OR 0,29 (95 % CI 0,13-0,61, P = 0,01)
en de noodzaak tot bloedtransfusie (1,99 % versus
1,21 %, OR 0,56 (95 % CI 0,40-0,77), P = 0,0004). Over
het voorkomen van maternale koorts waren onvoldoende data beschikbaar. De neonatale uitkomsten
voor VBAC-2 en VBAC-1 met betrekking tot perinatale

0.01
0.1
Repture-VBAC-2

1
10
100
Rupt. favours VBAC-1

asfyxie en mortaliteit waren vergelijkbaar: 0,09 %
respectievelijk 0,05 % (P = 0,35 Mantel-Haenszel). Er
was geen verschil in opnames op de neonatale intensive care unit (NICU) .
VBAC-2 versus ERSC
In de acht studies waarin VBAC-2 met ERCS werd
vergeleken was er zoals verwacht sprake van een
hogere kans op een uterusruptuur in de VBAC-2groep (1,09 % versus 0,11 %). De kans op overige
maternale morbiditeit was gelijk. De kans op een
hysterectomie werd in zeven studies beschreven en
was 0,40 % bij vrouwen na VBAC-2 versus 0,63 % na
ERCS; OR 0,75 (95 % CI 0,23-2,43), P =0,63). De kans
op een fluxus werd niet beschreven in deze studies;
de kans op een bloedtransfusie werd beschreven in
acht studies en was niet verschillend, n.l. 1,68 % versus 1,67 % bij VBAC-2 respectievelijk ERCS, OR 0,94
(95 % CI 0,45-1,96, P = 0,86). Maternale koorts werd
in zes studies beschreven bij respectievelijk 6,03 %
van de vrouwen in de VBAC-2-groep versus 6,39 % in
de ERCS-groep, OR 0,81 (95 % CI 0,55-1,18, P = 0,27).
Neonatale uitkomsten werden vaak summier en in
algemene bewoordingen weergegeven, waardoor
analyse niet altijd mogelijk was. Neonatale Apgarscores konden niet worden geanalyseerd vanwege
verschillen in rapportage en vermelding in de diverse
studies. Perinatale asfyxie en mortaliteit werd in
0,09 % van de vrouwen in de VBAC-2-groep gemeld
versus 0,01 % in de ERCS-groep, (P = 0,14, MantelHaenszel). Er was geen verschil in neonatale opnames, 8,85 in de VABC-2-groep versus 8,49 % in de
ERCS-groep, (P = 0,57, Mantel-Haenszel).
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Discussie
Slagingskans en complicaties
Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat de slagingskans van een vaginale bevalling in een geselecteerde
populatie vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis redelijk groot is. Zoals verwacht was de
kans op een uterusruptuur significant hoger in de
VBAC-2-groep (1,09 %) versus de elective repeat sectiogroep (0,11 %). De kans op overige maternale complicaties was vergelijkbaar, in het bijzonder de kans
op bloedtransfusie en hysterectomie waren niet verschillend. Er was geen verschil in neonatale morbiditeit en mortaliteit tussen de VBAC-2 en de ERCSgroep. Daarbij moet opgemerkt worden dat in slechts
twee van de acht studies data beschikbaar waren
over perinatale mortaliteit en asfyxie en in maar drie
studies gegevens over NICU-opnames.
In vergelijking met VBAC-1 bevielen er minder vrouwen vaginaal na VBAC-2 (76,5 % versus 71,7 %, OR
1,48). Tevens komen maternale complicaties vaker
voor na VBAC-2; met name uterusruptuur, hysterectomie en bloedtransfusie, maar de absolute aantallen zijn klein. Er waren geen significante verschillen
in foetale morbiditeit en mortaliteit. De vergelijking
tussen VBAC-2 en VBAC-1 is niet van toepassing op de
individuele vrouw, maar maakt de verschillen inzichtelijk. Het is goed om vast te stellen hoe de risico’s
zijn ten opzichte van vrouwen met één sectio in de
voorgeschiedenis die een TOL (VBAC-1) ondergaan.
Helaas verschaft het artikel geen data over ernstige
neonatale of maternale complicaties, zoals asfyxie,
perinatale sterfte of hysterectomie als gevolg van een
uterusruptuur.
Naast het toegenomen risico op peroperatieve
schade aan o.a. blaas en darm, infectie, tromboembolieën en bloeding wordt na herhaalde sectio’s
de kans op complicaties tijdens volgende zwangerschappen steeds groter.16 Vooral het risico op placenta praevia stijgt na elke sectio waarbij de kans op
placenta praevia na drie sectio’s 3 % is.17 Indien er
een placenta praevia is, neemt de kans op een placenta accreta significant toe met het aantal sectio's
in de voorgeschiedenis.18-22
Resultaten per decennium
Recentere studies laten in vergelijking met oudere
studies geen duidelijk verschil zien in slagingskans
bij VBAC-2. Het slagingspercentage in de jaren 80
varieerde van 45 - 81 %, in de jaren 90 van 64 - 90 %
en na 2000 van 66 - 83 %, de incidentie van uterusrupturen varieerde respectievelijk van 0,0 - 5,4 %,
0,0 - 3,7 % en 0,0 - 1,8 %. Een duidelijke verklaring
voor het verschil in uterusrupturen tussen de verschillende decennia kan niet direct worden gegeven.
Mogelijke verklaringen zouden verschillen in populaties, indicatie voor TOL of operatietechnieken kunnen zijn, maar zijn hypothetisch. Het is aannemelijk
dat de terughoudende houding van veel gynaecolo-

gen ten opzichte van VBAC-2 voortkomt uit angst
voor een uterusruptuur.
Deze review toont een lage, maar significant hogere
kans op een uterusruptuur bij VBAC-2 ten opzichte
van een geplande repeat sectio en ten opzichte van
VBAC-1. Het ging in deze studies om een symptomatische uterusruptuur; hoewel er verschillen bestonden in de definitie van uterusruptuur werden dehiscenties niet meegerekend. In twee studies werd de
uterus standaard nagetast op OK na een succesvolle
vaginale bevalling waarbij een hogere percentage
uterusrupturen werd gerapporteerd.23,24 Manuele exploratie wordt nu niet meer standaard uitgevoerd en dit zou samen met het bekende aantal
lage uterussegmentlittekens in recente studies mede
kunnen verklaren waarom in recentere studies een
lagere incidentie van rupturen wordt gevonden.
Beperkingen
Er zijn diverse kritiekpunten op deze review. Het artikel vermeldt dat drie studies op basis van slechte
methodologische kwaliteit (STROBE-criteria) werden
geëxcludeerd maar vermeldt niets over de kwaliteit
van de geïncludeerde studies. Er is een opvallende
spreiding in het percentage zwangeren dat een TOL
ondergaat tussen de geïncludeerde studies, variërend van 9,2 % tot 69 %. Een geselecteerde groep
vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis
werd geïncludeerd, waarbij het onduidelijk is op
basis van welke criteria vrouwen die een TOL ondergingen werden geselecteerd. Het is niet duidelijk op
basis van welke criteria vrouwen vaginaal mochten
bevallen of er gekozen werd voor een electieve sectio
caesarea. Ten tweede zijn er geen gegevens over de
indicatie van de eerdere twee sectio’s, en of hiermee
rekening is gehouden bij de selectie van vrouwen die
een VBAC-2 of een electieve repeat sectio ondergingen. De reden van de voorafgaande sectio’s is uiteraard uiterst relevant bij de overweging voor een vaginale bevalling of repeat sectio, waarbij in sommige
gevallen een (absolute) contra-indicatie zal bestaan
voor een eventuele vaginale partus.
Daarnaast kon er niet gecorrigeerd worden voor
belangrijke factoren die van invloed zijn op de uitkomst vaginaal bevallen zoals pariteit, indicatie
voor sectio’s, inleiding van de baring, gebruik van
weeënstimulerende middelen en een eerdere vaginale bevalling. Eerder onderzoek liet al zien dat
bij vrouwen met zowel een sectio caesarea als een
vaginale bevalling in de voorgeschiedenis een TOL
veel vaker succesvol is dan bij vrouwen die nooit
vaginaal zijn bevallen.25 Zij hebben tevens minder kans op complicaties. Deze associatie werd in
deze systematische review bevestigd. Alles overwegende, is het niet goed mogelijk om uiteindelijk een
goed level of evidence aan de uitkomsten te geven.
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Aanbevelingen
In de huidige tijd van shared decision making is het
belangrijk om vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis te betrekken bij de keuze voor een electieve repeat sectio of voor een TOL. De huidige richtlijn Zwangerschap en bevalling na een voorafgaande
sectio caesarea geeft als kernaanbeveling: “Counseling is van essentieel belang en betekent dat beide
opties open zijn. In het kader van goede voorlichting
dient dit ondersteund te worden door schriftelijke
informatie (bewijskrachtniveau D)”. Op basis van
dit artikel zouden we de huidige richtlijn op dit punt
moeten aanscherpen. Vrouwen met twee sectio’s in
de voorgeschiedenis zouden standaard de mogelijkheid moeten krijgen om voor een TOL te kiezen; ze
moeten gecounseld worden over de kansen en risico’s van zowel een TOL als een ERSC. De cijfers uit
deze PICO zouden hierbij gebruikt kunnen worden in
de counseling. Hierbij is het tevens van belang om
rekening te houden met factoren die van invloed zijn
op de slagingskans van een VBAC-2 en op de kans op
een uterusruptuur.
Risicofactoren voor een uterusruptuur zijn het ontbreken van een vaginale bevalling in de voorgeschiedenis, een korte tijd tussen de laatste sectio en de
nieuwe zwangerschap, inleiden van de baring en stimuleren van de baring met oxytocine, een eerdere
sectio caesarea op basis van niet-vorderende baring,
een hoog maternaal BMI en een geschat foetaal
gewicht boven het 90e percentiel.12-14,16,17 Helaas is
er tot op heden nog geen klinisch bruikbaar model
ontwikkeld dat sensitief en specifiek genoeg is om de
kans op een succesvolle vaginale baring of uterusruptuur bepalen. Twee predictiemodellen die de kans op
een succesvolle vaginale bevalling bij vrouwen met
één sectio in de voorgeschiedenis zijn retrospectief
in een Nederlandse cohort gevalideerd, met een
goed discriminerend vermogen.27,28 De belangrijkste
voorspellers in de modellen zijn BMI voor de zwangerschap, obstetrische voorgeschiedenis (eerdere
vaginale partus en eerder niet-vorderende baring),
etniciteit, inleiding van de baring en geschat gewicht
(EFW ≥ P90). Dit predictiemodel is nog niet prospectief toegepast in een cohort en is niet toepasbaar op
de populatie vrouwen met tweemaal een sectio in de
voorgeschiedenis. Het zou mooi zijn als we voor deze
groep ook een predictiemodel zouden hebben.

Conclusie
Een ‘trial of labour’ bij een geselecteerde groep
vrouwen die twee keer een sectio caesarea hebben
ondergaan, is geassocieerd met een slagingskans
van 71,1 %, waarbij het succespercentage hoger is
bij vrouwen die al eerder vaginaal zijn bevallen. De
kans op een uterusruptuur is laag, maar significant
hoger in vergelijking met een elective repeat sectio
terwijl de kansen op overige maternale complicaties niet verschillend zijn. Er zijn relatief weinig data

beschikbaar ten aanzien van het risico op neonatale
morbiditeit, hoewel er geen verschil lijkt te zijn tussen beide groepen. Zwangere vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis zouden gecounseld moeten worden met behulp van deze informatie om alle
risico’s te kunnen afwegen en gezamenlijk tot een
besluit te komen (shared decision making). Hierbij
moet uiteraard rekening worden gehouden met de
indicatie voor de eerdere sectio’s en de wens voor
een volgend zwangerschap.
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Samenvatting
Bij zwangere vrouwen met twee sectio’s in de voorgeschiedenis is het de vraag wat de beste manier
is om te bevallen: een vaginale bevalling (VBAC2) of een electieve repeat sectio (ERCS)? Om deze
vraag te beantwoorden werd een search uitgevoerd in Pubmed en Cochrane. Uit een systematische review blijkt dat het percentage vrouwen dat
vaginaal bevalt na VBAC-2 71,7 % is, vergeleken
met 76,5 % na VBAC-1. De kans op een uterusruptuur bij VBAC-2 versus VBAC-1 is significant groter
(1,59 % versus 0,72 %). De kans op een uterusruptuur is beduidend lager bij vrouwen met een vaginale partus in de voorgeschiedenis, namelijk 0,5 %
versus 2,4 %. Andere maternale complicaties komen
eveneens iets vaker voor bij VBAC-2 vergeleken
met VBAC-1. De neonatale uitkomsten voor VBAC-2
en VBAC-1 waren vergelijkbaar. Vergeleken met
ERCS is er een hogere kans op een uterusruptuur
in de VBAC-2-groep (1,09 % versus 0,11 %). De kans
op overige maternale morbiditeit (hysterectomie,
bloedtransfusie, koorts) is gelijk; de neonatale uitkomst verschilde evenmin significant. Concluderend
is er na twee eerdere sectio’s bij een geselecteerde
populatie nog steeds een hoge kans op een vaginale
baring, met een kleine, maar significante hogere
kans op een uterusruptuur, zonder toegenomen
kans op overige maternale en neonatale complicaties ten opzichte van een ERCS.
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sections. It remains unclear whether women with
two prior caesarean sections should be offered a
trial of labour (TOL) or an elective repeat caesarean
section (ERSC). A systematic search was performed
in Pubmed and Cochrane to answer this question.
One study, a systematic review and meta-analyses
of 17 studies reported a vaginal birth success rate
of 71.7 % after two caesarean sections (VBAC-2) versus 76.5 % after one caesarean section (VBAC-1).
The risk of uterine rupture is significantly higher in
VBAC-2 compared to VBAC-1, but was small (1.59 %
versus 0.72 %); other maternal complications are
slightly increased compared to VBAC-1. Neonatal
outcomes were similar. Compared to ERCS there is
a higher chance of uterine rupture in VBAC-2 (1.09 %
versus 0.11 %). However the risk of other maternal
morbidity is similar and neonatal complications
are similar. We conclude that in a selective group
of women with two prior caesarean sections there
is still a high possibility of a successful vaginal
delivery with a small, but significant increase risk
of uterine rupture with no increased risk of other
maternal or neonatal complications compared to
ERSC.
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maternal and neonatal complications.

Trefwoorden

Correspondentie

Vaginale baring na twee sectio’s; proefbaring; electieve sectio; uterus ruptuur; maternale en neonatale
complicaties.

drs. Angelo Hooker, gynaecoloog
Afd. verloskunde en gynaecologie
Zaans Medisch Centrum (ZMC)
Postbus 210, 1500 EE Zaandam
e hooker.a@zaansmc.nl

Summary
Worldwide there has been an increase in caesarean

369

14/7 uno
De septumresectie en het pessarium
Vanaf deze editie wordt de Update van Nederlands Onderzoek verzorgd door ons, Bouchra Koullali en Miriam
Braakhekke. Deze maand bespreken we twee lopende studies. In de TRUST-studie wordt het nut van een septumresectie bij herhaalde miskramen en subfertiliteit onderzocht. Deze studie loopt al sinds 2009, echter op
dit moment wordt de studie nieuw leven ingeblazen door een nieuwe arts-onderzoeker. De APOSTEL-VI-studie
onderzoekt de effectiviteit van een pessarium ná behandeling van een dreigende vroeggeboorte.
Vergeet u niet contact op te nemen als u een studie heeft die voor de UNO in aanmerking komt!
Vriendelijke groet, drs. B. Koullali (b.koullali@amc.nl) drs. M.W. Braakhekke (m.w.braakhekke@amc.nl)

TRUST

APOSTEL VI

Volledige titel

Volledige titel

The Randomized Uterine Septum Transsection trial

Will a cervical pessary prolong pregnancy in women
who have been discharged after an episode of threatened preterm labor.

Achtergrond
Momenteel wordt een hysteroscopische septum
resectie wereldwijd uitgevoerd bij vrouwen met herhaalde miskramen of subfertiliteit en een uterus septum. Echter, bewijs voor deze interventie is louter
gebaseerd op retrospectieve studies. De huidige
NVOG richtlijn (2007) adviseert bij een uterus septum expectatief beleid, tenzij in studie verband. Met
de TRUST studie willen wij door middel van gerandomiseerd onderzoek meer duidelijkheid krijgen.

Vraagstelling
Is het zinvol om bij vrouwen met herhaalde miskramen of subfertiliteit en een uterus septum een septum resectie te verrichten?

Van de zwangeren die worden opgenomen met een
dreigende partus prematurus zal 70-95% tijdens de
eerste opname niet bevallen. Het risico op partus
prematurus gedurende de rest van de zwangerschap
blijft echter verhoogd, en ligt rond 50%. Voor deze
groep is op dit moment geen effectieve behandeling
beschikbaar en wordt afgewacht. Mogelijk kan een
pessarium de zwangerschapsduur verlengen en hiermee het aantal partus prematurus reduceren.

Vraagstelling

Multicenter RCT

Is een pessarium effectief in het reduceren van het
aantal partus prematurus bij zwangeren die niet zijn
bevallen na een opname voor dreigende partus prematurus?

Studiepopulatie

Studieopzet

68 patiënten waarbij een uterus septum is aangetoond door één van de volgende onderzoeken of
combinaties van onderzoeken:
- 3D echo of MRI of SIS/GIS
- HSG + hysteroscopie
- Laparoscopie of laparotomie + hysteroscopie

Multi center open-label RCT met deelname van 10
perinatologische centra

Interventie

Interventie

Expectatief beleid versus septum resectie

Arabin cerclage pessarium versus geen behandeling

Uitkomstmaten

Uitkomstmaten

De primaire uitkomst is het aantal levendgeborenen.
De secundaire uitkomsten zijn complicaties v/d septumresectie, miskramen, abruptio placentae, vroeggeboorte, uterus ruptuur en de wijze van bevalling.

De primaire uitkomst is het percentage partus prematurus voor 37 weken. De secundaire uitkomsten
zijn de neonatale uitkomsten.

Studieopzet

370

Achtergrond

Stand van zaken

Studiepopulatie
200 zwangeren die niet zijn bevallen na een opname
voor dreigende partus prematurus.

Stand van zaken
ZonMW heeft subsidie toegekend.

De studie loopt sinds 2009, 7 participerende centra,
29 randomisaties tot dusver.

Meer informatie

Meer informatie

www.studies-obsgyn.nl/apostel6,
Twitter: @ApostelVI

www.studies-obsgyn.nl/TRUST

