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In retrospect was 2015 het jaar van terreur, oorlog en 
mensen op de vlucht. De wereld staat in brand en 
Europa voelt de gevolgen daarvan. De stroom vluch-
telingen uit het Midden-Oosten is ongekend en 
maakt ons bang. In oktober j.l. riep ik u op om u van 
deze angst te ontdoen aangezien deze ons alleen 
maar verlamt en het egoïsme laat regeren. Daarbij 
appelleerde ik aan uw gevoel van medemenselijk-
heid die in deze kwestie meer gehoord moet wor-
den. Hoezeer kun je dan geraakt worden, drie maan-
den later, van het drama in Keulen, waar zich 
massale aanrandingen voltrokken in de nacht van de 
jaarwisseling. De daders, waarschijnlijk asielzoekers, 
zouden zich aan 'onze' vrouwen hebben vergrepen. 
Hoe pijnlijk en verwarrend is het om dit tot je door te 
laten dringen en je af te vragen of de rechts populis-
ten toch gelijk krijgen met hun waarschuwingen 
jegens de vluchtelingen. De verwarring wordt groter 
bij het vernemen van het nieuws dat zulke aanran-
dingen zich al eerder hebben voorgedaan in Zweden.    
Vervolgens is het dan ook bepaald niet geruststel-
lend om in De Volkskrant de analyse van Darya Safai 
te lezen over de wortels van het seksueel geweld in 
de islamitische cultuur. Deze Belgische vrouwenacti-
viste, tandarts van beroep, was zelf slachtoffer van 
het islamitisch fundamentalisme en in Iran veroor-
deeld tot twee jaar gevangenisstraf. In haar strijd 
tegen vrouwendiscriminatie waarschuwt ze voor het 
islamitisch wereldbeeld waarin de vrouw beschouwd 
wordt als een minderwaardig wezen. Vooral de wes-
terse vrouw, met haar onverhulde lichaam, wordt 
dan gauw gezien als losbandig en schaamteloos. Het 
is dan ook niet verbazingwekkend, schrijft Safai, dat 
mannen uit de moslimwereld menen dat het geoor-
loofd is om westerse vrouwen te betasten en tot sek-
suele onderdanigheid te dwingen.
Onze verontwaardiging over het drama in Keulen is 
meer dan begrijpelijk. Het is ook terecht om niet 
meer te veronderstellen dat de cultureel-religieuze 
achtergrond van asielzoekers geen aanleiding zou 
kunnen vormen voor problemen in onze samenle-
ving. Maar, het moet niet leiden tot een samenleving 
waar het principe van gelijkheid wordt afgeschaft en 
waar segregatie ten gevolge van wantrouwen de 
norm wordt. Een dergelijk apartheidssysteem kent 
alleen maar verliezers en zal onze samenleving geen 
goed doen. Ik pleit dan ook voor de dialoog waarbij 
het vrouwbeeld in onze maatschappij daarbij uitge-

legd moet worden. Maar nog belangrijker is dat ook 
de islamitische Nederlanders dit beeld uitdragen en 
vrouwonvriendelijk gedrag scherp veroordelen. Daar-
bij moeten we ons realiseren dat seksueel geweld in 
Nederland niet exclusief wordt veroorzaakt door 
asielzoekers of moslims. Onderzoek toont aan dat  
30% van de mannen en ongeveer de helft van alle 
vrouwen in Nederland ooit een vorm van seksueel 
geweld hebben meegemaakt 1. Uit landelijke politie-
cijfers blijkt ook dat 43% van de slachtoffers van sek-
sueel geweld jonger is dan 18 jaar 2. Bovendien weten 
we dat van de mensen met een verstandelijke beper-
king, 61% van de vrouwen en 23% van de mannen, 
naar eigen zeggen, ooit seksueel geweld heeft mee-
gemaakt 3. Het merendeel van deze daders is autoch-
toon en een bekende van het slachtoffer, vaak de 
(ex-)partner, een buurtgenoot of een kennis 4. 
Deze cijfers liegen er niet om en tonen aan dat onze 
samenleving zeker niet vrij is van seksuele agressie 
en intimidatie. Ook in het verleden was dat het geval, 
zoals is gebleken uit het schrijnend seksueel mis-
bruik van minderjarigen binnen de katholieke kerk. 
Het islamitisch vrouwbeeld is een toevoeging aan het 
al bestaande palet van oorzaken van seksueel 
geweld. Laten we vooral het probleem in zijn volle 
breedte aanpakken en ons niet alleen richten op de 
splinter in andermans oog terwijl de balk in ons 
eigen oog onverminderd aanwezig blijft. De massale 
aanrandingen in Keulen hebben het maatschappelijk 
debat flink aangewakkerd. Dat debat draait niet 
alleen om asielzoekers en moslims. Nee, ook het 
gedrag van de autochtoon staat ter discussie. De 
ludieke demonstratie van mannen in minirokjes in 
Amsterdam op 16 januari jl. was een schitterend initi-
atief wat duidelijk maakte dat seksueel misbruik niet 
alleen een vrouwenprobleem is maar ons allen raakt. 
  
Referenties
1. De Haas, S. Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 

jongeren en volwassenen in Nederland. T v Seksuologie 
2012;36-2:136-145. 

2. Ferwerda, H. Huiselijk geweld gemeten-cijfers 2007. 
Vierde meting obv landelijke politiecijfers. Arnhem: 
advies- & onderzoeksgroep Beke.

3. Berlo, W. et al. Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar 
seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, 
zintuigelijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers 
WPF/ MOVISIE.  

4. Bakker, F. et al. Seksuele gezondheid in Nederland 2009. 
Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

In verwarring

dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur
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Terwijl ik met een Cola Light – ik heb dienst – een 
toast uitbreng op het nieuwe jaar bedenk ik mij hoe 
de toekomst van een wetenschappelijke vereniging 
er uit zal zien. Ook de NVOG probeert kwalitatief 
goed wetenschappelijk onderzoek te verrichten en 
de opbrengst daarvan op doelmatige wijze ten goede 
te laten komen aan onze patiënten. Daarbij houden 
we het grondbeginsel van de wetenschap aan dat 
begint met het bedenken van een theoretisch model. 
Op basis van dat model vindt hypothesevorming 
plaats, wordt een experiment gedaan en wordt de 
hypothese al dan niet bevestigd. In de praktijk stelt 
een gynaecoloog een kennishiaat vast, bedenkt een 
oplossing, voert een gerandomiseerd onderzoek uit 
en stelt vast of de oplossing tot betere uitkomsten 
voor de patiënt leidt.
Maar heeft wetenschappelijk onderzoek in deze 
vorm nog wel toekomst? Het invloedrijke tijdschrift 
Wired Magazine heeft de knuppel in het hoenderhok 
gegooid door te stellen dat het einde van de weten-
schap is gekomen door de opkomst van Big Data. De 
term Big Data staat voor het verzamelen, verwerken 
en analyseren van zeer grote hoeveelheden gegevens 
die afkomstig kunnen zijn van sensoren, apparaten, 

het web en sociale media. De kracht van Big Data is 
dat er nieuwe inzichten en verbanden uit gehaald 
kunnen worden. Hierdoor zou het volgens Wired 
Magazine niet meer nodig zijn om oorzaak- en 
gevolg relaties op te sporen en de werkelijkheid te 
vereenvoudigen in wiskundige modellen en hypothe-
ses en die vervolgens te testen, zoals de wetenschap 
dat al doet sinds de tijd van Aristoteles. De grote 
getallen hebben namelijk altijd gelijk. Men zou kun-
nen zeggen dat we van individuele intelligentie naar 
collectieve intelligentie overgaan. De massa blijkt 
niet dom te zijn, maar heeft kennis en daardoor 
macht. Er wordt veel onderzoek gedaan naar collec-
tieve intelligentie en hoe die tot stand komt. Op 
diverse manieren wordt geprobeerd te begrijpen 
welke interacties tussen mensen bepalend zijn voor 
deze intelligentie. David Surowiecki stelt dat groepen 
in staat zijn om betere beslissingen te nemen of 
inschattingen te maken dan de beste expert. Suro-
wiecki heeft dit wisdom of the crowd genoemd. Hij 
noemt daarvoor de vier belangrijkste voorwaarden: 
onafhankelijkheid van mening, lokale gespeciali-
seerde kennis, diversiteit in meningen en kennis en 
de wijze waarop de individuele bijdragen worden 
geaggregeerd. Daarbij combineert hij inzichten uit de 
sociologie en massapsychologie met die uit de wis-
kunde en statistiek, zodat de collectieve uitkomst 
een beter resultaat oplevert dan een individuele 
schatting. Collectieve intelligentie is het resultaat van 
de interactie tussen mensen, tussen mensen en com-
puters en tussen computers onderling. Kennis van de 
massa kan ingedeeld worden in drie niveaus. Het 
begint met crowd sourcing. Hierbij wordt kennis van 
onafhankelijke individuen afgetapt voor een hele 
specifieke taak. De leden van de crowd zijn onafhan-
kelijk en brengen hun decentrale kennis in zonder 
een beslissende invloed te hebben op het proces. 
Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop Google 
werkt. De volgorde van de zoekresultaten wordt 
bepaald door het aantal verwijzingen naar een web-
site en het zoekresultaat dat andere gebruikers als 
eerste hebben aangeklikt. Door de kruisverwijzingen 
tussen websites en door te klikken op een zoekresul-
taat helpen we een volgende gebruiker om betere en 
meer relevante zoekresultaten te vinden. Bij co-crea-
tie is sprake van een hogere mate van participatie 
van de crowd. Individuen werken daadwerkelijk 
samen om iets te maken. Een bekend voorbeeld 

Wisdom of the crowd

prof. dr. Guid Oei   voorziiter NVOG
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hiervan is de online-encyclopedie Wikipedia, die in 
2015 de Erasmusprijs won. Een ander voorbeeld van 
co-creatie is de wijze waarop Apple’s app-store 
werkt. De functionaliteit van een product wordt niet 
meer volledig bepaald door de producent. De gebrui-
ker krijgt een aanzienlijke vrijheid om het product 
naar eigen behoefte aan te passen. Dit kan hij doen 
door nieuwe apps te downloaden of door zelf apps te 
ontwikkelen. De meest krachtige vorm van crowd 
wisdom wordt echter gekenmerkt door zelforganisa-
tie. Crowds kunnen dan voortdurend van vorm en 
samenstelling veranderen. Er ontstaan ad-hocstruc-
turen die passen bij de taak. Je zou het kunnen 
beschouwen als een zwerm vogels die voortdurend 
van vorm verandert. Na de tsunami in Japan is 
gebruik gemaakt van Ushahidi, een open source plat-
form, om zoveel mogelijk informatie van burgers 
over de hele wereld te verzamelen over de chaoti-
sche situatie. Er is vervolgens een landkaart gemaakt, 
waarop kon worden aangegeven waar de meest ern-
stig getroffen gebieden waren en hoeveel noodhulp 
er in de betreffende regio was. Later kon ook de 
mate van radio-activiteit worden vastgesteld, door-
dat burgers de gegevens van hun geigerteller deel-
den. Ushahidi kan informatie halen uit allerlei ver-
schillende informatiebronnen: van Twitter tot 
sms-berichtjes en van bloggers tot overheid. Hier-
door zijn vele mensenlevens gered. Ushahidi, dat let-
terlijk ‘getuige’ betekent in het Swahili, had al eerder 
dienst bewezen bij verkiezingen in Kenia, sneeuw-
overlast in New York, rampen in Pakistan en Haïti, 
terreurdreiging in Londen en uitbraak van de var-
kensgriep. 
Er bestaat echter ook een keerzijde aan wisdom of 
the crowd. Als zonder theoretisch model een associ-
atie wordt gevonden kan dat door de massa ook ver-
keerd worden geïnterpreteerd. Toen de HPV-vaccina-
tie werd geïntroduceerd, bleek dat het moeilijk was 
om de verbanden tussen vaccinaties en mogelijke 
nadelige effecten, die op internet breed werden uit-
gemeten, te relativeren. Daardoor durfden veel 
ouders hun dochters niet te laten vaccineren. De 
belangrijkste uitdaging bij het managen van de 

crowd is het voorkómen van chaotisch of hysterisch 
gedrag. Het voorspellen of vroegtijdig detecteren van 
omslag in opinies staat hierbij centraal. De mening 
van de deskundigen is daarvoor cruciaal. De nieuwe 
informatie moet passen in een theoretisch model en 
kunnen leiden tot nieuwe hypothesevorming. Op die 
wijze kan wisdom of the crowd op een positieve 
wijze worden aangewend. Bij de NVOG betekent dit 
dat we moeten uitkomen op een model waarin niet 
alleen één gynaecoloog bepaalt welk gerandomi-
seerd onderzoek te doen en hoe de resultaten te 
interpreteren, maar dat er gebruik wordt gemaakt 
van de kracht van de massa. Alle leden van de NVOG 
moeten hun bijdrage leveren. En als we het echt 
goed willen doen moeten we proberen om de princi-
pes van Surowiecki aan te houden. Onafhankelijk-
heid en diversiteit van meningen zijn daarbij van 
groot belang. De inbreng van de patiënt is daarom 
onmisbaar. De wijze waarop de NVOG momenteel 
samenwerkt met patiënten zal verbeterd moeten 
worden. De oprichting van een professioneel patiën-
ten netwerk kan daarbij een eerste stap zijn.
Door Zweedse onderzoekers is onlangs een verband 
gevonden tussen het drinken van Cola Light en hart-
ziekte. Dit onderzoek krijgt veel aandacht op inter-
net. Hoewel ik mij bewust ben van het feit dat deze 
bevinding op toeval kan berusten omdat een degelijk 
theoretisch model ontbreekt, moet ik eerlijk zeggen 
dat ik mij in de oudejaarsnacht toch maar beperkt 
heb tot één blikje.

Literatuur
Wired Magazine (2008). The end of science. Wired Magazine 

Issue 16.07. http://archive.wired.com/wired/issue/16-07.
Kreijveld, M. (2012). Samen slimmer. Stichting Toekomstbeeld 

der Techniek, Den Haag.
Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds: Why the many 

are smarter than the few and how collective wisdom 
shapes business, economies, societies and nations dou-
bleday. 

Rahman, I. et al. (2015). The relationship between sweetened 
beverage consumption and risk of heart failure in men. 
Heart 2015 Dec 15;101(24):1961-5.
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dr. J. van Eyck   gynaecoloog-perinatoloog

Onlangs verscheen in Medisch Contact een opinie-
artikel getiteld Spoedsectio onder dwang kan nodig 
zijn" van de Groot et al.1 naar aanleiding van een 
artikel in Medisch Contact over een dergelijk prak-
tijkdilemma2 en twee- tot drie casussen per jaar in 
het Erasmus MC in Rotterdam betreffende deze pro-
blematiek3. De discussie over deze materie is niet 
nieuw. Reeds in 2013 werd in het NTOG onder meer 
in een hoofdredactioneel editorial aandacht besteed 
aan de problematiek van de botsende belangen4-6. 
Het doen van een sectio onder dwang is niet alleen 
onderwerp van discussie binnen onze beroepsgroep, 
maar ook binnen de psychiatrie7 en in toenemende 
mate onder juristen1. Vooralsnog werd geconclu-
deerd dat het onmogelijk is om een sectio onder 
dwang te doen bij een wilsbekwame zwangere.
Recent echter gaf een Engelse rechter toestemming 
voor een keizersnede terwijl de aanstaande moeder 
daar tegen was. De auteurs zijn van mening dat dit in 
Nederland ook mogelijk zou moeten zijn en stelden 
in het Nederlands Juristenblad een praktische ad hoc 
oplossing voor8. In een dergelijke situatie zou een 
arts kunnen volstaan met een informeel verzoek met 
korte toelichting aan de rechtbank om een bijzon-
dere curator te benoemen, waarna deze curator dan 
een (spoed)procedure voert ten behoeve van de foe-
tus. Deze procedure gaat er van uit dat de rechter de 
geboorte kan opvatten als een actie van moeder en 
kind, waarbij de rechter zich daardoor niet gebonden 
weet aan alleen de instemming van de zwangere, als 
zou het alleen om een individuele zaak van de zwan-
gere gaan. De foetus c.q. de bijzondere curator kan 
vanuit deze bijzondere tweepartijen aangelegenheid 
met daaraan rechten en plichten formeel vorderen 
dat de zwangere wordt verplicht om mee te werken 
aan een keizersnede, indien dit nodig is voor een vei-
lige geboorte van de baby. Indien de rechter de 
zwangere veroordeelt tot medewerking aan de kei-
zersnede, wordt daarmee tevens bepaald, dat de arts 
gerechtigd is op verzoek van de ongeboren baby c.q. 
de bijzondere curator de ingreep te verrichten, waar-
door de arts wordt gelegitimeerd. Indien de zwan-
gere na de beslissing tot verplichte medewerking per-
sisteert in haar weigering resteert proportionele 
fysieke dwang. In geval van tijdsnood kan de proce-
dure worden gevoerd zonder een formele dagvaar-
ding. Na benoeming van de bijzondere curator zal de 
rechter met spoed naar het ziekenhuis gaan om de 
zwangere, de arts en de bijzondere curator te horen, 
waarna wordt beslist. 

Naar aanleiding van de aandacht in de Volkskrant9 
bracht de NVOG10 een persbericht uit, waarin werd 
gesteld dat onze beroepsgroep tegen gedwongen kei-
zersnede is. In het persbericht worden meerdere 
redenen aangegeven. Mocht het ooit toch tot een 
dergelijke procedure komen, blijft de vraag hoe in 
Nederland de voorzieningenrechter uiteindelijk de 
procedure zal beoordelen. 

Literatuur
1. De Groot C., Vlaardingerbroek P., Schneider T., van 

Ravesteijn L.. De gedwongen keizersnede en botsende 
belangen. Medisch Contact 14-1-2016;71:36-37.

2. Praktijkdilemma: Mag een arts gedwongen sectio uitvoeren 
in belang van het kind? Federatienieuws KNMG. Medisch 
Contact 30-7-2015;70:1484.

3. Blondeau M-J.C.E., Koorengevel K.M., Schneider A.J., et al. 
Een sectio caesarea tegen haar wil? Ned Tijdschr 
Geneeskd 2015;159:513-6.

4. Mijatovic V. Editorial: Botsende belangen. NTOG 
2013;126:316-7.

5. Duijst W.L.J.M., van Eyck J, Kottenhage R.J.P. Perinataal 
beleid; uitendelijk eigen keuze van de zwangere? NTOG 
2013;126:351-354.

6. Darcet E.A.F., Aarts A.J.W.M., D'Hooghe T.M., van der Veen 
F. Reactie op : 'Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze 
van de zwangere?'. NTOG 2013;126:355-7.

7. Van Eyck J., Duijst W.L.J.M., Kottenhage R.J.P. Dilemma's bij 
perinataal beleid. Handboek Psychiatrie en Zwanger-
schap 2015; hoofdstuk 48: 471-477. Eds. Lambregtse M, 
Kamp I, Wennink H. Uitgeverij  de Tijdstroom ISBN 
9789058982698 NUR 875.

8. De Groot C. Een nieuw ontdekte procedure: 'Actio 
Caesarea'. Ned Juristenblad 2015;25:1656-6.

9. Effting M., Stoffelen A. Gedwongen keizersnede is soms in 
belang van het kind. Volkskrant 13 januari 2016. http://
www.volkskrant.nl/-gedwongen-keizersnede-moet-moge-
lijk-zijn~a4223422/

10. NVOG. Persbericht 13-1-2016: beroepsgroep gynaecologen 
tegen gedwongen keizersnede. http://www.nvog.nl/
voorlichting/Nieuws-+en+persberichten/default.aspx.

De gedwongen keizersnede
en botsende belangen

Correspondentie
dr. J.van Eyck, gynaecoloog-perinatoloog, Isala 
Zwolle, afdeling perinatologie
Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle
e   jvaneyck@wxs.nl
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De auteur verklaart dat er geen sprake is van 
belangenverstrengeling of geldelijke bijdragen.



Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn voor het 
NTOG neemt Jim van Eyck afscheid als voorzitter 
van de deelredactie perinatologie. Jim heeft zijn 
sporen verdiend in het tijdschriftenvak. Nadat hij 
enkele jaren had gewerkt voor het Nederlands 
Tijdschrift voor Perinatale Geneeskunde trad hij 
in 2004 toe tot de redactieraad van het NTOG 
(onder hoofdredacteur Lex Peters). 

Later vormde hij samen met o.a. Hein Bruinse de 
deelredactie perinatologie. In 2010 werd Jim voorzitter 
van de deelredactie (onder hoofdredacteur Sicco 
Scherjon) en bekleedde deze functie tot januari 2016. 
Onder zijn voorzitterschap groeide de deelredactie uit 
tot vijf leden. Jim is een bevlogen gynaecoloog en 
enthousiast lid van de hoofdredactie die een grote 
mate van belangstelling heeft voor de raakvlakken 
tussen de perinatologie, andere medische- en acade-
mische disciplines, en de maatschappij. Kritisch maar 
zelden cynisch. Zijn gevoel voor humor is subtiel en 
werkt verbindend tussen mensen. De hoofdredactie 
van het NTOG zal zijn inbreng en creativiteit missen. 
Om u een indruk te geven hoe Jim zelf kijkt naar zijn 
werk bij het NTOG, geven wij Jim het laatste woord:

Wat vind je zelf je belangrijkste 'wapenfeiten' binnen 
de redactie of het tijdschrift?
Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat het NTOG 
een tijdschrift is met goede artikelen en grote waar-
dering van de lezers. In dit verband ben ik blij dat er 
zoveel auteurs zijn die in het NTOG willen publice-
ren. Ik hoop een bijdrage te hebben geleverd door 
een kritische beoordeling van de manuscripten en 
continuïteit binnen de redactie te brengen. Door toe 
te zien op snelle procedures was het mogelijk om 
professionele en/of maatschappelijke onderwerpen 
sneller op de agenda te zetten ten behoeve van de 
discussie binnen én buiten onze beroepsgroep. De 
discussie over perinatale sterfte, integrale zorg, de 
invoering van NIPT of over botsende belangen tussen 
de zwangere, haar (ongeboren) baby en de obstetri-
cus bij discrepante visie over het perinataal beleid 
zijn hier voorbeelden van. 

Wat heeft het werk voor het NTOG jou gebracht?
Het werk voor het NTOG heeft mij steeds voldoening 
gegeven, afgezien van de vele uren werk achter de 
computer 's avonds, 's nachts en in de weekeinden. 
De vergaderingen in Utrecht van de (hoofd)redactie-
raad waren steeds erg prettig en constructief. Belang-
rijker vind ik echter wat het NTOG heeft gebracht 
voor onze lezers; hopelijk enthousiasme om weten-
schappelijk werk te blijven publiceren.

Hoe was je als voorzitter van d-§§§§e deelredactie 
perinatologie?
Ik ben, ook als voorzitter van de deelredactieraad, 
iemand die makkelijk toegankelijk is voor allerlei 
zaken en die moeilijk nee zegt.

Wat waren de doelen die je jezelf had gesteld als 
redactielid en voorzitter van de deelredactie? 
Mijn doelen waren om het NTOG een onafhankelijk 
en kritisch tijdschrift te laten zijn met goede weten-
schappelijke artikelen. Verder heb ik getracht om 
(jonge) collegae te enthousiasmeren om wetenschap-
pelijk werk te publiceren. Ik heb hierbij steeds veel 
steun gehad van mijn collega redactieleden.

Hoe zie jij de toekomst van het NTOG?
Ik zie de toekomst van het NTOG met een goed 
gevoel tegemoet, want er is een goede feedback met 
onze lezers, een goed functionerende (hoofd)redac-
tieraad en een goede samenwerking met de NVOG 
en de uitgever GAW ontwerp+communicatie. 

Wil je betrokken blijven bij het NTOG? En zo ja, op 
welke wijze?
Desgewenst ben ik bereid om manuscripten te 
beoordelen en verder draag ik het stokje graag en vol 
vertrouwen over aan Bas van Rijn, de nieuwe voorzit-
ter van de deelredactie perinatologie.

Jim bedankt!
dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur
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Even voorstellen
Mijn naam is Bas van Rijn. Met veel enthousiasme 
neem ik per januari 2016 het voorzitterschap over 
van de deelredactie perinatologie van het NTOG. 

Na mijn opleiding tot gynaecoloog in het cluster 
Utrecht, afgerond in 2012, en na een tweejarige 
gecombineerde fellow- en onderzoeksbaan in het 
Princess Anne Hospital, Southampton, UK, ben ik 
momenteel als gynaecoloog verbonden aan het Wil-
helmina Kinderziekenhuis in Utrecht en als Associate 
Professor aan het Institute for Developmental Scien-
ces, Southampton. In de kliniek houd ik me vooral 
bezig met zwangerschap en maternale ziekten. Daar-
naast richt ik me op klinisch en translationeel onder-
zoek op het grensvlak tussen algemene gezondheid, 
zwangerschapscomplicaties en de gevolgen voor foe-
tale ontwikkeling. Mijn dubbele aanstelling aan een 
Engels en aan een Nederlands instituut heeft in mij 
een bijzondere interesse aangewakkerd om de – 
soms sterke – verschillen in beleid en inzicht in de 
perinatologie continu te bespiegelen en tegen het 
licht te houden. Ik hoop dat ik de lezers van het 
NTOG op dezelfde wijze enthousiast kan maken voor 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van weten-
schap en zorg, maar ook voor de dilemma’s en de 
onzekerheden die ons vak kent. Buiten het werk zou 
ik het liefst uren achter de piano doorbrengen en 
ben ik meestal buiten te vinden, aan het trainen voor 
de volgende hardloopwedstrijd of op de mooie 
Vughtse heide met de kinderen. 
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24e Buitendag 
Werkgroep Historie

Op zaterdag 16 april 2016 wordt de Buitendag van de 
Werkgroep Historie in De Waag (op de Nieuwmarkt) 
te Amsterdam gehouden. De Waag is vanwege het 
Theatrum Anatomicum een unieke historische plek, 
waarmee elke Nederlandse medicus zich verbonden 
weet: hier gaf onder andere dr. Nicolaes Tulp zijn 
anatomische lessen, in 1632 door Rembrandt geschil-
derd. Gezien het beperkte aantal plaatsen wordt 
vroegtijdige inschrijving  geadviseerd.

Programma
9.30 u. > Ontvangst 
10.30 u. >  Geschiedenis van  

De Waag van 1425-
2016 Prof. dr. Thomas 
van Gulik 

10.50 u. >  De anatomische lessen 
van Frederik Ruysch 
(1638-1731) en zijn 
betekenis voor de 
verloskunde.  
Prof. dr. Otto P. Bleker

11.15 u. >  Geschiedenis van het 
condoom. Prof. dr. 
Jean-Jacques Amy

11.40 u. >  Anatomieonderwijs: 
van atlas naar wassen model.  
Dr. Velja Mijatovic 

12.05 u. > Koffiepauze
12.30 u. >  Anatomische lessen in de schilderkunst. 

Dr. Frank F. A. IJpma
12.55 u. >  Dwalen door Oud-Amsterdam (inleiding op 

de rondleiding). Damien de Winkel 
13.15 u. > Lunch
14.15 u. > Rondleiding door Oud-Amsterdam
16.00 u. > Borrel in restaurant De Waag.

Aanmelding, betaling en inschrijving
Tot 15 februari 2016 is aanmelding voor deelname 
alleen voor leden WH mogelijk, daarna ook voor 
niet-leden. U meldt zich aan via dr.e.slager@wxs.nl; 
duidelijk vermelden of uw partner ook meekomt. Uw 
betaling moet uiterlijk binnen een week na fiat zijn 
bijgeschreven op IBAN NL88ABNA 060.36.68.291 
t.n.v. penn. WH NVOG te Arnhem. Houd rekening 
met de bancaire overboekingstermijn! Bij betaling de 
namen van de deelnemer(s) graag duidelijk vermel-
den. Na ontvangst betaling bent U ingeschreven. 
Aanmelding tot uiterlijk maandag 4 april 2016. 
Kosten: E 25 voor VAGO-leden E 45 voor WH-leden, 
E 55 voor niet WH-leden. Partners zelfde tarief.

Bas succes!
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In memoriam jonkheer 
dr. Costijn van der Does
Costijn van der Does is op 8 maanden na 80 jaar 
geworden. Hij overleed op vrijdag 17 april 2015, waar 
hij gedurende de laatste moeilijke jaren liefdevol 
werd verzorgd in het Mr. L.E. Visserhuis in Den Haag.
Als iets hem werd gegund, is het de rust die hem nu 
eindelijk toekomt, nadat hij door een uitzonderlijke 
wrede vorm van de ziekte van Parkinson werd 
getroffen.

Onderscheiding voor
dr. Lieve Christiaens

van moeder- en kindzorg in lage-inkomenslanden te 
bundelen. Costijn werd hiertoe aangezet door Arnold 
Sikkel, hoogleraar verloskunde en gynaecologie in 
Leiden op het moment dat Costijn zich daar vestigde, 
maar later vertrokken naar Azië als WHO-adviseur. 
Bij het lustrumsymposium in 2002 werd hij benoemd 
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau als blijk van 
erkenning van zijn verdiensten.

In 1999 nam hij afscheid als werkzaam gynaecoloog 
in het Diaconessenhuis, maar er volgden nog vele 
activiteiten, nu ook gericht op het bevorderen van de 
erkenning van de tropenarts in ons land als arts 
internationale gezondheidszorg. Hij heeft als voorzit-
ter van de NVTG een belangrijke rol gespeeld bij het 
moderniseren van de vereniging en de erkenning van 
de opleiding. Op het lustrumsymposium in 2012 ver-
scheen hij nog eenmaal in het openbaar en viel hem, 
als founding father, een staande ovatie ten deel (foto).
Naast al deze activiteiten van Costijn was hij bovenal 
een toegewijde vriend en raadsman voor velen. Hij 
was ook heerlijk chaotisch en zat vol met bruisende 
ideeën, maar verloor nooit het ultieme doel uit het 
oog: een betere zorg voor vrouwen en hun kinderen 
waar dan ook op deze planeet.
Wij zullen Costijn nooit vergeten en we zullen door-
gaan op het pad dat hij ons wees. Wij wensen Jane, 
zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte dit 
grote verlies te dragen.
prof.dr. Jos van Roosmalen

Costijn werd op 18 december 1935 geboren te ‘s Graven-
hage en studeerde geneeskunde in Leiden. Hij werkte 
als tropenarts enkele jaren in Uganda en dit heeft 
een belangrijk deel van zijn verdere leven bepaald. 
Hij werd opgeleid tot gynaecoloog in Nijmegen, 
waarna hij zich in 1973 vestigde in het Diaconessen-
huis in Leiden, waaraan hij tot zijn pensioen in 1999  
verbonden bleef. In die beginjaren was hij mede  
verbonden aan de Leidse vrouwenkliniek, met name 
aan de anticonceptie-polikliniek. Hij promoveerde in 
1985 op een proefschrift Beleving van gynaecologi-
sche klachten bij Eylard van Hall. Hierin kwam zijn 
bijzondere belangstelling naar voren voor de psycho-
somatische aspecten van ons specialisme.
Costijn was jarenlang opleider van zowel gynaecolo-
gen als tropenartsen. Hij maakte deel uit van het 
Concilium Obstetricum et Gynaecologicum en was  
adviseur van o.m. NOVIB en de Stichting Wereld en 
Bevolking. Hij was een bevlogen opleider en inspira-
tor van vele gynaecologen en tropenartsen.
Zijn belangrijkste bijdrage aan de inzet van tropen-
geïnspireerde gynaecologen was de oprichting van de 
Consultancy for Maternal Health and Family Plan-
ning in 1987. Deze groep, inmiddels onder de naam  
Working Party for International Safe Motherhood 
and Reproductive Health, is een groep van 110 leden, 
die functioneert zowel binnen de Nederlandse Vereni-
ging voor Tropische Geneeskunde en Internationale 
Gezondheid (NVTG) als de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Costijn is 
erin geslaagd de vele onsamenhangende activiteiten 
van oud-tropenartsen en gynaecologen op het vlak 

Op 17 december j.l. reikte burgemeester Naafs van 
de Utrechtse Heuvelrug een koninklijke onderschei-
ding uit aan dr. Lieve Christiaens. Zij werd voor haar 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ver-
loskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek, 
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
Lieve Christiaens kreeg deze koninklijke onderschei-
ding aan het slot van haar afscheidssymposium. Na 
33 jaar nam zij afscheid als gynaecoloog van het 
UMCUtrecht. (Zie ook de column van Mieke Kerkhof) 
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Column Mieke Kerkhof
Toen mijn breed geïnteresseerde, zeer kwieke moeder 
van 85 jaar onlangs een NTOG uit onze tijdschriften-
mand plukte en begon door te bladeren, verwachtte 
ik dat haar interesse nu ook weer niet zo breed zou 
zijn en ze het snel weer terzijde zou leggen. maar zij 
zat het aandachtig te lezen, begon instemmend te 
knikken en uiteindelijk te lachen. ’Wat een leuk blad 
is dit!’, zei ze. Ik vroeg haar wat ze dan zo leuk vond. 
Ze wees: ‘Dit vind ik zo’n leuk stukje, leuk geschre-
ven ook!’ Het was Mieke Kerkhofs column. Ik kon het 
natuurlijk alleen maar helemaal met haar eens zijn.
drs. Alexander Mozes
gynaecoloog, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

gende: “Het systeem van bekwaamverklaringen 
garandeert dat AIOS die deze opleiding volgen altijd 
hebben aangetoond dat ze de vaardigheden beheer-
sen die op een bepaald moment van hun opleiding 
van hun worden verwacht.” Het toekennen van 
bekwaamverklaringen verloopt stapsgewijs en 
gebeurt grotendeels op basis van werkplekbeoorde-
lingen (KPB’s, OSATs enz.). Waar een eerstejaars 
AIOS werkt aan een bekwaamverklaring voor een 
verrichting van het niveau 3 (kan deze verrichting 
met beperkte supervisie doen), zal een vierdejaars 
AIOS klaar zijn voor de bekwaamverklaring binnen 
diverse thema’s op niveau 4 (bepaalt zelf of supervi-
sie nodig is en handelt dus meestal zelfstandig). De 
thema’s zijn vooraf vastgesteld. Bekwaamverklarin-
gen maken het resultaat van de opleiding transpa-
rant en beschermen zowel de patiënt als de AIOS en 
het team voor onverantwoord werk.
De ‘vroegere’ autorisatie vertaalt zich dus in het hui-
dige opleidingsplan in bekwaamverklaringen waar-
mee dus op dat vlak de patiëntveiligheid in oplei-
dingsklinieken wordt gewaarborgd.
dr. Annemijn Aarts, redacteur NTOG

Gecharmeerd
Met plezierige belangstelling heb ik het themanum-
mer De Opleiding gelezen. Complimenten ++.  
Ik was niet alleen verbaasd maar tevens gechar-
meerd bij het zien van mijn persoon als oude oplei-
der op de tekening op pagina 493. Ik heb de tekening 
bij mijn afscheid van mijn maatschap gekregen.
Eind 1983 werd de structuur van de opleiding tot 
gynaecoloog veranderd. Tot die tijd was er, naast 
academische opleidingen, een klein aantal niet-uni-
versitaire A-opleidingen. Behandeld worden in een 
opleidingskliniek kan voor patiënten, naast veel posi-
tiefs, ook een iets verhoogd risico betekenen van-
wege de grotere kans op behandeling door een 
onvoldoend deskundige arts.
Om de patiënt voor dat verhoogd risico zo goed 
mogelijk te beschermen was er destijds in een 
A-opleidingskliniek een systeem van autorisatie:
"Met autorisatie wordt bedoeld, dat de assistent in 
opleiding de ingreep waarvoor zij/hij geautoriseerd 
werd, onder eigen verantwoordelijkheid mag verrich-
ten mits de verantwoordelijk gynaecoloog hiertoe zijn 
toestemming geeft. Van de assistent wordt verlangd, 
dat zij/hij bij de minste twijfel, de dienstdoende 
gynaecoloog om assistentie vraagt. Ingrepen waar-
voor de assistent niet geautoriseerd is mogen slechts 
in een overtuigende noodsituatie onder eigen verant-
woordelijkheid door de assistent worden uitgevoerd."
Iedere assistent kreeg bij het begin van de opleiding 
een autorisatielijst waarop alle te autoriseren ingre-
pen waren vermeld. Als zij/hij een bepaalde ingreep 
verantwoord kon verrichten, en de opleider of staf 
was het er mee eens, dan bevestigde de opleider dat 
met zijn handtekening.
Ik ben het woord autorisatie of iets wat daarop lijkt 
in het themanummer voor de opleiding niet tegen-
gekomen. Omdat goede zorg voor patiënten in een 
opleidingskliniek naar mijn overtuiging een systeem 
van autorisatie vereist, wil ik u vanuit de luwte over 
mijn verontrusting op dit punt informeren.
Met vriendelijke groet, dr. J.H.J.M. Meuwissen
MMC Veldhoven, voorheen St. Joseph Ziekenhuis

Reactie van de redactie
De redactie dankt collega Meuwissen voor zijn reac-
tie op het themanummer opleiding dat eind 2015 op 
de deurmat viel. We delen zijn visie dat het belang-
rijk is voor ziekenhuizen – mét maar ook zonder 
opleiding – om patiëntveiligheid hoog in het vaandel 
te hebben. Ook al wordt het woord autorisatie ner-
gens in de artikelen in het themanummer genoemd, 
in de huidige opleiding wordt wel degelijk met een 
soortgelijk systeem gewerkt, onder de noemer 
bekwaamverklaringen. Hierbij wordt geanticipeerd 
op de groeiende behoefte aan patiëntveiligheid. 
In het BOEG-opleidingsplan staat daarover het vol-
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Impressies van het tiende European Congress on
Menopause and Andropause, Madrid 2015

drs. D.K.E. van Dijken   voorzitter Dutch Menopause Society (gynaecoloog)
mede namens drs. M.L. Bandell, dr. C.A.H. Janssen, dr. M Armeanu (gynaecologen), drs. N.M.P. Daan en 
drs. I. de Milliano (promovendi) en prof. dr. A.H.E.M. Maas (cardioloog)

Focus bij dit tiende Europese Congres lag met 
name op het wegnemen van de angst die meer 
dan tien jaar na de WHI-publicatie nog steeds 
heerst ten aanzien van hormoontherapie (HT) en in 
dat kader ook het onderzoek naar zinvolle alter-
natieven. Nadruk lag op juiste counseling en indi-
viduele risico inschatting en – voorlichting. Veel 
aandacht ook voor Cardiovasculaire risicopara-
meters.

De Dutch Menopause Society (DMS) was gevraagd 
een sessie te verzorgen. Meteen de eerste sessie op 
de eerste congresdag. Onderwerp was: Paradigm 
shift in Menopause Care. Ingrid Pinas, gynaecoloog 
FEMpoli Zwolle, beet het spits af. Zij benadrukte de 
nog steeds heersende angst voor hormonen terwijl er 
juist een shift zou moeten zijn in verband met het 
voordeel van behandeling die er is voor vrouwen. Met 
name ter verlichting van de klachten maar ook ter ver-
mindering van werkverzuim, zoals aangetoond in de 
Drachtenstudie 2011: ziekteverzuim bij vrouwen in 
verband met overgangsklachten speelt een rol bij 
34%. Verder indrukwekkende cijfers van het LASA-
cohort VUmc waarbij significant minder mortaliteit 
werd aangetoond bij (vooral jonge) vrouwen die HT 
gebruiken versus niet HT-gebruiksters (hazard 
ratio.528; Cl 0,408-0,683; p<0,001). Nadine Daan, pro-
movenda UMC Utrecht, hield een voordracht over de 
associatie van androgeen spiegels en het risico van 
hart- en vaatziekten (HVZ). Zowel hoge als lage spie-
gels geven een verhoogde kans op HVZ. Vergeleken 
werden vrouwen met PCOS, POI, fysiologische 
menopauze en vrouwen met een regulaire cyclus. 
Met name in de PCOS-groep was een sterke associa-
tie tussen een verhoogde Free Androgen Index (FAI) 
en cardiovasculaire parameters, ook na correctie 
voor BMI. Daarmee is duidelijk dat androgenen een 
belangrijke rol kunnen spelen bij HVZ. Inge de Milli-
ano, promovenda VUmc Amsterdam, doet onderzoek 
naar veranderingen van het endometrium door pro-
gesteronmodulatoren. De histopathologische effecten 
van de MYOMEX-trial werden getoond. Tot op heden 
zijn geen aanwijzingen gevonden voor atypische 
hyperplasie of (pre-)maligniteit maar meer onder-
zoek is nodig. Laatste spreekster voor onze sessie 
was Angela Maas, hoogleraar Cardiologie Rad-
boudmc Nijmegen. Zij hield een pleidooi voor gynae-
cardiologie, dat wil zeggen: meer alertheid voor de 

andere symptoompresentatie van vrouwen met HVZ 
(ten opzichte van mannen) en daardoor het bijtijds 
kunnen opsporen van vrouwen met een onderliggend 
vaatlijden. Ook werd gewezen op het belang van 
aandacht voor risicofactoren. Zo geeft roken bij vrou-
wen < 55 jaar relatief een twee keer zo hoog risico op 
HVZ dan bij mannen. Hypertensie kan vergelijkbare 
vasomotore klachten geven als van de overgang,  
dus altijd de bloeddruk meten. Verder aandacht voor 
familieanamnese, obstetrische anamnese (HELLP,  
pre-eclampsie, hypertensie) en migraine. Haar presen-
tatie is ook gepubliceerd.1

In het algemeen werd in elke sessie van het drie dagen 
durende congres bevestigd dat HT nog steeds geldt als 
beste optie voor behandeling van overgangsklachten, 
met name bij de gezonde peri- en postmenopauzale 
vrouw. Transdermale therapie geeft geen verhoogd 
tromboserisico en heeft een neutraal effect op het 
lipidenprofiel. Natuurlijk progesteron lijkt veiliger ten 
aanzien van het risico van borstkanker en trombose 
dan de geconjugeerde oestrogenen en progestagenen 
(MPA’s). In vergelijking tot de placebogroep een lager 
(-6) aantal gevallen van borstkanker per 10.000 
vrouwjaren in de estradiolgroep alleen en hoger inci-
dentie in de groep oestrogenen en progesteron 
(+9/10000 vrouwjaren). Dus bij alleen oestrogenen 
mogelijk bescherming tegen ontstaan van borstkan-
ker. Binnen de groep van HT-gebruiksters was de 
detectie van borstkanker door betere controle altijd 
in een vroeg stadium en leidde daardoor tot minder 
mortaliteit dan bij vrouwen die geen HT gebruikten.

In een druk bezochte aparte sessie met voordrachten 
van Henderson en Rocca vanuit de VS, werd aan-
dacht besteed aan de vraag of HT de cognitie en het 
geheugen verbetert en eventueel preventief werkt 
tegen dementie. Gedurende het vruchtbare leven 
hebben vrouwen een beter verbaal geheugen dan 
mannen dankzij het effect van oestrogeen op de spe-
cifieke cerebrale structuren. In de postmenopauze, 
bij POI en na BSO neemt met name het verbale 
geheugen af, maar HT schijnt dit proces te kunnen 
vertragen. Er lijkt ook een correlatie te zijn tussen de 
ernst van de opvliegers en (dien ten gevolge) slaap-
stoornissen en verslechtering van het verbale geheu-
gen. Bij vrouwen na BSO is het negatieve effect op 
het verbale geheugen groter naarmate de BSO op 
jongere leeftijd plaats vond. Ondanks het gunstige 
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Vrouwen met POI hebben een hoger 17B-estradiol 
nodig dan oudere vrouwen waarbij de voorkeur gaat 
naar transdermale toediening in verband met stabie-
lere bloedspiegels: 75-100 yg/24h in plaats van  
50 yg/24h. POI-patiënten hebben ook lagere andro-
geenspiegels met als gevolg meer vermoeidheid en 
minder seksuele opwinding/zin. Hen wordt transder-
male testosterongel geadviseerd, waarbij de nodige 
terughoudendheid wordt betracht in verband met het 
feit dat deze producten niet geregistreerd zijn voor 
vrouwen en bijwerkingen (hirsutisme) kunnen heb-
ben. 

Helaas was de andropauze als onderwerp onderver-
tegenwoordigd met weinig sprekers. Op het EMAS-
congres van 2017 zal hier zeker meer aandacht voor 
zijn.

Top 5 take home messages
•  Transdermale hormoontherapie geeft geen risico 

op trombose/longembolie
•  Cognitieve gedragstherapie is effectief voor vaso-

motore klachten
•  Bewegen/sporten is niet effectief voor vasomotore 

klachten maar wel voor algemene gezondheid en 
preventie van osteoporose

•  Meer aandacht voor risico en andere symptoom-
presentatie bij vrouwen ten aanzien van hart- en 
vaatziekten

•  Hormoontherapie heeft in het algemeen meer 
voordelen dan nadelen maar moet altijd individu-
eel worden voorgeschreven.

De recent uitgekomen NICE Guideline 3 geeft aanvul-
lende evidence based informatie over hormoonthera-
pie.

Het congres vond plaats, mei vorig jaar, in een groot 
hotelcomplex buiten de prachtige stad Madrid. Ruim 
1200 deelnemers vooral vanuit Europa, maar ook van 
verder, kwamen daar bijeen om met elkaar van 
gedachten te wisselen over alle facetten van de 
Menopauze. Een mooie Nederlandse delegatie met 
40 deelnemers was aanwezig.
Tot slot: noteer alvast in uw agenda dat het EMAS- 
congres in 2017 in Nederland plaatsvindt, van 22-24 
mei in de RAI in Amsterdam! DMS is mede-organisa-
tor.

Referenties
1 Elias-Smale, S.E. et al. Gynecardiology: Distinct patterns of 

ischemic heart disease in middle-aged women. Maturitas 
(2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2015.04.012

2 www.cdc.gov/reproductivehealth/unintendedpregnancy/
usmec.htm

3 www.nice.org.uk/guidance/NG23 

effect van HT is dit geen opzichzelfstaande indicatie 
voor voorschrijven van HT. Wel wordt HT aanbevo-
len bij jonge vrouwen na BSO en bij POI, onder 
andere om de acute achteruitgang in cognitie en de 
verhoogde kans op dementie te voorkomen (evidence 
level B) HT als behandeling voor overgangsklachten 
heeft geen nadelig effect op de cognitie en het geheu-
gen ongeacht of het vroeg of laat postmenopauzaal 
wordt gestart (evidence level A).

Alhoewel bij dit congres de focus lag op de meno-
pauze werd er ook aandacht besteed aan anticon-
ceptie. Hierbij werd benadrukt dat de keuze in hoge 
mate afhangt van de individuele comorbiditeit en bij-
komende voordelen. Meest betrouwbare anticoncep-
tie: LARC (long acting reversible contraceptives), 
zoals levonorgestrel of koperhoudend IUD, implanta-
tiestaafje. De US MEC (U.S. Medical Eligibility Criteria 
for Contraceptive Use, 2010)2 is een handige leidraad 
die aanbevelingen doet ten aanzien van de veiligheid 
van de diverse contraceptieve methoden voor vrou-
wen met diverse comorbiditeiten en karakteristieken 
(zoals roken, etc.) Ook als app te downloaden. Leef-
tijd op zich is nooit een contra-indicatie voor anticon-
ceptie. Aspecten die in de counseling niet mogen ont-
breken: de pil reduceert bepaalde vormen van 
kanker en geeft geen verhoogd risico op borstkanker 
(RR 0,98). De pil (met name de derde generatie en 
drosperinon bevattende pillen) vergroot de kans op 
VTE. De a-priori-kans op een VTE zonder pilgebruik 
is tien keer zo hoog rond het vijftigste levensjaar 
(50/10.000) als rond het twintigste jaar. Op theoreti-
sche gronden zou een levonorgestrelhoudend IUD in 
combinatie met transdermaal oestradiol op dit 
moment de hormonale methode met de minste kans 
op VTE zijn. Mogelijk dat in de toekomst de 17b-oes-
tradiolpillen met natuurlijk progesteron een gunsti-
ger thromboserisicoprofiel laten zien. Met de contra-
ceptieve ring of pleister is het thromboserisico 
eveneens verhoogd. Tubectomie werkt preventief ten 
aanzien van het ontstaan van ovariumcarcinoom. 
Wanneer kun je stoppen met anticonceptie? Als lei-
draad werd aanbevolen: menstruatie al twee jaar 
gestopt bij leeftijd < 50 jaar en bij leeftijd > 50 jaar 
als menstruatie één jaar gestopt is of FSH > 20 IU/l 
na zeven dagen pilstop. Het was echter onduidelijk 
welke level of evidence deze aanbeveling heeft.

Over vasomotore klachten waren er diverse presen-
taties naar aanleiding van onderzoeksconclusies 
(meegewogen in de Cochranereview van 2014: Daley, 
Stokes-Lampard, Thomas, MacArthur) dat veel bewe-
gen of sporten geen verbetering geeft van de vaso-
motore klachten maar wel goed is voor de algemene 
gezondheid. Cognitieve gedragstherapie geeft wél 
een significante verbetering van vasomotore klachten 
en zou vaker moeten worden overwogen, met name 
bij vrouwen met een contra-indicatie voor HT.
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Screening en preventie van vroeggeboorte
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Vroeggeboorte is in Nederland de belangrijkste 
oorzaak van perinatale mortaliteit en neonatale 
morbiditeit. Een belangrijke risicofactor voor 
vroeggeboorte is een echoscopisch gemeten 
korte cervix. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat 
verschillende interventies, waaronder een pessa-
rium, een cerclage en progesteron, bij zwangeren 
met een korte cervix de kans op een vroegge-
boorte reduceren. In dit artikel beschrijven wij op 
welke manier een cervixlengtemeting mogelijk 
van waarde kan zijn bij deze vrouwen.

Inleiding
Vroeggeboorte wordt gedefinieerd als een geboorte 
bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 
weken. De incidentie van spontane vroeggeboorte bij 
eenlingen in Nederland is 5,4% en bij tweelingen 
32%.1 Spontane vroeggeboorte, met name voor 34 
weken, is de belangrijkste oorzaak van perinatale 
sterfte en neonatale morbiditeit in Nederland. Boven-
dien is het een belangrijke oorzaak van complicaties 
bij het kind op de lange termijn, waarbij met name 
neurologische restverschijnselen zoals cerebral palsy 
van belang zijn.2,3 Een kortere zwangerschapsduur 
leidt bij bevalling tot hogere risico’s op neonatale 
morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van vroegge-
boorte.
Van de verschillende risicofactoren voor spontane 
vroeggeboorte is een eerder doorgemaakte vroeg-
geboorte één van de belangrijkste. Daarnaast is een 
echoscopisch gemeten cervixlengte een voorspeller 
van vroeggeboorte. Hierbij is de kans op een vroeg-
geboorte gecorreleerd aan de lengte van de cervix: 
het risico op een vroeggeboorte stijgt met het korter 
worden van de cervix.4 
Er zijn verschillende behandelingen die het risico van 
vroeggeboorte en de gevolgen daarvan bij vrouwen 
met een korte cervix zouden kunnen verminderen. 
Zowel bij vrouwen met een eenling- als tweeling-

zwangerschap en een korte cervix lijkt een pessa-
rium effectief te zijn in de preventie van vroegge-
boorte.5-7 Daarnaast is bij deze vrouwen het 
toedienen van progestageen mogelijk een effectieve 
behandeling.8,9 Om deze reden kan overwogen wor-
den de cervixlengte bij verschillende groepen zwan-
gere vrouwen te meten. Screening op vroeg geboorte 
door de cervixlengte te meten is zinvol als er ook 
effectieve interventies zijn. Mogelijk is er een plaats 
voor deze screen-behandelcombinatie bij zowel een-
ling- als meerlingzwangerschappen, en ook bij zwan-
gere vrouwen die zich presenteren met een drei-
gende vroeggeboorte. In dit artikel beschrijven wij 
op welke manier een cervixlengtemeting van waarde 
is of zou kunnen zijn bij verschillende doelgroepen.

Cervixlengtemeting algemeen
Het meten van de cervixlengte kan zowel transabdo-
minaal als transvaginaal verricht worden. De trans-
vaginale meting wordt beschouwd als de gouden 
standaard voor het beoordelen van de cervixlengte.10 
De transabdominale meting is minder betrouwbaar 
en reproduceerbaar. Daarnaast is de transvaginale 
meting veilig en wordt het door vrouwen niet als 
belastend ervaren.11

Er is wereldwijd veel aandacht voor het nut van 
screening op een korte cervix in het tweede trimester 
in bij zwangeren met een laag risico op vroegge-
boorte. Het beperken van de meting tot vrouwen met 
één of meerdere risicofactoren voor vroeggeboorte, 
zoals een eerder meegemaakte vroeggeboorte (<34 
weken), vermindert het aantal cervix lengtemetingen 
en verhoogt de specificiteit van 62,8% naar 96,5%. 
Deze aanpak echter zorgt ervoor dat 40% van vrou-
wen met een korte cervix niet gedetecteerd wordt.12

Een optimaal screeningsprogramma om zwangere 
vrouwen met een korte cervix te kunnen detecteren 
en te behandelen ter preventie van vroeggeboorte is 
een uitdagende, desalniettemin zeer belangrijke taak 
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vix gevonden wordt bij een vrouw zonder sympto-
men (<24 weken), kan overwogen worden om vagi-
nale progesteroncapsules (200 mg 1 dd.) of vaginale 
gel (90 mg 1 dd.) voor te schrijven.8,16 Studies laten 
zien dat screening en starten van eventuele behande-
ling met progesteron bij deze doelgroep  
tussen 18 en 24 weken optimaal is, en behandelen 
tot een zwangerschapsduur van in ieder geval 36 
weken.17 Bovendien is uit studies gebleken dat 
behandeling met progesteron kosteneffectief is als er 
gescreend wordt op korte cervix in een laagrisicopo-
pulatie.18

De Spaanse PECEP-studie uit 2012 met 385 vrouwen 
laat zien dat een cervicaal pessarium bij vrouwen 
met een eenlingzwangerschap en een cervixlengte 
≤25 mm rond 20 weken de kans op vroeg geboorte 
voor 34 weken reduceert (RR 0,21; 95% CI 0,10 – 0,40). 
Ook waren de neonatale uitkomsten aanzienlijk 
beter in de groep vrouwen die een pessarium kregen 
(RR 0,14; 95% CI 0,04 – 0,39).5 Een Chinese studie uit 
2013 met 108 gerandomiseerde zwangere vrouwen 
kon deze resultaten niet reproduceren, en vond geen 
effect (RR 1,04; 95% CI 0,9 – 1,12 voor vroeggeboorte 
<34 weken).19 Deze uitkomst wordt mogelijk ver-
klaard door het kleinere aantal gerandomiseerde 
vrouwen in vergelijking met de Spaanse PECEP-stu-
die. De optimale zwangerschapsduur om te behande-
len met een pessarium is niet specifiek onderzocht, 
maar momenteel lijkt de behandeling effectief als er 
tussen 18 en 22+6 weken een verkorte cervix is 
geconstateerd en er meteen interventie plaats vindt. 
Het verwijderen van het pessarium is in studiever-
band bij 36 of 37 weken verricht, tenzij er eerder 
redenen waren om het pessarium te verwijderen, 
zoals contracties, aanhoudende pijn, bloedverlies of 
gebroken vliezen.

Interventies bij tweelingzwangerschappen en een 
asymptomatische verkorting van de cervix 
Ook bij vrouwen met een tweelingzwangerschap met 

voor klinisch onderzoekers. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met diverse factoren, zoals het 
groot aantal patiënten dat gescreend moet worden 
om één vroeggeboorte te kunnen voorkomen, en de 
beschikbaarheid van effectieve, preventieve behande-
lingen.13 Tevens moet de psychische belasting van 
zwangere vrouwen bij een korte cervix niet vergeten 
worden. Om die reden is het uitgebreid informeren 
van patiënten over dit onderwerp en goede counse-
ling van groot belang. 

Cervixlengtemeting bij vrouwen zonder 
eerdere vroeggeboorte
Tijdens de zwangerschap verandert de cervix gelei-
delijk om uiteindelijk te verstrijken en te ontsluiten 
bij de bevalling. In sommige gevallen treden deze 
veranderingen vroegtijdig op en wordt vroeg in de 
zwangerschap een korte cervix gevonden. Deze ver-
korting van de cervixlengte is geassocieerd met een 
verhoogd risico op een vroeggeboorte. Bij een een-
lingzwangerschap zonder bekende risicofactoren 
blijkt de kans op een vroeggeboorte voor 37 weken 
bij een cervixlengte < 35 mm 13%. Deze kans stijgt bij 
een kortere cervix.4 Ook bij een tweelingzwanger-
schap is een korte cervix geassocieerd met een ver-
hoogde kans op vroeggeboorte.14 Een meta-analyse 
laat zien dat de mate van predictie van vroegge-
boorte bij tweelingzwanger schappen tevens afhanke-
lijk is van het moment van screenen. In deze studie 
wordt geconcludeerd een cervixlengtemeting ≤18 
weken de beste voorspelling geeft voor een vroegge-
boorte bij een zwangerschapsduur van ≤28 weken. 
Een meting bij ≥24 weken voorspelt een vroegge-
boorte bij een zwangerschapsduur tussen 28 en 36 
weken. Op basis hiervan wordt aangeraden bij twee-
lingzwangerschappen vroeg in de zwangerschap, ≤18 
weken, te screenen op cervixlengte.15

Interventies bij eenlingzwangerschappen en een 
asymptomatische verkorting van de cervix 
Er zijn meerdere studies gedaan naar de preventie 
van vroeggeboorte bij een korte cervix. Uit deze stu-
dies is gebleken dat, bij vrouwen met een asympto-
matische cervixverkorting, zowel vaginaal progeste-
ron als een cervicaal pessarium een gunstig effect op 
vroeggeboorte en neonatale uitkomst heeft.5, 8

Een Cochrane meta-analyse uit 2013 van 36 studies 
met 8523 vrouwen laat zien dat het gebruik van vagi-
naal progesteron, bij vrouwen met een eenlingzwan-
gerschap en een cervix korter dan 25 mm, leidt tot 
een significante reductie van de kans op vroegge-
boorte onder de 34 weken (RR 0,64, 95% CI 0,45 – 
0,90) en vroeggeboorte onder de 28 weken (RR 0,59, 
95% CI 0,37 – 0,93).8 Een eerdere IPD-analyse laat 
tevens een vermindering in ongewenste neonatale 
uitkomsten zien bij vaginaal gebruik van progesteron 
bij vrouwen met een korte cervix ≤25 mm  
(RR 0,57; 95% CI 0,40 – 0,81).16 Als er een korte cer-

Cervixlengtemeting
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een korte cervix lijkt behandeling met een pessarium 
te leiden tot een afname van het aantal vroeggeboor-
ten vóór de 28e zwangerschapsweek (RR 0,23; 95% 
CI 0,06-0,87). De ProTWIN-studie toonde betere peri-
natale uitkomsten in een subgroep van vrouwen met 
een cervix kleiner dan de 25ste percentiel, oftewel 
38 mm (RR 0,40; 95% CI 0,19-0,83).6,7 Een Spaanse 
groep toont tevens een reductie in vroeggeboorte 
<34 weken bij vrouwen met een tweelingzwanger-
schap en een cervixlengte ≤25 mm (16,2% versus 
25,7%; p 0,0001).6 Een andere trial waarin alle twee-
lingzwangerschappen geïncludeerd werden, laat 
geen effect zien van een pessarium, ook niet in een 
subgroep vrouwen met een cervixlengte ≤25 mm.20 
Deze tegengestelde resultaten zijn mogelijk te verkla-
ren door verschil in timing van de interventie en het 
relatief vaker vroeg in de zwangerschap verwijderen 
van het pessarium bij de laatstgenoemde RCT.
Uit een recente meta-analyse met individuele patiën-
tendata is gebleken dat er mogelijk ook een gunstig 
effect is van vaginale progesteron op de neonatale 
uitkomst bij tweelingzwangerschappen met een cer-
vixlengte ≤25 mm (RR 0,56; 95% CI 0,42 – 0,75).9

Bij tweelingzwangerschappen lijken de interventies 
het meest effectief als de interventie plaatsvindt bij 
een korte cervix bij een zwangerschapsduur tussen 
16 en 22+6 weken, echter ook bij deze subgroep 
geldt dat hier geen specifieke studies naar zijn 
gedaan. In de beschikbare studies blijft het pessa-
rium in principe tot 36 weken zitten. Voor meer 
informatie over de optimale timing en cervixlengte 
om een interventie toe te passen zijn meer studies 
nodig.

Onbeantwoorde vragen
Op basis van de beschikbare literatuur is het onzeker 
welke van de beschikbare interventies, progesteron 
en pessarium, beter is in de preventie van vroeg-
geboorte bij eenlingen en tweelingen. Om deze reden 
is in Nederland de QUADRUPLE P-studie opgezet 
(www.studies-obsgyn.nl/quadrupleP, NTR 4414). Deze 
studie vergelijkt vaginale progesteron met een cervi-
caal pessarium bij vrouwen met een korte cervix in 
het tweede trimester. Zowel vrouwen met een een-
ling- als vrouwen met een tweelingzwangerschap 
kunnen deelnemen. Voorwaarde is dat deze vrouwen 
geen spontane vroeggeboorte onder de 34 weken 
doorgemaakt hebben. 
Via het GONetwork (www.globalobstetricsnetwork.
org) vindt internationale afstemming plaats tussen 
wetenschappers die onderzoek doen naar de preven-
tie van vroeggeboorte met een pessarium. GONet is 
een forum dat internationale samenwerking rondom 
studies in de verloskunde stimuleert.21 Nadat eer-
dere studies een mogelijk gunstig effect van het pes-
sarium op het voorkomen van vroeggeboorte bij 
zowel eenling-5 als tweeling zwangerschappen6,7 lie-
ten zien, hebben vroeggeboorte-onderzoekers vijf-

tien trials in elf landen opgezet. In een aantal van 
deze studies wordt het pessarium vergeleken met 
niet-behandelen. Deze onderzoekers hebben toe-
gezegd mee te werken aan een prospectieve meta-
analyse zodra de studies zijn afgerond, het PROspec-
tive Meta-Analysis for Pessary Trials (PROMPT) 
project. Daarnaast heeft de groep van Romero aange-
kondigd, in navolging van de studie bij vrouwen met 
een korte cervix en een eenlingzwangerschap, een 
placebo-gecontroleerde studie te doen naar de effec-
tiviteit van progesteron bij vrouwen met een twee-
lingzwangerschap en een korte cervix.22 De QUA-
DRUPLE-P-studie is daarmee een belangrijke 
verbinding tussen de studies die bij vrouwen met een 
korte cervix ofwel progesteron met placebo ofwel 
pessarium met geen behandeling vergelijken.

Cervixlengtemeting bij vrouwen met een 
eerdere spontane geboorte voor 34 weken 
Een spontane vroeggeboorte in een eerdere zwanger-
schap is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen 
van een nieuwe vroeggeboorte in een volgende 
zwangerschap.23,24 Uit onderzoek is gebleken dat 
het effectief is om deze vrouwen bij een nieuwe een-
lingzwangerschap te behandelen met progesteron 
intramusculair vanaf 16 weken tot en met een zwan-
gerschapsduur van 36 weken.8 
De kans op een herhaalde vroeggeboorte kan verder 
gespecificeerd worden met een cervixlengtemeting in 
het tweede trimester van de zwangerschap. Bij een 
korte cervix stijgt het risico van vroeggeboorte. Bij 
zwangere vrouwen met een eerder doorgemaakte 
vroeggeboorte wordt daarom in de NVOG-richtlijn 
aanbevolen de cervixlengte routinematig te meten 
van 16 tot 24 weken om een eventuele korte cervix 
op te sporen en om deze vrouwen een behandeling 
te bieden.25

Interventies bij vrouwen met een eerdere vroegge-
boorte (eenling en tweeling) en een asymptomatische 
verkorting van de cervix 
Als bij zwangere vrouwen met een vroeggeboorte in 
de voorgeschiedenis tussen 16 en 24 weken zwanger-
schap een cervix van ≤25 mm gemeten wordt, neemt 
de kans op een herhaalde vroeggeboorte toe.26,27 
Een cervicale cerclage reduceert bij deze vrouwen 
met een eenlingzwangerschap de kans op vroegge-
boorte (RR 0,80; 95% CI 0,69–0,95).28,29

Voor vrouwen met een tweelingzwangerschap is er 
een Cochrane meta-analyse uit 2014, waarin vijf tri-
als zijn geïncludeerd met 1577 vrouwen waarvan  
122 tweelingzwangerschappen en 6 tripletzwanger-
schappen. Hierin werd geen bewijs gevonden dat een 
cerclage effectief is in de preventie van vroegge-
boorte (RR 1,11, 95% CI 0,58–2,14)30 en zijn er zelfs 
aanwijzingen dat een cerclage het aantal vroegge-
boorten in deze groep zou verhogen (RR 2,15, 95% CI 
1,15–4,01).28 Ook een zeer recente meta-analyse van 
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individuele patiëntendata laat geen positief effect 
zien van een cerclage bij tweelingzwangerschappen 
(RR 1,17; 95% CI 0,23–3,79).31

Onbeantwoorde vragen
Een mogelijk nadelig effect van een cerclage is de 
kans op complicaties zoals prematuur gebroken  
vliezen of infectie.32 Daarnaast is cerclage een proce-
dure die narcose vereist. Een alternatief is wellicht 
het pessarium. Het pessarium is niet-invasief en 
heeft daarmee mogelijk een minder grote kans op 
complicaties. Ook kan het pessarium poliklinisch 
geplaatst worden. Daarom is het van belang de effec-
tiviteit van het pessarium te kennen in vergelijking 
met cerclage bij vrouwen met een indicatie voor een 
cerclage.
In Nederland is daarom de PC-studie (Pessarium Cer-
clage) gestart om de vraag te beantwoorden of een 
pessarium mogelijk even effectief is als een cerclage 
(www.studies-obsgyn.nl/PC, NTR 4415).

Cervixlengtemeting bij dreigende vroeg-
geboorte 
Hoewel het voorspellen en voorkomen van vroegge-
boorten mogelijk beter wordt, zal er altijd een groep 
zwangere vrouwen zijn die zich presenteert met 
symptomen van dreigende vroeggeboorte in het 
tweede en derde trimester van de zwangerschap. Bij 
een dreigende vroeggeboorte presenteert een zwan-
gere zich voor de á terme-periode met symptomen 
die wijzen op een partus zoals pijnlijke contracties, 
bloedverlies of veranderingen van de portio bij  
vaginaal toucher. Bij ongeveer 9% van alle zwanger-
schappen treden deze symptomen op, wat neer komt 
op ongeveer 16.000 dreigende vroeggeboorten per 
jaar in Nederland.33 Van deze groep zal slechts een 
minderheid (5-25%) binnen zeven dagen beval-
len.33-37 Van de zwangere vrouwen die na zeven 
dagen niet bevallen zijn bevalt ongeveer 50% alsnog 
prematuur.33 Het belang van het correct voorspellen 
van vroeggeboorte op korte termijn is twee ledig. 
Enerzijds voorkomt dat onnodige behandeling en 
verwijzing naar de derde lijn. Anderzijds kan het de 
timing van het toedienen van corticosteroïden opti-
maliseren. 
De negatiefvoorspellende waarde van echoscopisch 
gemeten cervixlengte bij een afkappunt van 25 mm 
is 95–99% voor een bevalling binnen zeven dagen, 
met een sensitiviteit van 78,3% (95% CI 67,9–86,6%) 
en specificiteit van 70,8% (95% CI 67,4–74,0%).35 De 
positiefvoorspellende waarde van de cervixlengteme-
ting bij dit afkappunt is ongeveer 13%, wat leidt tot 
overbehandeling van vrouwen met een dreigende 
vroeggeboorte. Naast de cervixlengtemeting wordt 
bij een dreigende vroeggeboorte de fibronectinetest 
gebruikt als voorspeller van vroeggeboorte. Fibro-
nectine is een glycoproteïne dat zich bevindt tussen 
het chorion en decidua.38 Bij een dreigende vroeg-

geboorte kan fibronectine vrijkomen en in de vagina 
gedetecteerd worden. Net als de cervixlengtemeting 
heeft de fibronectinetest (afkapwaarde 50 ng/ml) 
een hoge negatiefvoorspellende waarde en lage posi-
tiefvoorspellende waarde.38 
De recent in Nederland voltooide APOSTEL-I-studie is 
de grootste cohortstudie bij vrouwen met een drei-
gende vroeggeboorte bij wie een cervixlengtemeting 
en een fibronectinetest zijn verricht. Bij zwangere 
vrouwen met tekenen van een dreigende vroeg-
geboorte en een cervixlengte tussen de 15 en 30 mil-
limeter kan de fibronectinetest onderscheid maken 
tussen een hoog en een laag risico. Indien de cervix 
30 millimeter of langer is, of de fibronectinetest 
negatief is bij een cervixlengte tussen 15 en 30 milli-
meter, is er een kleine kans (<5%) op vroeggeboorte 
binnen zeven dagen. Bij vrouwen met tekenen van 
een dreigende vroeggeboorte en een cervixlengte 
van minder dan 15 mm (ongeacht de uitslag van de 
fibronectinetest) of een cervixlengte van 15-30 mm in 
combinatie met een positieve fibronectine test, is de 
kans op vroeggeboorte binnen zeven dagen ver-
hoogd.34 De combinatie van beide tests resulteert in 
een hogere positiefvoorspellende waarde van 28% 
met behoud van de hoge negatiefvoorspellende 
waarde van meer dan 95% voor bevallen binnen 
zeven dagen.

Interventies bij een dreigende vroeggeboorte 
(vrouwen met eenling- en tweelingzwangerschap)
Vrouwen met een eenling- of tweelingzwangerschap 
met verhoogde kans op een vroeggeboorte binnen  
zeven dagen wordt opname en behandeling geadvi-
seerd. Bij een zwangerschapsduur korter dan 34 
weken wordt het toedienen van antenatale cortico-
steroïden ter verbetering van de neonatale uitkomst 
aanbevolen.39 Indien een partus binnen 48 uur 
waarschijnlijk wordt geacht, kan weeënremming 
gestart worden om de cortico steroïden in te laten 
werken, alhoewel er geen bewijs is dat weeënrem-
mers zelf de neonatale uitkomst verbeteren. Daar-
naast wordt het toedienen van magnesiumsulfaat tij-
dens een vroeggeboorte <30 weken aangeraden 
vanwege de bewezen neuroprotectieve werking bij 
prematuren.22,40 Als er sprake is van een verhoogd 
risico op een vroeggeboorte voor 32 weken zwanger-
schapsduur is een overplaatsing naar een derdelijns 
perinatologisch centrum geïndiceerd.41 Tot nu toe 
laten studies zien dat weeënremming langer dan 48 
uur, toediening van progesteron (zowel vaginaal als 
intramusculair) en het plaatsen van een cerclage geen 
effect hebben bij een dreigende vroeggeboorte.42-45

Verscheidene studies zijn gedaan naar de preventie 
van vroeggeboorte in deze groep zwangere vrouwen. 
Momenteel loopt in Nederland de Apostel-VI-studie 
(www.studies-obsgyn.nl/apostel6, NTR: 4210). Deze 
studie onderzoekt of het gebruik van een pessarium 
vroeggeboorte voorkomt bij vrouwen die opgenomen 
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zijn (geweest) wegens een dreigende vroeggeboorte 
en er tevens voor kan zorgen dat er meer zwangere 
vrouwen een voldragen zwangerschap bereiken van 
37 weken of meer. 

Conclusie
Het meten van de cervixlengte is van waarde bij 
vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschie-
denis, bij vrouwen met een meerlingzwangerschap 
en bij vrouwen met tekenen van een dreigende 
vroeggeboorte. Ook kan het meten van de cervix-
lengte rond 20 weken, in een laagrisicogroep, zwan-
gere vrouwen opsporen die een verhoogde kans heb-
ben op een vroeggeboorte. De interventie bij een 
korte cervix verschilt per groep, waarbij tevens reke-
ning gehouden moet worden met verschil tussen een-
ling- en tweelingzwangerschappen. De meest veelbe-
lovende interventies zijn vaginale progesteron en het 
pessarium. Er lopen meerdere studies, zowel natio-
naal als internationaal, die kijken naar het effect van 
deze interventies om vroeggeboorte te voorkomen 
met als gezamenlijk doel het aantal vroeggeboortes  
te verlagen en daarmee de perinatale uitkomst te 
verbeteren. Deelname aan deze studies maakt het 
mogelijk om verschillende interventies te onderzoe-
ken en de uitkomst van de studies zal onze kennis 
over dit onderwerp vergroten en daarmee de zorg 
ver beteren. 
De complexiteit van het fenomeen vroeggeboorte 
maakt dat diverse vraagstukken onmogelijk te beant-
woorden zijn met een klein aantal studies. De korte  
cervix is slechts één van de voorspellers van vroeg-
geboorte. Daarnaast is er een groot aantal bekende, 
en zelfs mogelijk nog onbekende factoren die bijdra-
gen aan het risico van vroeggeboorte. Wereldwijd 
loopt er onderzoek, zowel basaal als klinisch, om de 
etiologie van vroeggeboorte beter te kunnen begrij-
pen in de hoop preventieve maatregelen te kunnen 
ontwikkelen. De studies besproken in dit artikel vor-
men slechts een klein deel van de stappen om de rol 
van cervixlengtemetingen in het ontstaan van vroeg-
geboorte beter te begrijpen en mogelijk te kunnen 
voorkomen.
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Samenvatting
Vroeggeboorte is in Nederland de meest voor-
komende oorzaak van neonatale mortaliteit en mor-
biditeit. Een echoscopisch gemeten korte cervix is 
een belangrijke voorspeller van vroeggeboorte. Een 
cervixlengtemeting bij zwangeren kan op verschil-
lende manieren waardevol zijn. Er is steeds meer 
bewijs dat diverse interventies bij zwangeren met 
een korte cervix het risico op vroeg geboorte reduce-
ren. In dit overzicht bespreken wij de meerwaarde 
van cervixlengtemetingen in verschillende groepen 
zwangere vrouwen, met daarbij beschikbare inter-
venties ter preventie van vroeggeboorte. Zowel bij 
eenling- als bij tweelingzwangerschappen met een 
korte cervix is uit studies gebleken dat het toedie-
nen van progesteron effectief in de preventie van 
ernstige vroeggeboorte. Tevens is er een aantal stu-

dies dat laat zien dat een pessarium bij deze patiën-
ten leidt tot reductie van vroeg geboorte. De effecti-
viteit van deze interventies, ten opzichte van elkaar, 
wordt momenteel in studie verband onderzocht. Bij 
vrouwen met een reeds doorgemaakte vroegge-
boorte wordt binnen studieverband gekeken of een 
pessarium net zo effectief is als de huidige stan-
daardbehandeling, een cerclage (zowel primair als 
secundair). Daarnaast wordt geëvalueerd of een 
pessa rium effectief is in het verlengen van de zwan-
gerschapsduur na een periode van dreigende vroeg-
geboorte.

Trefwoorden
Vroeggeboorte, cervixlengte, progesteron, pessa-
rium
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English summary
Premature delivery is the most important cause of 
neonatal mortality and morbidity in The Nether-
lands. A sonographic short cervical length is an 
important predictor for preterm birth. Screening for 
short cervical length in pregnant women can be of 
great value since there is increasing evidence for the 
effectiveness of possible interventions to prevent 
preterm birth in women with a short cervical length. 
In this overview we will provide information on the 
value of cervical length measurements in different 
groups of pregnant women with currently available 
interventions to prevent preterm birth. Administra-
tion of progresterone seems to be effective in the 
prevention of preterm birth in both women with a 
singleton or a twin pregnancy with an asymptomatic 
shortening of the cervix. In addition, a pessary has 
shown effectiveness in this group of pregnant 
women. Which of the two interventions is most 
effective, is currently compared in a large random-
ized study. Another randomized study is evaluating 
the effect of a pessary in women with a prior 
preterm birth and a short cervical length, comparing 
it with a cerclage, the current standard procedure. 
The effect of a pessary is also assessed in women 
who were hospitalized due to a threatened preterm 
birth without having an actual preterm birth.

Keywords
preterm birth, cervical length, progesterone, pessary 
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O wee
Verrekijker

Op mijn spreekuur verschijnt een Utrechtse vrouw – type ruwe bolster, blanke pit – voor een aan-
vullend onderzoek. Haar uitstrijkje is niet geheel in orde, dus ik moet even met een vergrootglas 
de baarmoedermond inspecteren. Ik installeer me tussen haar benen en stel haar zoveel mogelijk 
op haar gemak. Dat lukt aardig, want we praten honderduit in de tussentijd. Met de colposcoop, 
een soort verrekijker op een statief, kijk ik zorgvuldig. Als ik aan de lenzen draai, om een en ander 
scherp te stellen, tilt ze haar hoofd op. Ze beziet mijn handelingen, legt haar hoofd weer neer en 
roept, met een onvervalst Utrechts accent: ‘Laand in zicht’.

Piet Scholten

Redactie Ank Louwes en Mieke Kerkhof. Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw 
tekst naar m.kerkhof@jbz.nl onder vermelding van O wee. Beperk u tot ongeveer 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht 
voor om wijzigingen aan te brengen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.
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Na het opzetten van perinatale audits in Neder-
land was er een grote betrokkenheid vanuit de 
verschillende disciplines in de geboortezorg. Bij 
een audit bespreken de aanwezigen de casussen 
waarbij sprake is geweest van perinatale sterfte 
of een opname op de NICU (neonatale intensive 
care unit). Na de audit worden dan substandaard 
factoren (SSF) en aandachtspunten vastgesteld. 
Deze SSF en aandachtspunten worden omgezet 
in verbeterpunten. Hierna begint de belangrijk-
ste uitdaging: het implementeren van de verbe-
terpunten in de praktijk. Immers veranderen en 
patronen doorbreken zit niet zo in onze aard. 
Om dit implementeren goed te laten verlopen, 
loopt in Noord-Nederland het ACTion-project van 
ZonMw.1,2

In dit artikel illustreren we hoe het VSV Heeren-
veen de ACTion-methodiek heeft toegepast met 
een voorbeeld uit de praktijk: het meten van de 
maternale hartactie durante partu.

De casus in het kort
Een zwangere, G2P1, meldt zich in de avond met 
gebroken vliezen en helder vruchtwater bij de ver-
loskundige. De contracties zijn vrijwel direct gestart 
na het breken van de vliezen en zijn regelmatig. De 
verloskundige bezoekt haar direct thuis. Zij obser-
veert dat de barende vrouw goede contracties heeft. 
Zij voert uitwendig onderzoek uit, en hoort goede 
regulaire cortonen rond 150 slagen/minuut. Bij het 
inwendig onderzoek voelt zij volledige ontsluiting en 
een ingedaald caput. Snel bereidt zij een thuispartus 
voor. Als zij voor de tweede maal cortonen wil luiste-
ren, zijn deze niet vindbaar. Zij belt meteen een col-
lega ter assistentie en besluit om met epi en expres-
sie de geboorte te versnellen. Er wordt een meisje 
geboren met AS van 1. Na een succesvolle reanimatie 
en opname op de NICU gaat het meisje in goede con-
ditie met de ouders naar huis.

Naar aanleiding van deze casus zou verondersteld 
kunnen worden dat de gehoorde hartactie ook 

maternaal zou kunnen zijn geweest. Tijdens de audit 
wordt als één van de SSF benoemd dat de maternale 
hartactie niet is gecontroleerd na het luisteren van 
de foetale cortonen. Uit diverse audits en publicaties 
blijkt dat het niet bepalen van de maternale hartac-
tie, ook in de tweede lijn niet, wel vaker tot laat ont-
dekte foetale nood heeft geleid.3,4 Vanuit deze SSF 
ontstaat ons SMART geformuleerde verbeterdoel (zie 
kader). De formulering geeft richting en houvast en 
maakt concreet wat er bereikt moet zijn en wanneer, 
een belangrijke stap in het implementatieproces van 
een verbetering.

Onze ACTion-aanpak
Een afvaardiging uit het VSV gaat aan de hand van 
het ACTion-implementatie-stappenplan (figuur 1) het 
verbeterpunt uitwerken en komt dan met een ver-
beterplan (stap 5, figuur 1). Het stappenplan dwingt 
de groep eerst te analyseren wie er precies bij het 
verbeterpunt betrokken zijn en welke belangen en 
motivatie zij hebben om aan het verbeterpunt mee 
te werken (stap 2). Daarnaast wordt gekeken naar 
potentiële belemmerende en bevorderende factoren 
die van invloed kunnen zijn op het implementatie-
proces (stap 3).2,5

Tijdens het analyseren van de doelgroepen (stap 
1&2) hebben we bepaald welke doelgroepen betrok-
ken moeten zijn bij het verbeterproces. Dit zijn de 
eerstelijnsverloskundigen, een teamleider verloskun-
digen, regiomanager kraamzorg, een O&G verpleeg-

Meet mama mee 

ACTion in actie

M. van Jager-Egmond  eerstelijnsverloskundige, Verloskundigenpraktijk De Vlinder, Heerenveen
A.P. Drost  MEd. ACTion Projectcoördinator, UMCGroningen
drs. G.H. Jansen  MCROG, gynaecoloog, Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen
T. Bouma  eerstelijnsverloskundige, Schoterpoort Verloskunde en klinisch verloskundige, Ziekenhuis Tjonger-
schans, beide in Heerenveen

Het verbeterdoel 
>  ‘Per januari 2015 is er een standaardmeting en 

-registratie van de maternale hartactie durante 
partu door verloskundigen, verpleegkundigen 
en kraamverzorgenden. Bij afwijkende 
bevindingen zal er overleg zijn met de 
verantwoordelijke zorgverlener. Dit wordt 
gedaan met als doel om de registratie van de 
foetale hartactie zowel bij een thuis- als bij 
een ziekenhuispartus te optimaliseren’.
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kundige, een kinderarts en een gynaecoloog. Tijdens 
deze doelgroepanalyse wordt ons duidelijk dat in dit 
verbeterpunt ieders belangen en motivatie op het-
zelfde vlak liggen, namelijk tijdige herkenning van 
foetale nood en een goede start van de neonaat.
In stap 3 bespreken we bevorderende en belemme-
rende factoren (tabel 1) voor het meten van de mater-
nale hartactie durante partu, ten bate van een gede-
gen verbeterplan.

Ons plan van aanpak
In stap 4 hebben we vervolgens strategieën geko-
zen waarin we ons richtten op de bevorderende en 
belemmerende factoren, om op die manier tot een 
plan van aanpak te komen. In tabel 2 beschrijven we 
welke strategieën en welke activiteiten we hebben 
ingezet om tot implementatie te komen van de ver-
betering. Aan de hand van de subdoelen hebben we 
een tijdspad uitgezet en een taakverdeling gemaakt. 
In de opvolgende bijeenkomsten hebben we steeds 
bekeken of de planning volgens schema verliep.
We hebben vooral op een informerende strate-
gie ingezet om zoveel mogelijk zorgverleners op de 
hoogte te brengen van zowel de verandering als de 
activiteiten van de ACTion-werkgroep. 

Resultaat
Het plan van aanpak heeft er toe geleid dat het 
meten en registreren van de maternale hartslag tij-
dens een laagrisicobaring, is toegevoegd aan het pro-
tocol ‘continue baringsbegeleiding’. Daarnaast heb-
ben we als VSV goede afspraken gemaakt over het 
registreren van de maternale hartslag, wanneer een 

1/2 
Doelgroepen

Wie zijn er
betrokken
 en hoe?

3
Factoren 

van invloed
Welke obstakels

en kansen
zien we?

4
Doelstelling
en strategie

Wat willen we 
bereiken en

hoe?5
Verbeterplan

Wie doet
wat 

wanneer?

6
Monitoring
en evaluatie
Hoe gaat het?

Wie ziet er
op toe?

7
Borging

Wat hebben we 
gedaan en hoe?

Wat kan
anders?

Verbeterpunt
VSV-audit

S = specifiek
M = meetbaar
A = acceptabel
R = realistisch
T = tijdgebonden

Figuur 1. Stappenplan Action-
implementatie- instrument2,6

barende continue CTG-bewaking heeft. Tijdens een 
VSV-vergadering zijn de veranderingen en afspraken 
kort gepresenteerd en stickers uitgedeeld voor op de 
doptone en CTG-apparatuur (figuur 2).

Terugblik
Het werken met een implementatie-stappenplan 
heeft de werkgroep inzicht gegeven in het verander-
proces en gezorgd voor een succesvolle implementa-
tie. De methode biedt structuur en geeft gelegenheid 
tot het uitwisselen van elkaars werkwijze. De gevon-
den oplossing wordt gedragen door alle disciplines. 
Eén presentatie tijdens een VSV-vergadering bleek 
niet voldoende om het hele VSV in de methodiek 
van de ACTion-werkgroep te betrekken. Daarom 
is ACTion nu een vast agendapunt in ons VSV. Ook 
betrekt de ACTion-expertgroep, bij elk verbeterpunt 
uit de perinatale audit nu ook andere collega’s uit 
het VSV om volgens de ACTion-methodiek te leren 
implementeren. En we starten elke perinatale audit 
met een terugkoppeling van de voortgang van de ver-
beterpunten uit de voorafgaande audit(s).
De cyclus van implementeren is pas afgerond als 
er ook gemonitord en geëvalueerd is (stap 6 en 7). 
We doen dat door de zorgverleners te bevragen en 
at random statussen retrospectief te bekijken op de 
doorvoering van de wijziging. Het ACTion-implemen-
tatie-stappenplan heeft ertoe geleid dat er nu wel 
aandacht is voor evaluatie en monitoring: een mooie 
kans om het verbeterpunt levend te houden onder de 
betrokken zorgverleners en hen het gevoel te geven 
dat ze invloed hebben op verbeteringen in de kwali-
teit van de zorg.

Figuur 2. Stickers met ‘Meet Mama Mee!’ bij de 
lancering van 'Meet de maternale hart actie' door de 
ACTion-werkgroep in een VSV-vergadering.
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Leerpunten
>  Voor het implementeren van verbeterpunten voortkomend uit een perinatale audit kan de ACTion-

methodiek gebruikt worden.
>  In de ACTion-werkgroep moeten alle disciplines vertegenwoordigd zijn die betrokken zijn bij de 

implementatie van het verbeterpunt.
>  Als het belang van de zorgverleners om het verbeterpunt te implementeren hetzelfde is, dan is de stap 

naar succesvolle implementatie gemakkelijker.
>  Het ACTion-project heeft er toe geleid dat het meten van maternale hartactie durante partu ingezet is 

om de bewaking van de foetale conditie te optimaliseren.
>  Monitoren en evalueren zorgt ervoor dat het verbeterpunt steeds onder de aandacht van de 

zorgverleners blijft.

Tabel 1. Beïnvloedende factoren stap 3 implementatie-instrument

Bevorderend Belemmerend
>  Kraamverzorgenden en verpleegkundigen zijn al gewend om de 

maternale pols te meten. Zij hoeven niet geschoold te worden.

>  Gewenste verandering is ontstaan vanuit een situatie op de 

werkvloer: dit motiveert om de zorg te optimaliseren.

> Er zijn weinig belemmerende factoren.

>  Verpleegkundigen en kraamverzorgenden 

werken in opdracht van zorgverleners. De lei-

dinggevende zorgverlener zal het geven van 

de opdracht moeten integreren in zijn/haar 

werkwijze.

>  In het papieren baringsverslag is geen ruimte 

gereserveerd om maternale hartactie te note-

ren. Er is geen gedwongen notatie.

Kansen Bedreigingen
>  Verandering vraagt kleine tijdsinvestering van de zorgverlener.

>  Meten van maternale pols is een eenvoudige handeling.

> Verandering is relevant voor de cliënt.

>  Handeling is goed te combineren met overige werkzaamheden.

> Er is niet direct nieuw materiaal nodig: weinig kosten.

Er werden geen bedreigingen geformuleerd.

Tabel 2. Subdoelen met de in te zetten activiteiten om hoofddoel te bereiken

Nodig om doel te bereiken Bijpassende strategie De activiteiten

We moeten ervoor zorgen dat 

de doelgroep weet dat de ver-

nieuwing bestaat en dat het 

ingevoerd gaat worden.

Informerende strategie
Bedoeld om mensen te infor-

meren over de verandering.

> Presentatie bijeenkomst VSV.

> Nieuwsbrief VSV.

>  Nieuwsbrief Centrum Vrouw, Moeder en Kind.

>  Informatiebijeenkomst kraamverzorgenden.

> Opnemen in transmuraal protocol.

> Informeren tijdens audit.

>  Werkgroep obstetrisch dossier in tweede lijn 

informeren.

De doelgroep moet geïnteres-

seerd raken in de vernieuwing 

en zich bij de vernieuwing 

betrokken voelen.

 

Motiverende en draagvlak-
vergrotende strategie
Bedoeld om mensen mee te 

krijgen en aan te zetten tot 

de verandering.

>  Persoonlijk contact verloskundige eerste lijn 

- kraamverzorgende.

>  Stickers ‘meet mama mee!’ op apparatuur.

>  Intercollegiaal contact: elkaar aanspreken op 

navolgen protocol.

De doelgroep moet kunnen 

terugvallen op iets of iemand 

om te kunnen veranderen en 

om die verandering vol te 

kunnen houden.

Faciliterende strategie
Bedoeld om in belangrijke 

randvoorwaarden te voor-

zien die een vernieuwing 

succesvol helpen invoeren.

> Aanpassen kraamzorgdossier

>  Attentie bij aanschaf nieuwe apparatuur (bijv. 

CTG): hier moet maternale registratie van de 

hartslag mogelijk zijn.

>  Een klinisch dossier met daarin kopje ‘mater-

nale hartactie’.
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Conclusie
Door het ACTion-implementatie-stappenplan te vol-
gen, is binnen het VSV het protocol ‘continue barings-
begeleiding’ aangepast en wordt durante partu, naast 
de foetale hartslag ook de maternale hartslag gecon-
troleerd en geregistreerd, om de conditie van de foe-
tus vast te stellen. Door de ACTion-methodiek heb-
ben we draagvlak onder alle zorgverleners gecreëerd 
voor een in te voeren aanpassing van de zorg. Door 
het stappenplan te doorlopen krijgen zorgverleners 
inzicht in elkaars werkwijze en worden kansen benut 
en bedreigingen gezamenlijk opgelost. Daarnaast 
worden zorgverleners zich bewust van het belang 
van monitoring en evaluatie om continue verbetering 
van de kwaliteit van de zorg te bereiken.

Samenvatting
Na het opzetten van perinatale audits in Nederland 
was er een grote betrokkenheid vanuit de verschil-
lende disciplines in de geboortezorg. Na bespreking 
van de audit worden dan substandaardfactoren 
(SSF) en aandachtspunten vastgesteld. Deze SSF 
en aandachtspunten worden omgezet in verbeter-
punten. Om zorgverleners te ondersteunen bij het 
implementeren van verbeterpunten loopt in Noord-
Nederland het ACTion-project van ZonMw. In dit arti-
kel illustreren we hoe het VSV de ACTion-methodiek 
heeft toegepast met een voorbeeld uit de praktijk.
Door het ACTion-implementatie-stappenplan te 
volgen, is binnen het VSV het protocol ‘continue 
baringsbegeleiding’ aangepast en wordt durante 
partu naast de foetale hartslag ook de maternale 
hartslag gecontroleerd en geregistreerd om de con-
trole op de foetale conditie te optimaliseren.
Door de ACTion-methodiek hebben we draagvlak 
onder alle zorgverleners gecreëerd bij een in te voe-
ren aanpassing van de zorg. Door het stappenplan 
te doorlopen krijgen zorgverleners inzicht in elkaars 
werkwijze en worden kansen benut en bedreigingen 
gezamenlijk opgelost. Daarnaast worden zorgverle-
ners zich bewust van het belang van monitoring en 
evaluatie om continue verbetering van de kwaliteit 
van de zorg te bereiken.

Trefwoorden
foetale bewaking, ACTion, perinatale audit, imple-
mentatie, PAN, maternale hartactie

Abstract 
After the introduction of perinatal audits in The 
Netherlands there was a strong commitment from 

the various disciplines working in maternity care. 
Through debriefing the audit, substandard factors 
(SSF) and points of attention will be determined. 
The SSF and points of attention are converted into 
points of improvement. To assist healthcare provi-
ders in implementing points of improvement, the 
ACTion project of ZonMw has started in the north of 
The Netherlands. In this article we illustrate how the 
ACTion-method is used with a practical example.
By following the ACTion implementation roadmap, 
the protocol ‘continuous support of labour’ is adjus-
ted: the maternal heart rate is also checked and 
registered during labour beside fetal heart rate to 
optimize the monitoring of the fetal condition.
By implementing the ACTion method we created 
acceptance among all health care providers to intro-
duce an adaptation of care. By going through the 
steps providers gain insight into each other’s pro-
cedures. Opportunities are seized and threats are 
solved together. In addition, health care providers 
become aware of the importance of monitoring and 
evaluation in order to achieve continuous improve-
ment in the quality of care.

Keywords
fetal monitoring, ACTion, Perinatal audit, maternal 
heart rate control, implementation
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Een cervicaal myoom bij een zwangere is relatief 
zeldzaam, maar kan zowel tijdens de zwanger-
schap als postpartum tot lastige complicaties leiden 
door groei en veranderde fysiologie. Onderstaande 
casus beschrijft een gecompliceerd postoperatief 
beloop na een sectio caesarea door een groot, 
necrotiserend cervicaal myoom. Bij relaparotomie 
werd volledige myoomenucleatie uitgevoerd, waar-
bij een vergelijkbare situatie als na radicale trache-
lectomie ontstond. 

Casus
Een 32-jarige nulligravida van Latijns-Amerikaanse 
afkomst werd, bij een zwangerschapsduur van 12 
weken en 3 dagen, verwezen door de eerstelijns ver-
loskundige in verband met een uterus myomatosus. 
Bij gynaecologisch onderzoek werd in speculo een 
cervix gezien die gedevieerd was naar het linker 
bovenkwadrant. Een transvaginale echo toonde een 
echodense structuur met een diameter van 
8 x 7 x 5 cm, zonder aanwezigheid van Doppler flow. 
Dit beeld past bij een cervicaal myoom. Haar verdere 
voorgeschiedenis vermeldde diabetes mellitus type 
2, waarvoor een dieet werd gevolgd. 

Reguliere controles werden afgesproken. Bij een 
zwangerschapsduur van 20 weken en 5 dagen werd 
patiënte gezien voor een spoedconsult wegens toe-
nemende abdominale pijnklachten. Geconcludeerd 
werd een blaasretentie, veroorzaakt door een toe-
name van de diameter van het cervicaal myoom, die 
nu 11 x 9,4 x 9,1 cm bedroeg. Een catheter à demeure 
werd geplaatst gedurende 24 uur, waarna gestart 
werd met intermitterend katheteriseren. 

Hierna verliep de zwangerschap tot een duur van  
37 weken ongecompliceerd, tot patiënte opnieuw 
met spoed werd gezien wegens een unilateraal rood 
en gezwollen been. Bij echoscopisch onderzoek 
bleek er sprake van verminderde flow in de vena 
femoralis superficialis. Deze verminderde flow werd 

Cervicaal myoom: zeldzame uitdaging
tijdens zwangerschap én postpartum 

I.F. Reijnders MSc.   ANIOS gynaecologie Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft. Thans arts-onderzoeker afdeling 
verloskunde & gynaecologie Erasmus MC, Rotterdam
drs. A. Dijkman   gynaecoloog, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft

geduid als passend bij de graviditeit en het groeiende 
myoom, met nu een doorsnede van 13 x 13 x 11 cm. Om 
verdere complicaties te voorkomen, werd gestart met 
profylactische antistolling. 

Vanwege baringsbelemmering en toenemende 
mechanische klachten werd een primaire sectio  
caesarea verricht bij een zwangerschapsduur van  
38 weken en 3 dagen. Hierbij werd door twee erva-
ren operateurs een mediane incisie gemaakt in de  
uterus, omdat het onderste uterussegment door het 
myoom richting navelhoogte verplaatst was. De ute-
rus werd geopend met een corporele incisie, onge-
veer twee centimeter boven het myoom. Er werd een 
dochter geboren met een goede start. Een tweede, 
subsereus myoom met een doorsnede van vier centi-
meter werd in fundo gevoeld. Beide myomata wer-
den in situ gelaten. Ondanks de potentiele bloedings-

Afbeelding 1. CT-scan. 1: Uterus 
2: Cervicaal myoom, doorsnede 19,96 x 13,21 cm. 

#ARTICLESTART: Cervicaal myoom: zeldzame uitdaging tijdens zwangerschap én postpartum | 2016-01 | 26-29 | Reijnders, Dijkman
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risico’s bleef het totale bloedverlies beperkt tot  
550 milliliter. 

Op de tweede dag postpartum ontwikkelde patiënte 
intermitterend koorts tot 40 °C. Zij had geen sympto-
men van sepsis en bleef hemodynamisch stabiel. Uit 
de urine- en lochiakweek werd Pseudomonas Aerugi-
nosa gekweekt. Met antibiotica (piperacilline) werd 
gestart, desondanks hield patiënte intermitterend 
hoge koorts. Patiënte werd opnieuw lichamelijk 
onderzocht. Bij echoscopie werd er geen verandering 
gezien in de echogeniciteit en grootte van het 
myoom. Een CT-scan toonde geen tekenen van 
necrose of infectie ter plaatse van het myoom, wel 
werd een beeld van ernstige hydronefrose gezien. 
Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan endome-
tritis, een urineweginfectie, wondinfectie of necrose 
van het cervicale myoom. Zeven dagen postoperatief 
werden dubbel-J-katheters geplaatst. Initieel werd 
het resultaat van deze behandeling afgewacht. Pati-
ente leek langzaam op te knappen, maar mobili-
seerde moeizaam en bleef tekenen van infectie hou-
den. Zij hield intermitterend koorts en ontwikkelde 
in de week erna fluor vaginalis. Er werd opnieuw een 
CT-scan verricht, waarbij een forse uterus myomato-
sus werd gezien conform eerdere beeldvorming. 
Gezien het inhomogene aspect was necrose van het 
myoom niet uit te sluiten (zie afbeelding 1, CT-scan). 

Veertien dagen postoperatief werd op verdenking 
van een necrotiserend myoom een relaparotomie 
verricht. Allereerst werd een excisie van het 
gesteelde myoom op de fundus verricht. De steel 
werd stomp overhecht. Hierna werd dezelfde dwarse 
incisie als bij de sectio caesaria net craniaal van het 
cervicale myoom geopend en werd een cervicaal 
myoom met een doorsnede van 20 centimeter ver-
wijderd (zie afbeelding 2, laparotomische myoome-
nucleatie). Vanwege de verstoorde anatomie is de 
gehele cervix verwijderd. Na het verwijderen van het 
myoom werden er aan de onderzijde van het corpus 
uteri nog een tweetal type 1 myomata verwijderd. De 
vagina werd gehecht aan het corpus uteri na insertie 
van een uteriene katheter. Het totale bloedverlies 
bleef beperkt tot 200 milliliter. Postoperatief her-
stelde patiënte vlot. De dubbel-J-katheters werden na 
één week verwijderd, waarna patiënte in goede con-
ditie werd ontslagen uit het ziekenhuis. Pathologisch 
onderzoek toonde deels necrotisch en deels scleroti-
sche leiomyomen. 

Zes weken postpartum werd patiënte terug gezien 
voor nacontrole, waarbij zij in goede conditie was. 
Haar menstruatiecyclus was reeds op gang gekomen 
en alle infectieparameters bleken genormaliseerd. 
De hydronefrose was geheel verdwenen en de blaas-
functie was normaal. Patiënte informeerde naar de 
opties en gevolgen voor een toekomstige zwanger-

schap. Hierbij werd besproken dat haar situatie ver-
gelijkbaar is met vrouwen die een radicale trachelec-
tomie hebben ondergaan. Dit impliceert dat een 
nieuwe zwangerschap mogelijk is, mits een abdomi-
nale cerclage wordt aangebracht om het risico op 
een (extreme) vroeggeboorte te reduceren. 

Beschouwing
Complicaties door cervicale myomen komen relatief 
weinig voor en kunnen, zoals in de hierboven 
beschreven casus, een ernstig beloop hebben. Afhan-
kelijk van het zwangerschapstrimester, varieert de 
prevalentie van uteriene myomen tussen de 0,03 en 
10,7%.1-3 De prevalentie is lager voor cervicale myo-
men. Groei van een myoom in de zwangerschap is 
gerelateerd aan expositie aan circulerende oestroge-
nen, waarvan de hoogste waarden worden bereikt in 
het eerste trimester.4 Hoewel veel vrouwen met een 
uterus myomatosus geen complicaties zullen ervaren 
in hun zwangerschap, is er wel degelijk een grotere 
kans op (ernstige) complicaties zoals pijn, spontane 
miskraam, abruptio placentae, prematuur gebroken 
vliezen, partus prematurus, liggingsafwijkingen, de 
noodzaak tot een sectio caesarea, fluxus postpartum 
of hysterectomie.2,3,5 

Het huidige beleid rondom uterus myomatosus in de 
zwangerschap is grotendeels expectatief, omdat 
ingrijpen grote risico’s kent, met name een miskraam 
of fors bloedverlies als gevolg van de sterke vascula-
risatie van de uterus. Een chirurgische interventie in 
de zwangerschap dient alleen overwogen te worden 
in het geval van een acute situatie zoals bijvoorbeeld 
een getordeerd myoom of intestinale obstructie als 

Afbeelding 2. Laparotomische myoomenucleatie
1: Cervicaal myoom. 2: Fundus uteri
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na (radicale) trachelectomie. In totaal werden 485 
patiënten met een vroegstadiumcervixcarcinoom 
geïncludeerd. In totaal 413 patiënten behielden hun 
fertiliteit (85%). 113 patiënten (38%) streefden vervol-
gens een zwangerschap na, waarvan 67 patiënten 
(59,3%) zwanger werden.12 
Een studie van Boss et al. (2005) toont vergelijkbare 
resultaten na radicale trachelectomie. Van de  
355 patiënten, streefden 153 patiënten (43%) een 
zwangerschap na, waarvan uiteindelijk 70% daad-
werkelijk resulteerde in zwangerschap.13 Een syste-
matic review van Jolley et al. (2007) naar zwanger-
schapsbeleid na radicale trachelectomie toonde dat 
van de 500 vrouwen, er 204 (40%) zwanger werden. 
Van deze vrouwen kreeg 25% een partus prematurus 
en 42% een à terme levendgeborene. De meerder-
heid van de succesvolle zwangerschapsuitkomsten 
waren na het plaatsen van een abdominale  
cerclage.14 Over het algemeen toont de literatuur 
gunstige resultaten voor vrouwen met een zwanger-
schapswens na radicale trachelectomie. 

Concluderend dient een necrotiserend myoom over-
wogen te worden in de brede differentiaaldiagnose 
van koorts postpartum. In deze casus werd een 
myoomenucleatie verricht van een cervicaal myoom. 
Dit resulteerde in een situatie vergelijkbaar met radi-
cale trachelectomie, met implicaties voor eventueel 
toekomstige zwangerschap. 

Literatuur
1. Laughlin S.K., D.D. Baird, D.A. Savitz, A.H. Herring & K.E. 

Hartmann, Prevalence of uterine leiomyomas in the first 
trimester of pregnancy: an ultrasound-screening study. 
Obstet Gynecol. 2009;113(3):630-5.

2. Exacoustòs C. & P. Rosati, Ultrasound diagnosis of uterine 
myomas and complications in pregnancy. Obstet 
Gynecol. 1993;82(1):97-101.

3. Qidwai G.I., A.B. Caughey & A.F. Jacoby, Obstetric outcomes 
in women with sonographically identified uterine 
leiomyomata. Obstet Gynecol. 2006;107(2 Pt 1):376-82. 

4. Wallach E.E., Myomectomy. In: Tompson JD, Rock JA (eds). 
Te Linde’s Operative Gynecology, 7e ed. Philadelphia: 
Lippincott, 1992: 647-662.

5. Coronado G.D., L.M. Marshall & A.M. Schwartz, Complicati-
ons in pregnancy, labor and delivery with uterine 
leiomyomas: a population-based study. Obstet Gynecol. 
2000;95(5):764-69. 

6. Vitale S.G., A. Tropea, D. Rossetti, M. Carnelli & A. Cianci, 
Management of uterine leiomyomas in pregnancy: review 
of literature. Updates Surg. 2013;65:179-82.

7. Park, B.J. & Y.K. Kim, Safety of cesarean myomectomy. J 
Obstet Gynaecol Res. 2009;35(5):906-11.

8. Hassiakos, D., P. Christopoulos, N. Vitoratos, E.  
Xarchoulakou, G. Vaggos et al. Myomectomy during 
Cesarean Section a safe procedure? Ann NY Acad Sci. 
2006;1092:408-13.

9. Song D., W. Zhang, M.C. Chames & J. Guo, Myomectomy 
during cesarean delivery. Int Journal of Gyn and Obs. 
2013;208-13.

10. Del Borgo C., F. Maneschi, V. Belvisi, F. Morelli, A. Vetica 
et al. Postpartum fever in the presence of a fibroid: 
Sphingomonas paucimobilis sepsis associated with 

gevolg van snelle groei.6

Ook een electieve myomectomie tijdens een sectio 
wordt gewoonlijk vermeden vanwege het risico van 
fors bloedverlies met uiteindelijk mogelijk een nood-
zaak tot uterusextirpatie. Het effect op toekomstige 
fertiliteit en zwangerschap is nog onduidelijk.7-9 Een 
review gebaseerd op retro- en prospectieve studies 
beschrijft 1082 zwangeren met een uterus myomato-
sus, waarvan 41,0% myomectomie onderging  
tijdens sectio en 59,0% alleen een sectio caesarea 
onderging. Er werden geen significante verschillen 
gezien in de prevalentie van complicaties zoals 
koorts, Hb-daling, bloedverlies, langere operatieduur 
of de noodzaak tot uterusextirpatie.9 
Deze resultaten komen overeen met andere studies 
over myomectomie tijdens sectio.7,8 Er zijn echter 
geen gerandomiseerde studies beschikbaar, waar-
door de bewijsvoering beperkt blijft. Tevens is er 
weinig informatie beschikbaar over selectiecriteria 
voor de inclusie van geschikte kandidaten voor een 
myomectomie tijdens sectio. De meeste studies 
betreffen bovendien patiënten met een uterus myo-
matosus, waarbij niet gespecificeerd is of dit ook cer-
vicale myomen betrof, zoals in deze casus het geval 
is. Hoewel het meteen verwijderen van een myoom 
tijdens een sectio caesarea later chirurgisch ingrijpen  
zou kunnen voorkomen, lijkt een dergelijke ingreep 
niet gerechtvaardigd met de huidig beschikbare lite-
ratuur.

Het necrotiseren van het myoom postpartum wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door hypoperfusie van 
het uteriene en cervicale weefsel, gerelateerd aan de 
partus of hormonale veranderingen. 
Er is beperkte casuïstiek over een geïnfecteerd of 
necrotiserend myoom in het kraambed. Del Borgo et 
al. (2013) beschrijven een casus van een sepsis post-
partum op basis van een myoom geïnfecteerd door 
Sphingomonas Paucimobilis, een gramnegatieve 
bacil, dat werd geïdentificeerd na een koortsperiode 
van twee weken postpartum. Een myomectomie en 
langdurige antibiotische behandeling resulteerden in 
goed herstel.10 Een tweede casus van Lee et al. 
(1998) beschrijft een casus van langdurige koorts in 
de postpartumperiode, waarbij een groot uterien 
myoom als enig focus werd gevonden. Hiervoor werd 
een myomectomie verricht. Pathologisch onderzoek 
toonde een leiomyoom met massieve infarcering en 
acute inflammatie.11 Beide auteurs bevelen aan dat 
een geïnfecteerd of necrotisch myoom als oorzaak 
van koorts post partum overwogen dient te worden. 

In onze casus had de myomectomie, gezien de loca-
tie van het myoom, een vergelijkbare situatie als na 
(radicale) trachelectomie tot gevolg. Het risico voor 
eventuele toekomstige zwangerschappen wordt 
hierna beschreven. Een systematische review van 
Pareja et al. (2013) vermeldt obstetrische uitkomsten 
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Samenvatting
Een cervicaal myoom in een zwangerschap komt 
relatief weinig voor. Toename van de grootte van het 
myoom en veranderde fysiologie kunnen echter tot 
lastige complicaties leiden. Postpartum verandert de 
fysiologie opnieuw, wat kan resulteren in necrose 
van een cervicaal myoom. Koorts kan het enige 
symptoom zijn en een necrotiserend myoom dient 
dan ook overwogen te worden in de brede differen-
tiaaldiagnose van koorts postpartum. 
Wij beschrijven de unieke casus van een 32-jarige 
primigravida met gecompliceerd beloop tijdens haar 
zwangerschap (blaasretentie, diep veneuze trom-
bose) als gevolg van een fors cervicaal myoom. Het 
postoperatief beloop werd gecompliceerd door pie-
kende koorts, waardoor er verdenking ontstond op 
necrose van het myoom. Een laparotomische 
myoom enucleatie werd verricht, wat resulteerde in 
een vergelijkbare situatie zoals na radicale trache-
lectomie. Postoperatief daalde de koorts en her-
stelde patiënte gestaag. Pathologisch onderzoek 
toonde een deels necrotisch en deels sclerotisch 
leio myoom. 

Trefwoorden
Cervicaal myoom, zwangerschap, postpartum, 
necrose

Summary
Cervical myoma in pregnancy is a relatively uncom-
mon challenge for obstetricians. An increasing dia-
meter and changes in physiology can cause compli-
cations such as bladder retention or deep venous 

thrombosis. In the postpartum period physiology 
changes again, possibly resulting in necrosis of the 
cervical myoma. Fever may be the only symptom 
and a necrotizing myoma should be considered in 
the broad differential diagnosis of postpartum fever. 
We detail the unique case of a 32-year old nullipa-
rous woman who experienced several adverse 
events during pregnancy and postpartum, caused by 
a large cervical myoma. Postpartum she developed 
peaking fever. Necrosis of the myoma was suspec-
ted and a laparotomic myomectomy was perfor-
med, resulting in a comparable situation like after 
radical trachelectomy. After surgery, the fever subsi-
ded quickly and the patient regained good clinical 
condition. Pathologic examination showed a partly 
necrotic and partly sclerotic leiomyoma.
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Cervical myoma, pregnancy, postpartum, necrosis
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Sinds enkele jaren wordt de foleykatheter in het 
Rode Kruis Ziekenhuis standaard gebruikt bij een 
indicatie voor inleiding bij vrouwen met een 
onrijpe cervix (Bishop-score <6). Dit gebeurt al 
dan niet in combinatie met het inbrengen van 
PGE2-gel vaginaal. Plaatsen van een foleykatheter 
alleen, dus zonder het inbrengen van PGE2-gel, 
heeft op de cervix in veel gevallen een effect van 
'priming', rijper worden. Het combineren van een 
foleykatheter met PGE2-gel leidt naast 'priming' 
van de cervix vaak tot het in partu komen. De 
keuze voor een bepaald gebruik van de foleyka-
theter is afhankelijk van de indicatie tot inleiding, 
obstetrische anamnese, voorkeur van de arts en 
het tijdstip waarop patiënte zich presenteert ten 
tijde van het besluit tot inleiding.
 
Er zijn aanwijzingen dat baringen die plaatsvinden in 
de avond of nacht waarbij er sprake is van een inlei-
ding of weeënstimulatie, zijn geassocieerd met een 
grotere kans op ongunstige perinatale uitkomsten in 
vergelijking met baringen die overdag plaatsvinden.1 

Bij inleiding van de baring wordt in onze kliniek dan 
ook gestreefd naar daylight obstetrics. Dit betekent 
dat het wenselijk wordt gevonden dat de partus  
tussen 08.00 uur en 20.00 uur plaatsvindt. Om te 
bepalen welke methode van toepassing van de foley-
katheter het meest efficiënt is om zoveel mogelijk 
partussen tussen 08.00 uur en 20.00 uur plaats te 
laten vinden werd een studie uitgevoerd.

Methode
Er werd een retrospectief cohortonderzoek uitge-
voerd. Data werden verzameld uit het elektronisch 
patiëntendossier. Alle à terme eenlingzwangerschap-
pen waarbij sprake was van een hoofdligging met 
een onrijpe cervix en een indicatie tot inleiding wer-
den geïncludeerd. Patiënten met een littekenuterus 
werden geëxcludeerd. Voorafgaand aan het onder-

zoek is een powerberekening uitgevoerd om het aan-
tal inclusies te bepalen. Deze powerberekening werd 
gebaseerd op onze klinische indruk verkregen in de 
periode voorafgaand aan het onderzoek. Hierbij is a 
vastgesteld op 0,05. De maximaal acceptabele kans 
op een type-II-fout werd geschat op 0,20. De effect-
grootte van de interventie werd gesteld op 0,35. Een 
totale steekproefgrootte van 210 patiënten werd zo 
bepaald. Deze patiënten werden evenredig verdeeld 
in twee groepen:
Groep 1 (Foley). Patiënten kregen de dag voor de 
geplande inleiding (rond 16.30 uur) poliklinisch een 
foleykatheter, gevuld met 40-50cc NaCl ingebracht. 
Na CTG-controle (cardiotocografie) en belinstructies 
gingen zij naar huis. De volgende morgen kwamen 
zij om 07.00 uur retour ter inleiding en werd indien 
mogelijk amniotomie uitgevoerd. Als dit niet mogelijk 
was kreeg patiënte 2 mg PGE2-gel vaginaal toege-
diend.
Groep 2 (Foley + PGE2-gel). Patiënten kwam rond 
07.00 uur voor inleiding van de baring en kregen een 
foleykatheter gevuld met 40-50cc NaCl ingebracht en 
2 mg PGE2-gel vaginaal toegediend.

De primaire uitkomstmaat van dit onderzoek was het 
aantal geboorten tussen 08.00-20.00 uur op de dag 
van de geplande inleiding. Hierbij werden zowel de 
vaginale baringen als geboorten via sectio caesarea 
meegenomen. Naast de analyse van de totale popu-
latie werd een subanalyse van de groepen primipa-
rae en multiparae verricht. De secundaire uitkomst-
maten waren het verschil in duur van de inleiding en 
de verschillende baringsuitkomsten zoals het aantal 
gevallen van hyperstimulatie, het percentage toege-
paste pijnstilling, de modus van de partus en het 
totaal bloedverlies. Voor de duur van de inleiding 
werd het tijdsinterval tussen het moment van 
opname voor inleiding en de geboorte van de neo-
naat berekend. Bij de neonatale uitkomsten werd 
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Primaire uitkomst
In tabel 2 wordt voor de totale onderzoekspopulatie 
aangegeven of de partus na inleiding plaatsvond op 
het gewenste deel van de dag. Uit groep 1 bevielen 
79 patiënten (75,2%) tussen 08.00 en 20.00 uur. 
Deze daylight obstetrics is aangemerkt als tijdsblok 1. 
Bij groep 2 bevielen 60 patiënten (57,1%) in het 
gewenste tijdsblok 1. Dit verschil is niet statistisch 
significant (p= 0.24). 

Om vast te stellen of er verschil is tussen primiparae 
en multiparae werd een subanalyse verricht. In 
figuur 2 en 3 wordt aangegeven of de partus plaats-
vond in het gewenste tijdsblok op de dag van de 
inleiding (groen) of buiten dit tijdsblok (rood). Van de 
primiparae uit groep 1 beviel 66,7% in het gewenste 
tijdsblok tegen 31,0% van de primiparae uit groep 2 
(p= <0,001). Wat betreft de multiparae zijn de uit-
komsten vergelijkbaar. 84% van de multiparae uit 
groep 1 beviel in het gewenste tijdsblok tegen 89% 
van de multiparae uit groep 2 (p= 0.33).

In totaal zijn 19 patiënten (18,1%) in partu gekomen 
in de avond of nacht voorafgaand aan de geplande 
inleiding na het plaatsen van de foleykatheter. Dit 

gekeken naar de apgarscores en het aantal en duur 
van de opnames op de afdeling neonatologie. 
Alle gegevens zijn geanalyseerd met behulp van het 
programma SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). 
Categorale data worden gepresenteerd als percenta-
ges. Continue data worden gepresenteerd als gemid-
delden met standaard deviaties (sd) of bij een scheve 
verdeling als de mediaan met de interquartile range 
(IQR, 25e percentiel – 75e percentiel). Als statistische 
toetsen werd gebruik gemaakt van de Chi-kwadraat 
toets voor de categorale data en de t-toets voor de 
numerieke gegevens, indien normaal verdeeld. 
Indien scheef verdeeld, werd gebruik gemaakt van 
de Mann-Whitney U Test. Een verschil wordt als sta-
tistisch significant beschouwd bij een p-waarde 
<0,05.

Resultaten
In totaal zijn 210 inleidingen geanalyseerd, 105 
opeenvolgend per onderzoeksgroep, in de periode 
van september 2013 t/m 31 augustus 2014. De ver-
gelijkbaarheid van de twee groepen werd nagegaan 
door enkele algemene en obstetrische variabelen 
met elkaar te vergelijken (tabel 1).

Tabel 1. Algemene karakteristieken van de onderzoekspopulatie

Gegevens Groep 1, Foley

(n= 105)

Groep 2,  Foley + PGE2-gel

(n= 105)

p-waarde

Pariteit n (%)*

     Nullipara

     Multipara

54 (51,4)

51 (48,6)

47 (44,8)

58 (55,2)

0.58

AD n (%)*

     ≤ 40 weken

     > 40 weken

68 (64,8)

37 (35,2)

70 (66,7)

35 (33,3)

0.84

Indicatie inleiding n (%)*

     Electief

     Hypertensie/PE

     Serotiniteit

     Positieve dyscongruentie

     IUGR

     Obstetrische anamnese

     DM/DG

     GBS draagsterschap

     Andere maternale ziekten

28 (26,7)

26 (24,7)

16 (15,2)

4 (3,8)

5 (4,8)

8 (7,6)

6 (5,7)

2 (1,9)

10 (9,5)

35 (33,3)

24 (22,8)

15 (14.3)

6 (5,7)

2 (1,9)

4 (3,8)

7 (6,7)

3 (2,9)

9 (8,6)

0.84

Gebruikte statistische toets * Chi-kwadraat toets.

Tabel 2. Overzicht van de verdeling over blok 1 en 2 van de totale onderzoekspopulatie

Gegevens Groep 1, Foley

(n= 105)

Groep 2, Foley + PGE2-gel

(n=105)

p-waarde

N (%)*

     Blok 1 (08.00-20.00)

     Blok 2 (overig)

79 (75,2)

26 (24,8)

60 (57,1)

55 (42,9)

0.24

Gebruikte statistische toets; * Chi-kwadraat toets
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In tabel 4 en 5 worden de baringsuitkomsten en de 
neonatale uitkomsten en karakteristieken in beide 
groepen weergegeven. Er werden geen statistisch sig-
nificante verschillen gevonden.

Discussie
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het 
plaatsen van een foleykatheter, bij een onrijpe  
cervix, de middag voor de inleiding, niet resulteert in 
meer daylight obstetrics in vergelijking met het plaat-
sen van een foleykatheter in combinatie met PGE2-
gel op de ochtend van de inleiding. 
Echter, bij onderzochte subpopulaties werd wel een 
verschil gevonden. Voor de subgroep primiparae 
levert het plaatsten van een foleykatheter de middag 
voor de inleiding significant meer daylight obstetrics 
op. Daarnaast werd een statistisch significant verschil 
gevonden tussen beide onderzoeksgroepen in de 
duur van de inleiding bij zowel primi- als multiparae. 
Er werd geen verschil gevonden in baringsuitkom-
sten zoals het aantal kunstverlossingen. Dit komt 
overeen met de resultaten van de PROBAAT-trial. 
Hierin werd gezien dat inleiden van de baring à 
terme met een foleykatheter niet leidde tot minder 
sectio’s dan inleiden met PGE2-gel. Wel werd een 
vermindering van het aantal kunstverlossingen op 
basis van foetale nood bij de foleykatheter groep 
gezien (Jozwiak et al., 2011).2 Deze laatste bevinding 
konden wij met de uitkomsten van ons onderzoek 
niet bevestigen. 
In tegenstelling tot de bevindingen in de PROBAAT-
trial, waarbij een hoger percentage opnames op de 
afdeling neonatologie werd gevonden na gebruik van 
PGE2-gel bij de inleiding2, werden er in dit onder-
zoek geen verschillen gevonden bij de neonatale uit-
komsten. Dit kan verklaard worden doordat het hui-
dige onderzoek te kleine aantallen heeft om hier 
uitspraken over te doen.
In dit onderzoek is er voor gekozen om voor de duur 
van de inleidingen het tijdsinterval tussen het 
moment van opname voor inleiding en de geboorte 
van de neonaat te berekenen. Omdat de primaire  
uitkomstmaat van dit onderzoek het tijdstip van de 
geboorte van de neonaat betrof, zijn in deze bereke-
ningen zowel de vaginale baringen als de secundaire 
sectio’s meegenomen. 
Zoals Henry et al. (2013) reeds aantoonden is het  
poliklinisch plaatsen van een foleykatheter veilig en 
wordt deze methode door patiënten gemakkelijk 
geaccepteerd.3 In de review van Dowswell et al. 
(2010) werden verschillende vormen van cervicale 
rijping in poliklinische setting met klinische toe-
diening bij laagrisicozwangeren vergeleken. Zij 
beschreven dat poliklinische cervicale rijping goed 
mogelijk is en dat nadelige gevolgen hiervan zeld-
zaam zijn. Echter in deze review werd geen foley-
katheter toegepast.4 Ook in de review van Kelly, 
Alfirevic en Gosh (2013) werden verschillende metho-

betekent dat er aan deze groep patiënten zorg moest 
worden verleend in de avond- en nachturen. Deze 
groep bestond uit 7 nulliparae (36,8%) en 12 multi-
parae (63,2%). Van deze groep bevielen daadwerke-
lijk 12 patiënten dezelfde avond of nacht (blok 2) en 
uiteindelijk 7 patiënten in het gewenste tijdsblok.

Bij 12 patiënten (11,4%) in groep 1 kon de volgende 
ochtend geen amniotomie worden uitgevoerd. Bij 3 
(25%) van deze 12 patiënten was de foleykatheter 
nog in situ en werd in situ gelaten. Bij alle 12 patiën-
ten werd 2 mg PGE2-gel vaginaal toegediend.

Secundaire uitkomsten
Voor de duur van de inleidingen werd het tijds-
interval tussen het moment van opname voor  
inleiding en de geboorte van de neonaat berekend. 
De gemiddelde inleidingsduur van groep 1 was 9 uur 
en 30 minuten en van groep 2 bedroeg deze 14 uur 
en 27 minuten (p= <0,001) (tabel 3).

Figuur 1. Overzicht van de verdeling over blok 1 en 2 
van de primiparae
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Figuur 2. Overzicht van de verdeling over blok 1 en 2 
van de multiparae
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Tabel 3. Gemiddelde tijdsinterval tussen opname voor inleiding en geboorte van de neonaat (inleidingsduur). 
Exclusief patiënten die spontaan in partu kwamen na het plaatsen van de foleykatheter uit groep 1.

Gegevens Groep 1, Foley

(n= 86)

Groep 2, Foley + PGE2-gel

(n=105)

  

p-waarde

Gemiddelde tijdsinterval

In uren, minuten (sd)/uren*

     Alle 570 (207) - 9 uur, 30 min 867 (581) - 14 uur, 27 min <0,001

     Primiparae 650 (193) - 10 uur, 50 min 1071 (645) - 17 uur, 51 min <0,001

     Multiparae 476 (184) - 7 uur, 56 min 615 (363) - 10 uur, 15 min 0,025

gebruikte statistische toets; * t-toets.

Tabel 4. Baringsuitkomsten van de onderzoekspopulatie 

Gegevens Groep 1, Foley

(n= 105)

Groep 2, Foley + Pge2-gel

(n= 105)

p-waarde

Hyperstimulatie n (%)* 0 (0) 1 (0,95) 0.5

Pijnstilling n (%)*

     Geen

     Pethidine

     Remifentanil

     Epiduraal

29 (27,6)

1 (0,95)

61 (58,1)

14 (13,3)

32 (30,5)

1 (0,95)

48 (45,7)

24 (22,9)

0.2

1

0.07

0.07

Modus partus n (%)*

     Spontaan

     VE/FE

     Sectio

78 (74,3)

9 (8,6)

18 (17,1)

80 (76,2)

11 (10,5)

14 (13,3)

0.77

0.63

0.44

Kunstverlossing* wegens ver-

denking foetale nood n (%) 4 (3,8) 5 (5,3) 0.73

Totaal bloedverlies**

In ml, mediaan (IQR) 300 (200-400) 300 (250-490) 0.21

gebruikte statistische toets; * Chi-kwadraat toets, ** Mann-Whitney U test.

Tabel 5. Neonatale uitkomsten en –karakteristieken van de onderzoekspopulatie

Gegevens Groep 1, Foley

(n= 105)

Groep 2, Foley + PGE2-gel

(n= 105)

p-waarde

Apgar Score n (%)*

     AS 1 minuut ≤7 4 (3,8) 4 (3,8)

1

Geboortegewicht

In grammen, gemiddelde (sd)** 3402 (551) 3452 (487) 0.49

Opname neonatologie n (%)*

     Ja

     Nee

11 (10,5)

94 (89,5)

15 (14,3)

90 (85,7)

0.5

Opnameduur neonatologie

In dagen, (IQR)*** 6 (3-6) 5 (4-7) 0.34

gebruikte statistische toets; * Chi-kwadraat toets, ** t-toets, *** Mann-whitney U test.

den van cervicale rijping in een klinische en poliklini-
sche setting vergeleken. Hierbij werd voornamelijk 
naar de barings- en neonatale uitkomsten gekeken, 
waarin geen verschillen werden gevonden.5

Dit onderzoek betrof een retrospectief cohortonder-
zoek en geen gerandomiseerde studie. Daarom moe-
ten de conclusies met de nodige voorzichtigheid 
getrokken worden.

Conclusie en aanbevelingen
Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan 
geconcludeerd worden dat het plaatsen van een 
foleykatheter daags voor de geplande inleiding bij 
een onrijpe cervix leidt tot meer daylight obstetrics 
bij primiparae. Bij multiparae konden we dit niet aan-
tonen. Wel werd bij beide groepen de duur van de 
inleiding na priming van tevoren significant verkort. 
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Nadelige effecten op de baringsuitkomsten of neona-
tale uitkomsten werden niet gevonden. 
Aanbevolen wordt om primiparae met een onrijpe 
cervix de dag voor de geplande inleiding te primen 
door middel van een foleykatheter.
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Samenvatting
Een foleykatheter kan gebruikt worden ter priming 
van een onrijpe cervix bij een indicatie voor inlei-
ding, al dan niet in combinatie met PGE2-gel. In het 
streven naar meer daylight obstetrics bij ingeleide 
baringen werd onderzoek gedaan naar de meest 
optimale toepassing van de foleykatheter.
In een retrospectieve cohortstudie werden twee ver-
gelijkbare groepen van 105 patiënten geanalyseerd. 
Groep 1 kreeg poliklinisch daags voor de geplande 
inleiding een foleykatheter ingebracht, groep 2 kreeg 
deze op de dag van de inleiding en dan in combinatie 
met PGE2-gel. 
In de totale onderzoeksgroep werd in groep 1 niet 
vaker daylight obstetrics bereikt, in de subgroep pri-
miparae was dit wel het geval. Voor primi- en multi-
parae werd gevonden dat priming met een foleyka-
theter daags tevoren de duur van de inleiding bij een 
onrijpe cervix significant verkort.
Nadelige gevolgen van priming op de baringsuitkom-
sten en neonatale uitkomsten werden niet gezien.

Trefwoorden
inleiding, onrijpe cervix, foleykatheter

Summary
A Foley catheter can be used to ripen the cervix 
when there is an indication to induce labor. The 
catheter can be combined with the vaginal applica-
tion of PGE2 gel (prostaglandine). In search of a 
method to obtain more “daylight obstetrics” a study 
was carried out to determine the most efficient 
method of application of the Foley catheter. 
In a retrospective cohort study two comparable 
groups of 105 patients were analyzed. Group 1 
received as outpatient the catheter the day before 

the induction, in group 2 the catheter was applied on 
the day of induction, combined with prostaglandines. 
In the total research population, no difference in 
occurrence of “daylight obstetrics” was found. How-
ever, in the subgroup primiparae a difference was 
found in favour of group 1. For primiparae and mul-
tiparae was found that priming with a Foley catheter 
the day before shortens the duration of the induc-
tion significantly. No adverse effects of priming on 
the birth outcomes and neonatal outcomes were 
found.
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Het komt helaas nog te vaak voor dat vrouwen die 
niet in staat zijn voor een kind te zorgen, zwanger 
worden. Dat kan blijken uit eerder moederschap 
of uit de overtuiging van familie en hulpverleners. 
Dit heeft geleid tot de discussie om bepaalde 
ouders te dwingen tot anticonceptie om zo te 
voorkomen dat een kind, dat in dergelijke 
omstandigheden zou opgroeien of meteen uit 
huis zou worden geplaatst, wordt verwekt. Zou 
gedwongen anticonceptie een optie zijn om te 
voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van 
ouders die tekortschieten? En daarnaast, is dat 
juridisch mogelijk?

Naar aanleiding van berichten over gedwongen steri-
lisatie in Zweden in de zestiger en zeventiger jaren en 
uitspraken in de media over de situatie in Nederland 
in deze periode1 is de discussie over gedwongen anti-
conceptie in Nederland op gang gekomen. Dit leidde 
in 1998 tot een Advies van de IGZ over sterilisatie van 
mensen met een verstandelijke handicap2 en een 
Advies van de Gezondheidsraad in 2002 over anti-
conceptie voor mensen met een verstandelijke han-
dicap3.

In zijn advies (2002) aan de Regering bepleit de 
Gezondheidsraad een ontmoedigingsbeleid. Bij het 
afwegen van de belangen van de ouders en het toe-
komstige kind moet het belang van het kind voorop 
staan. Ouderschap moet ontmoedigd worden wanneer 
dit alleen kan worden uitgeoefend dankzij een 
ondersteunend en professioneel netwerk.

In 2010 wijdde Tweede Kamerlid Van Dijken een  
initiatiefnota aan het onderwerp, waarin ze een ‘niet 
opnieuw ouder’-maatregel voorstelt.4 Dit voorstel 
houdt in dat de maatregel om tijdelijk geen kinderen 
te krijgen, kan worden gekoppeld aan de rechterlijke 
uitspraak van ondertoezichtstelling met uithuisplaat-
sing van de aanwezige kinderen, òf aan ontzetting uit 
de ouderlijke macht. Als niet op vrijwillige basis of 
door middel van drang wordt afgezien van een 

nieuwe zwangerschap, moet de rechter de maatregel 
'gedwongen anticonceptie' kunnen opleggen, aldus 
Van Dijken.5

Ook de media besteden aandacht aan het onder-
werp. In het TV-programma Zembla (2012) spraken 
deskundigen uit jeugdzorg, psychiatrie en de rechter-
lijke macht zich uit vóór een maatregel als gedwongen 
anticonceptie.6 Volgens hen zijn er drie categorieën 
mensen waar kinderen onder omstandigheden tegen 
beschermd moeten worden: psychiatrische patiënten, 
verslaafden en mensen met een verstandelijke 
beperking.
Staatssecretaris van VWS Veldhuijzen van Zanten was 
blij dat het onderwerp door Zembla op de agenda 
was gezet en vond dat het tijd was om met de 
samenleving te kijken naar de diverse opvattingen. 
Zij achtte de conclusie van de Gezondheidsraad in 
2002, inhoudende dat gedwongen anticonceptie haaks 
op het zelfbeschikkingsrecht zou staan, inmiddels 
achterhaald door de praktijk.7

Het thema wordt regelmatig onder de aandacht 
gebracht, om vervolgens weer te verdwijnen. Welke 
overwegingen staan centraal in het debat inzake  
verplichte anticonceptie bij ouders die niet in staat 
zijn tot verantwoord ouderschap? Om hier een ant-
woord op te geven, zullen eerst de grondrechten van 
de ouders worden besproken. Vervolgens komt de 
beschermwaardigheid van het ongeboren kind aan 
bod en zal ingegaan worden op het afwegen van de 
botsende belangen van ouders en kind. Tenslotte 
komen de rol van de overheid en de hulpverlening 
aan bod.

Botsende belangen
Het voorkómen van onverantwoord ouderschap door 
middel van gedwongen anticonceptie kan alleen op 
basis van een wet. Alleen dan is een inbreuk op de 
grondrechten van de potentiële ouders gerechtvaar-
digd. In de huidige Nederlandse wetgeving is hier 
geen grondslag voor. Binnen het vraagstuk van 
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Bescherming ongeboren kind
Artikel 1 : 2 BW biedt de ongeborene een bijzondere 
bescherming: “Het kind waarvan een vrouw zwanger 
is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls 
zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, 
dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan.”  
Diverse auteurs leggen dit wetsartikel ruim uit, het-
geen inhoudt dat het ook persoonlijkheidsbelangen, 
zoals het medisch belang, van de foetus betreft.14

Daarnaast wordt een ongeboren vrucht beschermd 
door de leer van de progressieve rechtsbescherming, 
die we terugzien bij Leenen c.s. en die als heersende 
leer in Nederland wordt opgevat.15 Volgens Leenen 
c.s. heeft een ongeboren kind een eigen juridische 
status en beschermwaardigheid.16 De juridische positie 
verandert volgens hen tijdens de embryonale ontwik-
keling, met dien verstande dat het menselijk leven 
meer bescherming verdient naarmate het meer  
ontwikkeld is.
Beide benaderingen beschermen het ongeboren kind 
pas vanaf 24 weken, wanneer het volledig levens-
vatbaar is. Een kind kan in de periode daarvoor al 
schade ondervinden van gedrag van de moeder en 
een nog niet verwekt kind wordt op deze manier niet 
beschermd. 
Tenslotte zou het ongeboren kind in het internatio-
naal recht beschermd kunnen worden door artikel 2 
EVRM (recht op leven), waarbij het aan de lidstaten 
zelf wordt overgelaten te bepalen wanneer het recht 
op leven begint.17

Het IVRK
De rechten van kinderen zijn gebundeld in het 
IVRK.18 In de preambule staat "Indachtig dat (...) het 
kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke 
onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig 
heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescher-
ming, zowel vóór als na de geboorte."19

Het IVRK kan dus van toepassing zijn op het ongebo-
ren kind. Hieronder wordt besproken of dit kan wor-
den doorgetrokken naar een nog niet verwekt, onge-
boren kind en of een beroep gedaan kan worden op 
de artikelen 3, 6 en 19 IVRK ter rechtvaardiging van 
gedwongen anticonceptie. 

In artikel 3 IVRK staat beschreven dat het recht van 
kinderen voorop staat bij het afwegen van belangen. 
Uit artikel 6 IVRK blijkt dat ieder kind het inherente 
recht op leven heeft en dat het de plicht is van de 
Staten om de ontwikkeling en overleving van het 
kind te garanderen. Als van tevoren al duidelijk is dat 
het kind tijdens en/of na de zwangerschap gezond-
heidsschade zal oplopen, zou ons inziens gezegd 
kunnen worden dat de overheid de ontwikkeling van 
het kind moet garanderen, door in te grijpen vòòr de 
geboorte of zelfs nog vòòr de conceptie. Daarnaast 
heeft de overheid volgens artikel 19 IVRK de plicht 
kinderen te beschermen tegen mishandeling en ver-

gedwongen anticonceptie is sprake van een botsing 
van de rechten van de ouders met de belangen van 
het nog niet verwekte, ongeboren kind, die tegen 
elkaar afgewogen dienen te worden. 

Grondrechten ouders
Gedwongen anticonceptie maakt inbreuk op de vol-
gende grondrechten van de ouders: het recht op eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 
GW), het recht op onaantastbaarheid van het lichaam 
(artikel 11 GW), recht op eerbiediging van het gezins-
leven (artikel 8 EVRM) en het recht op het stichten 
van een gezin (artikel 12 EVRM). De overheid heeft 
een onthoudingsplicht ten aanzien van deze grond-
rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut. In 
sommige gevallen heeft de overheid het recht deze te 
beperken. Een dergelijke inbreuk moet wel een legi-
tiem doel dienen en noodzakelijk zijn om dit doel te 
dienen en bovendien in wetgeving vervat. De inbreuk 
moet ook getoetst worden aan de beginselen van 
proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit.8

Recht op procreatie
Naast deze grondrechten zou gedwongen anticoncep-
tie een inbreuk maken op het recht op procreatie. Dit 
is niet als zodanig opgenomen in wetten of verdragen, 
maar sommige auteurs nemen aan dat er een recht 
op procreatie bestaat. De inhoud ervan staat echter 
niet vast.9

Volgens Leenen c.s. kan het worden gezien als een 
ongeschreven grondrecht. Hij beschouwt het recht 
op procreatie als een individueel vrijheidsrecht: het 
beschermt een individu tegen ingrijpen in de vrijheid 
van voortplanting door de overheid of door medebur-
gers. Het is geen (claim)recht om kinderen te krijgen, 
door kunstmatige voortplanting te eisen en kinder-
loosheid op te heffen, aldus Leenen c.s.10

Beginsel van zelfbeschikking
Verder heeft ieder mens volgens het beginsel van 
zelfbeschikking – ook wel het zelfbeschikkingsrecht –
het recht beslissingen te nemen over de invulling van 
zijn eigen leven.11 Ook dit recht is niet absoluut en 
wordt beperkt door het zelfbeschikkingsrecht van 
anderen enerzijds en het feit dat uitoefening ervan 
niet mag leiden tot schade bij anderen, anderzijds.12 
Wanneer een moeder het leven van haar toekom-
stige kind bedreigt, mag de overheid inbreuk maken 
op het zelfbeschikkingsrecht van de moeder. Het is 
echter de vraag of een nog niet verwekt kind tot ‘de 
ander’ kan worden gerekend.
Uit artikel 1 : 2 BW vloeit namelijk voort dat de per-
soonlijkheid ontstaat bij de geboorte. Een persoon is 
een drager van rechten en plichten, ook wel aange-
duid als een rechtssubject.13 Een ongeboren vrucht is 
geen rechtssubject en heeft geen eigen rechten. Het 
is echter wel beschermwaardig, zoals wij hieronder 
bespreken.
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waarlozing. Een kind dat in de baarmoeder wordt 
blootgesteld aan schadelijke stoffen, ondervindt 
gezond heidsschade en moet dus worden beschermd.

Belangenafweging
Bij het afwegen van de belangen van ouders en kind 
moet gekeken worden of bescherming van het belang 
van een nog niet verwekt kind een inbreuk op de 
rechten van de ouders legitimeert. Verder moet 
gedwongen anticonceptie het beoogde doel bereiken, 
in redelijke verhouding staan tot het doel (proportiona-
liteit) en mogen er geen minder ingrijpende middelen 
voorhanden zijn dit doel te bereiken (subsidiariteit). 
Als reeds vóór de geboorte vaststaat dat ouders niet 
in staat zijn een kind goed te verzorgen en op te voe-
den, als er een grote kans is dat een kind tijdens de 
zwangerschap wordt geschaad of als ouders eerder 
blijk hebben gegeven een kind niet goed op te kun-
nen voeden, kan gezegd worden dat de maatregel 
proportioneel is. Toetsing aan het vereiste van subsi-
diariteit leidt tot de conclusie dat er minder ingrij-
pende mogelijkheden zijn om schade aan een niet 
verwekt kind te voorkomen. Hulpverleners zouden 
ouders kunnen ontmoedigen om (nog) een kind te 
verwekken. Voorts kan drang worden toegepast door 
ouders te overtuigen af te zien van het ouderschap, 
omdat hun verteld wordt dat er een grote kans 
bestaat dat het kind na de geboorte uit huis zal  
worden geplaatst, als de rechter de gezinssituatie 
bedreigend vindt.20,21

Wat het effect is van voorlichting, ontmoediging en 
drang hangt af van de motivatie van de ouders. Voor 
ouders die geen hulpverlening aanvaarden, zullen 
deze maatregelen volgens de KNMG geen effect heb-
ben en zal een niet verwekt kind beter worden 
beschermd tegen onverantwoord ouderschap door 
middel van gedwongen anticonceptie.22

Rol overheid
De overheid heeft op grond van artikel 8 EVRM en op 
grond van het IVRK de juridische verplichting om het 
kind te beschermen. De Nederlandse wet biedt de vol-
gende mogelijkheden om het ongeboren kind te 
beschermen. Zo kan het (reeds verwekte) ongeboren 
kind worden beschermd door middel van prenatale 
ondertoezichtstelling, wanneer zijn belang dit vordert 
in het kader van de ruime interpretatie van artikel 1:2 
BW.23,24 Daarnaast kan een zwangere vrouw op grond 
van de Wet Bopz gedwongen worden opgenomen via 
een IBS of rechterlijke machtiging omdat haar psychi-
sche stoornis een gevaar is voor (haarzelf en/of) een 
ander, namelijk de foetus, is.25,26 Beide maatregelen 
bieden echter geen bescherming voor het nog niet 
eens geconcipieerde kind. 

Gedwongen anticonceptie
Een nog niet verwekt kind zou beschermd kunnen 
worden tegen onverantwoorde ouders door hen te 

dwingen tot anticonceptie en zo te voorkómen dat zij 
(opnieuw) ouder worden.
In de Nederlandse wetgeving is beperkte ruimte voor 
behandeling waartegen betrokkene zich verzet. Op 
grond van artikel 7:465 lid 6 BW (WGBO) kan een 
wilsonbekwame patiënte alleen gedwongen worden 
tot anticonceptie als dat 'kennelijk nodig is teneinde 
ernstig nadeel' voor haarzelf te voorkomen. Daar-
naast zijn er aanknopingspunten in de jurispruden-
tie27 voor de stelling dat gedwongen anticonceptie 
plaats mag vinden in de vorm van een voorwaarde-
lijke machtiging op grond van de Wet Bopz, wanneer 
een eventuele zwangerschap schade voor de persoon 
zelf of een ander zal veroorzaken.
In beide gevallen gaat het niet om bescherming van 
het nog niet verwekte kind, maar om het voorkómen 
van ernstig nadeel voor de persoon zelf.

De Nederlandse wetgeving biedt dus wel enige 
ruimte voor gedwongen anticonceptie als het erom 
gaat ernstig nadeel voor de moeder te voorkomen, 
maar niet ter bescherming van een niet verwekt kind 
tegen onverantwoord ouderschap. Overigens blijft 
het de vraag hoe een dergelijke maatregel in de prak-
tijk gerealiseerd kan worden. Hoe is zij uitvoerbaar, 
als ouders niet in een institutionele setting zijn  
opgenomen? En wie oordeelt of er sprake is van 
onverantwoord ouderschap?

De rol van hulpverleners
De richtlijn van de NVAVG 200528 over het omgaan 
met vragen omtrent kinderwens en anticonceptie bij 
mensen met een verstandelijke handicap, onder-
schrijft het in Nederland gevoerde ontmoedigings-
beleid. Er is voor artsen weinig ruimte om mee te 
werken aan gedwongen anticonceptie, maar naar 
onze mening kan de hulpverlening wel bijdragen aan 
bescherming van het nog niet verwekte kind door 
middel van risico-inschatting, goede communicatie 
met de patiënt, ontmoediging en eventuele drang.

Het behoort niet tot de expertise van een arts om te 
beoordelen of ouders in staat zijn tot het goed opvoe-
den van een kind. Daar komt nog bij dat het niet 
alleen om de vaardigheden van de potentiële ouders 
gaat, maar ook om (verwachte) steun van hun omge-
ving. Verschillende disciplines, zoals Veilig Thuis, 
maatschappelijk werk en in laatste instantie de kin-
derrechter, zullen dit in goede samenwerking moeten 
beoordelen.
Daarnaast speelt de verantwoordelijkheid van de 
arts een rol. Als de maatregel gedwongen anticon-
ceptie tot stand zou komen, is de betreffende arts 
niet verplicht hieraan mee te werken; hij mag zijn 
eigen afwegingen maken en zich in een voorkomend 
geval op gewetensbezwaren beroepen. 
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Concluderend is gedwongen anticonceptie een emo-
tioneel en beladen onderwerp, met voor- en tegen-
standers, waarbij ook religieuze opvattingen een rol 
spelen. Om tot aanbevelingen, dan wel een wette-
lijke regeling te komen wordt het tijd dat verschil-
lende deskundigen het debat hierover aangegaan. 
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Samenvatting
Het thema gedwongen anticonceptie bij onverant-
woord ouderschap wordt regelmatig onder de aan-
dacht gebracht, vaak naar aanleiding van een akelig 
voorbeeld uit de praktijk. De discussie omtrent 
gedwongen anticonceptie heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt: het begon met de gedwongen sterili-
satie van verstandelijk gehandicapten, werd ver-
breed naar gedwongen anticonceptie van ouders 
die hun kinderen ernstig verwaarlozen of mishan-
delen en tegenwoordig wordt gesproken over 
gedwongen anticonceptie van drie categorieën 
vrouwen. 
Een dergelijke maatregel maakt inbreuk op grond-
rechten van de potentiële ouders. Binnen het vraag-
stuk gedwongen anticonceptie is sprake van een 
botsing tussen de rechten van de ouders enerzijds 
en de belangen van het nog te verwekken kind 
anderzijds. Deze belangen dienen tegen elkaar 
afgewogen te worden. 

Trefwoorden
gedwongen anticonceptie, onverantwoord ouder-
schap, verstandelijk gehandicapten, belangenafwe-
ging, grond rechten, beschermwaardigheid ongebo-
ren kind, nog niet verwekt kind

English summary
The subject forced contraception for irresponsible 
parenthood is periodically brought to the attention. 
The discussion about infringing on the reproductive 
freedom of mentally handicapped women is evolv-
ing. The debate about this subject has shifted from 
the acceptability of sterilization of the mentally 
handicapped to contraception for parents who (are 
likely to) abuse or neglect their children. Nowa-
days, this discussion focusses on three categories of 
women who could possibly be forced to use contra-
ception: mentally handicapped women, women 
with a substance use disorder and women with a 
mental disorder. 
Forced contraception would breach certain funda-
mental rights of the potential parents. There is a 
clash between the rights of these potential parents 
on the one hand and the interests of an uncon-
ceived child on the other hand. These rights need 
to be balanced in the discussion about forced con-
traception.
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Vaak wordt in het geval van polyhydramnion als 
solitaire echoscopische bevinding een screening  
op TORCH (toxoplasma, rubella virus, cytomega-
lusvirus en herpes simplexvirus) ingezet. Een lite-
ratuurstudie wijst uit dat het niet zinvol is om dit 
routinematig te doen.

Introductie
Polyhydramnion, gedefinieerd als een diepste vrucht-
waterpocket (SVDP: single vertical deepest pocket) 
van ≥ 8 cm of een AFI (amniotic fluid index) van ≥ 24 
cm1, is een veel geziene echoscopische bevinding, 
met een in de literatuur gerapporteerde incidentie van 
1-2%. 50-60% van deze gevallen heeft geen bekende 
oorzaak.2,3 De groep aandoeningen die er mee wordt 
geassocieerd is groot. Met name diabetes gravida-
rum, dat bij een kwart van alle gevallen van polyhy-
dramnion wordt vastgesteld,3,4 maar ook neuromus-
culaire afwijkingen, hartafwijkingen, afwijkingen van 
het maagdarmkanaal (met name oesophagusatresie) 
en skeletafwijkingen worden beschreven.3 
Ook congenitale infecties (TORCH: toxoplasma, rubella- 
 virus, cytomegalusvirus (CMV) en herpes simplex-
virus) worden vaak genoemd als mogelijke oorzaak 
van polyhydramnion, ieder volgens een andere 
pathogenese. Wanneer er naast de polyhydramnion 
geen andere echoscopische afwijkingen of sonomar-
kers gezien worden wordt daarom vaak een zoge-
naamde TORCH screening gedaan. De laatste jaren is 
hier echter toenemend discussie over, vanwege het 
zeer geringe aantal positieve testuitslagen, waarvan 
de meesten bovendien vals positief blijken te zijn. 
Deze uitslagen kunnen zowel bij de aanstaande 
ouders als zorgverleners aanleiding geven tot onge-
rustheid, waarbij uiteindelijk extra zorg in moet wor-
den gezet met de daarbij horende onnodige kosten.
Onze vraagstelling is of het oorzakelijk verband  
tussen polyhydramnion en TORCH nog wel opgaat 
als polyhydramnion de enige echoscopische afwij-
king is en of het dan nog zinvol is om routinematig te 
testen. In dit artikel wordt getracht een antwoord op 
deze vraag te vinden door middel van een literatuur-
studie. Met name zal hierbij gekeken worden naar de 

incidentie van TORCH-infecties als er sprake is van 
polyhydramnion als enige afwijkende echoscopische 
bevinding.

Onderzoeksvraag
Wat is de incidentie van congenitale TORCH-infec-
ties bij zwangeren met een echoscopisch onver-
klaard polyhydramnion?

Methoden
De benodigde artikelen werden gevonden met 
behulp van een search op Pubmed. De volgende syn-
tax werd gebruikt: (polyhydramnios [MESH] OR poly-
hydramnios [tiab] OR Hydramnios [tiab]) AND 
(TORCH [tiab] OR toxoplasmosis [MESH] OR toxo-
plasmosis [tiab] OR rubella [MESH] OR rubella [tiab] 
OR cytomegalovirus [MESH] OR cytomegalovirus 
[tiab] OR CMV [tiab] OR (herpes simplex [MESH]) OR 
HSV [tiab] OR herpes [tiab]) 
Hierop werden 27 artikelen gevonden, die werden 
gescreend op titel en abstract. Er werden alleen 
Nederlands of Engelstalige artikelen en originele 
patiëntenstudies geïncludeerd. Van de 27 studies 
waren er twee reviews, zes case reports, die anders-
talig en waren elf niet relevant voor de onderzoeks-
vraag. Uiteindelijk bleven er vijf artikelen over. Bij 

TORCH screening bij polyhydramnion, 
een wassen neus?
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Figuur 1: Flow-chart
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het controleren van de desbetreffende literatuurrefe-
renties werden er geen nieuwe artikelen gevonden 
(figuur 1).

Resultaten
In tabel 1 staan de gevonden artikelen weergegeven 
met de relevante resultaten. Hierbij wordt met 'N' 
het aantal zwangeren met polyhydramnion als soli-
taire bevinding aangegeven.
Kollman et al.5 hebben een retrospectief onderzoek 
gedaan over een periode van 2003-2011 bij alle zwan-
geren met polyhydramnion die onder controle waren 
in het universiteitsziekenhuis van Graz, Oostenrijk. 
Primaire uitkomstmaat was de onderliggende etiolo-
gie. Bij elke vrouw werd protocollair TORCH-serolo-
gie (waaronder de auteurs ook parvo B19 schaarden) 
en een glucosetolerantietest (GTT) verricht. Uiteinde-
lijk werden 973 zwangeren met een polyhydramnion 
geïncludeerd. Hiervan werden 113 vrouwen uit deze 
studie geëxcludeerd omdat er geen TORCH-serologie 
verricht was. Uiteindelijk bleken 25 van de 860 zwan-
geren (2,9%) een recent doorgemaakte TORCH-infec-
tie te hebben. De auteurs beschrijven helaas niet wat 
de definitie van een recente infectie was. Het over-
grote deel bestond uit CMV (n=12, 48% van de infec-
ties) en parvo B19 (n=9, 36%). In de groep met posi-
tieve TORCH-serologie is door de auteurs niet goed 
beschreven welke afwijkingen deze kinderen uitein-
delijk hadden. Wel is beschreven dat er in vergelij-
king met de andere zwangeren, geen verschil was in 
het aantal perinatale complicaties (waaronder pre-
maturiteit, secundaire sectio caesarea en foetale 
asfyxie, morbiditeit en/of sterfte).
Fayyaz et al.6 hebben tussen november 2007 en 
november 2009 retrospectief alle zwangeren onder-
zocht bij wie in het ziekenhuis in Scarbourough 
(North Yorkshire, United Kingdom) TORCH-serologie 
was ingezet. Hierbij zijn 110 zwangeren geïncludeerd 
waarvan 62 (56%) als indicatie polyhydramnion had. 
De onderzoeksgroep had overigens als bijzondere 
eigenschap dat geen enkele patiënte gediagnosti-
ceerd was met zwangerschapsdiabetes. Slechts één 
zwangere had een positieve IgM voor CMV, maar 
bleek bij nader onderzoek een negatieve PCR te heb-
ben. De afloop van deze zwangerschap was zonder 
bijzonderheden.
Abele et al.4 hebben ook een retrospectief cohort 
bestudeerd. In dit geval ging het om zwangeren met 
polyhydramnion die de universiteitskliniek in Tubin-

gen (D) bezochten. In de periode 2004-2010 zijn 272 
zwangeren geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat 
was foetale anomalie. In tweede instantie is ook 
gekeken naar de neonatale uitkomsten. Bij alle geïn-
cludeerde zwangeren was er TORCH + Parvo-B19-se-
rologie gedaan. Uiteindelijk werden van de 272 geval-
len 118 (43,4%) als idiopatisch beschouwd. De rest 
had diabetes gravidarum (n=65 23,9%) of een foetale 
anomalie (n=89 32,7%). Slechts één patiënt in het 
gehele cohort had een positieve Parvo-B19-serologie 
(of het hierbij ging om een positieve IgG, IgM of PCR 
wordt niet beschreven), bij de overigen was de sero-
logie negatief. Bij deze foetus was er echter al ver-
denking op anemie op basis van een verhoogde piek-
systolische snelheid in de arteria cerebri media. 
Hierdoor viel deze casus niet in de 'idiopatische' 
polyhydramniongroep.

Abdel-Fattah et al.7 hebben retrospectief alle afgeno-
men TORCH-onderzoeken geïncludeerd in de periode 
1995-2004 in St Michael’s Hospital, Bristol, United 
Kingdom. Uiteindelijk zijn 462 patiënten geïnclu-
deerd. In totaal waren er elf gevallen van CMV gevon-
den (2,3%) en geen andere congenitale TORCH-infec-
ties. Hierbij waren er bij negen van die elf gevallen 
tevoren echoscopisch afwijkingen gezien (hyperecho-
gene darm, hydrops foetalis). In twee gevallen waren 
er geen echoscopische afwijkingen en waren er ook 
postnataal geen bijzonderheden. In geen van de 
gevallen was een positieve TORCH-serologie geasso-
cieerd met polyhydramnion als solitaire bevinding. 
Kanttekening bij dit onderzoek is dat TORCH-diag-
nostiek niet standaard werd verricht bij polyhydram-
nion als solitaire bevinding, waardoor er mogelijk 
een onderraportage zou kunnen zijn geweest.
De laatste studie is van Halawa et al.8 waarin ook 
een retrospectief cohort is bestudeerd in de periode 
april 2006 tot januari 2012. Bij 739 zwangeren is 
TORCH-serologie afgenomen, geïsoleerd polyhydram-
nion was 21% (n=155) van het totaal aantal indicaties. 
Uiteindelijk bleken drie patiënten (0,41%) aanwijzin-
gen voor een recente CMV-infectie te hebben (posi-
tief voor CMV-IgM). Bij slechts één zwangere was een 
geïsoleerd polyhydramnion vastgesteld; zij beviel van 
een gezonde neonaat. Bij een andere was er echo-
scopisch een hyperechogeen foetaal darmpakket 
gezien en werd er besloten tot een zwangerschaps-
afbreking. De derde zwangere was positief getest na 
een late spontane miskraam in het tweede trimester. 

Tabel 1 Gevonden artikelen met relevante resultaten

Auteur Jaar N CMV (%) Toxoplasmosis (%) Rubella (%) Parvo B19 (%) HSV (%)

Kollman et al.5 2014 860 12 (1,4%) 2 (0,23%) 1 (0,12) 9 (1,05%) 0

Fayyaz et al.6 2012 62  1 (1,61%) 0 0 0 0

Abele et al.4 2012 272  0 0 0 0 0

Abdel-Fattah et al.7 2005 476  0 0 0 0 0

Halawa et al.8 2014 155  1 (0,65%) 0 0 0 0
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Opvallend in dit artikel is dat er goed beschreven 
wordt dat er veel fout-positieve serologie resultaten 
zijn. In het geval van toxoplasmose was er in 12,2% 
van de patiënten een positieve IgG-serologie, waarbij 
bij verder testen geen van de patiënten een positieve 
IgM en dus aanwijzingen voor een recente infectie 
bleek te hebben.

Discussie
Slechts in drie van de vier gevonden artikelen wer-
den enkele positieve TORCH-uitslagen gevonden bij 
echoscopisch onverklaard polyhydramnion. Kollman 
et al.5, (N=868), beschreven nog het meeste aantal 
positieve uitslagen, waarbij met name positieve 
CMV-serologie in 1,4% werd gevonden. Wanneer dit 
wordt vergeleken met de incidentie in de Neder-
landse populatie (0,54%)10 wordt er wel een signifi-
cant verschil gezien met een berekend relatief risico 
van 2,584 (CI 1,47-4,55). Het is niet beschreven of dit 
om het aantal IgG-positieven gaat of om het aantal 
IgM-positieven (wat zou duiden op een recente infec-
tie). De auteurs beschrijven echter slechts dat het om 
een 'recente' infectie moet gaan. Als deze getallen 
kloppen zou er dus volgens deze studie een ver-
hoogd risico moeten zijn op CMV bij polyhydramnion 
als solitaire bevinding en zou het mogelijk wel nuttig 
zijn om op CMV te testen.
Fayyaz en Halawa et al. vonden beiden slechts één 
positieve CMV-testuitslag (respectievelijk 1,61% en 
0,65%); in de andere twee studies geen. Kollman et 
al.5 beschrijven ook twee patiënten met positieve 
toxoplasmose-serologie (0,23%), een geval van 
Rubella (0,12%) en negen gevallen (1,05%) van een 
Parvo B19 infectie (dit laatste wordt overigens niet 
standaard bij TORCH-serologie onderzocht, maar is 
voor de volledigheid hier wel weergegeven). De rest 
van de artikelen beschrijft geen enkele positieve 
TORCH-serologietestuitslag. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat bij echoscopisch 
geïsoleerd polyhydramnion de incidentie van conge-
nitale TORCH-infecties over het algemeen zeer laag 
is. In de geciteerde artikelen is echter helaas weinig 
beschreven over de uiteindelijke neonatale uitkomst 
op de lange termijn, zodat het op basis hiervan niet 
mogelijk is om iets te kunnen zeggen over eventuele 
langetermijn-sequellae.
Helaas is de kwaliteit van de gevonden evidence 
matig te noemen door de lage patiëntenaantallen, 
het retrospectieve design en de soms slecht beschre-
ven studieprotocollen. De protocollen van de 
beschreven onderzoeken zijn daarbij verschillend 
geweest, waardoor het lastig is om de resultaten 
goed met elkaar te kunnen vergelijken. Ook is het 
lastig om een vergelijking te maken met de Neder-
landse situatie, aangezien de incidentie van congeni-
tale infecties per land kan verschillen.11,12 
In de literatuur is beschreven dat in Nederland van 
alle congenitale infecties een CMV-infectie bij  

987 kinderen per jaar (0,54% van de pasgeborenen) 
het vaakst voorkomt.9 Hoewel 12,7% symptomatisch 
is bij de geboorte komen langetermijneffecten voor 
bij 49% van de kinderen. Ook bij asymptomatische 
kinderen kunnen toch bij 13,5% alsnog lange termijn-
verschijnselen ontstaan. Het gaat hier met name  
om sensoneuraal gehoorverlies, visusklachten en 
mentale retardatie.9 Er is weinig onderzoek verricht 
naar de effectiviteit van antivirale medicatie tijdens 
de zwangerschap en het effect hiervan op de neona-
tale uitkomst. Slechts één pilot-studie toonde aan dat 
er therapeutische concentraties van antivirale midde-
len in utero worden bereikt. Deze studie was echter 
niet uitgebreid genoeg om conclusies voor de neona-
tale uitkomst te kunnen trekken.10 Mocht dit in de  
toekomst na verder onderzoek wel effectief blijken, 
dan zou dat een extra argument kunnen zijn om in 
Nederland wel te blijven testen op cytomegalovirus.  
Nader onderzoek hiernaar lijkt gewenst.
Samenvattend kan er een vraagteken worden 
geplaatst bij het routinematig afnemen van TORCH-
serologie bij de indicatie geïsoleerd polyhydramnion. 
Mogelijk is er in dat geval nog wel een plaats voor 
het testen op CMV aangezien het relatieve risico hier-
van volgens een van de gevonden studies groter is 
dan in de algehele populatie en er in de toekomst 
mogelijk intra-uteriene behandelmogelijkheden zijn. 
Meer evidence is echter wenselijk om de situatie in 
Nederland, en dan met name de incidentie van 
TORCH-infecties bij een geïsoleerd polyhydramnion, 
goed te kunnen beoordelen.

Conclusie
Uit de literatuur lijkt routinematige TORCH-screening 
niet zinvol te zijn bij polyhydramnion als geïsoleerde 
echografische bevinding. CMV-serologie bepaling 
heeft mogelijk wel een plaats. Meer evidence is ech-
ter wenselijk.
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Samenvatting
Polyhydramnion komt in Nederland bij 1-2% van de 
zwangeren voor en is in meer dan de helft van de 
gevallen idiopatisch. In de meeste ziekenhuizen 
wordt TORCH-screening routinematig toegepast bij 
polyhydramnion als solitaire echografische bevin-
ding. Dit artikel beschrijft een literatuuronderzoek 
naar de vraag of dit zinvol is. Na een literatuur-
search zijn vijf relevante artikelen gevonden. In drie 
artikelen werden enkele CMV positieve zwagneren 
gerapporteerd. Een artikel beschreef nog het meeste 
aantal positieve uitslagen, waarbij met name posi-
tieve CMV serologie in 1,4% werd gevonden.  
Wanneer dit wordt vergeleken met de incidentie in 
de Nederlandse populatie (0,54%) blijkt dit signifi-
cant hoger. De rest van de TORCH infecties werd 
nauwelijks gevonden in alle beschreven cohorten. 
Routinematige TORCH-screening bij polyhydramnion 
als enige bevinding is dus waarschijnlijk niet zinvol.  
CMV serologie heeft mogelijk wel een plaats. Meer 
evidence is echter wenselijk.

Trefwoorden
TORCH, polyhydramnion, toxoplasmose, rubella, 
CMV, cytomegalovirus, herpes simplex

Summary
Polyhydramnios occurs in 1-2% of al pregnancies  
in the Dutch population. In more than half of the 
cases the cause is described as idiopathic. When 

polyhydramnios is described without any other 
echographic features, in most Dutch hospitals 
TORCH serology is routinely performed. The neces-
sity of this is questioned in this article. A review of 
the literature was performed to answer this ques-
tion. Five relevant articles were found. In three  
articles some CMV positive cases were reported, 
without prove of any adverse fetal or neonatal out-
comes. One article describes an incidence of 1,4% 
which is significantly higher than in the general  
population in the Netherlands (0,54%). The other 
TORCH infections were rarely described. Therefore, 
only CMV serology might be useful in idiopathic 
polyhydramnios. More research is necessary.

Keywords
TORCH, polyhydramnios, toxoplasmosis, rubella, CMV, 
cytomegalovirus, herpes simplex
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Lieve 2

van één onzer verslaggevers
Vlak voor kerst was ik uitgenodigd voor het afscheidssymposium van Lieve Christiaens. Hoewel de bijeen-
komst precies middenin mijn vakantie viel, hoefde ik er niet lang over na te denken. Daar moest ik bij zijn. Op 
naar het Leeuwenbergh Gasthuis, het oude pesthuis (1567) aan de oostelijke stadsmuur van Utrecht. Het was 
op 17 december 2015, een middag om niet snel te vergeten. Vandaar dat ik er een column aan wijd.
Ik huurde een fiets bij het Centraal Station en begaf mij dwars door de binnenstad Lievewaarts. Onderweg 
genoot ik van de omgeving. Het voelde weer als thuiskomen. Hier studeerde ik in de tachtiger jaren. Ik zag er 
voor het eerst een gracht, ik dronk er mijn eerste glas sherry en ik volgde er braaf alle colleges. Onder meer 
die van dokter Christiaens, gedurende het derde en vierde studiejaar. Lieve Christiaens en Ineke van Seumeren 
waren mijn grote heldinnen in die tijd en dat is eigenlijk nooit veranderd.
Ik stalde mijn fiets en daar was al professor Hans Merkus, met wie ik gearmd de trap richting garderobe 
afdaalde. Onze jassen verdwenen eensgezind op hetzelfde knaapje aan de kapstok. 
Eenmaal binnen passeerden, onder vurige aanvoering van professor Arie Franx, enkele interessante voordrach-
ten de revue. Alle titels refereerden aan Aristoteles. Zo stelde professor Jan Sixma 1 in zijn voordracht over 
jeugd en ouderdom, dat ‘doen beter is dan hebben’. Doctor Jan Oosterwijk 2 gaf in zijn lezing ‘Het geheel is 
meer dan de som der delen’ ruiterlijk toe dat zijn kennis van de klassieken grotendeels uit Asterix en Obelix 
afkomstig was. Hij strooide mooie oneliners de zaal in. ‘Een mens is meer dan alle opgetelde karaktereigen-
schappen’, ‘Pensioen is meer dan de sofa en de geraniums’, ‘Lieve moet de betekenis van gemakzuchtig in de 
Dikke van Dale opzoeken’. Leerzaam was zijn betoog over het veranderd paradigma: ‘Erfelijke aandoeningen 
zijn interessant, maar zeldzaam’ naar ‘Elke aandoening heeft een erfelijke kant’. Daarbij toonde hij een dia van 
een hooiberg met een speld erin. Professor Pim van Gool 3 overtuigde ons in ‘Wij zijn dat wat we bij herhaling 
doen’ dat het hebben van vertrouwen de maatschappij een stuk eenvoudiger maakt. Hij toonde een dia met 
een indrukwekkend Gezondheidsraadadvies uit 1925. Hij besprak de 
meetlust, die zich hedentendage van iedereen meester maakt. Alles 
wordt gerankt, gewogen en gemeten, zelfs de oliebollen. Hij noemde 
als schokkend voorbeeld de SEH van het ziekenhuis in Stafford, waar 
iedereen die binnengebracht wordt, binnen vier uur weg moet zijn van 
die afdeling. Het resultaat is dat ambulances dikwijls op de parkeer-
plaats wachten, als het te druk is binnen. Anders dreigt de vieruur-
grens overschreden te worden. Van Gools stelling: ‘Meetlust onder-
graaft het wankele vertrouwen’. Professor Nick Macklon 4 zette in 
‘Does mother know best? Knowing yourself is the beginning of all wis-
dom’ uiteen dat we er allemaal zijn, omdat de endometriumcellen van 
onze moeders ons vanaf het eerste moment hebben omarmd.
Daarna kwam Lieve zelf naar voren om ons te doordringen van het feit dat je in de winter (lees: aan het eind 
van je carrière) de takken van de bomen beter ziet dan in de zomer. Ze vertelde dat ze in haar geboorteland 
België niet in opleiding kwam, vanwege het dubbele  X-chromosoom. Dat ze met een aanbevelingsbrief (in een 
gesloten envelop!) naar Utrecht toog. Ze gaf de jeugd in ons specialisme drie ‘ongevraagde’ adviezen: neem 
een buddy, kies voor de patiënt en benut de kansen die zich aanbieden. Dokter zijn is een eenzaam vak, maar 
ook een heel mooi vak. We zien mensen die ons binnen vijf minuten toelaten tot hun hele levensverhaal. ‘Dat 
doen wij nog niet als we een paar glazen alcohol op hebben’, relativeerde Lieve.
De middag werd besloten met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Lieve door de burgemees-
ter van de Utrechtse Heuvelrug. Hij kon zich scharen onder al die mensen die de woorden gynaecoloog en 
genealoog maar niet uit elkaar kunnen houden. De foto (zie blz. 10) staat symbool voor Lieve’s bescheiden-
heid. De onderscheiding is nauwelijks te zien. De decoranda droeg namelijk schutkleuren.
Lieve Lieve, oftewel Lieve in het kwadraat, ook namens de lezers van het NTOG, wens ik je alle goeds. Ik had 
geen tijd om dat op je receptie te doen. Mijn fiets moest voor 18 uur terug zijn en de rij was te lang.

1)  Em. hoogleraar hematologie UMCU, woog ooit met Lieve tampons om de hoeveelheid menstrueel bloedverlies te objectiveren.
2) Klinisch geneticus, UMCG, legde uit dat een chromosoom een kruising is tussen een worstje en een zebra.
3)  Hoogleraar neurologie AMC en voorzitter van de Gezondheidsraad was met de trein naar Utrecht gekomen. Hij had de 

antecedenten van de NS-App-bouwer niet nagetrokken, had zich niet beziggehouden met de toxiciteit van de gele verf op het 
treinstel, noch met de kwaliteit van de bovenleiding, laat staan met de gezondheid van de machinist. 

4)  Hoogleraar O & G, University of Southampton, UK sprak het mooiste Engels (sad looking embryo) dat ik ooit hoorde.

Mieke Kerkhof
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Een niet vorderende uitdrijving is geen ongewone 
bevinding tijdens de baring. Wanneer deze diag-
nose wordt gesteld, is de oplossing nabij. Een 
vacuüm- of forcipale extractie of sectio caesarea 
wordt uitgevoerd om het kind gezond ter wereld 
te brengen. In het verleden, vóór 1600, was ‘het 
geklemde hoofd’ een groot probleem vanwege de 
gekozen oplossing: een versie en extractie of een 
verkleinende en destruerende ingreep zoals een 
embryotomie met alle gevolgen van dien voor 
moeder en kind 1.

De uitvinding van de forceps, twee lepels met een 
slot, was een belangrijke stap voorwaarts in de ver-
loskunde bij een stagnerende baring. De familie 
Chamberlen, Hugenoten van oorsprong, heeft de eer 
als eerste omstreeks 1600 een gekruiste verlostang 
met open lepels te hebben ontwikkeld, die alleen 
voor eigen gebruik was bedoeld vanwege het financi-
ele gewin. De Amsterdamse familie Van Roonhuyse 
deed dezelfde uitvinding omstreeks 1670 en hun 
‘geheim’ was alleen bekend bij de familie om 
dezelfde reden als bij de familie Chamberlen. Het 
was Jan Palfijn uit Gent die omstreeks 1710 een eigen 
model ontwikkelde en dat in 1720 vrijelijk demon-
streerde aan de leden van de Académie des Sciences 
te Parijs. Sindsdien werd het een voor alle vroed-
meesters toegankelijk instrument om het geklemde 
hoofd uit het baringskanaal te bevrijden. Het succes 
van de verlostang van Palfijn kreeg navolgers in 
nieuwe en verbeterde instrumenten, die nu meestal 
bekend zijn onder de naam van de gynaecoloog die 
de verbetering presenteerde 2,3.
Gedurende 250 jaar had de verlostang het alleen-
recht om bij een niet vorderende uitdrijving de 
geboorte van een kind te bespoedigen. Pas in de 
tweede helft van de vorige eeuw kreeg de verlostang 
echt concurrentie van een nieuw instrument, de 
vacuümextractor van Malmström. 

Tage Malmström (1911-1995) geboren te Malmö (Zwe-
den), studeerde geneeskunde aan de Universiteit van 
Lund, waar hij in 1940 promoveerde. Daarna was hij 
kortdurend assistent in de chirurgie, waarna hij zich 
specialiseerde in de verloskunde en gynaecologie in 
het ziekenhuis van Eskiltuna, in de buurt van Stock-
holm. Als gynaecoloog was hij vervolgens werkzaam 
in het Sahlgrenska Sjukhuset (Academisch Zieken-
huis van de Universiteit van Gothenburg) waar hij na 
uitgebreide experimenten zijn uitvinding heeft 
gedaan, daarbij vanzelfsprekend voortbouwend op 
de ervaringen van zijn vele voorgangers. In 1983 
werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit 
van Gothenburg 4,5. 

Het vacuümprincipe werd in 1632 voor het eerst in 
de geneeskunde toegepast door de Duitse chirurg 
Wilhelm Fabry (alias Hildanus) die met een glazen 
kopglas als zuignap een impressiefractuur bij kinde-
ren reduceerde en in 1655 werd door Ambroise Paré 
hetzelfde gedaan bij schedelfracturen van volwasse-
nen. Een eeuw later was het de Nederlander Cornelis 
Solingen (in: Manuale Operatiën der Chirurgie) die 
voor dezelfde toepassing een tinnen kop gebruikte 
met een leren aanzetstuk. Het eerste verloskundige 
gebruik van het vacuümprincipe werd verricht door 
de Engelse vroedmeester James Yonge in 1708 bij een 
30-jarige vrouw, ook met een glazen cup, die al vier 
dagen aan het baren was van haar eerste kind. Het 
lukte hem niet om het hoofd verder te laten indalen 
en uiteindelijk moest een embryotomie verricht wor-
den om het dode kind ter wereld te brengen. In 1829 
werd in een handboek over medische toepassingen 
van natuurkundige principes, een hoofdstuk geschre-
ven door de Engelse arts Neil Arnott over het lucht-
ledige en de eventueel mogelijke obstetrische toepas-
singen. Geïnspireerd door de Maagdenburgse halve 
bollen beschreef hij zijn pneumatic tractor, 
bestaande uit een zuignap gevormd door een leren 

Malmström’s oplossing

Het geklemde hoofd 

dr. J. de Graaff   gynaecoloog n.p.

focus op historie
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cup met stalen ring. Tot daadwerkelijk uitvoering is 
het nooit gekomen, hoewel het principe wel de 
goede richting aangaf. 
Het was zo’n twintig jaar later dat dr. J.H. James een 
artikel publiceerde in The London Medical Gazette 
over The application of atmospheric presssure to aid 
delivery door aan een maagpomp een koepeltje te 
solderen en vervolgens te gebruiken als vacuüm-
extractor.
Het was evenwel Professor James Young Simpson 
(1811-1870), hoogleraar verloskunde te Edinburg (ook 
de vader van de chloroformnarcose), die in 1848 een 
voordracht hield voor de Edinburgh Obstetrical  Soci-
ety over het vacuümprincipe, waarbij hij voort-
bouwde op de voorstellen en instrumenten van Hil-
danus, Yonge, Arnott en James. Hij ontwikkelde een 
eigen vacuümextractorinstrument, dat tijdens de 
voordracht werd getoond aan de leden van de Soci-
ety, de Obstetric Air-tractor. Deze bestond uit een 
metalen buisspeculum met zuiger en aan de metalen 
bovenrand bevond zich een klokvormige leren cup, 
dat zich aan de schedel vast kon zuigen en dat voor-
kwam de hoofdhuid van het kind te beschadigen.  
Een beschrijving van de obstetric air-tractor is gepu-
bliceerd in The London Medical Gazette van 1849. 
Hoewel er een redelijk trekkracht kon worden ver-

kregen, bleek deze in de praktijk toch onvoldoende 
te zijn om een geboorte te klaren. De oorzaak was 
een onvoldoende onderdruk in de cup. Simpson 
loste dat probleem op door weer terug te vallen op 
het gebruik van zijn eigen verlostang. 

In de jaren daarna verschenen er diverse publicaties 
over instrumenten met technische verbeteringen van 
de vacuümextractor, maar geen alle voldeden aan de 
verwachtingen. De auteurs die het meest genoemd 
worden zijn de Amerikanen Stillman (1875), McCahey 
(1890) en Torpin (1937) en de Duitser Kuntsch (1912), 
maar alle instrumenten gingen mank aan onvol-
doende onderdruk, waardoor onvoldoende trek-
kracht ontstond. Alleen het instrument van de  Frans-
man Yves Couzigou die voor het eerst zijn instrument 
met succes gebruikte in 1946 voldeed aan de 
gestelde verwachtingen. Hij hield in 1947 een voor-
dracht over zijn succesvolle resultaten met de ven-
touse obstétricale (vacuümextractor) voor de Société 
des Médecins de Paris. Deze ventouse bestaat uit een 
aluminium cup met een draagbare handpomp en 
banden aan de rand van de cup voor tractie en cor-
rectie van de stand van het hoofd 3,5. 

Tage Malmström publiceerde in 1953 de eerste klini-
sche resultaten van zijn vacuümextractor. In 1954 
verschijnt de klassieke publicatie van Malmström: 
The Vacuum Extractor, an obstetrical instrument, in 
de Acta Obstetricia Scandinavica.  
Het instrument bestaat uit een metalen klokje met 
platte bodem en omgekrulde wanden, waarbij de 
onderrand nauwer is dan de bovenrand, waardoor 
de inhoud wat lijkt op een haarknot. Aanvankelijk 
zaten er in de cup een plaatje en een kettinkje, die 
aan elkaar verankerd waren, later was de ketting 
alleen aan de bodem van de cup bevestigd. Na plaat-
sen van de cup werd deze middels een pomp luchtle-
dig gemaakt en er ontstond dan in de holte van de 
cup een caput succedaneum, wat het losschieten van 
de cup bij tractie voorkwam.
Malmström wordt internationaal beschouwd als dè 
uitvinder van de vacuümextractor. Kleine wijzigingen 
werden daarna nog voorgesteld door de Australiër 
Geoffrey Bird (1969), die de zuigslang en de trek-
draad onafhankelijk van elkaar koppelde aan de cup 
en door Lovsett (1965) die een andere vorm van de 
cup voorstelde. Recenter is een simpele plastic cup, 
ontwikkeld door Carter (1990), de Kiwi, waarbij 
vacuüm wordt gezogen met een handpomp. Deze is 
minder traumatisch en geeft ook een kleiner caput 
succedaneum 3.

De voordelen van de vacuümextractie boven de forci-
pale extractie is, het gemakkelijker inbrengen van de 
cup dan de lepels, minder traumatisch voor moeder 
en kind  en ook dat de cup al ingebracht kan worden 
voordat er volledige ontsluiting bestaat. Door tractie 

Malmströms obstetrische vacuümextractor, Gotenburg, Zweden, 1979
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kan er in dat geval meer druk worden uitgeoefend op 
de ontsluitingsring, waardoor de weeënactiviteit 
wordt versterkt en de ontsluiting sneller zou verlo-
pen. De huidige opvatting is deze indicatie van de 
vacuümextractor niet toe te passen, maar het instru-
ment alleen te gebruiken bij een niet vorderende uit-
drijving bij volledige ontsluiting.

In de afgelopen veertig jaar heeft de vacuümextractor 
de forceps grotendeels verdrongen als instrument van 
eerste keus voor het verrichten van een vaginale 
kunstverlossing. Vooral in de Europese landen op het 
continent werden al snel de voordelen van de 
vacuüm ten opzichte van de forceps ingezien. De 
introductie van de vacuüm in Nederland was begin 
60-er jaren en als co-assistent heb ik destijds in de
VU de eerste VE mogen aanschouwen, uitgevoerd
door de professor zelf. In Engeland en de USA waren
de gynaecologen minder overtuigd en bleef nog lang
de forceps het eerste instrument van keuze, wat
vooral te maken had met het uitgebreid toepassen

van pijnstilling tijdens de baring waardoor het voor 
de barende niet goed mogelijk was te persen. Onge-
veer twintig jaar later dan in Europa is de omme-
zwaai gemaakt naar de vacuüm en heeft ook daar de 
forceps op achterstand gezet. Van alle vaginale 
kunstverlossingen (VE en FE) in Nederland wordt in 
90% van de gevallen gekozen voor de vacuümextrac-
tie en in de USA is dat bij ongeveer 80% het geval.
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Vroege detectie
ovariumcarcinoom
De silent killer ovariumcarcinoom heeft een slechte 
prognose omdat het in ongeveer 70% van de gevallen 
pas in een gevorderd stadium wordt ontdekt. Studies 
naar screening voor vroege detectie van ovariumcar-
cinoom lieten tot nu toe lieten geen effect op de 
overleving zien. Echter, in The Lancet presenteren Ian 
Jacobs et al., na een follow-up van elf jaar, voor het 
eerst bemoedigende resultaten van de UKCTOCS-
screening trial. 
Ruim 200.000 vrouwen werden gerandomiseerd 
naar geen screening, naar jaarlijkse screening door 
middel van primaire CA-125–bepaling met zonodig 
een TVE (multi-modality screening of MMS), of naar 
jaarlijks primair een TVE (ultrasound screening of 
USS). In tegenstelling tot eerdere studies werd voor 
de risico-inschatting met behulp van CA 125 geen 
vaste grenswaarde gebruikt, maar het meer geperso-
naliseerde ROCA-algoritme. 
Ovariumcarcinoom werd relatief vaker in een vroe-
ger stadium (I, II of IIIa) ontdekt in de MMS-groep 
dan in de groep die geen screening onderging (40% 
versus 26%, p <0,0001) maar bij primair echografi-
sche screening was er geen effect (24% versus 26%, 
p=0,57). 
Als alle resultaten op een hoop werden gegooid, was 
het effect van screening op overleving niet signifi-
cant. Werd echter in meer detail gekeken, dan bleek 
er wel degelijk een reductie van de mortaliteit na 
zeven jaar na start van de MMS (figuur 2). Ook als de 
vrouwen die al ovariumcarcinoom hadden niet wer-
den geïncludeerd, bleek MMS een significante morta-
liteitsreductie tot wel 28% op te leveren. 
Kanttekening hierbij is wel dat slechts 59% van de 
ovariumcarcinomen in de MMS-groep daadwerkelijk 
bij de screening werd ontdekt en dat er 641 vrouwen 
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Figuur 1. Kans op een levend geboren kind per 
IVF- of ICSI-cyclus bij vrouwen < 40 jaar.

Figuur 2. Ovariumcarcinoommortaliteit zonder 
screening (blauwe lijn), bij screening d.m.v. CA 125 
en zo nodig TVE (MMS, rode lijn) of bij screening 
d.m.v. TVE (USS, groene lijn). 

IVF: vooral 
doorgaan
In Nederland worden er vanuit de basisverzekering 
drie IVF-cycli vergoed, wat betekent dat paren 
daarna soms afscheid moeten nemen van hun wens 
tot een biologisch eigen kind. Echter, de cumulatieve 
kansen op zwangerschap blijken ook na drie IVF (of 
ICSI)-cycli nog te stijgen, blijkt uit een studie van 
Smith et al. gepubliceerd in de JAMA. Zij onderzoch-
ten een cohort van bijna 157.000 Britse paren die 
tussen 2003 en 2010 IVF ondergingen. 
Na één IVF-cyclus raakte 29,5% (doorgaand) zwan-
ger. De kans op een levend geboren kind bleef tot 
aan negen cycli boven 15% (figuur 1). De geschatte 
prognose-gecorrigeerde kans was na drie cycli 54,3% 
en na negen cycli 68,7%.
Bij vrouwen boven de veertig jaar waren de kansen 
aanzienlijk lager, maar dit leeftijdseffect werd teniet 
gedaan als er donoroöcyten werden teruggeplaatst. 
Bij vrouwen onder de veertig was daarentegen zelfs 
een matige eicel-opbrengst in de eerste IVF-cyclus 
geen reden de handdoek in de ring te gooien: zelfs 
als er de eerste keer nul eicellen waren, was de kans 
op een kind de volgende cycli nog hoger dan 20%. 
Verder hadden paren waarbij er  mannelijke subferti-
liteit speelde, grotere kans op een kind als er ICSI of 
donorzaad werd gebruikt. 
In tegenstelling tot oudere studies naar zwanger-
schapskansen bij IVF, werd in de huidige studie niet 
gekeken naar de kans per embryo transfer maar per 
ovariële stimulatie. Tevens is ook ICSI meegenomen 
in de analyses. 
Hoewel er geen kosteneffectiviteitsanalyse is gedaan, 
bieden de huidige, meer optimistische getallen vol-
gens de auteurs van de studie wel ondersteuning 
voor het uitbreiden van het aantal IVF-cycli naar 
meer dan drie of vier.
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Screening op foetale 
groeibeperking
Foetale groeibeperking is geassocieerd met verhoogde 
perinatale morbiditeit en mortaliteit. Hoewel echogra-
fie de meest sensitieve methode is om foetale groei-
beperking op te sporen, bleek uit een meta-analyse 
dat echografische routinecontrole in het derde tri-
mester niet effectief was (Bricker Cochrane 2015). 
Dat kan onder andere verklaard worden doordat niet 
alle foetus die te klein zijn voor de zwangerschaps-
duur een verhoogd risico hebben op morbiditeit: 
soms is een foetus ‘gewoon’ klein. In de Pregnancy 
Outcome Prediction studie (POP) is daarom echogra-
fische screening op de grootte van de foetus gecom-
bineerd met andere echografische markers voor foe-
tale groeibeperking (Sovio Lancet 2015). 
Bijna 4000 laagrisico-nulliparae ondergingen naast de 
standaard twintigweken-echo, ook een 28- en 
36-wekenstudie-echo. De biometrie-resultaten van de 
echo’s werden niet bekend gemaakt tijdens de zwan-
gerschap om de screening te kunnen vergelijken met 
de standaardmethoden van detectie van groeibeper-
king (standaardcontroles). 
Op deze manier kon worden berekend dat de sensiti-
viteit voor detectie van te kleine foetus bij screening 
bijna drie maal zo hoog is als bij standaardcontroles 
(tabel 1). Echter, op iedere additioneel gevonden neo-
naat met groeibeperking, waren er bij deze screening 

ook twee fout-positieve resultaten. 
Om uit de groep 'te kleine foetus' diegenen met een 
verhoogd risico op morbiditeit te selecteren, bleek 
alleen een afwijkende groei van de buikomtrek van 
toegevoegde waarde. Daarentegen sloten normale 
andere echografische markers voor foetale groeibeper-
king (zoals biometrische ratios en utero-placentaire 
dopplers) een verhoogd risico niet uit. Deze andere 
markers bleken dus niet effectief voor algemene 
screening. Een mogelijke verklaring is dat groeiver-
traging het eindresultaat kan zijn van verschillende 
oorzaken, waarvan placentaire problemen slechts 
een deel zijn.
Een effectieve screening bestaat naast goede diagnos-
tische testen uit een effectieve interventie. Sovio et al. 
concluderen dan ook dat echografische screening 
gevolgd door de juiste interventie de potentie heeft 
morbiditeit en mortaliteit geassocieerd met groei-
beperking te verminderen.
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Tabel 1. Diagnostische effectiviteit van standaardcontroles versus echografische screening.

Standaardcontroles Screening

Sensitiviteit (%) 20% (15-24) 57% (51-62)

Specificiteit (%) 98% (98-99) 90% (89-91)

Positief voorspellende waarde (%) 50% (42-58) 35% (31-39)

Negatief voorspellende waarde (%) 93% (92-93) 96% (95-96)

Positief voorspellende waarde = hoe veel procent van de foetus met een echografisch geschat gewicht < p10 
heeft daadwerkelijk een groeibeperking. 
Negatief voorspellende waarde = hoe veel procent van de foetus met een echografisch normaal geschat 
gewicht is inderdaad niet groeibeperkt.
* Standaardcontroles = twintigweken echo en eventueel extra echografische controle volgens de huidige 
richtlijnen (bijvoorbeeld bij negatieve dyscongruentie, diabetes of hypertensieve aandoeningen). 
** Screening = echografische controle volgens studie-protocol bij 20, 28 en 36 weken (naast de 
standaardcontroles).

dr. F. Vernooij

moeten worden gescreened om één overlijden door 
ovariumcarcinoom te voorkomen. In een begelei-
dend commentaar geven René Verheijen en Ronald 
Zweemer daarom aan dat verbetering van de 
screeningsmethoden een hoge prioriteit moet heb-
ben. Alvorens tot implementatie van screening over 
te gaan, is dus xmeer onderzoek nodig.
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Control of Hypertension In Pregnancy Study

Achtergrond 
Patiënten met hypertensie hebben een verhoogd 
risico op complicaties, waarbij onzeker is of het sterk 
verlagen van de bloeddruk leidt tot minder mater-
nale complicaties of wellicht tot meer foetale groei-
vertraging.

Vraagstelling 
Leidt ‘minder strakke’ instelling (diastolische richt-
bloeddruk van 100 mm Hg), vergeleken met ‘strakke’ 
instelling (diastolische richtbloeddruk van 85 mm 
Hg), tot minder risico’s op een slechte uitkomst van 
de baby, zonder de risico’s voor de moeder te vergro-
ten?

Studieopzet 
Multicenter multinationaal, open-label RCT.

Studiepopulatie 
Pre-existente/zwangerschapshypertensie met levende 
foetus tussen 14 en 34 weken zwangerschapsduur.

Interventie
1. Minder ‘strakke’ instelling (diastolische richtbloed-
druk 100 mm Hg) of
2. ‘strakke’ instelling (diastolische richtbloeddruk is 
85 mm Hg).

Resultaten
Het bereikte verschil in bloeddruk tussen beide groe-
pen was 4.8 mm Hg gemiddeld. Primaire uitkomst 
(foetale sterfte of NICU-opname > 48 uur in de eerste 
28 dagen) waren vergelijkbaar tussen 493 vrouwen 
in de ‘minder strakke’ groep en de 488 vrouwen in 
de ‘strakke’ groep, namelijk 31,4% en 30,7%, respec-
tievelijk. Dit gold ook voor ernstige  maternale com-
plicaties (3,7% en 2,0%, respectievelijk). Er was geen 
verschil in geboortegewicht. Episoden met ernstig 
hoge bloeddruk ontstonden bij 41% en 28% van de 
vrouwen, respectievelijk (P<0,001).

Conclusie
Behoudens een verschil in de secundaire uitkomst 
‘episode met ernstige hypertensie’ waren er geen 
verschillen tussen beide behandelstrategieën. Nadere 
analyses van verschillen tussen gebruikte medicatie 
worden nog verricht. Uit deze studie blijkt dat er 
geen reden is de bloeddruk hoger te laten zijn dan 
buiten de zwangerschap.

Artikel
Magee L et al. Less-Tight versus Tight Control of Hypertension 

in Pregnancy N Engl J Med 2015;372:407-17.

Niet-Invasieve PrenaTalE RNA-profiling in de zwan-
gerschap

Achtergrond 
De NIPT (niet-invasieve prenatale trisomietest) analy-
seert celvrij-DNA van de foetus circulerend in mater-
naal bloed in het eerste trimester van de zwanger-
schap. 'NIPTeR' onderzoekt een soortgelijke methode 
voor vroegdiagnostiek van pre-eclampsie/HELLP en 
intra-uteriene groeivertraging vóór er symptomen 
ontstaan. Hierbij wordt foetaal RNA in maternaal 
plasma bekeken. 

Doel en opzet van de studie
In deze observationele multicenterstudie wordt geke-
ken naar de mogelijke rol van niet-invasieve prena-
tale RNA-sequencing (diagnostiek) in het voorspellen 
van de kans op pre-eclampsie/HELLP en intra-ute-
riene groeivertraging.

Studiepopulatie
2000 zwangeren tussen de 9 en 14 weken zwanger-
schap (eenlingzwangerschap).

Interventie
Een enkele bloedafname in het eerste trimester van 
de zwangerschap, hierna wordt de zwangerschap en 
zwangerschapsuitkomst vervolgd.

Primaire uitkomstmaat
Genen circulerend in maternaal plasma in het eerste 
trimester van de zwangerschap die geassocieerd zijn 
met de ontwikkeling van pre-eclampsie/HELLP later 
in de zwangerschap.

Secundaire uitkomstmaat
Genen circulerend in maternaal plasma in het eerste 
trimester van de zwangerschap die geassocieerd zijn 
met de ontwikkeling van intra-uteriene groeivertra-
ging later in de zwangerschap.

Stand van zaken
De NIPTeR-studie startte op 1 maart 2015 en loopt in 
twee academische centra in Nederland. Er zijn 
momenteel 369 vrouwen geïncludeerd. 

Contactgegevens
Vera Manders, arts-onderzoeker NIPTeR-studie
e  v.d.manders@amc.uva.nlAfgeronde studie
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