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17/4 editorial

In mei heeft de New England Journal of 
Medicine twee zogenaamde landmark 
papers gepubliceerd in ons vakgebied. 
Reden genoeg om hierbij stil te staan 
en na te gaan wat de impact van deze 
studies kan zijn. 
De publicatie van de Nederlandse 
H2Olie-studie trok wereldwijd veel 
aandacht van de media1. Een klassieke 
RCT die ontworpen was om de al 
jarenlang bestaande vraag te beant-
woorden of er een meerwaarde 
bestond in het gebruik van olie hou-
dend versus waterhoudend contrast-
medium bij het vervaardigen van 
HSG’s. Ondanks het feit dat olie-

houdend contrastmedium als sinds 
1924 bij het maken van HSG’s werd 
gebruikt is het fertiliteit bevorderende 
effect hiervan jarenlang onduidelijk 
gebleven ten gevolge van underpower 
in de voorhanden evidence.2 De H2Olie 
studie gaf het antwoord waarop lang 
gewacht is namelijk dat het flushen van 
de eileiders met oliehoudend contrast-
medium gepaard gaat met een signifi-
cant hoger aantal doorgaande 
zwanger schappen (rate ratio 1,37; 
95%CI 1,16-1,61) en levend geborenen 
(rate ratio 1,38; 95%CI 1,17-1,64) in 
subfertiele vrouwen met een lage kans 
op tubapathologie. Dit vertaalt zich in 
een number needed to treat van 10. Dit 
effect werd geobserveerd bij een follow 
up duur van zes maanden. 
Vervolgonderzoek zal moeten aantonen 
hoe het verloop daarna zal zijn en wat 
de uitkomsten zullen zijn van een 
kosten-effectiviteitsanalyse. 
Geruststellend is dat er geen ernstige 
bijwerkingen of complicaties zijn 
gerapporteerd bij het gebruik van 
oliehoudend contrastmedium. Ook het 
aantal aangeboren afwijkingen bij de 
kinderen verschilt niet van de controle 
groep noch van de prevalenties 
beschreven in de algemene populatie. 
Dit komt overigens overeen met wat 
eerdere studies hierover hebben 

gerapporteerd. Het is nu aan ons om 
de richtlijn op de resultaten van de 
H2Olie studie aan te passen teneinde 
implementatie te bevorderen.
Een andere landmark paper betrof 
onderzoek naar somatische mutaties in 
diep endometriose weefsel3. Dit 
onderzoek werd verricht door een 
groep onderzoekers uit Vancouver 
(British Columbia Cancer Agency) en 
Baltimore (Johns Hopkins Medical 
Institutions) die endometrioseweefsel 
van 27 patiënten middels exomewide 
sequencing (N=24) en cancer-driver 
targeted sequencing (N=3) analyseer-
den. Het DNA dat hiervoor nodig was 
werd geëxtraheerd door middel van 
laser-capture microdissection uit 
formaline gefixeerd weefsel. Dit is een 
nieuwe techniek die het mogelijk 
maakt om uit standaard histologisch 
materiaal minuscule hoeveelheden 
DNA te isoleren. De achtergrond van 
deze studie is overigens gebaseerd op 
genetische data (afkomstig van drie 
Genome Wide Association (GWS) 
studies) waarbij aanwijzingen 
gevonden werden voor een gedeelde 
genetische etiologie van ovarium-
carcinoom en endometriose. In dit 
kader zijn vooral de KRAS- en ARID-1A-
mutaties van belang die met name 
geassocieerd zijn met clear cell 
ovarium carcinoom4. In dit landmark 
paper worden deze en andere cancer 
driver mutaties gevonden in diep 
endometrioseweefsel. Dit is een verras-
sende bevinding. Voordien werden 
deze mutaties alleen bij (endometriose 
geassocieerde) ovariumcarcinomen 
gevonden. Dat deze bevinding direct 
gelinkt is met een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van ovariumcarcinoom 
is mogelijk. In dat geval is het denk-
baar dat somatische mutatieanalyse 
zou kunnen bijdragen aan risico-
stratificatie. Echter, het kan ook een 
verklaring bieden voor het mechanisme 
waardoor diepe endometriose haar 

infiltrerend karakter aan te danken 
heeft. Tenslotte, kunnen somatische 
mutaties mogelijk ook bijdragen in een 
alternatieve indeling van het ziekte-
beeld dan het gebruikelijke stagerings-
systeem wat we nu toepassen en ons 
meer vertellen over het biologisch 
gedrag van (diepe) endometriose. 
Verder onderzoek is nodig om de 
impact van deze somatische mutaties 
beter te begrijpen maar dat ze ons 
paradigma rondom endometriose gaan 
omgooien lijkt mij wel duidelijk.
Al met al, twee studies die alle potentie 
hebben om ons handelen en denken te 
gaan veranderen. Of dat werkelijk het 
geval zal zijn, en in welke mate, zal in 
de toekomst blijken. Hierbij mag 
worden aangetekend dat ook landmark 
papers hun waarde moeten bewijzen 
in replicatie- en/of validatieonderzoek. 

Referenties
1. Dreyer K et al. Oil-Based or Water-Based 

Contrast for Hysterosalpingography in 
Infertile Women. N Eng J Med 2017; May 
18. doi: 10.1056/NEJMoa1612337.

2. Mohiyiddeen L, et al. Tubal flushing for 
subfertility. Cochrane Database Syst Rev 
2015.

3. Anglesio MS et al. Cancer-Associated Muta-
tions in Endometriosis without Cancer. N 
Eng J Med 2017; May 11;376(19):1835-1848. 
doi: 10.1056/NEJMoa1614814.

4. Mijatovic V et al, Endometriose en het ver-
hoogde risico op ovarium carcinoom. 
NTOG 2016;129:222-228.

Landmark papers
dr. Velja Mijatovic   hoofdredacteur NTOG 
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17/4 nvog bestuur

Op 9 mei jl. was ik bij een goed 
bezochte bijeenkomst over de imple-
mentatie van de zorgstandaard inte-
grale geboortezorg1, georganiseerd 
door het College Perinatale Zorg (CPZ)
Alle geledingen uit de geboortezorg 
waren aanwezig, met opvallend veel 
kraamverzorgenden en opvallend wei-
nig gynaecologen. Eerlijk is eerlijk, de 
uitnodiging kwam ook wel op het laat-
ste moment via Facebook. En als je 
niet actief bent op dit sociale medium, 
mis je dus al snel de boot.
De ‘hoofdact’ was een treffen tussen 
de voorzitter van het bestuur van de 
KNOV, Mieke Beentjes, en ondergete-
kende namens het NVOG-bestuur. 
Onder leiding van een humoristische 
arts danwel medisch cabaretier, 
Michiel Peereboom, werden wij geïn-
terviewd. En wat gebeurde er? 
Er ontstond een liefde, zo één die al 
iets langer sluimerde maar dan onbe-
dwingbaar naar boven komt. Het lukte 
de heer Peereboom niet om ons uit 
elkaar te drijven, eerder werden wij 
door hem in elkaars armen gedreven. 
Uiteraard werden sommige onderwer-
pen nog wat omfloerst behandeld, 
zoals de beruchte risicoselectie. De 
kernboodschap van de bijeenkomst 
bevatte echter toch voornamelijk het 
woord 'samen'  en het luisteren naar 
wat de cliënt nodig heeft. Samen van-
uit ieders eigen expertise bijdragen aan 
een zo goed mogelijke zorg voor de 
zwangere. Vanuit de NVOG werd nog 
eens benadrukt dat de zwangere van 
niemand is: niet van de gynaecoloog 
en niet van de verloskundige, maar 
alleen van zichzelf. Het lijkt er op dat 
nu de zorgstandaard er is, en lang-
zaamaan op lokaal niveau geïmple-
menteerd wordt via de VSV’s, de stof-
wolken op bestuurlijk niveau wat zijn 
neergedaald. En dat is te zien en te 
voelen. Ook op de werkvloer wordt op 
veel plaatsen al echt samengewerkt, 
getuige meerdere voorbeelden die 

gepresenteerd werden op de bijeen-
komst. Het was een beetje een feel 
good gebeuren na een wat mindere 
periode. Uiteraard is het in de praktijk 
nog niet allemaal rozengeur en mane-
schijn. Het is voor beide partijen (ver-
loskundigen en gynaecologen) een 
grote verandering, en de gevolgen zijn 
nog niet erg duidelijk cq. onzeker. 
Daarbij moeten we ook niet de kraam-
zorg en alle andere stakeholders verge-
ten. 
Dat betekent dat er nog voldoende uit-
dagingen zijn met, niet als minste, de 
huidige financiering van de Neder-
landse verloskundige zorg. Deze vol-
doet niet meer. De huidige situatie met 
volledig gescheiden systemen maakt 
dat er niet de goede incentives worden 
gegeven om goede en doelmatige zorg 
te leveren. De ziekenhuizen die het 
grootste deel van de kosten maken, 
hebben een vast budget dat via inge-
wikkelde kavels per zorgverzekeraar 
bij het ziekenhuis terecht komt en ver-
volgens achter de voordeur verdeeld 
wordt. Snapt u het nog? Er is weinig 
ruimte voor innovatie of besteding naar 
eigen keuze. De verloskundigen daar-
entegen kennen een open-eindfinancie-
ring op basis van deelprestaties en 
diverse verrichtingen. Tot slot, wordt 

de kraamzorg betaald volgens uurtje-
factuurtje. Het grote gevaar van de hui-
dige constructie is dat de zorg ingericht 
blijft vanuit het belang van de zorgver-
lener en niet cliëntgericht is. Ook blijft 
het lastig om als VSV zelf keuzes te 
maken bijvoorbeeld ten aanzien van de 
bezetting van de acute zorg of het aan-
tal verpleegdagen. De besparingen 
vloeien immers meteen terug in de 
grote pot van het ziekenhuis. 
Deze zaken in ogenschouw nemend 
lijkt mij dat er door de overheid een 
einde gemaakt moet worden aan de 
huidige situatie met meerdere geschei-
den financieringsstromen in de verlos-
kundige zorg. Maak het aantrekkelijk, 
nu er prille liefde is, om deze liefde uit 
te bouwen door een goede financiële 
basis te scheppen en rust en comfort te 
geven aan alle partijen. Zo kunnen 
wezenlijke keuzes gemaakt worden en 
kan daadwerkelijk de kwaliteit van de 
verloskundige zorg in Nederland naar 
een nog hoger plan getild worden. 
En dan zou de ontluikende liefde 
zomaar wel eens kunnen eindigen in 
een gelukkig huwelijk met goede huwe-
lijkse voorwaarden.

1) www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws

Ontluikende liefde
dr. P.F. Boekkooi   penningmeester NVOG
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17/4 kort nieuws

Op zaterdag 29 april jl. vond in Haar-
lem de 25ste Buitendag van de werk-
groep Historie van de NVOG plaats. 
Ruim 100 belangstellenden(leden en 
partners) waren aanwezig in de fraaie 
antieke gehoorzaal van het Teylers 
Museum om kennis te nemen van een 
interessant programma opgesteld door 
de werkgroep Historie met voordrach-
ten door Nederlandse- en Vlaamse 
sprekers. Aan het einde van het och-
tend programma werd het bestuur van 
de werkgroep verrast door Ena van 
Dop-Robijns, die ter nagedachtenis aan 
haar in 2015 overleden echtgenoot, 
Peter van Dop, het boek ”Les maladies 
des femmes grosses et accouches” van 
Francois Mauriceau (1637-1709) aan-
bood. De werkgroep heeft het boek 
met veel dank aanvaard. De eerste edi-
tie van de Franse editie van het boek is 
uit 1668. Enige research maakte duide-
lijk dat het geschonken boek de “Nou-
velle edition” is van de 4de editie 
(Genève, 1693). Het boek is in een uit-
stekende conditie en fraai gerestau-
reerd. De eerste Nederlandse editie 
verscheen in 1683 onder de titel ”Trak-
taet van de Siektens der Swangere 
Vrouwen en dergenen die eerst gebaart 
hebben”. Mauriceau heeft bekendheid 
gekregen door de naar hem genoemde 
handgreep voor de ontwikkeling van 
het nakomende hoofd bij stuitligging. 
Na een uitstekende lunch in het restau-
rant “Stempels” konden de deelnemers 
aan de Buitendag kiezen uit een 
museum bezoek, een rondvaart of een 

Een bijzondere gift aan de werkgroep Historie

stadswandeling. De dag werd afgeslo-
ten met een na-zit, waarbij ook het 
sociale aspect van deze dagen volledig 
tot zijn recht kwam.
Dr. G.M. Bouw Foto Eric Minnaard

Symposium Integrale 
Geboortezorg 23 juni

De Nederlandse geboortezorg is in 
beweging. In de Verloskundige Samen-
werkings Verbanden (VSV's), tijdens 
symposia en in de politiek wordt 
gesproken en gezocht naar de beste 
zorgformule voor moeder en kind. 
Desondanks zijn veel jonge ouders 
ontevreden over hun bevallingserva-
ring. Verloskundigen, gynaecologen, 
neonatologen, kraamverzorgenden en 
andere geboortezorgverleners worden 
dagelijks geconfronteerd met deze 
ontevredenheid. Wat ontbreekt er op 
dit moment in de zorg voor zwangeren 
en hun partner dat een grote groep 
nog negatief terugkijkt op de bevalling? 
Met het Symposium Praktijkgerichte 
Integrale Geboortezorg, 23 juni in Zut-
phen, wordt hierop ingegaan en wordt 
gezocht naar de verbinding tussen de 
verschillende groepen en 'lijnen' bin-
nen de zorg voor moeder en kind. Het 
symposium wordt geopend door NVOG 
bestuurslid Yvonne Dabekausen, 
gynaecologe in Gelre Ziekenhuizen Zut-
phen en kent landelijke en internatio-
nale sprekers waaronder Dr. Marielle 
van Pampus (OLVG), Dr Michel Odent 
(Wombecology - Parijs) en Debra Pas-
cali-Bonaro (maakster van de docu-
mentaire 'Orgasmic Birth’). Accredita-
tie (6-7 punten) is toegekend. Meer 
info: http://geboortenis.nl/positive-
post-partum-health/

Vrouwelijke promovenda 
tonen inhaalslag
Het totaal aantal gepromoveerden in 
Nederland laat een gestage stijging zien 
van 1.898 in 1991 tot 4.967 in 2016.  
Daarmee bedraagt de jaarlijkse gemid-
delde groei 4,0%. Het aantal vrouwe-
lijke gepromoveerden stijgt sneller dan 
het aantal mannelijke gepromoveerden 
(8,4% bij vrouwen versus 2,1% bij man-
nen). Het aandeel vrouwelijke gepro-
moveerden was in 1991 17,9% en 
bedroeg in 2016 48,7%. In de genees-
kunde zien we een stijgend aandeel 
(2016: 34%) in het aantal gepromoveer-
den. Dit in vergelijking tot het betaclus-
ter met 38,5%, gammacluster met 21% 
en het alfacluster met 7% aan gepro-
moveerden. Bron: Rathenau Instituut.

Meer onderzoeksgeld 
voor universiteiten

Het Rathenau Instituut publiceerde 
recent de Rijksbegroting tot 2021. 
Hierin zijn de kerncijfers wetenschap-
pelijk onderzoek van de diverse minis-
teries opgenomen. Uit het Rathenau 
rapport blijkt dat de totale uitgaven 
voor wetenschappelijk onderzoek sta-
biel blijven met  € 6,4 miljard per jaar. 
De Nederlandse universiteiten hebben 
15% meer geld om aan onderzoek te 
besteden in vergelijking met het boek-
jaar 2010 (bron: Volkskrant 26 april jl.). 
Dit is enerzijds te verklaren doordat 
het ministerie van OCW zijn budget 
kon verruimen terwijl andere departe-
menten fors op hun researchbudget 
moesten bezuinigen en anderzijds door 
intensiveringen die oplopen tot € 250 
miljoen ten aanzien van fundamenteel 
onderzoek . Echter, mede door de 
bezuinigingen, blijft Nederland achter 
op de Europese norm van 2,5% van het 
BNP voor wetenschap in 2020. Om 
deze norm te realiseren zouden de 
publieke en private uitgaven aan 
wetenschappelijk onderzoek samen 
structureel moeten stijgen met € 5,5 
miljard. 
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De Gezondheidsraad adviseert zuigelin-
gen die borstvoeding gaan krijgen 
voortaan na de geboorte vitamine K 
toe te dienen via een intramusculaire 
injectie. Dit schrijft de raad aan de 
minister van VWS. Zuigelingen krijgen 
na de geboorte vitamine K toegediend, 
omdat een tekort aan deze vitamine tot 
bloedingen kan leiden. De gevolgen 
van dergelijke bloedingen kunnen zeer 
ernstig zijn, vooral als ze in de herse-
nen plaatsvinden. Nu krijgen zuigelin-
gen vitamine K oraal toegediend. Een 
aantal jaar geleden is de dosis voor 
zuigelingen die borstvoeding krijgen 
verhoogd, omdat in Nederland vergele-
ken met het buitenland meer bloedin-
gen voorkwamen bij een risicogroep 
van borstgevoede zuigelingen met een 
verstoorde vetopname. Deze verhoging 
blijkt echter niet te leiden tot een ver-
mindering van het aantal bloedingen 
bij deze risicogroep. Omdat niet bij de 
geboorte te voorspellen is welke zuige-
lingen tot de risicogroep behoren, advi-
seert de raad nu het beleid voor alle 
borstgevoede zuigelingen opnieuw aan 
te passen. De raad adviseert over te 
gaan op toediening van één milligram 
vitamine K via een eenmalige intramus-
culaire injectie vlak na de geboorte, 
omdat deze vorm in het buitenland 
gunstige resultaten laat zien. Belang-
rijke overweging daarbij is dat de gege-

vens uitwijzen dat deze vorm van toe-
diening ook goed werkt bij zuigelingen 
met een verstoorde vetopname, terwijl 
er bij orale toediening onzekerheden 
zijn over de opname van vitamine K. 
De raad adviseert om aan ouders die 
hun kind niet willen laten injecteren 
een oraal alternatief te bieden in de 
vorm van toediening van twee milli-
gram vitamine K op drie momenten: 
direct na de geboorte, na 4 tot 6 dagen 
en na 4 tot 6 weken. Voor zuigelingen 
die flesvoeding krijgen, kan het huidige 
toedieningsbeleid onveranderd blijven, 
omdat zich in deze groep geen proble-
men voordoen met een vitamine 
K-tekort. Zij krijgen na de geboorte één 
milligram vitamine K oraal. Verder 
bevat de flesvoeding vitamine K die 
zorgt voor voldoende bescherming. De 
publicatie Vitamine K bij zuigelingen is 
te downloaden van http://www.
gezondheidsraad.nl/(https://www.
gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/
werkterrein/gezonde-voeding/vitamine-
k-bij-zuigelingen).

Vitamine-K-injectie voor baby’s vermindert risico op 
bloedingen

O wee
Lekker ding

De dag na de Franse presidentsverkiezingen hoor ik in de wachtkamer van de polikliniek een flard van een gesprek 
tussen twee rasechte Amsterdamse vrouwen. 
De een oppert: ‘Die Macaron is wel een snoepie, hè? Zegt de ander, ‘Mee eens, gewoon een lekker ding’.
 
Velja Mijatovic

Redactie Ank Louwes en Mieke Kerkhof. Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw tekst naar m.kerk-
hof@jbz.nl onder vermelding van O wee. Beperk u tot ongeveer 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te bren-
gen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.

Oproep Zwangerschap 
en geboorte II

Op 9 mei 2017 is de nieuwe subsidie-
oproep van het ZonMw-programma 
Zwangerschap en geboorte II online 
gegaan. Het programma Zwangerschap 
en geboorte II stimuleert de ontwikke-
ling en implementatie van kennis om 
daarmee bij te dragen aan de perina-
tale en maternale gezondheid in het 
algemeen, het optimaliseren van de 
pre- en neonatale screening en het 
terugdringen van verschillen in de 
perinatale en maternale gezondheid. 
Het programma bouwt voort op de 
kennis en kennisinfrastructuur die in 
het eerste programma Zwangerschap 
en geboorte is ontwikkeld. Het onder-
zoek in deze subsidieoproep van het 
programma Zwangerschap en 
geboorte II is gericht op:
1.  Preventie: gezondheidsbevordering 

(per project € 250.000 beschikbaar),
2.  Zorginterventies in de integrale 

geboortezorgketen (per project  
€ 250.000 beschikbaar), en

3.  Organisatie en kwaliteit integrale 
geboortezorg (per project € 375.000 
beschikbaar). Onderzoekers moeten 
werkzaam zijn bij een Nederlandse 
organisatie waarbij samenwerking 
met het kennisnetwerk geboorte-
zorg, ofwel met één of meer regio-
nale consortia Zwangerschap en 
geboorte verplicht is. Deadline voor 
indiening: 29 augustus 2017, 14 uur. 
Wilt u indienen? Meer info op  
wwww.zonmw.nl
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17/4 actueel

Vijftien jaar na de succesvolle intro-
ductie van de Essure-sterilisatie in 
Nederland wordt de methode vrijwel 
niet meer toegepast en laten veel 
vrouwen de veertjes weer verwijde-
ren. In vrijwel alle ziekenhuizen van 
Nederland werd de afgelopen jaren 
de Essure-sterilisatie aangeboden en 
toegepast door goed getrainde 
gynaecologen. De relatief eenvoudig 
wijze van plaatsen van de veertjes 
door middel van hysteroscopie en de 
betrouwbaarheid van de methode 
hebben bijgedragen aan het grote 
succes er van. Niet alleen vrouwen 
waren enthousiast over de methode, 
maar ook de mannen waren blij dat 
er een relatief eenvoudiger manier 
was om vrouwen te steriliseren als 
alternatief voor hun eigen sterilisa-
tie. Nederland is een van de weinig 
landen ter wereld waar driemaal 
zoveel manlijke sterilisaties per jaar 
worden uitgevoerd en deze ingreep 
poliklinisch in het ziekenhuis of door 
de eigen huisarts wordt uitgevoerd.

In de Verenigde Staten een land waar 
jaarlijks 1 miljoen vrouwen zich laten 
steriliseren, zijn de meeste Essure-ste-
rilisaties uitgevoerd sinds de goedkeu-
ring door de Food and Drug Adminis-
tration (FDA) in 2003. In 2011 werd in 
de Verenigde Staten een eerste Face-
book Community 'EssureProblems' 
opgericht door vrouwen die claimden 

Update Essure

dr. S. Veersema   hoofd afd. Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologie, Divisie Vrouw en Kind, UMC Utrecht

dat Essure vele levens heeft geruïneerd 
('E-Hell') door perforatie, migratie, frag-
mentatie, allergische en zelfs toxische 
reacties. Een scala aan klachten, waar-
onder ernstige vermoeidheid, depres-
siviteit en extreme gewichtstoename, 
wordt toegeschreven aan Essure.1 
Nadat ook in wetenschappelijke tijd-
schriften waaronder the New England 
Journal kritische berichtgeving volgde 
over de effectiviteit van de behandeling 
en de onvoldoende wetenschappelijke 
onderbouwing voor de toelating op de 
markt verscheen werd door de FDA 
een zitting georganiseerd van het 
Obstetrics and Gynecology Devices 
Panel van de Medical Devices Advisory 
Committee.2 Aan deze zitting, gehou-
den op 24 september 2015, namen 
zowel patiënten als deskundigen deel. 
Naar aanleiding van de zitting heeft de 
FDA in februari 2016 enkele actiepun-
ten aangekondigd. Zoals onder andere 
het invoeren van een patiëntenbeslui-
tenlijst', waarbij de patiënte moet 
ondertekenen dat zij volledig op de 
hoogte is van risico’s. Daarnaast is een 
'postmarketing surveillance study' 
geëist, waarbij in een vergelijkende 
studie met inclusie van 2400 vrouwen, 
de Essure-sterilisatie vergeleken zal 
worden met laparoscopische sterilisa-
tie. Tenslotte adviseerde zij aanpassin-
gen van de gebruiksaanwijzing, waar-
onder en een zogenaamde 'Black Box' 
waarschuwing op de verpakking (fig. 1).

WARNING: Some patients implanted with the Essure System for Permanent 
Birth Control have reported adverse events, including perforation of the uterus 
and/or fallopian tubes, intra-abdominal or pelvic device migration, persistent 
pain, and allergy or hypersensitivity reactions. Some of these reported events 
resulted in device removal that required abdominal surgery. This information 
should be shared with patients considering sterilization with the Essure device 
during discussion of the benefits and risks of the device.

Naar aanleiding van de aangekondigde 
actiepunten van de FDA besteedde het 
televisieprogramma Radar op 7 maart 
2016 uitgebreid aandacht aan de pro-
blematiek rondom Essure-sterilisatie. 
Na deze uitzending is het aantal leden 
van de Nederlandse Facebookgroep, 
Essureproblemen, gegroeid van 400 
naar 2700. Hoewel het merendeel van 
de leden vrouwen zijn met klachten na 
Essure, zijn onder hen ook journalis-
ten, gynaecologen en andere belang-
stellenden. Inmiddels is het aantal 
leden opgelopen tot boven de 3700. 
Een voorzichtige schatting leert ons dat 
inmiddels 10% van de vrouwen met 
Essure zich heeft zich gemeld heeft bij 
de Facebookgroep. Het is onduidelijk 
of de klachten ook daadwerkelijk door 
Essure veroorzaakt worden. De meeste 
genoemde klachten zijn: buikpijn, rug-
pijn, pijn in de heupen en knieën en 
extreme vermoeidheid. Daarnaast 
wordt nog een uitgebreid scala van 
andere klachten genoemd waaronder: 
emotioneel labiel, het gevoel van 'een 
sluier over het hoofd', huidproblemen, 
hevig menstrueel bloedverlies en 
gebitsproblemen. Op basis van diverse 
publicaties is het minder aannemelijk 
dat de klachten veroorzaakt worden 
door een hypersensitiviteit voor meta-
len. Welke mechanismen eventueel wel 
verantwoordelijk zijn voor de klachten 
is nog onduidelijk.

Het Geneesmiddelenbulletin (GEBU) 
concludeerde in maart 2016 dat artsen 
de Essure-procedure niet meer zouden 
moeten toepassen, totdat de uitkom-
sten van de door de FDA aangekon-
digde studie bekend zijn.3 Dit stand-
punt is niet overgenomen door de 
Inspectie voor Volksgezondheid (IGZ) 
en de NVOG. Wel heeft de IGZ een rap-
port uitgebracht naar aanleiding van 
een analyse bij de door hen ingediende 
klachten. Het IGZ concludeert dat er 
sprake is van een trend in gezond-Fig 1. Black Box warning
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heidsproblemen bij vrouwen die met 
Essure gesteriliseerd zijn, zonder dat er 
een causaal verband is aangetoond. 
Het rapport is ter beoordeling aangebo-
den aan de Scientific Committee on 
Health, Environmental and Emerging 
(SHEER) van de Europese commissie 
met het verzoek een nader onderzoek 
in te stellen.4

In februari 2017 heeft de Agência Naci-
onal da Vigilancia Sanitária van Brazi-
lië, als eerste National Gezondheidsor-
gaan ter wereld, Essure officieel van de 
markt gehaald.

In Nederland wordt inmiddels in 22 kli-
nieken Essure verwijderd door gynae-
cologen, die hebben deelgenomen aan 

een door de NVOG-geïnitieerde cursus. 
Meer dan 1000 vrouwen lieten inmid-
dels de Essures verwijderen. In enkele 
ziekenhuizen zijn de wachtlijsten 
inmiddels opgelopen tot 9 maanden.
Alle vrouwen die zich melden met het 
verzoek tot verwijdering van de Essure 
worden uitgenodigd voor deelname 
aan de Re-Essurestudie, een nationale 

Figuur 2. Het 'Chicken Wing Fenomeen': de tuba knikt op het 
distale deel van de veer, waarbij de tip van het device nog 
slechts bedekt wordt door een dun laagje serosa.

Figuur 3. Witte neerslag ter hoogte van de aanhechting van 
het Nitinol op de binnenste veer van RVS.
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multicentered studie, waarbij de klach-
ten worden geïnventariseerd aan de 
hand van een klachtenlijst en een kwa-
liteit-van-leven-vragenlijst met een fol-
low-up na drie en twaalf maanden na 
de verwijdering. Het is nog te vroeg 
voor evaluatie van de uitkomsten, 
maar vrouwen zijn over het algemeen 
erg blij dat de devices verwijderd zijn.
Bij een aantal vrouwen worden tijdens 
de verwijdering bevindingen gedaan 
die een mogelijke verklaring zijn voor 
een deel van de klachten, zoals een 
niet eerder gediagnosticeerde perfora-
tie of het zogenaamde 'chicken wing' 
fenomeen (fig. 2), waarbij de tuba 
knikt op het distale deel van de veer. 
Ook valt het op dat de meeste devices 
bedekt zijn met concrementen (fig. 3). 
Met behulp van infrarood spectometrie 
is aangetoond dat deze concrementen 
bestaan uit calciet. Door diverse gynae-
cologen zijn verschillende technieken 
voor het verwijderen van de veertjes 
ontwikkeld. Een volledige excisie van 
de cornua zoals door Einarsson werd 
beschreven lijkt niet noodzakelijk, 
evenmin is een hysterectomie geïndi-
ceerd. De meeste gynaecologen begin-
nen met een diagnostische hysterosco-
pie, waarbij de intracavitaire lokalisatie 
van het device wordt beoordeeld en 
indien mogelijk het proximale platinum 
plaatje van de buitenste veer wordt 
afgeknipt. Hierna volgt een laparosco-
pische salpingotomie met verwijderen 
van het device gevolgd een tubectomie. 
Helaas blijkt dat niet altijd het proxi-

male deel van de buitenste veer com-
pleet verwijderd wordt. Het verdient 
echter sterke aanbeveling om dit intra-
murale deel van het device wel direct 
te verwijderen, teneinde een tweede 
procedure te voorkomen. Bij een aantal 
vrouwen zijn de klachten pas vermin-
derd of overgegaan nadat resten in 
tweede instanties alsnog verwijderd 
werden. De restfragmenten, meestal 
bestaande uit de zogenaamde derde of 
vierde marker zijn goed herkenbaar op 
een röntgenfoto, terwijl de nitinolveer 
beter zichtbaar kan worden gemaakt 
door middel van vaginaal echografisch 
onderzoek. Voor het verwijderen van 
achtergebleven fragmenten is vrijwel 
altijd doorlichtingsapparatuur (C-boog) 
nodig tijdens de laparoscopie teneinde 
de fragmenten te kunnen lokaliseren. 
Regelmatig worden ook vrouwen 
gezien die een uterusextirpatie onder-
gingen na eerdere Essure-sterilisatie, 
waarbij een deel van de eileiders met 
doorgeknipte devices in situ zijn geble-
ven. Het strekt tot aanbeveling om bij 
vrouwen met Essures die in aanmer-
king komen voor een uterusextirpatie 
de beide tubae compleet te verwijde-
ren met de Essures in situ. Uiteraard 
wordt ontraden om de uterus te mor-
celleren, met de devices nog in situ.

Het Essure Patient Support Program, 
een service die geboden werd door 
fabrikant Bayer om bij onduidelijke 
interpretatie van een Essure-confirma-
tietest, additionele beoordeling van een 

Belangenverstrengeling
De auteur meldt dat er sprake zou 
kunnen zijn van belangenverstren-
geling. Auteur is consultant bij Bayer 
BV, consultant bij Bayer AG en 
onderzoekt Re-Essure. Auteur heeft 
een royalty agreement met Olympus 
Surgical Technologies Europe

panel van deskundigen te vragen is per 
1 januari 2017 gestaakt omdat de hoge 
kosten voor het uitvoeren en onder-
houden van deze service niet meer 
konden worden gerechtvaardigd door 
de sterk teruglopende vraag naar hys-
teroscopische sterilisatie.
Nederland was het enige land waar 
een dergelijk service geboden werd. 
Nederland is ook het enige land waar 
op zo’n grote schaal Essures verwijderd 
worden. 

Met de uitkomsten van de Re-Essure 
studie, die verwacht worden eind 2018, 
hopen we veel vragen te kunnen beant-
woorden.
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report 2016-0061

Anke Heitkamp is tropenarts en gynaecoloog.
Tijdens de opleiding deed zij stage in het Tygerberg 
ziekenhuis, Kaapstad, Zuid Afrika. 
Het wonen en werken is er uitdagend op vele fronten, 
inmiddels woont ze er een jaar en is ze bezig met een 
promotie onderzoek, een samenwerking tussen 
Stellenbosch Universiteit en VUmc, over de ernstige 
maternale morbiditeit en mortaliteit. 

Anke blogt
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Op 24 april jongstleden vond het eer-
ste Adenomyose Symposium plaats. 
Georganiseerd vanuit VUmc met als 
aanleiding de start van de QUESTA-
studie.

Het doel van dit symposium was om 
kennis over adenomyose te verbreden 
voor (aankomende) gynaecologen, 
radiologen en echoscopisten. Tijdens 
het symposium is ingegaan op de epi-
demiologie, impact op fertiliteit, diag-
nose, behandeling en bijbehorende 
pathologische kenmerken. Wij hopen 
hiermee de awareness te verhogen 
zodat adenomyose in de praktijk beter 
herkend wordt.

Met veel dank aan de sprekers (Velja 
Mijatovic (gynaecoloog-VPG), Judith. 
Huirne (gynaecoloog), Paul Lohle 
(radioloog), Wouter Hehenkamp 
(gynaecoloog), Maaike Bleeker (patho-
loog) zullen wij onderstaande take 
home messages met u delen. U kunt 
de presentaties met corresponderende 
referenties in hand-out format terugvin-
den op de website van de QUESTA stu-
die: www.questa-studie.nl onder het 
tabblad Adenomyose Symposium.1

Impact op fertiliteit
Er lijkt een relatie te bestaan tussen 
adenomyose en subfertiliteit. De patho-
fysiologie komt deels overeen met die 
van endometriose. Binnen de IVF 
populatie met adenomyose zijn er 28% 
minder zwangerschappen en zien we 
een verdubbeling in patiënten met mis-
kramen vergeleken met patiënten zon-
der adenomyose (figuur 1 en 2).2 Lange 
termijn GnRH agonisten in adenomyose 
patiënten voorafgaand aan IVF zou 
mogelijk een gunstig effect kunnen 
hebben op het aantal zwangerschap-

pen. Niet wenselijke zwangerschap uit-
komsten komen meer voor bij patiën-
ten met diep infiltrerende 
endo metri ose en adenomyose vergele-

ken met patiënten zonder adenomyose. 
Dit resulteert in 68% minder zwanger-
schappen. 

Symposium naar aanleiding van start Questa-studie

Adenomyose: de dagelijkse uitdaging

drs. A.M. de Bruijn   arts-onderzoeker VUmc, Amsterdam en AIOS gynaecologie Flevoziekenhuis, Almere 
dr. W.J.K. Hehenkamp   gynaecoloog VUmc, Amsterdam

   Gecombineerde effectmaat en 95% CI intervallen. 

Figuur 1. Kans op zwangerschap binnen IVF/ICSI populatie en adenomyose 
vergeleken met patiënten zonder adenomyose.

Source Year RR (95% CI)
Events,
Adenomyosis

Events,
No-adenomyosis

Chiang et al.

Maubon et al.

Mijatovic et al.

Costello et al.

Youm et al.

Ballester et al.

Salim et al.

Thalluri and Tremellen

Overall (I-squared = 56,8%, p = 0,023)

NOTE: Weights are from random effects analysis
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28/54

108/256

78/175

628/1262

   Gecombineerde effect maat en 95% CI intervallen.

Figuur 2. Miskramen binnen IVF/ICSI populatie en adenomyose vergeleken met 
patiënten zonder adenomyose.

Source Year RR (95% CI)
Events,
Adenomyosis

Events,
No-adenomyosis

Chiang et al.

Mijatovic et al.

Costello et al.

Martinez-Conejero et al.

Youm et al.

Salim et al.

Thalluri and Tremellen

Overall (I-squared = 67,7%, p = 0,005)

NOTE: Weights are from random effects analysis
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18,00 (4,08, 79,47)

2,70 (0,31, 23,55)

2,12 (1,20, 3,75)
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Diagnose middels beeldvorming
Adenomyose is in de dagelijkse prak-
tijk onder andere te diagnosticeren 
door middel van de echo en MRI. Echo-
grafische expertise op het gebied van 
adenomyose loopt binnen de klinieken 
in Nederland uiteen. Voor het echogra-
fisch aantonen van adenomyose wordt 
het gebruik van de MUSA-criteria aan-
geraden.3 Gebruik deze classificatie en 
de power/color doppler: vaten lood-
recht op het endometrium dwars door 
de afwijking heen (adenomyose), ver-
sus circulaire vaten (myomen). 
De MRI-kenmerken voor adenomyose 
bestaan uit verbreding van de junctio-
nal zone > 12mm, hoog signaallaesies 
op een T2-gewogen opname en een 
vergrote uterus. MRI in combinatie met 
de transvaginale echo is het meest 
accuraat, maar de MRI zal meer gede-
tailleerde beelden geven in het geval 
van adenomyose in combinatie met 
myomen. 

Hoe te behandelen?
De behandelopties van adenomyose 
zijn natuurlijk afhankelijk van de meer-
dere factoren: kinderwens, bijkomende 
myomen, endometriose en welke 
klachten er op de voorgrond staan. Een 
groot deel van de behandelingen wor-
den beschreven in de NHG-richtlijn 
‘vaginaal bloedverlies’ (voor conserva-
tieve behandeling) en de NVOG-richt-
lijn 'hevig menstrueel bloedverlies’ 
(overige behandelingen). Deze richtlij-
nen zijn klachtgestuurd en daarmee 
niet per definitie adenomyosespecifiek. 
De pil of de Mirena-spiraal lijken de 
beste eerste keuze medicijnen. GnRH 
agonisten hebben een zeer goed effect 
op uterien volume, pijn en bloedverlies 

op basis van adenomyosis, maar zijn 
kostbaar en add-back-therapie is nood-
zakelijk. Hysterectomie is vooralsnog 
de enige echte definitieve optie, moge-
lijk dat embolisatie een alternatief zou 
kunnen zijn. 

Histologische diagnose
Na hysterectomie zal pathologisch 
onderzoek de diagnose adenomyose 
definitief bevestigen (figuur 3). De 
pathogenese van adenomyose is voor-
alsnog onduidelijk. Microscopisch ziet 
de patholoog foci van endometrium 
mucosa in het myometrium omgeven 
door hypertrofisch myometrium. Er is 
sprake van adenomyose als endome-
trium buizen en stroma op 2 - 3 mm 
afstand van het pre-existente endome-
trium liggen. De pitfalls van de patho-
logische diagnose betreffen aansnij- 
artefacten, zoals tubahoeken waardoor 
er een overrapportage van adeno-
myose zal plaatsvinden of onvoldoende 
sampling waardoor adenomyose foci 
worden gemist en er een onderrappor-
tage plaatsvindt. Gaarne hierop letten 
en duidelijke preparaten afleveren. 

Hoe nu verder? De Questa- 
studie
De dag wordt afgesloten met een pre-
sentatie over de gerandomiseerde 
QUESTA-studie. Deze studie vergelijkt 
embolisatie met hysterectomie bij pati-
enten met adenomyose. Het is belang-
rijk dat dit wordt uitgezocht, zeker als 
patiënten niet uitkomen met conserva-
tieve therapie en een minder invasief 
alternatief zoeken. Embolisatie zou 
hierin het antwoord kunnen zijn. Wij 
willen graag iedereen oproepen hier-
aan te denken. Indien uw ziekenhuis 

niet meedoet aan de studie, kunt u 
altijd verwijzen naar een deelnemend 
centrum (zie: www.questa-studie.nl). 
Hieronder vindt u een overzicht van de 
inclusie- en exclusiecriteria. 

Wij hopen met het Adenomyose Sym-
posium een stap dichterbij vroege her-
kenning en adequate behandeling van 
adenomyose te zijn.

Referenties
1. A.M de Bruijn I. QUESTA studie. 2015: 

idACT; 2015.
2. Vercellini P, Consonni D, Dridi D, et al. 

Uterine adenomyosis and in vitro fertiliza-
tion outcome: a systematic review and 
meta-analysis. Hum Reprod. 
2014;29(5):964-77.

3. Van den Bosch T, Dueholm M, Leone FP, et 
al. Terms, definitions and measurements 
to describe sonographic features of myo-
metrium and uterine masses: a consensus 
opinion from the Morphological Uterus 
Sonographic Assessment (MUSA) group. 
Ultrasound Obstet Gynecol. 
2015;46(3):284-98.

Figuur 3. Het echografisch differentiëren tussen adenomyose en myomen.  
Met dank aan Judith Huirne. 

Figuur 4. Macroscopisch preparaat 
adenomyose. Met dank aan M. Bleeker. 

Adenomyose Myomen
 1. Asymetrie 1. Asymetrie

2. Cystevorming (lacunes) 2. Soms cystevorming (necrose)

3. Hyperechogene eilandjes (diffuus) 3. Wisselend echogeen: circumscript

4. Striatie (fan shaped shadowing) 4. Striatie: shadowing buitenzijde lesie

5. Echogene subendomeriale lines/budding 5. –

6.  Diffuus verloop vaten,  6. Circulair vaatkapsel, soms ook door lesie 

loodrecht op endometrium door lesie

7. Irregulaire junctionale zone 7. –

8. Onderbreking junctionale zone 8. Kan door myoom

Vascularisatie is meest discriminerend!

Inclusiecriteria
- ≥ 18 jaar
- pre-menopauzaal
- adenomyose: MRI aangetoond
- adenomyose klachten
-  de indicatie voor hysterectomie is 
gesteld

Exclusiecriteria
-  actieve kinderwens of zwanger-
schap

- klinische verdenking op maligniteit
- PD
- stollingsstoornis
-  submuceus myoom (inclusie na 
verwijdering)

- allergie contactvloeistof
- eGFR < 50
- diep infiltrerende endometriose
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een beïnvloeding van de embryonale ontwikkeling en de 
interactie tussen embryo en endometrium. Een negatief 
effect van hydrosalpinxvloeistof op zowel de embryonale 
ontwikkeling als de endometriumreceptiviteit in vitro is aan-
getoond.

Rik van Eekelen presenteerde een verfijning van het predic-
tiemodel van Hunault waarmee realistischer een herhaalde 
voorspelling kan worden gedaan na een periode van afwach-
tend beleid. Externe validatie is de vervolgstap.

Annelien de Kat onderzocht individuele verschillen in de 
afname van de AMH-concentraties in de loop van de tijd.
De geringere daling bij vrouwen met lage initiële AMH-waar-
den kan implicaties hebben voor de keuzes die hier vaak op 
worden gebaseerd.

Joukje van Rijswijk verrichtte een replicatiestudie naar het 
gunstig effect van immobilisatie na IUI en kon eerder 
gemelde positieve resultaten niet bevestigen. Zij stelt terecht 
de op dit moment ontbrekende biologische plausibiliteit ter 
discussie. De geloofwaardigheid van eerdere gunstige resul-
taten blijft discutabel zolang geen verklarend fertiliteitbevor-
derend mechanisme is gevonden. 

In juli 2016 vond in Helsinki het jaarlijkse congres van 
ESHRE (European Society of Human Reproduction & 
Embryology) plaats. Net als in de voorafgaande jaren 
heeft de deelredactie voortplantingsgeneeskunde de 
inzendingen van Nederlandse onderzoekers onder de 
loep genomen. De in dit nummer opgenomen presenta-
ties zijn voor publicatie in het NTOG geselecteerd. Wij 
zijn de auteurs dankbaar dat zij de bijdragen voor het 
ESHRE-congres hebben aangepast voor de lezers van het 
NTOG.

Kim Dreyer ontving de ESHRE CLINICAL SCIENCE AWARD 
voor haar presentatie van de DESH-trial-data tijdens het con-
gres. Uit deze trial, waarin het effect van behandeling van 
hydrosalpingen op het aantal doorgaande zwangerschappen 
na IVF/ICSI werd vergeleken, kan worden geconcludeerd dat 
de laparoscopische salpingectomie tot betere resultaten leidt 
dan proximale occlusie door middel van Essureplaatsing.
Als mogelijke verklaring voor de tegenvallende effecten van 
Essureplaatsing wordt lekkage van het hydrosalpinxvocht 
langs het Essure device en een beïnvloeding van de endome-
triumreceptiviteit door de aanwezigheid van het device 
genoemd. Het effect van lekkage van hydrosalpinxvocht ligt 
waarschijnlijk niet zozeer in een verminderde flow als wel in 

Bijdragen van Nederlandse bodem

ESHRE-congres 2016 in Helsinki

dr. Robin van der Weiden   voorzitter deelredactie voortplantingsgeneeskunde

2016 helsinki17/4

fo
to

 r
es

ea
rc

h
-i

ns
tr

um
en

ts
.c

om



187

2016 helsinki

een IVF-behandeling, maar hadden een contra-indicatie voor 
een laparoscopische salpingectomie. De studie liet zien dat 
hysteroscopische plaatsing van Essure devices effectief was 
met een proximale tubaocclusieratio van 96%. Daarnaast 
toonde deze studie adequate IVF-uitkomsten, met 35% door-
gaande zwangerschappen na één IVF-behandeling. Een 
meta-analyse van 15 studies die eveneens de behandeling 
van hydrosalpingen door middel van Essure devices 
beschrijft, toonde een doorgaande zwangerschapsratio van 
38,6%.5 Naar aanleiding van deze veelbelovende resultaten 
hebben we besloten om de effectiviteit van Essurebehande-
ling voor hydrosalpingen te vergelijken met een laparoscopi-
sche salpingectomie in een gerandomiseerde studie: de 
DESH-studie (Dutch Essure versus Salpingectomy for Hydro-
salpinges). 

Methoden
In deze gerandomiseerde vergelijkende, non-inferioriteit-
studie werd onderzocht of een Essure-behandeling even 
effectief is als een laparoscopische salpingectomie in vrou-
wen met hydrosalpingen alvorens te starten met IVF of ICSI. 
In deze studie werden vrouwen geïncludeerd tussen de 18-41 
jaar met één of twee echoscopisch zichtbare hydrosalpingen 
die gepland stonden voor een IVF- danwel ICSI-behandeling. 
Exclusiecriteria waren hydrosalpingen die reeds proximaal 
afgesloten waren, een recent doorgemaakte PID (minder dan 
zes maanden geleden), een contra-indicatie voor een laparo-
scopie of intracavitaire myomen die een Essure-insertie niet 
mogelijk maken. Na het geven van informed consent werden 
vrouwen gerandomiseerd voor een Essure-behandeling of 
een laparoscopische tubectomie. Drie maanden na plaatsing 
van de Essure devices werd er een transvaginale echoscopie 
en een hysterosalpingografie (HSG) verricht om de positie 
van de Essure devices en de proximale occlusie van de 

Bij 10-30 % van alle vrouwen die IVF ondergaan in ver-
band met tubapathologie is er sprake van de aanwezig-
heid van een hydrosalpinx. Uit eerder onderzoek is 
bekend dat de aanwezigheid van een hydrosalpinx tij-
dens een IVF-behandeling een negatieve invloed heeft op 
de zwangerschapsuitkomsten. Het aantal levend geboren 
kinderen na IVF in de aanwezigheid van een hydro-
salpinx is bijna 50% lager dan na IVF in verband met 
tubapathologie, maar zonder de aanwezigheid van een 
hydrosalpinx.1 Er zijn verschillende theorieën over de 
negatieve invloed van hydrosalpingen op IVF-uitkomsten. 
De meest gangbare theorie is dat het hydrosalpinx vocht 
terugstroomt naar het cavum uteri en daarmee het terug-
geplaatste embryo wegspoelt. Een laparoscopische 
tubectomie alvorens te starten met IVF resulteert in een 
bijna verdubbeling van het aantal doorgaande zwanger-
schappen vergeleken met geen interventie en is daarom 
op dit moment de standaard behandeling voor deze vrou-
wen.2 Een laparoscopie is echter een invasieve ingreep 
die zowel chirurgische als anesthesiologische risico’s 
met zich meebrengt. Zeker in vrouwen met veel adhesies 
kan een laparoscopische tubectomie een lastige of soms 
niet haalbare ingreep zijn.

Een minder invasieve alternatieve behandeling zou hystero-
scopische proximale occlusie door middel van de plaatsing 
van Essure- devices kunnen zijn alvorens te starten met IVF/
ICSI. Door de proximale tubaocclusie wordt lekkage van 
hydrosalpinxvocht naar het cavum uteri tegen gegaan. In een 
pilotstudie hebben we de effectiviteit en haalbaarheid van 
deze minder invasieve alternatieve behandeling, geëvalu-
eerd.3,4 In deze prospectieve single-arm, klinische studie 
werden 20 vrouwen geïncludeerd met echoscopisch zicht-
bare hydrosalpingen. Al deze vrouwen stonden gepland voor 

Een gerandomiseerde vergelijkende studie

Hysteroscopische proximale tuba-occlusie
als behandeling voor hydrosalpinx, vóór IVF
dr. K. Dreyer   
dr. M.C.I. Lier   
dr. M.H. Emanuel   
prof.dr. J.W.R. Twisk   Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek, VU Medisch Centrum, Amsterdam 
prof.dr. B.W.J. Mol  School of Paediatrics and Reproductive Health, The Robinson Research Institute, Adelaide, Australia
dr. R. Schats   
dr. P.G.A. Hompes   
dr. V. Mijatovic   
Tenzij anders vermeld afdeling Voortplantingsgeneeskunde, VU Medisch Centrum, Amsterdam 
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tocolanalyse liet een niet significant verschil in aantal door-
gaande zwangerschappen na één IVF/ICSI-behandeling in het 
nadeel van de Essure-behandeling zien (33,3 % versus 
59,4%; RR 0,56: 95% BI 0,31 – 1,03). Voor secundaire uitkom-
sten van de intention-to-treat en per-protocolanalyse zie 
tabel 1 en 2. Ook de tijd tot doorgaande zwangerschap was 
significant langer na Essure-behandeling vergeleken met na 
een laparoscopische tubectomie, zie figuur 1.
Drie vrouwen in de Essure-groep en één vrouw in de laparo-
scopiegroep hadden een complicatie. In de Essure-groep ont-
wikkelde één vrouw een PID na plaatsing van de Essure 
devices. Zij werd antibiotisch behandeld. Twee vrouwen 
ondergingen een hysteroscopie na een niet geslaagde IVF-
behandeling. In beide vrouwen was aan één zijde de tip van 
het Essure device zichtbaar. Dit zichtbare device werd in 
beide gevallen hysteroscopisch verwijderd. Na een volgende 
IVF-poging werd één van beide vrouwen doorgaand zwanger 
en beviel van een gezond kind. Eén vrouw die gerandomi-
seerd was voor een laparoscopische salpingectomie ontwik-
kelde een postoperatieve infectie van de subumbilicale 
insteekopening. Deze infectie was self-limiting.

Discussie
De DESH-studie onderzocht in een gerandomiseerde vergelij-
kende studie of de behandeling van hydrosalpingen door 
middel van hysteroscopische van plaatsing van Essure devi-

hydrosalpingen te controleren. De primaire uitkomstmaat 
was doorgaande zwangerschap na één IVF- of ICSI-behande-
ling. Er werden 40 vrouwen in elke groep geïncludeerd, wat 
resulteerde in een non-inferioriteitsmarge van 5% (95%-B.I. 
-15% - 25%). De analyses werden verricht volgens zowel het 
intention-to-treat alsook het per-protocolprincipe.

Resultaten
Tussen oktober 2009 en december 2014 werden er in totaal 
85 vrouwen, met echoscopisch zichtbare hydrosalpingen in 
Nederland in deze studie geïncludeerd. 42 vrouwen werden 
gerandomiseerd voor een Essure-behandeling en 43 vrouwen 
voor een laparoscopische salpingectomie. Er was geen ver-
schil in patiëntkarakteristieken tussen beide groepen.
Vijf vrouwen die gerandomiseerd waren voor een Essure-
behandeling hebben uiteindelijk een laparoscopische behan-
deling ondergaan, omdat de Essure devices niet diep genoeg 
geplaatst konden worden. Eveneens vijf vrouwen die geran-
domiseerd waren voor een laparoscopische salpingectomie 
hebben een Essure-behandeling gehad omdat deze patiënten 
laparoscopisch niet behandeld konden worden. 
De primaire uitkomst, het aantal doorgaande zwangerschap-
pen na één IVF/ICSI-behandeling per patiënt, bedroeg 11/42 
(26,2%) na Essure-behandeling versus 24/43 (55,8%) na 
laparoscopische salpingectomie (relatieve risico 0,47, 95% BI 
0,27 – 0,83 volgens de intention-to-treat analyse). De per-pro-

Tabel 1. Primaire en secundaire uitkomsten intention-to-treat analyse

 Essure® (n=42) Salpingectomie (n=43) Relatief Risico (95%- B.I.)

Primaire uitkomst

Doorgaande zwangerschappen per geïncludeerde patiënt

Doorgaande zwangerschappen per embryotransfer

11/42 (26,2%)

11/78 (14,1%)

24*/43 (55,8%)

22*/60 (36,7%)

0,47 (0,27 - 0,83)

0,38 (0,20 - 0,73)

Secundaire uitkomst

Implantatie ratio per embryotransfer 13/78 (16,7%) 23/60 (38,3%) 0,43 (0,24 - 0,79)

Klinisch zwangerschappen per geïncludeerde patiënt 13/42 (31,0%) 25/43 (58,1%) 0,53 (0,32 - 0,89)

Miskramen per geïncludeerde patiënt

Miskramen per embryotransfer

2/42 (4,8%)

2/78 (2,6%)

1/43 (2,3%)

1/60 (1,7%) 

2,05 (0,19 - 21,74)

1,54 (0,14 - 16,57)

EUG’s per geïncludeerde patiënt

EUG’s per embryotransfer

0/42 (0%)

0/78 (0%)

0/43 (0%)

0/60 (0%)

n/a

n/a

Levend geborenen per geïncludeerde patiënt

Levend geborenen per embryotransfer

9/42 (21,4%)

9/78 (11,5%)

20*/43 (46,5%)

18*/60 (30,0%)

0,46 (0,24 - 0,89)

0,38 (0,19 - 0,80)

* Eén tweeling zwangerschap na Single Embryo Transfer, gerekend als één doorgaande zwangerschap en één levend geboren kind.

Tabel 2. Primaire en secundaire uitkomsten per protocol analyse.

 Essure® (n=27) Salpingectomie (n=32) Relatief Risico (95-% B.I.)

Primaire uitkomst

Doorgaande zwangerschappen per geïncludeerde patiënt

Doorgaande zwangerschappen per embryotransfer

9/27 (33,3%)

9/61 (14,8%)

19/32 (59,4%)

19/48 (39,6%)

0,56 (0,31 – 1,03)

0,37 (0,19 – 0,75)

Secundaire uitkomst

Implantatie ratio per embryotransfer 11/61 (18,0%) 20/48 (41,7%) 0,43 (0,23 – 0,81)

Klinisch zwangerschappen per geïncludeerde patiënt 11/27 (40,7%) 20/32 (62,5%) 0,65 (0,38 – 1,11)

Miskramen per geïncludeerde patiënt

Miskramen per embryotransfer

2/27 (7,4%)

2/61 (3,3%)

1/32 (3,1%)

1/48 (2,1%)

2,37 (0,23 – 27,74)

1,60 (0,15 – 17,12)

EUG’s per geïncludeerde patiënt

EUG’s per embryotransfer

0/27 (0,0%)

0/61 (0,0%)

0/32 (0,0%)

0/48 (0,0%)

n/a

n/a

Levend geborenen per geïncludeerde patiënt

Levend geborenen per embryotransfer

8/27 (29,6%)

8/61 (13,1%)

16/32 (50,0%)

16/48 (33,3%)

0,59 (0,30 - 1,17)

0,39 (0,18 – 0,84)
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ces even effectief is als een laparoscopische salpingectomie 
alvorens te starten met IVF of ICSI. De primaire uitkomst-
maat was aantal doorgaande zwangerschappen na één IVF- 
of ICSI-behandeling. De resultaten tonen significant minder 
doorgaande zwangerschappen na Essure- behandeling verge-
leken met een laparoscopische salpingectomie. Een moge-
lijke verklaring voor het lagere aantal doorgaande zwanger-
schappen na Essure-behandeling zou lekkage van het 
hydrosalpinx vocht langs het Essure device kunnen zijn. In 
6,6 % (4 van de 61 geplaatste Essure devices) toonde het 
HSG-lekkage van contrast langs het Essure device. Echter in 
de per-protocolanalyse werden deze vrouwen geëxcludeerd 
en de resultaten hiervan toonde eveneens minder door-
gaande zwangerschappen na Essure-behandeling. Dit ver-
schil bereikte net geen significantie. Een andere verklaring 
zou een lagere implantatie ratio zijn na behandeling middels 
Essure devices. De aanwezigheid van Essure devices heeft 
mogelijk invloed op de endometrium receptiviteit, met min-
der goede implantatie en daardoor minder doorgaande 
zwangerschappen tot gevolg. De invloed van de aanwezig-
heid van Essure devices op de endometrium receptiviteit 
wordt op dit moment door onze groep onderzocht.

Conclusie
De DESH-studie kon geen non-inferioriteit van hysteroscopi-
sche proximale tubaocclusie middels Essure devices als 
behandeling voor hydrosalpingen aantonen. Daarom blijft 
laparoscopische salpingectomie de behandeling van eerste 
keus voor vrouwen met hydrosalpingen voor start van een 
IVF- of ICSI-behandeling.
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Figuur 1. Kaplan-Meijercurve met tijd tot doorgaande zwangerschap in maanden
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Samenvatting
De aanwezigheid van hydrosalpingen tijdens een IVF of 
ICSI behandeling heeft een negatieve invloed op de zwan-
gerschapsuitkomsten. Een laparoscopische salpingectomie 
voor de start van een IVF of ICSI behandeling is een bewe-
zen effectieve behandeling, met als gevolg een bijna ver-
dubbeling van het aantal doorgaande zwangerschappen 
vergeleken met geen interventie. Een mogelijk minder inva-
sieve alternatieve behandeling is proximale tubaocclusie 
door middel van hysteroscopische plaatsing van Essure® 
devices. In een gerandomiseerde vergelijkende non-inferio-
riteit studie werd de effectiviteit van de behandeling van 
hydrosalpingen door middels van Essure devices vergele-
ken met een laparoscopische salpingectomie. De primaire 
uitkomstmaat was het aantal doorgaande zwangerschap-
pen na één IVF of ICSI behandeling. In deze studie werden 
85 vrouwen geïncludeerd en gerandomiseerd voor behan-
deling middels Essure devices (n=42) of een laparoscopi-
sche salpingectomie (n=43). Het aantal doorgaande zwan-
gerschappen na Essure-behandeling was 11/42 (26,2%) 
vergeleken met 24/43 (55,8%) na laparoscopische salpin-
gectomie. (Relatief Risico 0,47; 95% C.I. 0,27 - 0,83 volgens 
de intention-to-treat analyse). Deze studie kon geen non-
inferioriteit van hysteroscopische proximale tubaocclusie 
middels Essure devices als behandeling voor hydrosalpin-
gen aantonen.

Trefwoorden
Essure devices, IVF, hydrosalpingen, zwangerschapsuit-
komst, salpingectomie, tubapathologie.

Summary
The presence of hydrosalpinges during IVF or ICSI treat-
ment has been found to markedly reduce pregnancy out-
comes following IVF or ICSI with almost 50%. Laparoscopic 
salpingectomy prior to the start of IVF or ICSI is found to 
increase ongoing pregnancy rates by almost 50% compared 
to no intervention and is therefore currently considered as 
the standard treatment in these women. A less invasive 
alternative treatment may be hysteroscopic proximal tubal 

occlusion by Essure® devices. In a randomized controlled 
non-inferiority trial we evaluated the effectivity of Essure 
treatment in women with hydrosalpinges. In this DESH trial 
a total of 85 women with ultrasound visible hydrosalpinges 
were included and randomized to Essure treatment (n=42) 
or to laparoscopic salpingectomy (n=42). The primary out-
come ongoing pregnancy rate following one IVF or ICSI 
treatment cycle was 11/42 (26.2%) after Essure treatment 
versus 24/43 (55.8%) after laparoscopic salpingectomy. 
(relative risk 0.47 95% CI. 0.27 – 0.83, according to the 
intention-to-treat analysis). As these results could not 
demonstrate non-inferiority of hysteroscopic proximal tubal 
occlusion with Essure devices, salpingectomy remains the 
procedure of choice for women with hydrosalpinges who 
are planned for IVF or ICSI.

Keywords
Essure device, IVF, hydrosalpinges, pregnancy outcome, 
salpingectomy, tubal infertility.
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Men kan natuurlijk opnieuw 'Hunault' toepassen maar dit is 
onjuist. Over de tijd treedt er namelijk een selectie op bin-
nen de groep van stellen met onverklaarde subfertiliteit: stel-
len met hoge intrinsieke kansen om zwanger te worden, 
worden eerder zwanger en vice versa. Na elke cyclus is de 
groep die overblijft dus steeds iets minder fertiel en niet ver-
gelijkbaar met de groep van een half jaar of een jaar gele-
den, waar het model van Hunault op is ontwikkeld. Met 
andere woorden, als we het model opnieuw zouden toepas-
sen op andere tijdsmomenten voor hetzelfde stel, dan nege-
ren we dit selectieproces en als gevolg gaan we de natuur-
lijke zwangerschapskansen van dit stel overschatten.
Ons doel in dit onderzoek was om een dynamisch model 
voor natuurlijke zwangerschap te ontwikkelen dat herhaalde 
predicties kan geven voor een individueel stel dat terugkomt 
na een periode van afwachtend beleid.

We gebruikten het Nederlandse OFO-cohort bestaande uit 
4999 stellen met onverklaarde subfertiliteit die in 38 centra 
in Nederland werden gevolgd voor een doorgaande natuur-
lijke zwangerschap en pasten daarop het beta-geometrische 
model toe. Dit model veronderstelt dat de intrinsieke kans 
voor stellen om zwanger te worden sterk varieert tussen stel-
len en dat die kansen een zogenaamde beta-verdeling vol-
gen. De tijd tot zwangerschap volgt dan een beta-geometri-
sche verdeling. Doordat er rekening wordt gehouden met de 
variatie in kansen, wordt de negatieve selectie over de tijd in 
ogenschouw genomen en is het beta-geometrisch model dus 
bruikbaar voor het herhaald schatten van kansen voor een 
individu.
We gebruikten de methode eerst om te kijken of we op 
cohort-niveau de kansen herhaald konden voorspellen 
(figuur 1). Nadat dit goede resultaten liet zien, introduceer-
den we de eerder aangehaalde voorspellende factoren van 
het model van Hunault om individuele kansen te kunnen 

Van alle stellen met een kinderwens raakt 10% niet zwanger 
in het eerste jaar na het stoppen van anticonceptie. Bij onge-
veer de helft van deze stellen kan er geen duidelijke oorzaak 
worden aangewezen voor het uitblijven van conceptie, 
waarna de stellen de diagnose 'onverklaarde subfertiliteit' 
krijgen. In de praktijk worden de vrouwen behandeld met 
assisted reproduction technology (ART) hoewel bewijs voor 
de effectiviteit hiervan ontbreekt. Een alternatieve en gerich-
tere aanpak is met een wiskundig model de kans op natuur-
lijke zwangerschap berekenen voor een individueel stel en 
op basis van deze informatie te beslissen wel of niet te 
behandelen. Als de voorspelde kans op een natuurlijk zwan-
gerschap van een stel nog steeds vrij hoog is, dan hebben ze 
geen behandeling nodig, en als hun kansen aan de lage kant 
zijn dan zou er voor behandeling kunnen worden gekozen.
In Nederland hanteren we op basis van deze premisse voor 
stellen met onverklaarde subfertiliteit het model van Hunault 
(NVOG-richtlijnen) waarmee we de kans op natuurlijke 
zwangerschap kunnen uitrekenen voor een stel, gezien over 
het jaar na de fertiliteitsworkup. Dit model bevat de leeftijd 
van de vrouw, de duur van subfertiliteit, het percentage 
motiele spermacellen, primaire/secundaire subfertiliteit en of 
ze doorverwezen zijn door hun huisarts of door een gynae-
coloog. Het praktische probleem met deze aanpak is dat 
stellen die ervoor kiezen om eerst nog een periode op 
natuurlijke wijze zwanger proberen te worden en niet zwan-
ger worden, gedurende deze periode, terugkomen naar de 
gynaecoloog en een nieuwe beslissing verwachten. De 
meeste paren zien de periode na de work up waarin het nog 
steeds niet is gelukt om zwanger te worden als bewijs dat ze 
toch echt met ART moeten beginnen. Hun diagnose, en het 
gebrek aan bewijs en biologische plausibiliteit waarom ART 
zou helpen, is echter niet veranderd. Wat voor bewijs moet 
de arts nu gebruiken om samen met het stel nogmaals een 
evidence-based beslissing te kunnen nemen?

Model van Hunault niet bruikbaar voor herberekening 

Natuurlijke zwangerschap: 
herhaald voorspellen over tijd
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onsuccesvolle maanden en we het model van Hunault herge-
bruiken, dan daalt deze kans naar 39% - een daling van 
slechts 4% wat onrealistisch is, gegeven onze kennis van het 
selectieproces. Als we het dynamische model zouden gebrui-
ken voor een herhaalde voorspelling, dan komt deze op 
30%: een realistischer daling van 10% die de extra informa-
tie incorporeert dat dit stel toch iets minder fertiel bleek dan 
een half jaar geleden gedacht.
Ons dynamische model kan clinici helpen om, ook wanneer 
stellen terugkomen na een niet succesvolle periode van 
afwachtend beleid, een up-to-date inschatting te kunnen 
maken van hun zwangerschapskansen op dat moment. Voor-
dat het model geïmplementeerd kan worden in de klinische 
praktijk moet het extern worden gevalideerd, d.w.z. in een 
ander cohort dan waar het is ontwikkeld. Dan pas kunnen 
we objectief zeggen of het model goed werkt. Na externe 
validatie kan het model als gereedschap dienen om artsen 
en patiënten van de informatie te voorzien die ze helpt om 
op verschillende tijdstippen een geïnformeerde keus te 
maken tussen ART en afwachtend beleid.
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schatten (tabel 1). In een interne validatie door middel van 
calibratie en discriminatie bleek ons model goed in staat om 
herhaalde, individuele voorspellingen van natuurlijke zwan-
gerschap te kunnen geven voor stellen met onverklaarde 
subfertiliteit.
Wat is het gevolg voor de klinische praktijk? Stel het vol-
gende voorbeeld voor van een stel waarvan de vrouw 25 jaar 
oud is met één jaar onverklaarde primaire subfertiliteit, 
doorverwezen door hun huisarts en vijftig procent motiele 
spermacellen. Hun kansen om zwanger te worden in het jaar 
na de workup is 43% geschat door met behulp van het 
model van Hunault, en 40% geschat door het dynamische 
model. Beide modellen suggereren met de huidige richtlijnen 
dat dit stel beter af is als het zes tot twaalf maanden afwach-
tend beleid hanteert. Als dit stel terug zou komen na zes 

Tabel 1. Geschatte effecten van patiëntfactoren in het 
dynamische predictiemodel

OR 95% CI

Leeftijd vrouw per jaar ouder, maar < 31 0,96 0,94 - 0,99

Leeftijd vrouw per jaar ouder, maar > 31 0,93 (0,90 - 0,95)

Duur subfertiliteit per jaar 0,79 (0,73 - 0,84)

Secundaire subfertiliteit Ref

Primaire subfertiliteit 0,70 (0,61 - 0,80)

Referentie huisarts of andere specialist Ref

Referentie gynaecoloog 0,52 (0,39 - 0,70)

Zaad per % motiele sperma 1,006 (1,003 - 1,009)

OR, odds ratio; CI, confidence interval

Figuur 1. Cumulatieve kansen op natuurlijke zwangerschap 
na het voltooien van de fertiliteitsworkup (A) en geüpdate 
cumulatieve kansen over een jaar gezien na een half jaar, 
één jaar en anderhalf jaar onsuccesvol afwachtend beleid 
(B). De getoonde percentages zijn de geschatte kansen van 
het dynamisch predictiemodel.
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Samenvatting
Het huidige prognostische model (‘Hunault’) voor het voor-
spellen van natuurlijke zwangerschap bij stellen met onver-
klaarde subfertiliteit is niet herbruikbaar wanneer stellen 
terugkomen na een periode afwachtend beleid. Wij ontwik-
kelden een prognostisch model wat in staat is herhaalde 
voorspellingen voor natuurlijke zwangerschap te geven. Dit 
model voorziet arts en patiënt van informatie die ze helpt 
om op verschillende tijdstippen een geïnformeerde keus te 
maken tussen behandeling en afwachtend beleid.

Trefwoorden
natuurlijke zwangerschap, herhaalde voorspellingen, pros-
pectief cohort, afwachtend beleid, spontane zwangerschap

Summary
The prognostic model that is currently used for predicting 
natural conception in unexplained subfertile couples in the 
Netherlands, the Hunault model, cannot be reapplied when 
couples return after a period of expectant management. 

We developed a prognostic model which is capable of 
giving repeated predictions of natural conception. This 
model provides doctors and patients with information to 
counsel for treatment or expectant management at various 
points in time.

Keywords
natural conception, prospective cohort, repeated predicti-
ons, expective management.
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Een studie over de longitudinale afname van AMH 
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Anti-Müllerhormoon (AMH) wordt geproduceerd door de gra-
nulosacellen van preantrale en kleine antrale follikels in de 
ovaria. De hoeveelheid ontwikkelende follikels is gecorre-
leerd aan het aantal rustende primordiale follikels, ofwel de 
ovariële reserve. Perifere concentraties van AMH zijn ook 
gerelateerd aan het aantal primordiale follikels, waardoor 
AMH wordt gezien als geschikte biomarker voor het bepalen 
van individuele ovariële reserve. Het meten van ovariële 
reserve heeft meerdere klinische toepassingen, waaronder 
het voorspellen van de respons op ovariële stimulatie en als 
hulp bij het vaststellen van (peri)menopauzale status.1 
In sommige klinieken wordt AMH ook gebruikt als voorspel-
ler voor het optreden van een relatief vroege of late meno-
pauze, met als doel vrouwen te informeren over de ver-
meende resterende duur van hun fertiele leven. Alhoewel 
AMH een statistisch significante voorspeller is van meno-
pauzeleeftijd, blijkt het nog niet mogelijk om voor een indivi-
duele vrouw een betrouwbare indicatie te geven daarvan.2 
Eén van de redenen hiervoor zou kunnen zijn dat de huidige 
studies zijn gebaseerd op een enkele AMH-meting. Hierbij 
wordt aangenomen dat als de AMH-waarde behoorde tot de 
laagste 5% op een bepaalde leeftijd (het vijfde percentiel, of 
p5), dit tien jaar later nog steeds het geval zou zijn. Met 
andere woorden wordt er aangenomen dat de afnamesnel-
heid van AMH bij vrouwen gelijk is en dat de enige variatie 
in de duur tot uitputting van de ovariële reserve wordt ver-
klaard door verschillen in de grootte van de ovariële reserve.
In deze studie onderzochten wij of de afnamesnelheid van 
AMH gelijk is bij vrouwen en of een vrouw met een relatief 
lage of hoge AMH-waarde op een later tijdstip nog steeds 
een relatief lage of hoge AMH-waarde heeft. Hiervoor werd 
AMH gemeten in opgeslagen plasma monsters van vrouwe-
lijke deelnemers de Doetinchem Cohort Studie3, die over een 
periode van twintig jaar met gemiddeld drie (en maximaal 
vijf) studiebezoeken werden gevolgd. De 3326 deelneemsters 
waren geselecteerd als algemene steekproef van de vrouwe-
lijke Nederlandse bevolking.
Met behulp van longitudinale statistische modellen werd 
allereerst getest of de afnamesnelheid gelijk was of ver-
schilde bij individuele vrouwen. Hieruit bleek dat er zowel 
significante verschillen in leeftijdsspecifieke AMH-concentra-
ties waren, als verschillen in de afnamesnelheid van AMH bij 
vrouwen. Door de relatieve hoogte van AMH op de verschil-

lende meetmomenten van één vrouw aan elkaar te correle-
ren konden wij onderzoeken of vrouwen met een lage AMH-
waarde gedurende de tijd ook een lage AMH-waarde 
behielden en andersom. Dit bleek inderdaad het geval, 
omdat de individuele AMH-waarden bij de vrouwen voor 
87% aan elkaar waren gecorreleerd. Samenvattend obser-
veerden wij geen parallelle trajecten van AMH-afname met 
de tijd tussen vrouwen, maar wel consistent lage of hoge 
AMH-trajecten van individuele vrouwen. Het gevolg hiervan 
was dat de trajecten van vrouwen met lage of hoge AMH-
waarden wel te onderscheiden waren, maar steeds dichter 
naar elkaar toe liepen met toenemende leeftijd (figuur 1). 
Hierdoor was het verschil in leeftijd van het bereiken van 
onmeetbaar AMH bij vrouwen met lage en hoge AMH-trajec-
ten kleiner dan vooraf werd verwacht, omdat de vrouwen 
met lage AMH-waarden een langzamere daling vertoonden 
dan de vrouwen met een hoge AMH-waarde. 
Wat betekent dit nu voor het meten van AMH in de praktijk? 
Ten eerste een geruststelling: wanneer de AMH-waarde van 
een 30-jarige patiënt zich op de p90 bevindt, is de kans 
gering dat zij vijf jaar later een AMH-waarde op de p10 heeft. 
Ten tweede is terughoudendheid vereist in de interpretatie 
van een AMH-meting: lage AMH-waarden zullen mogelijk 
langzamer dalen dan hoge AMH-waarden, waardoor een hel-
der advies over de resterende duur tot de menopauze nog 
niet mogelijk lijkt. Bovendien werd er ook variatie waargeno-
men van AMH-waarden met tijd tot menopauze (figuur 1B). 
Dit betekent bijvoorbeeld dat vrouwen met een AMH-waarde 
van 5 ng/mL niet allemaal binnen tien jaar postmenopauzaal 
werden.
Een patiënt die een AMH-meting verzoekt voor advies 
omtrent (toekomstige) gezinsplanning kan nu dus nog niet 
betrouwbaar worden geïnformeerd. Onderzoek naar de 
voorspelling van menopauzeleeftijd zal doen blijken of de 
combinatie van AMH-niveau en afnamesnelheid een beter 
beeld kunnen geven van de resterende tijd tot uitputting van 
de follikelreserve. De kanttekening die hierbij gemaakt moet 
worden is dat de grootte van ovariële reserve niet analoog is 
aan fertiliteit. De voorspelkracht van AMH voor de kans op 
zwangerschap na geassisteerde voortplanting is derhalve ook 
laag.4 Onderzoek bij vrouwen met een vervroegde overgang 
toonde een mediane tijdsduur tussen de laatste zwanger-
schap en de menopauze van vier jaar aan,5 dus korter dan 
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het eerder voorgestelde interval van tien jaar.6 Dit betekent 
dat ook met een betrouwbaar voorspelde menopauzeleeftijd, 
de conclusies omtrent gezinsplanning voorzichtig getrokken 
moeten worden. 
Concluderend moet voorzichtig worden omgegaan met een 
enkele AMH-meting als weergave van ovariële veroudering. 
Het klinische nut van het meten van individuele AMH-trajec-
ten zal moeten blijken uit vervolgonderzoek.
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Figuur 1A en 1B. Het verloop van 
individuele AMH-trajecten (witte 
lijnen) en groepstrajecten van 
vrouwen in leeftijdsspecifieke 
AMH kwartielen (gekleurde 
lijnen). A: Verloop van AMH 
afname met leeftijd. B: Verloop 
van AMH afname met tijd tot 
menopauze. De absolute 
verschillen tussen de 25% 
hoogste en laagste leeftijdsspe-
cifieke AMH-waarden (respectie-
velijk kwartiel 4 en 1) nemen af 
met verloop van tijd.
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Samenvatting 
Anti-Müllerhormoon (AMH), een marker van ovariële 
reserve, wordt onder meer gebruikt om vrouwen te counse-
len over hun resterende reserve en de verwachte duur van 
hun vruchtbaarheid. Er is echter weinig bekend over de 
individuele afname van AMH bij vrouwen, waardoor de 
betrouwbaarheid van een enkele meting voor een toe-
komstvoorspelling onzeker is. In hoeverre kan bijvoorbeeld 
worden verwacht dat een 25-jarige vrouw met een hoge 
leeftijdsspecifieke AMH-waarde op 30 jaar nog steeds een 
relatief hoge waarde zal hebben? Uit de resultaten van 
deze studie bleek dat de relatieve hoogte van de AMH-
waarden binnen een individuele vrouw grotendeels gelijk 
bleef met verloop van tijd. De afnamesnelheid van AMH 
verschilde bij vrouwen, met als gevolg dat de AMH-trajec-
ten naar elkaar toe liepen en de absolute verschillen tussen 
hoge en lage AMH-waarden steeds kleiner werden. Deze 
bevindingen tonen de mogelijke beperkingen aan van AMH 
als weergave van individuele reproductieve veroudering.

Trefwoorden
AMH (Anti Mulerrian Hormone), reproductieve veroude-
ring, menopauze

Summary
Anti-Müllerian hormone (AMH) is currently used as an ova-
rian reserve marker for individualized fertility counseling, 
but very little is known of individual AMH decline in 
women. This study assessed whether the decline trajectory 
of AMH is uniform for all women, and whether baseline 
age-specific AMH levels remain consistently high or low 
during this trajectory. AMH levels of individuals remained 
consistently high or low with age. The differences between 
low and high age-specific AMH levels remained distinguis-
hable, but became increasingly smaller with increasing 
chronological and reproductive age. Although age-specific 
AMH levels remain consistently high or low with increasing 
age, the converging trajectories shed doubt on the added 
value of AMH to represent individualized reproductive age. 

Key words
AMH (anti-Müllerian hormone), reproductive aging, 
menopause
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joen spermatozoa) na het oriënterend fertiliteit onderzoek 
(OFO)5 waren geschikt om deel te nemen. Exclusiecriteria 
waren endocrinologische stoornissen, tubapathologie, het 
gebruik van cryo-semen of semen verkregen na blaasspoe-
ling.

Participanten werden gerandomiseerd voor zes IUI-cycli 
gevolgd door 15 minuten immobilisatie of zes IUI-cycli 
gevolgd door directe mobilisatie, onze standaard behande-
ling. Alle participanten ondergingen de IUI-procedure vol-
gens het lokale protocol. De primaire uitkomst van de studie 
was het doorgaande zwangerschapspercentage per koppel 
binnen zes cycli IUI, gedefinieerd als een intra uteriene 
zwangerschap met een normaal ontwikkelde foetus met een 
positieve hartslag twaalf weken na de IUI. De groepsgrootte 
was berekend op basis van de studie van Custers et al,2 die 
een toename van 12% in doorgaande zwangerschappen zag 
in de immobilisatie groep. Om dit effect aan te tonen, moes-
ten 229 paren per studiearm geïncludeerd worden, 458 in 
totaal (power 80%, alpha 0,05).

Resultaten
Tussen augustus 2010 en mei 2014 zijn er 481 vrouwen 
gerandomiseerd, 236 participanten werden gerandomiseerd 
voor 15 minuten immobilisatie, 245 participanten voor 
directe mobilisatie. Het follow-up-percentage voor de pri-
maire uitkomst doorgaande zwangerschap na IUI was voor 
beide groepen 100%. De baselinekarakteristieken waren ver-
gelijkbaar tussen de groepen.

Wij vonden geen toename in het percentage doorgaande 
zwangerschappen na IUI gevolgd door 15 minuten liggende 
immobilisatie in vergelijking met directe mobilisatie. Een 
doorgaande zwangerschap trad bij 76/236 (32,2%) van de 
paren in de immobilisatiegroep op versus 98/245 (40,0%) 
van de paren in de mobilisatiegroep (RR 0,81; 95% CI, 0,63-
1,02).

Intra-uteriene inseminatie (IUI) is een gangbare behande-
ling voor paren met onverklaarde subfertiliteit of een 
milde mannelijke factor. Twee onderzoeken rapporteren 
een hoger zwangerschapspercentage na IUI gevolgd door 
immobilisatie voor 15 minuten in vergelijking met directe 
mobilisatie.1,2 Gezien het belang voor de logistiek in de 
dagelijkse praktijk, de tekortkomingen van de eerdere 
studies en het gebrek aan biologische plausibiliteit, heb-
ben wij een replicatiestudie uitgevoerd in een single cen-
ter randomised controlled design. 

Verschillende aspecten van IUI-behandeling zijn, ter verbete-
ring van de zwangerschapsresultaten onderzocht, waaronder 
directe mobilisatie versus liggende immobilisatie na IUI. 
Saleh et al1 beschrijft een positief effect voor 10 minuten 
immobilisatie in een kleine en ongebalanceerde groep van 
95 paren: 40 vs. 55 paren. Custers et al2 vindt een hoger 
zwangerschapspercentage na bedrust van 15 minuten na IUI 
in vergelijking met directe mobilisatie in een grote multicen-
ter gerandomiseerde studie met 391 paren. Echter, kritische 
noten werden geplaatst bij dit onderzoek4, waaronder het 
lagere zwangerschapspercentage dan verwacht en de vari-
atie in stimulatieprotocollen tussen de centra. Bovenal, de 
meest raadselachtige vraag blijft wat het onderliggende 
vruchtbaarheidsbevorderende mechanisme is van immobili-
satie na IUI. Gezien de bovengenoemde tegenwerpingen, 
voerden wij een single center gerandomiseerde gecontro-
leerde studie uit om de resultaten van de eerder genoemde 
studies te repliceren en het stijgende zwangerschapspercen-
tage na IUI gevolgd door 15 minuten liggende immobilisatie 
in vergelijking met directe mobilisatie, te bevestigen.

Methoden
Participanten werden gerekruteerd in het VU Medisch cen-
trum, Amsterdam. Alle paren gediagnosticeerd met onver-
klaarde of milde mannelijke subfertiliteit (gedefinieerd als 
een semenanalyse met > 2 miljoen maar minder dan 10 mil-

2016 helsinki
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kunde.7,8 Er is een groeiend besef van de noodzaak voor 
reproduceerbaarheid en transparantie in biomedisch onder-
zoek,9 maar publicatie van replicatie studies lijkt zeldzaam.10

Conclusie
Op basis van de beschikbare gegevens, waaronder ons 
onderzoek, is een gunstig effect van immobilisatie na IUI op 
zijn minst twijfelachtig en implementatie lijkt niet te worden 
gerechtvaardigd. 
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Ook het aantal IUI cycli tot het bereiken van een doorgaande 
zwangerschap was niet significant verschillend tussen de 
twee groepen (zie figuur 1). Er werd geen verschil gevonden 
in meerlingzwangerschappen per doorgaande zwanger-
schap, het aantal miskramen per paar en het aantal levend-
geborene na 24 weken zwangerschapsduur. 

Discussie
Dit onderzoek laat geen positief effect zien op doorgaande 
zwangerschapspercentages van 15 minuten liggende immobi-
lisatie na IUI in vergelijking met directe mobilisatie binnen 
6 IUI cycli. Deze studie is de grootste – goed gepowerde – 
gerandomiseerde studie tot nu toe en is opgezet als een con-
firmatie studie, om de resultaten van de voorgaande studies 
te repliceren. Echter, onze resultaten komen niet overeen 
met de voorgaande studies.1,2

Custers et al.2 rapporteerde een significant verschil in door-
gaande zwangerschap in het voordeel van de immobilisatie 
na drie cycli IUI, waar zes de standaard is. De 3-jaars follow-
up studie van dit cohort, gepubliceerd door Scholten et al,6 
liet een blijvend significant hoger zwangerschapspercentage 
zien bij de paren gerandomiseerd voor immobilisatie (72% 
vs 58%). De vraag is of dit blijvende verschil in doorgaande 
zwangerschappen enkel is veroorzaakt door de immobilisa-
tie na de eerste drie IUI behandelingen. Misschien speelt een 
ander biologisch mechanisme een rol in dit resultaat. Boven-
dien blijft het onderliggende fertiliteits bevorderende mecha-
nisme van immobilisatie onduidelijk.

Een goed gepowerde gerandomiseerde studie wordt 
beschouwd als de hoeksteen van ‘evidence based medicine’. 
En het beste bewijs komt van systematische reviews, waarin 
de resultaten van meer dan één goed gepowerde studie wor-
den gecombineerd. In de klinische geneeskunde lijken we 
replicatie van bevindingen vaak te vergeten, terwijl dit volle-
dig gebruikelijk is in bijna alle andere wetenschappelijke 
gebieden zoals genetica, biologie, natuurkunde en schei-

Figuur 1. Discrete-time-event-survival analysis. De zwarte 
gestreepte lijn presenteert het percentage doorgaande 
zwangerschappen voor de immobilisatiegroep, de blauwe 
lijn presenteert het percentage doorgaande zwangerschap-
pen voor de mobilisatiegroep.
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Samenvatting 
Introductie: Intrauteriene inseminatie (IUI) is een gangbare 
behandeling voor paren met een milde mannelijke factor of 
idiopathische subfertiliteit. Twee onderzoeken rapporteren 
een hoger zwangerschapspercentage na IUI gevolgd door 
immobilisatie voor 15 minuten in vergelijking met directe 
mobilisatie. Gezien het belang voor de logistiek in de dage-
lijkse praktijk, de tekortkomingen van de eerdere studies 
en het gebrek aan biologische plausibiliteit, hebben wij een 
replicatiestudie uitgevoerd in een single center randomised 
controlled design. 
Methoden: 481 paren gediagnosticeerd met idiopathische 
of milde mannelijke subfertiliteit en een indicatie voor IUI 
zijn geïncludeerd. 236 paren zijn gerandomiseerd voor 15 
minuten liggende immobilisatie voor een maximum van zes 
IUI-cycli en 245 paren zijn gerandomiseerd voor directe 
mobilisatie voor een maximum van zes IUI-cycli. 
Resultaten: Het doorgaande zwangerschapspercentage per 
paar was niet superieur in de immobilisatie groep (one-
sided p-value=0,96) met 76/236 doorgaande zwanger-
schappen (32,2%) versus 98/245 doorgaande zwanger-
schappen (40,0%) in de mobilisatie groep (RR 0,81; 95% CI, 
0,63-1,02). Er werd geen verschil gevonden in het mis-
kraampercentage, meerlingzwangerschappen, levend gebo-
renen en de tijd tot zwangerschap tussen de twee groepen.
Conclusie: Deze studie toont geen positief effect op het 
zwangerschapspercentage door 15 minuten liggende immo-
bilisatie na IUI. Op basis van de beschikbare gegevens, met 
inbegrip van onze studie, is een gunstig effect van immobi-
lisatie na IUI op zijn minst twijfelachtig en implementatie 
lijkt niet te worden gerechtvaardigd. 

Trefwoorden
Intrauteriene inseminatie, immobilisatie, mobilisatie, door-
gaande zwangerschap.

Summary
Introduction: Intrauterine insemination (IUI) is an estab-
lished treatment for couples with mild male or idiopathic 
subfertility. Two studies report a higher ongoing pregnancy 
rate after supine immobilisation for 15 minutes following 

IUI compared to immediate mobilisation. Given the impor-
tance for the logistics in daily practise, the several short-
comings of the previous studies and the lack of biological 
plausibility we planned replication study in a single centre 
randomised controlled design. 
Methods: 481 couples diagnosed with idiopathic or mild 
male subfertility and an indication for IUI were random-
ized. 236 couples were assigned to 15 minutes of supine 
immobilisation following IUI for a maximum of 6 cycles 
and 245 couples were assigned to immediate mobilisation 
following IUI. 
Results: The ongoing pregnancy rate per couple was not 
found to be superior in the immobilisation group (one-
sided p-value=0.96) with 76/236 ongoing pregnancies 
(32.2%) being accomplished in the immobilisation and 
98/245 ongoing pregnancies (40.0%) in the immediate 
mobilisation group (RR 0.81; 95% CI, 0.63-1.02). No differ-
ence was found in miscarriage rate, multiple gestation rate, 
live birth rate and time to pregnancy between the groups. 
Conclusion: This study shows no positive effect of 15 min-
utes of immobilisation following IUI on pregnancy rates. 
Based on available evidence today, including our study, a 
beneficial effect of supine immobilisation after IUI is at 
least doubtful and straight forward implementation does 
not seem to be justified. 

Keywords
intrauterine insemination, supine position, immobilisation, 
mobilisation, ongoing pregnancy rate.
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Een miskraam in het eerste trimester is de meest voorko-
mende complicatie in de zwangerschap. In het verleden 
waren de meest toegepaste behandelopties voor vrou-
wen met een vroege miskraam een afwachtend beleid of 
curettage. Curettage vergroot het risico van directe chi-
rurgische complicaties en intra-uteriene adhesies en is 
tevens geassocieerd met vroeggeboorte bij een volgende 
zwangerschap. Misoprostol wordt steeds vaker toege-
past als primaire behandeling van vrouwen met een 
vroege miskraam. Hierbij is een grote praktijkvariatie in 
de dosering en toedieningsvorm. Er is momenteel nog 
geen NVOG-richtlijn voor de behandeling van vrouwen 
met een vroege miskraam.

Een miskraam is de meest voorkomende zwangerschaps-
complicatie. Van alle zwangerschappen eindigt 10-15% in een 
miskraam in het eerste trimester. Dit komt, in Nederland 
neer op ongeveer 20.000 miskramen per jaar.1 Er zijn ver-
schillende behandelopties voor vrouwen met een vroege 
miskraam: afwachten, medicamenteuze behandeling mid-
dels misoprostol of curettage. Voorheen kregen vrouwen 
vaak de keuze tussen afwachtend beleid of curettage, maar 
de laatste decennia is het gebruik van misoprostol in de 
behandeling van een miskraam sterk gegroeid. 
Recent is de standaard van het NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) herzien: hierin wordt afwachtend beleid 
gepropageerd. Wanneer een vrouw een behandeling wenst, 
kan zij doorverwezen worden naar de tweede lijn. Er is nog 
geen plaats voor medicamenteuze behandeling met mis-
oprostol in de eerste lijn.2

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
(KNOV) maakte met het NHG landelijke afspraken over de 
begeleiding en verwijzing van vrouwen met een miskraam. 
In deze overeenkomst wordt medicamenteuze therapie kort 
benoemd maar niet uitgewerkt.3 Een richtlijn van de NVOG 
of een multidisciplinaire richtlijn met inbreng van zowel eer-
ste- als tweedelijnshulpverleners ontbreekt vooralsnog.
In dit artikel geven wij een overzicht van de verschillende 
behandelopties voor vrouwen met een miskraam en onder-
schrijven wij de behoefte aan een landelijke richtlijn over dit 
onderwerp.

Definities
Een miskraam is het spontane verlies van een intra-uteriene 
zwangerschap in het eerste trimester. Deze terminologie 
wordt ook gebruikt voor de echoscopische diagnose van een 
niet-vitale zwangerschap tijdens het eerste trimester. De 
symptomen van een miskraam zijn vaginaal weefsel- en 
bloedverlies en buikpijn. Omdat vrijwel elke zwangere 
vrouw echoscopisch onderzoek ondergaat in het eerste tri-
mester, wordt de diagnose ‘miskraam’ steeds vaker gesteld 
op basis van echoscopische bevindingen, voordat klinische 
symptomen optreden. Het echoscopisch beeld wordt geken-
merkt door een lege vruchtzak (zwangerschapsring ≥ 25,0 
mm zonder embryo en/of dooierzak) of door afwezigheid 
van hartactie bij een embryo met een CRL ≥ 7,0 mm. 
De term missed abortion werd gehanteerd toen echoscopie 
in het eerste trimester nog niet gebruikelijk was en dient niet 
meer gebruikt te worden. Men kan beter spreken van een 
‘niet-vitale zwangerschap’.4

We spreken van een 'miskraam in gang' bij toenemend 
bloedverlies en ontsluiting, en van een 'complete miskraam' 
als de expulsie van het zwangerschapsweefsel volledig is.
In geval van een incomplete miskraam is er nog zwanger-
schapsweefsel in utero achtergebleven. 

Behandeling
Wanneer een miskraam wordt vastgesteld zijn er drie ver-
schillende behandelopties: afwachten, medicamenteuze 
behandeling middels misoprostol of curettage. 

Afwachten
De meest restrictieve behandeloptie is wachten op spontane 
expulsie van het zwangerschapsweefsel. De gerapporteerde 
succespercentages verschillen en hangen af van het moment 
van diagnose en de duur van het afwachten. In een gerando-
miseerde studie uit 2002 trad bij 37% van de vrouwen met 
een niet-vitale zwangerschap binnen één week een complete 
miskraam op en bij 47% binnen zes weken.5 Een review uit 
2004 rapporteerde bij een follow-up die varieerde van drie 
dagen tot zes weken, succespercentages tussen 14-47%.6

Afwachtend beleid lijkt succesvoller te zijn in geval van een 
miskraam in gang, waarbij er dus ook sprake is van klinische 
symptomen zoals bloedverlies en/of buikpijn. In dat geval 
resulteert afwachten bij 50-80% van de vrouwen in een 
complete miskraam.7

Richtlijn onontbeerlijk

Optimalisatie van zorg bij miskraam
dr. M. Lemmers   AIOS gynaecologie VUmc, Amsterdam
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Medicamenteuze behandeling
Er zijn meerdere medicamenten die gebruikt kunnen worden 
om expulsie van het zwangerschapsweefsel te bewerkstel-
ligen. Misoprostol is hiervan het meest onderzocht en toege-
past.14 Deze prostaglandine E1-analoog werd in eerste instan-
tie ontwikkeld voor de preventie van maagulcera, maar kent 
– zonder officiële registratie – inmiddels ook diverse toepas-
singen binnen de gynaecologie en obstetrie. Zo wordt mis-
oprostol gebruikt voor inductie van de baring bij intra-ute-
riene sterfte, voor inductie van aterme baringen als 
uterotonicum bij hemorragie post partum en wordt het 
gebruikt voor abortus provocatus.14

Nieuwer is de toepassing van misoprostol bij niet vitale 
zwangerschappen. De gerapporteerde effectiviteit verschilt 
tussen 55-90%, afhankelijk van de gebruikte dosering, toe-
dieningsweg en met name ook de tijd tot beoordeling van de 
al dan niet complete miskraam.14

Misoprostol kan op vele verschillende manieren toegediend 
worden: vaginaal, oraal en sublinguaal. Ook de hoeveelheid 
en het gebruik van herhaaldoseringen verschilt. In Nederland 
alleen al zijn ten minste 23 verschillende protocollen in 
omloop voor het gebruik van misoprostol bij een mis-
kraam.15 De recent bijgewerkte Cochrane review ‘Medical 
treatment for early fetal death (less than 24 weeks)’ (update 
nog niet gepubliceerd) laat zien dat een hogere dosering 
600 µg of 800 µg effectiever is dan lagere dosering, dat de 
meest effectieve toedieningsroute vaginaal is, en dat er voor-
alsnog geen bewijs is voor de effectiviteit van herhaalde 
dosering misoprostol.14 In vergelijking met placebo leidt 
miso prostol beduidend sneller tot expulsie van het zwanger-
schapsproduct (RR: 4,7; 95%-BI: 2,7-8,3 voor expulsie binnen 
24 h na start van behandeling) en reduceert het risico op het 
alsnog ondergaan van een curettage (RR: 0,40: 95%-BI: 0,26-
0,60).14

Om de effectiviteit van misoprostol te beoordelen wordt in 
Nederland veelal echografische controle verricht 1-2 weken 
na het gebruik van misoprostol. Dit echobeeld leidt niet zel-
den tot de conclusie dat er sprake is van een incomplete eva-
cuatie, hoewel klinische symptomen zoals bloedverlies en 
buikpijn in dit stadium maar beperkt aanwezig zijn of zelfs 
in het geheel ontbreken. Deze echografische bevinding leidt 
dan ook vaak tot additionele curettage. In de MisoREST-trial 
onderzochten wij het verschil in effectiviteit van curettage 
versus afwachtend beleid in het geval van een echografische 
bevinding van een incomplete miskraam na het gebruik van 
misoprostol. 59 vrouwen werden gerandomiseerd; 197 vrou-
wen die randomisatie weigerden werden gevolgd in een 
cohort. Hoewel curettage iets effectiever bleek dan afwach-
ten, leidde afwachtend beleid gedurende zes weken in ten 
minste vijf op de zes vrouwen alsnog tot een lege uterus. 
Daarbij was er geen verschil in complicaties tussen de vrou-
wen die bij een zwangerschapsrest direct gecuretteerd wer-
den of waarbij werd afgewacht. Eveneens was er geen ver-
schil in kwaliteit van leven tussen beide groepen en was de 
kans op en de tijd tot een volgende zwangerschap niet ver-
schillend. Wel bleek dat, alle kosten in ogenschouw nemend, 
curettage ruim 1100 euro duurder is dan afwachten. In het 
geval van een asymptomatische zwangerschapsrest na 

Hoewel de duur van het bloedverlies bij afwachten langer is 
dan bij een curettage, verschilt het hemoglobinegehalte niet 
significant en ook het aantal infecties is vergelijkbaar met 
een curettage.8

Nadelen van afwachtend beleid zijn onder andere de onvoor-
spelbaarheid van het proces en de kans op een incomplete 
miskraam waardoor alsnog een curettage nodig kan zijn.
Ruim bloedverlies kan eindigen in een spoedsituatie waarbij 
snel ingrijpen noodzakelijk is. Vrouwen die kozen voor 
afwachten, waren daar doorgaans wel tevreden over: 84% 
van de vrouwen die kozen voor afwachten, zouden dit een 
volgende keer weer doen.9

Curettage
Curettage kent een hoge effectiviteit: meer dan 95%.8 Hoe-
wel voorheen de inhoud van het cavum met een metalen 
curette werd verwijderd; zal vrijwel elke Nederlandse gynae-
coloog deze procedure verrichten met behulp van een 
vacuum curette. De introductie van de vacuumcurettage heeft 
gezorgd voor een drastische vermindering in complicaties.10 
Een review uit 2010 met in totaal 550 vrouwen toonde aan 
dat een vacuumcurettage leidt tot minder bloedverlies 
(gemiddeld verschil: -17,1 ml; 95%BI: -24,05 – -10,15) en min-
der pijn vergeleken met een klassieke curettage (relatief 
risico (RR): 0,74; 95%-BI: 0,61-0,90).11 Een vacuumcurettage 
kan ook worden uitgevoerd in een poliklinische setting 
onder lokale anesthesie.
Een curettage kan gepaard gaan met complicaties op korte 
en op lange termijn. Voorbeelden van acute complicaties zijn 
perforatie van uterus en zelfs van blaas of darm, laesie van 
de cervix en anesthesiologische complicaties zoals post-spi-
nale hoofdpijn vanwege liquorlekkage na spinale anesthesie. 
De kans op een van deze bovenstaande complicaties is klein 
(waarschijnlijk <1%) maar deze complicaties kunnen wel lei-
den tot ernstige morbiditeit.
Een meta-analyse uit 2013 includeerde tien studies met in 
totaal 912 vrouwen die een miskraam hadden doorgemaakt. 
Deze vrouwen kregen <12 maanden na het doormaken van 
de miskraam een hysteroscopie ter beoordeling van intra-
uterine adhesies. Bij de vrouwen die een curettage hadden 
ondergaan in het kader van de behandeling voor hun mis-
kraam was er in 18,5% sprake van adhesies, die overigens 
niet bij alle vrouwen hadden geleid tot klinische symptomen 
zoals secundaire hypo- of amenorrhoe. Omdat langetermijn-
follow-up ontbreekt en doordat bij uitgevoerde hysteroscopi-
sche evaluatie de adhesies eigenlijk altijd worden doorgeno-
men, is onbekend wat het effect is van deze adhesievorming 
op toekomstige vruchtbaarheid.12

Een meta-analyse uit 2016 toonde aan dat vrouwen met een 
curettage in de voorgeschiedenis een groter risico hebben op 
vroeggeboorte, vergeleken met vrouwen zonder dergelijke 
voorgeschiedenis (odds ratio: 1,29; 95% BI 1,17;1,42). Het 
risico van extreme vroeggeboorte <32 weken – <28 weken 
lijkt nog hoger (odds ratio 1,69, 95% BI 1,20;2,38 en odds 
ratio 1,68, 95% BI 1,47;1,92). Bij meerdere curettages in de 
voorgeschiedenis is er een verdere toename van het risico op 
vroeggeboorte (Odds ratio: 1,74; 95% BI 1,10;2,76).13
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joen euro per jaar. Deze kostenbesparing is waarschijnlijk 
groter als de effecten van curettage op lange termijn ook in 
ogenschouw worden genomen. Immers, curettage kan leiden 
tot vorming van intra uterine adhesies en hiervoor zullen in 
ieder geval vrouwen met klinisch relevante adhesies een 
extra ingreep met bijbehorende kosten ondergaan. Boven-
dien zou een reductie van het aantal curettages het aantal 
vroeggeboortes, met de daaraan verbonden kosten, kunnen 
terugdringen. Dit is gezien de noodzaak tot evaluatie van de 
zorgkosten een belangrijk gegeven.

Conclusie
Een miskraam in het eerste trimester is de meest voorko-
mende zwangerschapscomplicatie. Naast een afwachtend 
beleid en curettage wordt inmiddels ook medicamenteuze 
behandeling met misoprostol door bijna alle gynaecologen 
aangeboden als behandeloptie. Er is een grote praktijkvari-
atie in de behandeling van vrouwen met een miskraam; een 
richtlijn kan de zorg voor deze patiënten optimaliseren. 
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gebruik van miso prostol, lijkt een curettage niet kosteneffec-
tief.16,17

Wanneer er bij het gebruik van misoprostol ruim bloedver-
lies optreed, kan het uiteraard noodzakelijk zijn om alsnog 
een curettage, al dan niet in een acute situatie, uit te voeren. 
Hoewel ook bij misoprostol de duur van het bloedverlies lan-
ger is dan bij curettage leidt dit niet tot een statistisch signifi-
cant verschil in hemoglobine.18 Het gebruik van misoprostol 
kan leiden tot (met name gastro-intestinale) bijwerkingen, en 
de expulsie van het zwangerschapsproduct kan gepaard 
gaan met al dan niet hevige buikkrampen. 

Implicaties voor de klinische praktijk
Er lijkt nationaal een verschuiving op te treden van behande-
ling van een miskraam (in het eerste trimester) met curet-
tage naar een toenemend gebruik van misoprostol. Afwach-
tend beleid of medicamenteuze behandeling verkleint de 
kans op het ondergaan van een curettage met daarbij de 
hierboven beschreven kans op complicaties. Er bestaan in 
Nederland echter grote regionale verschillen in de medica-
menteuze behandeling. Deze praktijkvariatie kan ervoor zor-
gen dat niet alle vrouwen een optimale behandeling onder-
gaan. Een richtlijn is een eerste stap om deze praktijkvariatie 
terug te dringen zodat meer vrouwen een optimale behande-
ling kunnen ondergaan. Wellicht kan hiervoor de bestaande 
NICE-richtlijn als leidraad gebruikt worden.19 De NICE-richt-
lijn adviseert om eerst één tot twee weken af te wachten, 
medicamenteuze behandeling aan te bieden wanneer 
afwachten niet acceptabel is voor de patiënte, en slechts in 
uitzonderingsgevallen direct een curettage aan te bieden.19 
Dit beleid kan ook in een nieuwe Nederlandse richtlijn over-
wogen worden.
De voorkeur van de patiënte is van groot belang bij de keuze 
voor een behandeling. Voor vrouwen telt de mate van erva-
ren pijn en de tijd tot zij hun dagelijkse activiteiten kunnen 
hervatten het zwaarst in de keuze voor een behandeling.
In geval van een zwangerschapsrest vinden vrouwen het 
belangrijk dat een additionele therapie succesvol is en dat 
deze behandeling de vruchtbaarheid het minst beïnvloed. 
Deze aspecten zouden dan ook aan orde moeten komen in 
de counseling. Het aantal onderzoeken dat de duur van het 
ziekteverlof bestudeerde is echter beperkt, maar de tijd tot 
werkhervatting lijkt vergelijkbaar voor vrouwen die curettage 
ondergingen en die een behandeling met misoprostol kre-
gen. In de MisoREST-studie was het werkverzuim bij vrou-
wen een curettage ondergingen, eveneens vergelijkbaar met 
de vrouwen die afwachtten in geval van een incomplete mis-
kraam na gebruik van misoprostol. 
Vanuit maatschappelijk oogpunt is de vraag aan de orde of 
de invasievere en duurdere curettage als primaire behande-
ling moet worden aangeboden, terwijl er met afwachten en 
misoprostol behandeling non-invasieve en kosteneffectievere 
alternatieven beschikbaar zijn. Van de jaarlijks 20.000 vrou-
wen met een miskraam wordt nu naar schatting de helft 
gecuretteerd. Wanneer deze 10.000 patiënten in plaats daar-
van primair misoprostol zouden krijgen en dit bij 90% van 
hen effectief is, scheelt dit 9000 curettages; dit zou neerko-
men op een potentiële kostenbesparing van ongeveer 5 mil-
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Samenvatting 
Een miskraam is de meest voorkomende complicatie in het 
eerste trimester van de zwangerschap. Er zijn drie behan-
delopties voor vrouwen met een miskraam: afwachten, 
curettage of medicamenteuze behandeling met misopros-
tol. Traditioneel is curettage de meest toegepaste behande-
ling, maar zowel een afwachtend beleid als medicamen-
teuze behandeling met misoprostol zijn kosteneffectiever. 
Curettage vergroot bovendien het risico op directe chirurgi-
sche complicaties en intra-uteriene verklevingen (syndroom 
van Asherman), en is bovendien geassocieerd met een ver-
hoogd risico op vroeggeboorte bij een volgende zwanger-
schap. In Nederland is een grote praktijkvariatie op het 
gebied van de behandeling van een eerste trimester mis-
kraam. Een NVOG-richtlijn zou kunnen bijdragen aan het 
terugdringen van deze praktijkvariatie en aan de optimali-
sering van de behandeling.

Trefwoorden
Miskraam, afwachtend beleid, misoprostol, curettage, richt-
lijn, praktijkvariatie

Summary
A miscarriage is the most frequent complication in a first 
trimester pregnancy. There are three treatment options for 

women experiencing a miscarriage: expectant manage-
ment, curettage or medical treatment with misoprostol. 
Historically, curettage is the most commonly applied treat-
ment, although both expectant management and medical 
treatment with misoprostol are more cost-effective. Fur-
thermore, curettage increases the risk of direct surgical 
complications, the formation of intra uterine adhesions 
(Asherman’s syndrome) and is associated with an 
increased risk of preterm birth in a subsequent pregnancy. 
There is a large practice variation in the treatment of first 
trimester miscarriages in the Netherlands. A NVOG guide-
line could optimize treatment of first trimester miscarriage, 
and contribute to the reduction of practice variation. 

Keywords
Miscarriage, expectant management, misoprostol, curet-
tage, guideline, practice variation 
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Gezien de hoge mortaliteit van ovariumcarcinoom en het 
gebrek aan effectieve screeningsmogelijkheden is er 
behoefte aan preventieve maatregelen. Na de ontdekking 
van voorstadia van ovariumcarcinoom in het tubaire epi-
theel ontstond enkele jaren geleden de hypothese dat 
preventieve tubectomie ten tijde van een benigne ingreep 
de incidentie van ovariumcarcinoom zou kunnen vermin-
deren. In dit artikel geven we een overzicht van de meest 
recente literatuur over dit onderwerp. Preventieve tubec-
tomie ten tijde van een gynaecologische operatie lijkt de 
kans op het krijgen van ovariumcarcinoom met 42-49% 
te verlagen. We adviseren om een tubectomie te overwe-
gen en met uw patiënte te bespreken bij het plannen van 
een gynaecologische ingreep.

De diagnose ovariumcarcinoom wordt in Nederland bij onge-
veer 1150 nieuwe patiënten per jaar gesteld. Jaarlijks overlij-
den hieraan ongeveer 1000 vrouwen. Het life time risico in 
de algemene populatie tot 70 jaar is 0,7%.1 De mortaliteit is 
mede zo hoog doordat de diagnose vaak in een laat stadium 
wordt gesteld door het ontbreken van vroege symptomen en 
effectieve screening. Daarom is er behoefte aan methoden 
om ovariumcarcinoom te voorkómen. 
In 2003 toonden Piek et al. een verband aan tussen voorsta-
dia in het tubaire epitheel, serous tubal intraepithelial carci-
noma (STIC), en het sereus ovariumcarcinoom bij BRCA 1/2 
genmutatie-draagsters.2 Het bestaan van STICs in de alge-
mene populatie werd bevestigd in 2007 door onder andere 
Kindelberger et al.3 Hieruit ontstond de hypothese dat het 
sereus ovariumcarcinoom en eventueel ook andere histologi-
sche types, zoals endometrioïd ovariumcarcinoom, hun oor-
sprong kunnen hebben in het tubaire epitheel en niet in het 
ovarium zelf. Tevens is herhaaldelijk aangetoond dat de inci-
dentie van ovariumcarcinoom lager is na sterilisatie.4,5

Op basis van bovenstaande gegevens zou het verrichten van 
preventieve tubectomie ten tijde van een ingreep in het 
kleine bekken op benigne indicatie zoals een hysterectomie, 
de incidentie van ovariumcarcinoom kunnen verlagen. Het is 
echter de vraag of deze ingreep bij premenopauzale vrouwen 
de ovariële functie aantast, met een verminderde kwaliteit 
van leven en andere gezondheidsrisico’s tot gevolg. Al vijf 
jaar geleden verscheen over dit onderwerp een PICO in het 

NTOG waarin werd geconcludeerd dat er nog te weinig 
bewijs is voor het voordeel van preventieve tubectomie tij-
dens een ingreep op benigne indicatie.6 In de loop der jaren 
is echter de preventieve tubectomie steeds frequenter uitge-
voerd. In Oostenrijk en Australië wordt een preventieve 
tubectomie in 70% van de klinieken standaard aangeboden 
aan patiënten bij het plannen van een hysterectomie of sec-
tio caesarea.7,8 In 2015 heeft de American College of Obste-
tricians and Gynaecologists het standpunt ingenomen dat 
preventieve tubectomie ten tijde van een hysterectomie over-
wogen moet worden. Verder zou met patiënte de optie van 
een tubectomie in plaats van tubaligatie ten tijde van een 
sterilisatie besproken moeten worden. In Nederland bestaan 
dergelijke aanbevelingen (nog) niet.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste studies over de 
invloed van preventieve tubectomie op enerzijds de effectivi-
teit (risicoreductie op ovariumcarcinoom) en anderzijds de 
veiligheid (ovariële functie); tot slot geven we adviezen voor 
de dagelijkse Nederlandse praktijk. 

Methoden
Vraagstelling
Verlaagt het preventief verrichten van tubectomie beiderzijds 
tijdens een gynaecologische ingreep de kans op ovariumcar-
cinoom zonder dat het leidt tot afname van de ovariële func-
tie?

PICO
Patient: Patiënten in de algemene populatie die voor een 
benigne aandoening een gynaecologische ingreep ondergaan 
in het kleine bekken
Intervention: Tubectomie beiderzijds
Comparison: Geen tubectomie
Outcomes: Risico op ovariumcarcinoom; ovariële functie

Zoekstrategie
In Pubmed werd de volgende zoekstrategie uitgevoerd: (Pre-
ventive OR prophylactic OR opportunistic) AND 
tubectomy[tiab] OR salpingectomy[tiab] AND ovarian AND 
(cancer OR carcinoma). De zoekstrategie werd uitgevoerd op 
5 maart 2017. 
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Selectie artikelen
We includeerden alleen Nederlandstalige of Engelstalige stu-
dies die pasten binnen de opgestelde PICO. We excludeerden 
case series of case reports en ook studies waarin alleen 
patiënten met een BRCA-1/2-genmutatie of draagsters van lyn-
chsyndroom werden onderzocht. Studies die zowel patiënten 
met een sterilisatieprocedure als patiënten met een tubec-
tomie procedure evalueerden, werden wel meegenomen. 

Resultaten 
Onze zoekstrategie leverde 73 artikelen op. In figuur 1 is het 
selectieproces van artikelen weergegeven. Uiteindelijk wer-
den tien artikelen geïncludeerd voor het bespreken van de 
resultaten voor hetzij de effectiviteit van een preventieve 
tubectomie op risicoreductie van het ovariumcarcinoom en/
of de veiligheid ten aanzien van de ovariële functie.

Effectiviteit – reductie van de kans op ovariumcarcinoom
Darelius et al. verrichtten een meta-analyse naar de associ-
atie tussen een tubectomie ten tijde van een hysterectomie 
en de kans op het krijgen van ovariumcarcinoom later in het 
leven.11 Zij vonden geen studies waarin deze specifieke vraag 
was onderzocht. Twee retrospectieve studies rapporteerden 
een verlaagde kans op ovariumcarcinoom na tubectomie ten 
opzichte van geen tubectomie. Deze twee studies werden 
ook in onze search gevonden.12,13

De eerste is een grote Zweedse cohortstudie (n > 5,7 miljoen) 
die laat zien dat zowel sterilisatie als tubectomie een 
beschermend effect hebben op het ontstaan van ovariumcar-
cinoom (sterilisatie: 0,72; 95% CI 0,64-0,81; tubectomie: OR 
0,65; 95% CI 0,52-0,81). Hier wordt geen verschil gemaakt in 
histologisch subtype. Er werd een verschil gevonden tussen 
het uitvoeren van een enkelzijdige of tubectomie beiderzijds 
(enkelzijdig: OR 0,71; 95% CI 0,56-0,91; beiderzijds: OR 0,35; 
95% CI 0,17-0,73). Wel moet worden opgemerkt dat de 
tubectomieën op indicatie werden uitgevoerd (bijv. hydrosal-
pinx, extra-uteriene graviditeit of endometriose).12

De tweede studie toont in een retrospectieve case-control 
opzet het effect van zowel sterilisatie als tubectomie aan op 
het ontstaan van ovariumcarcinoom.13 Ten aanzien van steri-
lisatie werd voor de hele groep (n>200.000) een bescher-

mend effect gevonden (OR 0,87; 95% CI 0,78-0,98); in de 
subgroepanalyse per histologisch type werd vervolgens 
alleen een significant beschermend effect gezien voor het 
endometrioïd ovariumcarcinoom (OR 0,66; 95% CI 0,47-
0,93). Het uitvoeren van een tubectomie beiderzijds liet een 
afname zien van het aantal ovariumcarcinomen, gecorrigeerd 
voor leeftijd, pariteit en eerdere sterilisatie (OR 0,58; 95% CI 
0,36-0,95).13 In de meta-analyse van Darelius et al. werden 
deze data gepoold en een OR van 0,58 (95% CI 0,36-0,95) 
berekend, corresponderend met een reductie van 42%.11

Yoon et al. voerden een meta-analyse uit naar het effect van 
tubectomie beiderzijds op het ontstaan van sereus ovarium-
carcinoom.14 Drie observationele studies werden geïnclu-
deerd, waarvan twee dezelfde waren als in het review van 
Darelius en reeds besproken zijn.12,13 De derde studie was 
een Amerikaanse population-based case-control studie 
waarin 194 patiënten en 388 controle patiënten met een 
tubectomie als sterilisatiemethode werden onderzocht.15 In 
deze studie werd een reductie van 64% gevonden (OR 0,36, 
95% CI 0,13–1,02) ten aanzien van de kans op het ontwikke-
len van ovariumcarcinoom over een periode van 43 jaar. Dit 
verschil was net niet significant. De meta-analyse van de drie 
studies samen toonde echter wel een significant verlaagd 
risico van 49% op het ontwikkelen van ovariumcarcinoom 
bij patiënten die een bilaterale tubectomie ondergingen (OR 
0,51, 95% CI 0,35-0,75). 

Kwon et al. publiceerden in 2015 een kosteneffectiviteitsana-
lyse van preventieve tubectomie tijdens een gynaecologische 
ingreep in een algemene populatie.16 Hiervoor werd een 
hypothetisch cohort gebruikt, van vrouwen die een hysterec-
tomie op benigne indicatie of een sterilisatie moesten onder-
gaan. In een eerste model werden een drietal strategieën 
vergeleken: (1) alleen hysterectomie, (2) hysterectomie met 
enkelzijdige tubectomie en (3) hysterectomie met beiderzijds 
tubectomie. In een tweede model werden tubaire ligatie en 
tubectomie als sterilisatiemethoden vergeleken. Deze model-
len lieten zien dat het uitvoeren van een hysterectomie met 
tubectomie beiderzijds een reductie van 38% geeft op het 
ontstaan van ovariumcarcinoom ten opzichte van het uitvoe-
ren van een hysterectomie alleen. De NNT werd op 1 op 273 
tot 366 geschat. Ter verduidelijking: er zouden 273 tubecto-
mieën tijdens de hysterectomie moeten worden verricht om 
één geval van ovariumcarcinoom te voorkómen en 366 
tubectomieën (in plaats van tubaire ligatie) om één geval van 
ovariumcarcinoom te voorkómen.

Veiligheid – ovariële functie
In vijf verschillende studies werd gekeken naar het risico op 
verminderde ovariële functie na preventieve tubectomie. In 
tabel 1 zijn de resultaten samengevat van de studies die 
keken naar het effect drie maanden na de ingreep. 

Zowel Song et al. als Findley et al. onderzochten de ovariële 
functie na tubectomie in een gerandomiseerde studie, waar-
bij de interventiegroep een hysterectomie en tubectomie bei-
derzijds onderging en de controlegroep een hysterectomie 

Figuur 1 Stroomdiagram selectie artikelen

PubMed

zoekstrategie
73 artikelen

17 artikelen

8 artikelen

10 artikelen

Exclusie 56 artikelen na  

lezen titels en abstracts

Exclusie 9 artikelen na  

lezen volledige artikel

Inclusie 2 extra artikelen na  

controle referenties9,10
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De besproken studies tonen alleen een associatie tussen een 
tubectomie en het voorkómen van ovariumcarcinoom en 
geen causale relatie. Er dient enige mate van selectiebias in 
ogenschouw genomen te worden. In de studie van Falconer 
et al. werden tubectomieën op indicatie uitgevoerd, waarbij 
het de vraag is of deze indicaties op zichzelf al invloed heb-
ben op het ovariumcarcinoomrisico.12 Madsen et al. corri-
geerden in hun analyse echter voor deze tubaire factoren en 
toonden dezelfde resultaten.13 Een gerandomiseerde studie  
om een daadwerkelijk causaal verband te kunnen aantonen 
is er (nog) niet. Recent is er een gerandomiseerd onderzoek 
in Zweden gestart waarvan de resultaten pas over enkele 
jaren worden verwacht. Momenteel wordt er onder leiding 
van dr J. Piek (Catharina Ziekenhuis Eindhoven) gewerkt aan 
een Cochrane artikel over dit onderwerp. Verder verwachten 
we in Nederland binnenkort de eerste resultaten van de Hys-
Tub-studie, die de invloed van tubectomie op de ovariële 
reserve onderzocht. In de studies in dit artikel is geen onder-
scheid te maken tussen effecten bij de verschillende histolo-
gische subtypen van het ovariumcarcinoom. In de meta-ana-
lyses van Cibula et al. werd een significante reductie van 
ovariumcarcinoom gezien van 34% na sterilisatie door mid-
del van tubaligatie. Deze reductie trad met name op bij het 
endometrioïd type (OR 0,40; 95% CI = 0,30-0,53), in min-
dere mate bij het sereus type (OR 0,73; 95% CI = 0,63-0,85) 
en niet bij het mucineuze type.4 Vergelijkbare resultaten 
werden gevonden in de analyse van Sieh et al.5

De studie van Kwon et al. is een hypothetisch model, maar 
toont veelbelovende resultaten.16 Tubectomie met hysterec-
tomie kwam er qua kosteneffectiviteit het beste uit vergele-
ken met hysterectomie alleen wat betreft het verlagen van 
het aantal ovariumcarcinomen. De NNT (273 tot 366) uit 
deze studie lijkt wellicht hoog, maar is vergelijkbaar met de 
NNT van 324 om één geval van cervixcarcinoom te voorkó-
men met de humaan papilloma virus vaccinatie.16

Meerdere auteurs pleiten er voor om niet alleen een tubecto-
mie te overwegen ten tijde van een hysterectomie, maar ook 
bij andere ingrepen in het kleine bekken zoals een sectio 
caesarea, urogynaecologische ingrepen,21 of zelfs een appen-
dectomie.16 Uiteraard geldt dit alleen voor vrouwen die over-
tuigd zijn dat ze geen kinderwens meer hebben. 
Ten aanzien van de invloed van een preventieve tubectomie 
op de ovariële reserve zou in ogenschouw genomen moeten 
worden dat ook een hysterectomie alleen hier invloed op 

alleen.9,17 In beide studies was het anti-müllerianhormoon 
(AMH) in zowel de controlegroep als de interventiegroep drie 
maanden postoperatief significant lager dan de preopera-
tieve waarde. Er werd bij de twee groepen geen verschil 
gevonden in de daling van het AMH.9,17 Sezik et al. deed een 
vergelijkbare studie met een follow up tot zes maanden. 
FSH, LH, oestradiol en ovariumvolume waren niet significant 
verschillend bij beide groepen; AMH werd niet onderzocht.10

Morelli et al. voerden een retrospectieve case-control-studie 
uit waar patiënten werden vergeleken die vanwege hevig 
menstrueel bloedverlies een totaal laparoscopische hysterec-
tomie met of zonder preventieve tubectomie ondergingen.18 
In de tubectomiegroep werden drie maanden postoperatief 
geen aanwijzingen gevonden voor vervroegde menopauze 
(uitkomsten: AMH, FSH, AFC, ovariumdiameter, peak systolic 
velocity in arteria ovarica). In een vervolgstudie werd onder-
zocht of het additioneel meenemen van de mesosalpinx een 
risico zou geven op vervroegde menopauze.19 Ook hier wer-
den drie maanden postoperatief geen aanwijzingen voor ver-
minderde ovariële reserve gevonden.19 
De groep van Venturella is de enige die de mogelijke lange-
termijneffecten van een preventieve tubectomie op de ovari-
ele reserve heeft onderzocht.20 Venturella et al. vergeleken 
FSH, LH, oestradiol, ovariumvolume en peak systolic velocity 
van 71 vrouwen die drie tot vijf jaar eerder een preventieve 
tubectomie ondergingen (lost to follow up: 7) met een con-
trolegroep van 652 gezonde vrouwen met intacte uterus en 
adnexa. Venturella et al. zagen geen verschil tussen beide 
groepen.20

Beschouwing
De huidige literatuur wijst in de richting dat het uitvoeren 
van een tubectomie beiderzijds ten tijde van een gynaecolo-
gische ingreep de kans op het krijgen van een ovariumcarci-
noom verlaagt. Op basis van de geïncludeerde meta-analyses 
lijkt de reductie 42 tot 49% te zijn met een NNT van 273 tot 
366. Dit is in lijn met verschillende studies die een relatie 
tussen sterilisatie en het voorkómen van ovariumcarcinoom 
aantoonden.4,5,13 Er lijkt op basis van de huidige literatuur 
geen nadelig effect te zijn op de ovariële functie, waarbij 
recent de mogelijke effecten zelfs tot vijf jaar na tubectomie 
zijn onderzocht. Behalve de studie van Kwon et al. gebaseerd 
op een hypothetisch cohort is er geen studie die specifiek 
keek naar het effect van een preventieve tubectomie ten 
tijde van een hysterectomie op het ovariumcarcinoom risico. 

Tabel 1. Pre- en postoperatief AMH

Auteur (publicatiejaar) Land Studie design n AMH verschil pre- en postoperatief*
(relatief en absoluut)

p-waarde

Interventie Controle

Song (2017) Zuid-Korea Gerandomiseerde studie 34 in elke groep 12,5% (0,8-60,9) 10.8% (6,9-27.4) p = 0,898

Venturella (2015) Italië Retrospectieve case-control 186 -0,09 (SD 0,22) -0,07 (SD 0,24) p = 0,54

Morelli (2013) Italië Retrospectieve case-control 158 -0,06 (SD 0,1) -0,08 (SD 0,1) p = 0,35

Findley (2013) VS Gerandomiseerde studie 30 in elke groep -0,07 (SD 0,9) -0,08 (SD 1,45) p = 0,98

Sezik (2007) Turkije Gerandomiseerde studie 12 in elke groep Niet onderzocht Niet onderzocht n.v.t.

*) Alle studies vergeleken preoperatief AMH met drie maanden postoperatief
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heeft: vrouwen na een hysterectomie zijn gemiddeld enkele 
jaren eerder postmenopauzaal.16,22

In dit literatuuroverzicht kozen we ervoor om de per- en 
postoperatieve complicaties van een tubectomie niet als 
derde uitkomstmaat mee te nemen, vanwege de limiet op 
het aantal woorden. Na het scannen van de literatuur lijken 
deze complicaties niet toe te nemen. Er werden geen ver-
schillen in de duur van de operaties of complicaties zoals 
bloedverlies gerapporteerd in de geïncludeerde studies.11,17 

Conclusie en aanbevelingen
Het uitvoeren van een tubectomie beiderzijds ten tijde van 
een gynaecologische ingreep lijkt de kans op een ovarium-
carcinoom later in het leven, te verlagen. Uiteraard dienen 
we ons te realiseren dat de voorafkans om ovariumcarci-
noom te ontwikkelen laag is in de algemene populatie 
(0,7%). Er wordt vooralsnog geen nadelig effect gezien van 
een preventieve tubectomie ten tijde van een hysterectomie 
op de ovariële functie. Samenvattend lijkt het gerechtvaar-
digd met uw patiënte de mogelijkheid tot een tubectomie 
beiderzijds te bespreken voorafgaand aan een ingreep in het 
kleine bekken zoals een hysterectomie. We baseren onze 
aanbevelingen op studies waar een tubectomie is toegevoegd 
aan een andere ingreep. Er is onvoldoende bewijs om een 
tubectomie geïsoleerd in de algemene populatie uit te voeren 
om ovariumcarcinoom te voorkomen. Zelfs bij vrouwen met 
een hoog risico (zoals draagsters van BRCA-1/2-genmutaties) 
wordt dit alleen nog in studieverband gedaan.23 De potenti-
ele voor- en nadelen van deze tubectomie beiderzijds ten 
tijde van een ingreep in het kleine bekken zullen moeten 
worden besproken om tot een definitief individueel beleid te 
komen en informed consent voor deze aanvullende ingreep 
te verkrijgen. De onderdelen die u mee kunt nemen in de 
counseling van deze patiënten zijn terug te vinden in tabel 2. 
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Tabel 2. Onderdelen mee te nemen in counseling van patiënten ten aanzien van het verrichten van een tubectomie 
beiderzijds ten tijde van een ingreep in het kleine bekken

1. Reductie op het ontstaan van ovariumcarcinoom wordt geschat op 42-49% in de gehele populatie (van populatierisico van 0,7% tot 70 jaar)

2. Op basis van de beschikbare literatuur is de number needed to treat 1 op 273 tot 366. 

3. Individuele parameters als leeftijd, pariteit, sterilisatie status en familieanamnese hebben invloed op bovenstaand percentage, waardoor een 

individueel percentage ten aanzien van reductie op ovariumcarcinoom moeilijk te geven is.

4. Voor zover bekend lijken er geen extra operatieve risico’s te ontstaan door het verwijderen van de tubae.

5. Tot vijf jaar na de ingreep lijkt er geen verhoogd risico op verminderde ovariële functie na preventieve tubectomie; de langetermijneffecten 

zijn tot nu toe slechts in één studie onderzocht.

6. Een geïsoleerde tubectomie ter reductie van het risico op ovariumcarcinoom wordt niet aanbevolen aangezien hier geen bewijs voor is.
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Samenvatting 
Gezien de hoge mortaliteit van het ovariumcarcinoom is er 
behoefte aan methoden om het ontstaan hiervan in de toe-
komst te voorkomen. Door het ontdekken van voorstadia 
van ovariumcarcinoom in het tubaire epitheel ontstond 
enkele jaren geleden de hypothese dat een tubectomie bei-
derzijds de incidentie van het ovariumcarcinoom zou kun-
nen verlagen. In dit artikel hebben we de meest recente 
literatuur over dit onderwerp samengevat. Een causaal ver-
band tussen een preventieve tubectomie en een vermin-
derde kans op ovariumcarcinoom is (nog )niet aangetoond. 
Wel concluderen we uit meerdere studies dat een preven-
tieve tubectomie de kans op het krijgen van een ovarium-
carcinoom met 42-49% zou kunnen verlagen met een NNT 
van 1 op 273 tot 366. Studies tot vijf jaar na een preventieve 
tubectomie laten vervolgens geen verhoogd risico zien op 
het verlies van ovariële functie door deze ingreep. Wij advi-
seren Nederlandse gynaecologen bovenstaande mee te 
nemen in de individuele counseling van hun patiënten ten 
aanzien van het uitvoeren van een preventieve tubectomie 
ten tijde van een gynaecologische ingreep in het kleine 
bekken.

Trefwoorden
preventieve tubectomie; ovariumcarcinoom; preventie

Summary
Given the high mortality of ovarian carcinoma preventive 
methods are needed. With the discovery of precursor 
lesions in tubal epithelium it is hypothesized that a prophy-
lactic salpingectomy might reduce the incidence of ovarian 
carcinoma. In this paper we discuss the most recent litera-
ture on this topic. A causal relationship could not be deter-
mined yet. However, we conclude from several studies that 
a prophylactic salpingectomy might reduce the risk on 
developing ovarian carcinoma with 42-49%, with a number 
needed to treat of 1 in 273-366. Studies with a follow up of 
five years after prophylactic salpingectomy showed no det-
rimental effect on ovarian function. We recommend Dutch 
gynecologists to take these considerations into account in 
discussion with their patients when gynecological proce-
dure will be performed. 
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prophylactic salpingectomy; ovarian cancer; prevention
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Op dit moment horen opportunistische salpingectomieën 
reeds tot de standaard zorg in onder andere Canada.5 Omdat 
de mortaliteit van het ovariumcarcinoom zeer hoog is, er 
voorlopig (nog) geen zicht is op een betere behandeling van 
deze vorm van kanker, en de resultaten uit de literatuur, 
zoals samengevat in het artikel van Aarts et al, laten zien dat 
een salpingectomie ten tijde van een hysterectomie een vei-
lige procedure is moeten patiënten die een hysterectomie 
ondergaan gecounseld worden over deze optie en adviseren 
wij de NVOG om de patiënten brochure over 'baarmoeder-
verwijdering bij goedaardige aandoeningen' aan te passen.
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Collega’s Aarts et al. laten in hun zeer complete overzichts-
artikel zien dat op basis van de huidige literatuur een bilate-
rale salpingectomie ten tijde van een hysterectomie op 
benigne indicatie een veilige ingreep lijkt te zijn. Het aantal 
geïncludeerde vrouwen in de aangehaalde gerandomiseerde 
studies is relatief laag, maar de uitkomsten komen overeen 
met de resultaten van de HYSTUB-studie (HYSterectomie met 
of zonder TUBectomie) die recent gepresenteerd zijn op het 
Doelencongres.1 Ook in deze Nederlandse studie kon er geen 
significant verschil in de verandering van de ovariële reserve 
worden aangetoond. Zoals in andere aangehaalde studies 
werd dit bepaald aan de hand van de AMH-concentratie, 
zowel voor als zes maanden na een hysterectomie met of 
zonder bilaterale salpingectomie. Daarnaast blijkt salpingec-
tomie niet te leiden tot een hogere peri- en postoperatieve 
morbiditeit. AMH is geen perfecte maat voor de ovariële 
reserve, maar is op dit moment wel de best beschikbare 
optie.2 Langdurige follow up na een hysterectomie met sal-
pingectomie om te onderzoeken of deze vrouwen prematuur 
postmenopauzaal worden is de gouden standaard, maar is 
lastig. Om hierop een beter antwoord te geven, zal in de stu-
die die wij willen gaan uitvoeren, tijdens een sterilisatie een 
bilaterale salpingectomie worden verricht in plaats van rin-
gen, Filshie clips of coagulatie. Dit betekent dat in deze TUB-
STER-studie naast AMH-bepalingen tevens een langdurige 
follow up noodzakelijk is.

Of salpingectomie het optreden van (hooggradige) ovarium-
carcinoom inderdaad significant doet afnemen, is nog niet 
bewezen. Zoals Aarts et al aangeven bestaan er nog geen 
prospectieve, maar alleen retrospectieve studies op dit 
gebied. De paradigmashift die is geïnitieerd door het bestu-
deren van adnexen (ovarium én tuba) van vrouwen met een 
hoog risico op ovariumcarcinoom door een BReast CAncer 1 
of BRCA2-gen-kiembaanmutatie heeft er toe geleid dat nu 
verondersteld wordt dat alle, zowel hereditaire als sporadi-
sche, hooggradige sereuze ovariumcarcinomen ontstaan in 
de tuba. Hiervoor is wel indirect bewijs, maar even zo goed 
zouden deze tumoren hun oorsprong kunnen vinden in het 
secundaire Mülleriaanse systeem (overblijfselen van de buis 
van Müller), het ovariumoppervlakte-epitheel,3 of zelfs het 
endometrium.4 Daarom zal in de TUBSTER-studie tevens 
onderzocht worden of de incidentie van het hooggradig 
sereus ovariumcarcinoom daadwerkelijk afneemt bij een ste-
rilisatie door middel van bilaterale tubectomie. Omdat de 
incidentie van het ovariumcarcinoom laag is zullen (prospec-
tief) ook patiënten geïncludeerd worden die een hysterecto-
mie met tubectomie hebben ondergaan. 

Commentaar op 'Preventieve tubectomie de kans op ovariumcarcinoom te 
reduceren' 

dr. J.M.J. Piek   oncoloog
L.A.M. van Lieshout   semi-arts
Beide afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Catharina ziekenhuis Eindhoven
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Buikpijn van een uterus die er niet is… 

drs. R. Mooij   AIOS gynaecologie, MMC, Veldhoven
dr. Erik Boss   gynaecoloog, MMC, Veldhoven

Bij het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 
(MRKH) is er sprake van congenitale afwezigheid van de 
vagina. Meestal is er ook sprake van cervicale en ute-
riene agenesie. Dit ten gevolge van malformatie van de 
Müllerse strengen. Wij beschrijven een casus van een 
patiënte met het MRKH-syndroom die zich meldde met 
acute buikpijn waarbij een meer zeldzame oorzaak werd 
gevonden dan de hoog in de differentiaaldiagnose 
staande torsie van een adnexcyste. 

Patiënt A, een 49-jarige vrouw, werd vanaf de spoedeisende 
hulp doorverwezen in verband met acute buikpijn. Deze was 
sinds die ochtend snel progressief en was het hevigst rechts 
in de onderbuik. Daarnaast had zij al enige maanden een 
zwelling in de onderbuik bemerkt en was hierbij ook 7 kg 
afgevallen. Patiënte was misselijk en had gebraakt. Ze was 
nooit geopereerd en gebruikte geen medicijnen. In Polen, 
waar patiënte was opgegroeid, was in het verleden een aan-
legstoornis van de baarmoeder of eierstokken vastgesteld, 
dit was niet geheel duidelijk. Ze had nooit gemenstrueerd en 
was para 0.
Wij zagen een pijnlijke patiënte met een soepele buik. Er 
was sprake van een normaal vrouwelijke habitus met nor-
male genitalia externa. Bij bimanueel onderzoek werd een 
vast-elastische mobiele en gladwandige zwelling tot drie vin-
gers onder de navel gevonden. Bij vaginaal toucher bleek 
een ondiepe vagina slechts voor enkele centimeters toegan-
kelijk. Echografisch onderzoek toonde een wisselend echo-
gene structuur, deels transoon, deels echodens. Er werd 
geen vrij vocht intra-abdominaal gezien. Laboratoriumonder-
zoek liet geen tekenen van infectie zien en een hemoglobine 
van 8,9 mmol/L. Het CA-125 was 17 kU/L.
Differentiaaldiagnostisch werd met name gedacht aan een 
torsie van een adnex cyste (meest waarschijnlijk fibroom of 
dermoïd op basis van de echografie) bij een patiënte met het 
syndroom van MRKH. Er was een lage tot geen verdenking 
op maligniteit. Gezien de twijfel over de voorgeschiedenis 
werd voorafgaand aan de operatieve ingreep nog wel tot 
aanvullende beeldvorming in de vorm van een CT-scan 
besloten. Deze toonde een niet nader te karakteriseren over-
wegend solide massa in het kleine bekken met hier tegenaan 
een meer cysteuze component. De normale architectuur van 
uterus en rechter adnex was niet herkenbaar. De nieren en 
ureteren waren normaal aangelegd. De radioloog beschreef 
dat in het kader van een syndroom van Mayer-Rokitansky 
een uterusmyoom minder waarschijnlijk leek.
Besloten werd tot een laparotomie vanwege de verdenking 
op een torsie van een adnextumor, dan wel van een myoom 
uitgaande van een rudimentaire uterushoorn. Na openen van 

de buik werd bij inspectie een getordeerde solide massa in 
de rechter onderbuik gezien, die na detorsie het meest leek 
te passen bij een leiomyoom adhaesief met het rechter 
adnex waar een gezwollen tuba en ischaemisch ovarium her-
kenbaar waren (figuur 1 en 2). De massa werd in toto met 
het adnex verwijderd na lokalisatie van ureteren en vagina-
top. Bij het linker adnex werd een vast elastische para-
tubaire zwelling van 0,5 cm waargenomen en separaat ver-
wijderd met behoud van het linker ovarium. 
Het post-operatieve beloop werd gecompliceerd door een 
daling van het hemoglobine tot 5,2 mmol/L door een fors 
subcutaan hematoom en tevens obstipatie, waarvoor ferrofu-
maraat en macrogol. Verder was het herstel ongestoord en 
kon zij na enkele dagen in goede conditie met ontslag.
Pathologisch- anatomisch onderzoek liet een degeneratief 
leiomyoom van 12 x 9 cm zien met een oedemateuze rechter 
tuba. Het rechter ovarium bevatte een simpele cyste en had 
veranderingen passend bij een torsie. Geen maligniteit. Geen 
endometrium. De afwijking van het linker adnex bleek een 
leiomyoom te zijn.

Beschouwing
Vaginale agenesie, ook bekend als Müllerian aplasia en het 
syndroom van MRKH, is de term voor aangeboren afwezig-
heid van de vagina als gevolg van agenesie of hypoplasie van 
de Müllerse strengen (respectievelijk klassieke of partiële 
MRKH). De onderliggende etiologie is onbekend. De ovaria 
zijn meestal normaal aangelegd, maar bevinden zich soms 
wel buiten het bekken.1 Meestal wordt gedacht dat deze 
vrouwen geen uterus hebben maar bij 25% van de vrouwen 
met dit syndroom worden holle overblijfselen van Müllerse 
buizen aangetroffen.1 Urologische afwijkingen komen in 
25-50% van de gevallen voor, skeletafwijkingen tot 15% en in 
zeldzame gevallen doofheid.2-4 De incidentie wordt geschat 
op maximaal 1 : 5.000 vrouwen.4

Deze vrouwen hebben een normaal vrouwelijke karyotype 
en ovariële functie en ontwikkelen dus normale secundaire 
geslachtskenmerken. De klacht die meestal leidt tot de diag-
nose MRKH is primaire amenorroe. Cyclische buikklachten 
kunnen optreden doordat er naar schatting bij 10% van de 
vrouwen een uterus met endometrium is aangelegd waar-
door een hematocolpos, hematometrum, hematosalpinx of 
endometriose op kan treden. Bij lichamelijk onderzoek 
wordt een hymenaalring gevonden met daarachter een 
ondiepe vagina. Met echografie kunnen de ovaria in beeld 
worden gebracht evenals de urinewegen. Functioneel endo-
metrium kan op een MRI-scan zichtbaar gemaakt worden. 
Laparoscopie is aangewezen als beeldvorming onduidelijk is 
of als er klachten zijn.5 Met behulp van pelottes kan in meer 
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dan 90% van de vrouwen een functionele vagina worden 
gecreëerd. Er bestaan ook verschillende vormen van chirur-
gie om een neovagina te maken. Alleen via hoogtechnolo-
gisch draagmoederschap is voortplanting mogelijk, zonder 
overerving van de aandoening.6

In de literatuur zijn sinds 1977 ongeveer twintig gevallen 
beschreven van patiënten met leiomyomen.7,8 Hiervan was 
er viermaal sprake van een torsie.9 Beeldvorming pre-opera-
tief was vaak inconclusief, dus het is belangrijk patiënten 
vooraf te counselen over de kans op hysterectomie en 
ad nexectomie. Gezien de kans op torsie moet een electieve 
operatie overwogen worden indien bij een asymptomatische 
patiënte de diagnose leiomyoom gesteld wordt.7,9

Conclusie
Bij vrouwen met het syndroom van MRKH kan er sprake zijn 
van een deels aangelegde uterus waarin leiomyomen kunnen 
ontstaan (partieel MRKH). Bij acute buikpijnklachten bij 
MRKH met verdenking op een torsie moet naast de diagnose 
adnex torsie ook de diagnose getordeerd leiomyoom over-
wogen worden. 
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Figuur 1. Gedetordeerd leiomyoom (1) met herkenbaar 
ovarium (2) en tuba (3) met fimbriële uiteinde

Figuur 2. Leiomyoom (1) adhesief aan vaginatop (2) en 
herkenbaar gestuwd adnex (3) na detorsie

Summary
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome refers to con-
genital absence of the vagina due to agenesis of hypoplasia 
of the Mullerian duct system, typically without a uterus. 
We describe a case of a 49-year old woman with acute 
abdominal pain, which was caused by torsion of a myoma 
rising from a rudimentary uterine horn. Up to 25% of the 
women with this disorder has (a part of) a uterus and up to 
10% functioning endometrium. This has to be taken into 
account in the differential diagnosis of abdominal pain with 
women with this syndrome. 

Keywords
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome, leiomyoma, 
uterine remnant
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Het MRK-syndroom is een relatief zeldzame afwijking. Het 
voorkomen van myomen in de rudimentaire uterusknoppen 
is nog zeldzamer (fig. 1). En torsie van een dergelijk myoom 
is bijna nooit beschreven. In die zin is deze casus zeker het 
publiceren waard.
De auteurs melden dat de incidentie van het MRK-syndroom 
1:5000 is. Dit getal wordt inderdaad het meest genoemd in 
de literatuur. Dat wil zeggen dat er in Nederland 1700 MRK-
patiënten zouden zijn. Andere auteurs schatten de incidentie 
van 1:4000 tot 1:10.000.1 In het laatste geval zouden er 850 
MRK-patiënten in Nederland zijn. Ook dat lijkt mij alsnog 
een hoog getal.
De auteurs stellen dat er 'meestal ook sprake is van een cer-
vicale en uteriene agenesie'. Als wij spreken over het syn-
droom zoals beschreven werd door A. Mayer, K. von Roki-
tansky en H. Küster dan is sprake van een agenesie of 
hypoplasie van uterus en cervix. Zijn deze wél aanwezig kan 
mijns inziens niet van het MRK-syndroom gesproken wor-
den, maar van een aplasie van de vagina.
Als gezegd wordt dat MRK-patiënten cyclische buikklachten 
hebben op basis van hematokolpos of hematometra, ver-
moed ik dat betrokken vrouwenartsen hier moeite mee kun-
nen hebben. Bij het MRK-syndroom is er een fusie- en kana-
lisatiestoornis van de strengen van Müller. Aangezien de 

Commentaar bij 'Buikpijn van een uterus die er niet is…
dr. W.N.P. Willemsen

Fig. 3 Uterusknop met bloed.

Fig. 2 Uterusknoppen met holtevorming.

Fig. 1 Myoom uitgaande van linker uterusknop.

Reactie van de auteurs, Rob Mooij en Erik Boss

Wij willen dr. Willemsen danken voor zijn waardevolle aanvulling op ons artikel. Wij willen kort inhoudelijk reageren op 
twee punten; de incidentie en terminologie. Wat betreft de incidentie van het syndroom van MRKH  wordt in de meeste 
internationale literatuur verwezen naar de studie van Evans et al.  en deze hebben wij aangehouden. Inderdaad lijkt deze 
incidentie in de gerefereerde studie hoger dan de praktijk doet vermoeden. Ook voor de terminologie hebben wij gepro-
beerd de internationaal gehanteerde termen te gebruiken. Hier zijn de toevoegingen van Willemsen eveneens verhelde-
rend. De onduidelijkheid over hoe overblijfselen van de Müllerse strengen en eventueel aanwezig endometrium/bloed 
genoemd moeten worden onderstreept overigens wel fraai de boodschap van onze casus namelijk de onbekendheid van 
de wisselende uitingen van het MRKH syndroom.

klassieke MRK-patiënt een aplasie van de vagina heeft, kan 
er derhalve geen hematokolpos zijn. Ook is er een aplasie of 
hypoplasie van de uterus, zodat er geen echt hematometra 
is. In de praktijk kun je wel groepen endometriumcellen vin-
den in de rudimentaire uterusknoppen, die zelfs soms aan-
leiding geven tot holtevorming (fig. 2 en 3). Maar met echo-
scopie, CT-scan of MRI worden deze afwijkingen zelden of 
nooit gezien. Ondergetekende heeft 254 MRK-patiënten 
gekend en bij 20% werden de uterusknoppen verwijderd 
vanwege cyclische buikklachten. Op de MRI hebben wij 
nooit afwijkingen gezien. Echter met een 'ouderwetse' BTC 
werd aangegeven dat er buikpijn klachten waren tijdens de 
'menstruatie-periode'.
Bij voortplanting wordt gesproken over hoogtechnologisch 
draagmoederschap2, maar in deze tijd mag ook niet ontbre-
ken de uterustransplantatie.3
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van de patiënt voldaan worden? Patiënttevredenheid wordt 
immers voor een groot deel bepaald door beschikbaarheid 
van de EDA. En welke factoren bepalen de wachttijd? 

In 2015 bevielen 2179 vrouwen in MMC onder leiding van 
tweedelijns zorgverleners, hiervan ondergingen 289 vrouwen 
een primaire sectio caesarea. Van de 1890 (intentie tot) vagi-
nale baringen kregen 992 vrouwen (52,4%) EDA.11

Eén van de kwaliteitsindicatoren is 24/7-beschikbaarheid 
van EDA. Echter er is geen termijn aangegeven waarbinnen 
een EDA geplaatst dient te worden. Via eerstelijns-
verloskundigen vernamen wij dat vrouwen vonden dat het 
lang duurde eer zij de ruggenprik toegediend kregen. Dit was 
de aanleiding voor ons onderzoek.
In dit onderzoek hebben wij de tijdsspanne bestudeerd tus-
sen de vraag van de barende vrouw om een EDA en het 
daadwerkelijk plaatsen van de epiduraalkatheter door de 
anesthesist in ons ziekenhuis. 

Methoden
Voor dit onderzoek werden prospectief de relevante gege-
vens verzameld van alle vrouwen die tijdens de bevalling 
een EDA hebben gekregen in Máxima Medisch Centrum 
(MMC) in de maanden maart, april en mei 2016.

Proces
In het proces van het verzoek om pijnstilling van de barende 
en de daadwerkelijke plaatsing van de epiduraalkatheter 
door de anesthesist zijn zeven stappen te beschrijven. 

1. Vraag om pijnstilling
Een barende kan zich, op het moment van haar verzoek om 
pijnstilling, thuis of in het ziekenhuis bevinden. Zij kan op 
dat moment onder begeleiding zijn van de eerstelijns- of van 
de tweedelijnszorgverlener.

2. Overdracht van eerste naar tweede lijn
Een barende die onder de zorg van de eerstelijnsverloskun-
dige is, moet voor medicamenteuze pijnbestrijding worden 
verwezen naar de tweedelijnszorgverlener.

In Nederland is de vraag naar pijnbestrijding tijdens de 
bevalling de afgelopen jaren fors gestegen. In 2003 had 
9,6% van alle barenden epidurale analgesie tijdens de 
ontsluitingsperiode, hiervan was 7,1% primipara en 2,5% 
multipara. In 2009 had 13,9% van alle barenden epidu-
rale analgesie tijdens de ontsluiting, 10,1% primipara en 
3,8% multipara.1,2 In 2015 beviel in Nederland (eerste en 
tweede lijn) één op de vijf vrouwen met epidurale anal-
gesie tijdens de ontsluitingsperiode.3

De meeste barenden (80-90%) ervaren op enig moment veel 
pijn tijdens de partus.4-7 Deze pijn wordt door zwangeren 
nog steeds vaak onderschat, zoals blijkt uit een gepubli-
ceerde systematische review waarin wordt beschreven dat er 
een groot gat gaapt tussen enerzijds de verwachtingen van 
zwangeren over de te verwachten pijn tijdens de bevalling 
en anderzijds de daadwerkelijke ervaringen.8 In 2008 ver-
scheen de multidisciplinaire richtlijn ‘Medicamenteuze pijn-
behandeling tijdens de bevalling’.9 In deze richtlijn zijn o.a. 
de volgende drie aanbevelingen opgenomen: 
–  Hoge pijnscores van zowel primiparae als multiparae 

rechtvaardigen de beschikbaarheid van adequate pijnbe-
handeling tijdens de bevalling voor zowel primiparae als 
multiparae. 

–  Iedere vrouw dient tijdens de zwangerschap geïnformeerd 
te worden over de mogelijkheden van pijnbehandeling tij-
dens de baring. 

–  Iedere barende vrouw dient op haar verzoek een adequate 
vorm van pijnbehandeling aangeboden te krijgen.

Tijdens de baring is epidurale analgesie (EDA, ruggenprik) 
een effectievere vorm van pijnbehandeling dan systemische 
opiaattoediening (pethidine) en andere niet-epidurale metho-
den.10

De epidurale pijnbestrijding wordt door een anesthesioloog 
gegeven. In sommige ziekenhuizen gebeurt dit op de verlos-
kamer, in andere ziekenhuizen bij de operatiekamer. Aan het 
verzoek om pijnstilling moet op een medisch verantwoorde 
wijze worden tegemoetgekomen; het is een proces van 
samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, ver-
pleegkundigen, anesthesiologen en OK-personeel.
Wat betekent dit voor de organisatie van de pijnbehandeling 
tijdens de partus? Hoe snel kan in de praktijk aan de wens 

In Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Wachttijden bij epiduraal analgesie
durante partu
L.J.G. Jongmans   klinisch verloskundige MMC, Veldhoven 
dr. P.J. van Runnard Heimel   gynaecoloog-perinatoloog MMC, Veldhoven 
dr. D.B.P.C.M. van de Ven   anesthesioloog MMC, Veldhoven 
J. Oudenaarden   eerstelijnsverloskundige Eindhoven
dr. C.J. Verhoeven   o.a. klinisch verloskundige MMC, Veldhoven.

Fig. 3 Uterusknop met bloed.
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3: Beoordeling door tweedelijnszorgverlener
Nadat de zorg voor de barende is overgedragen aan de 
tweede lijn, wordt allereerst een CTG (cardiotocograaf) aan-
gesloten om de foetale conditie en de weeënactiviteit gedu-
rende (tenminste) 30 minuten te beoordelen. Een digitale 
vragenlijst wordt ingevuld met vragen over de gezondheid en 
maternale parameters zoals bloeddruk, pols en temperatuur 
worden gemeten. Ook wordt de vrouw geïnformeerd over de 
risico’s en mogelijke bijwerkingen van epidurale analgesie. 
In het VSV is afgesproken dat iedere zwangere, of zij nu in 
de eerste of in de tweede lijn onder zorg is, de patiëntenfol-
der over pijnstilling al tijdens de zwangerschap krijgt en dat 
er mondeling toelichting wordt gegeven. Op het moment dat 
de vraag EDA daadwerkelijk gesteld wordt, worden nog-
maals de voor- en de nadelen besproken.
Er wordt een infuus ingebracht en er wordt bloed afgenomen 
ter bepaling van bloedgroep, Rhesusfactor en het Hemoglo-
bine-gehalte. Tevens wordt een uitwendig zwangerenonder-
zoek uitgevoerd om de ligging, de grootte en de indaling van 
het kind te bepalen. Daarna wordt een vaginaal toucher ver-
richt om de actuele situatie van de voortgang van de baring 
vast te stellen.

4. Aanmelding bij de OK
Als alle patiëntgegevens verzameld zijn en de vrouw infor-
med consent heeft gegeven, worden door de dienstdoende 
assistent-gynaecologie de anesthesist en de OK-planner 
gebeld met de vraag om een epiduraalkatheter te plaatsen 
en om een indicatie te geven van de geschatte wachttijd.

5. Oproep vanuit OK aan kraamsuites
Op de recovery moet de procedure worden ingepland tussen 
alle andere activiteiten door. Of en hoeveel vrouwen een epi-
duraal wensen is nooit vooraf in te schatten. Er kan dus geen 
sprake zijn van een planning. Zodra het bericht is gekomen 
dat de barende naar de recovery gebracht kan worden, 
wordt zij aangesloten aan het mobiele CTG-apparaat waar-
door de registratie van de foetale hartfrequentie ook tijdens 
het transport naar de OK gewaarborgd is. 

6. Aankomst op het OK-complex
Het OK-complex bevindt zich in de nabijheid van de kraam-

suites op dezelfde etage. De barende wordt overgeplaatst 
naar de recovery waar een vaste plaats is met benodigde 
apparatuur zoals een vaste cardiotocograaf.

7. Start procedure
Eenmaal gearriveerd op de recovery worden de incheck-
procedures gevolgd, de meetapparatuur wordt aangesloten 
(maternale pols, bloeddruk, O2-saturatie en de CTG) en dan 
kan de epiduraal geprikt worden.

Resultaten
In de onderzoeksperiode van 1 maart 2016 tot en met 31 mei 
2016 bevielen 516 vrouwen in MMC waarvan 87 vrouwen 
middels een primaire (geplande) sectio caesarea. 164 van de 
overige 429 vrouwen bevielen zonder pijnstillingswens; 
265 vrouwen (61,8%) hadden een verzoek om pijnstilling bij 
een (intentie tot) vaginale baring. In 241 gevallen werd er 
besloten tot EDA en 24 keer voor remifentanil.
Bij tien vrouwen vorderde de baring zo snel dat het toedie-
nen van epidurale analgesie niet meer mogelijk was. Van 
11 vrouwen was de verslaglegging onvoldoende om mee te 

Vraag om EDA

N-241

Exclusie n=21

– te snel bevallen n=10

– onvoldoende verslaglegging n=11

Te analyseren casus:

n=220

Eerstelijnszorgverlener is

hoofdbehandelaar op moment 

pijnstillingsverzoek

n=54

Tweedelijnszorgverlener is

oofdbehandelaar op moment 

pijnstillingsverzoek

n=166

Figuur 1. Flowchart

Figuur 3. Tijdsspanne tussen stap 1 en stap 7: vraag 
pijnstilling wanneer de barende reeds onder tweedelijnszorg 
is tot de start van de procedure op de OK.

Figuur 2. Tijdsspanne tussen stap 1 en stap 7: vraag om 
pijnstilling in eerste lijn en start procedure epiduraal op OK.
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Beschouwing
Uit ons onderzoek blijkt dat het realiseren van een ruggen-
prik bij een vrouw in partu een proces is dat bestaat uit vele 
stappen waarbij verschillende disciplines betrokken zijn.
Dit proces moet zorgvuldig verlopen om de ruggenprik op 
een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. We zagen in 
ons onderzoek dat bij vrouwen die op het moment van vra-
gen naar pijnstilling tijdens de bevalling onder eerstelijnszorg 
waren, het gemiddeld 96 minuten duurde voordat zij daad-
werkelijk de EDA geprikt kregen. Bij vrouwen onder zorg van 
de tweedelijn duurde het gemiddeld 58 minuten. Verder valt 
op dat de wachttijd op een EDA tijdens kantooruren signifi-
cant langer is dan buiten kantooruren. De drukte op OK op 
werkdagen, met verschillende lopende OK-programma’s, 
speelt hierbij waarschijnlijk een rol.

De Ravel-studie, een onderzoek naar de ervaring met pijnstil-
ling van remifentanil versus epiduraal analgesie uitgevoerd 
in Nederlandse ziekenhuizen bij zwangeren die onder zorg 
van de tweede lijn waren, geeft een vergelijkbaar resultaat: 
55 minuten (spreiding 32-80 minuten).12 Een tweede Neder-
landse studie, verricht bij vrouwen die tijdens de zwanger-
schap in de eerste lijn onder controle waren, liet een gemid-
delde wachttijd op een epiduraal zien van 58 minuten.13 
Hierbij moet opgemerkt worden dat op het moment van de 
pijnstillingswens 63% van de vrouwen onder zorg was van 
een tweedelijnshulpverlener.

De meeste vrouwen (bijna 80%) beginnen aan de bevalling 
met het voornemen geen pijnstilling te willen.14 Het lijkt alsof 
sommige vrouwen het vragen om pijnstilling als een neder-
laag ervaren en zij daarom die vraag (zo lang mogelijk) uit-
stellen. Is eenmaal de wens voor pijnstilling geuit, ziet de 
barende die vraag graag zo snel mogelijk gehonoreerd.

Bij het proces van het realiseren van een ruggenprik zijn ver-
schillende disciplines betrokken. Het is zelden een procedure 

nemen in de analyse. Uiteindelijk zijn de gegevens van 
220 vrouwen meegenomen in de analyse (zie figuur 1). 
We hebben gekeken naar de tijdspanne bij vrouwen die door 
de eerstelijnsverloskundige durante partu verwezen werden 
wegens pijnstillingswens (n=54) en naar de tijdspanne bij 
vrouwen die om pijnstilling vroegen terwijl zij al onder twee-
delijnszorg waren (n = 166). Om een betrouwbare weergave 
van de verdeling van de data te geven is gebruik gemaakt 
van een boxplot.

Figuren 2 en 3 geven de totale tijdspanne aan tussen de 
vraag om EDA en het daadwerkelijk plaatsen van epiduraal-
katheter. Deze tijdspanne was bij vrouwen in de eerste lijn 
gemiddeld 96 minuten (spreiding 25 tot 225 minuten). Voor 
de vrouwen die al onder de zorg van de tweede lijn vielen 
was de gemiddelde duur tussen verzoek om pijnstilling en 
het plaatsen van de epiduraalkatheter 58 minuten (spreiding 
12-195 minuten); een statistisch significant verschil van 
38 minuten (p=0,000).
Wanneer de barende zich thuis bevond op het moment dat 
zij haar wens tot pijnstilling uitte (n=30), dan duurde de 
gehele procedure gemiddeld 106 minuten. In het geval dat de 
barende al voor een poliklinische bevalling in MMC was 
(n=24), is dit 77 minuten (p=0,016). Gemiddelde wachttijd 
van vrouwen die onder zorg van de tweede lijn waren 
(gemiddeld 58 minuten) en die van vrouwen die voor een 
poliklinische baring al in MMC waren (77 minuten) ver-
schilde eveneens significant van elkaar (p=0,000).

In bovenstaande tabellen is de gemiddelde duur aangegeven 
van de tijdspannes tussen de verschillende stappen.
Binnen kantooruren (ma-vrij van 8.00-17.00 uur, n=69) is de 
gemiddelde wachttijd (van vraag naar start procedure) 
75 minuten. Buiten kantooruren (za en zo en ma-vrij 17.00-
8.00 uur N=151) is dat 63 minuten. Een statistisch significant 
verschil van 12 minuten (p=0,023).

Tabel 1. Tijd tussen de stappen bij vrouwen die bij wens pijnstilling onder zorg waren van de 1elijnsverloskundige 

stappen Proces Gemiddelde duur in minuten (spreiding)

Tijd tussen stap 1- stap 2 Vraag en overdracht 28 (0-90)

Tijd tussen stap 2- stap 3 Overdracht 1e lijn naar beoordeling 2e lijn 15 (0-75)

Tijd tussen stap 3- stap 4 Beoordeling en aanmelding 9 (0-50)

Tijd tussen stap 4- stap 5 Aanmelding en oproep 28 (0-225) 

Tijd tussen stap 5- stap 6 Oproep en aankomst OK 10 (1-39)

Tijd tussen stap 6- stap 7 Aankomst OK en start procedure 6 (0-25)

Tabel 2. Tijd tussen de stappen bij vrouwen die bij wens pijnstilling onder behandeling waren van de 2e lijn

stappen proces Gemiddelde duur in minuten (spreiding)
Tijd tussen stap 1- stap 3 vraag en beoordeling 3 (0-75)

Tijd tussen stap 3- stap 4 Beoordeling en aanmelding 8 (0-75)

Tijd tussen stap 4- stap 5 Aanmelding en oproep 29 (0-172)

Tijd tussen stap 5- stap 6 Oproep en aankomst OK 10 (0-38)

Tijd tussen stap 6- stap 7 Aankomst OK en start procedure 8 (0-61)
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die gepland kan worden en moet dus altijd ‘tussendoor’ 
geregeld en georganiseerd worden. Bovendien dient de 
zwangere gecounseld te worden over de voor- en nadelen 
van epidurale analgesie. Het is geen risicoloze ingreep en om 
het risico zo klein mogelijk te houden, moet er voor het prik-
ken van de epiduraal een aantal procedures gevolgd worden. 
Deze procedures werken vertragend maar zijn noodzakelijk 
voor de veiligheid van de barende en haar ongeboren kind.
In vergelijking met een poliklinische bevalling duurt het bij 
een geplande thuisbevalling langer om aan de pijnstilling-
wens van de patiënte te voldoen. Na overdracht wegens pijn-
stillingswens van de eerste naar de tweede lijn is tenminste 
30 minuten cardiotocografie nodig om de foetale conditie te 
monitoren. Voordat de barende aangemeld kan worden bij 
de anesthesie zal een klinisch verloskundige of een arts met 
een uitwendig zwangerenonderzoek en een inwendig onder-
zoek de vordering van de baring bepalen. De anamnese 
moet afgenomen worden om te bepalen of er contra-indica-
ties bestaan voor een ruggenprik. Dit verklaart het verschil 
in wachttijd tussen de eerste- en de tweedelijnsbarenden. 
Onze studie heeft de gegevens van alle zwangeren met ver-
vulde pijnstillingswens in de onderzoeksperiode kunnen 
bestuderen. De kans op een inclusiebias is daardoor klein. 
Bij een vlotte (thuis)partus is het mogelijk dat de hulpverle-
ner niet aan de pijnstillingswens van de zwangere in partu 
kan voldoen. Er kan daarom geen uitspraak gedaan worden 
over het aantal zwangeren van wie de pijnstillingswens niet 
gehonoreerd werd.

Met de resultaten van dit onderzoek kan de zwangere beter 
worden voorgelicht over de wachttijden voor een ruggenprik 
zodat zij weet wat ze kan verwachten. Daarnaast zal met 
deze resultaten worden bekeken waar mogelijk tijdswinst te 
behalen valt. Gezien de wachttijd van 1 tot 1,5 uur met pijn 
die wordt omschreven als de 'ergst denkbare', is het onze 
plicht om te zoeken naar mogelijkheden om dit proces vlot-
ter te laten plaatsvinden. Dit onderzoek naar de tijdspannes 
tussen de verschillende stappen die genomen moeten wor-
den bij de vraag om EDA geeft inzicht in de mogelijkheden 
om deze tijdsduur zoveel als kan te bekorten.

Een mogelijkheid om de tijdsduur tussen vraag om EDA en 
de daadwerkelijke plaatsing van de EDA zou zijn als de aan-
vraag voor een EDA door klinisch verloskundigen gedaan zou 
kunnen worden; op dit moment gaat de aanvraag altijd via 
de dienstdoende assistent. Dat scheelt een overlegmoment 
en kan op die manier tijd besparen.

Voor de barende zou het een voordeel zijn om het plaatsen 
van de ruggenprik altijd op de kraamsuites te laten plaats-
vinden. Zij hoeft dan niet puffend over de gang en haar part-
ner is bij de procedure aanwezig. Het effect hiervan op de 
wachttijd is echter onbekend.
Tenslotte kunnen de gegevens uit ons onderzoek als kwali-
teitsindicator gebruikt worden, informatie die relevant is 
voor de patiënten, het ziekenhuis, de hulpverleners en de 
zorgverzekeraars.

Samenvattend moet binnen ons VSV een vrouw met pijnstil-
lingwens tijdens de bevalling gemiddeld 96 minuten wachten 
op een epiduraal als zij onder begeleiding was van de eerste-
lijns verloskundige (106 min als de barende zich thuis 
bevond op het moment van de pijnstillingswens en 77 minu-
ten indien de barende zich reeds met haar verloskundige in 
het ziekenhuis was voor een poliklinische partus), en 
58 minuten wachten hierop als zij onder begeleiding was 
van de tweedelijnsverloskundige of gynaecoloog. Aangezien 
baringspijn wordt omschreven als de ergst denkbare, is het 
onze plicht om te zoeken naar mogelijkheden om dit proces 
vlotter te laten plaatsvinden.

Met dank aan alle collegae op de kraamsuites van MMC voor 
het gedetailleerd bijhouden van de gegevens die noodzake-
lijk waren om dit onderzoek te doen.
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Samenvatting
In dit onderzoek onderzochten wij de wachttijd tussen de 
vraag om pijnstilling van de barende en het daadwerkelijk 
starten van de procedure. We hebben de tijden van de ver-
schillende fases (vraag, overdracht, aanmelding bij anesthe-
sie, oproep om naar de OK te komen, aankomst OK en 
daadwerkelijke start van de procedure) bestudeerd.
Was de barende onder eerstelijnszorg was de wachttijd 
gemiddeld 96 minuten. Was de barende reeds onder 
behandeling van de tweede lijn bedroeg de wachttijd 
gemiddeld 58 minuten.
De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de voorlich-
ting aan zwangeren en geven inzicht waar die wachttijd 
bekort kan worden.

Trefwoorden
Wachttijden, epiduraal analgesie, durante partu, eerste lijn, 
tweede lijn

Summary
In this study we investigated the waiting time between the 
request for pain relief during childbirth and the actual start 
of the epidural procedure. We studied the length of time of 

the different periods (question, transfer, examination, regis-
tration at analgesia, call to come to the OR, OR arrival and 
actual start of the procedure) 
For women under primary care the waiting time was an 
average of 96 minutes; already in the hospital under sec-
ondary care the waiting time was an average of 58 min-
utes.
The results can be used for informing pregnant women and 
give possibilities to search for opportunities to shorten the 
waiting time.

Keywords
Waiting time, epidural analgesia, midwife led care, 
obstetric led care
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Mieke Kerkhof

Dames, let op de bel s.v.p.
Als ik ’s morgens naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis fiets, passeer ik de Zuid Willemsvaart. De brug staat nooit 
meer open, want vanaf Berlicum wordt dit kanaal tegenwoordig langs de oostkant van ‘s-Hertogenbosch naar 
de Maas geleid. Koningin Maxima heeft haar naam aan deze nieuwe waterweg geschonken. Nimmer rinkelt er 
in het centrum van de stad nog een bel, als aankondiging dat de slagbomen weer opengaan.
Direct voorbij de brug bevindt zich de huisartsenpraktijk van de gebroeders Mensen. Op het tijdstip van mijn 
fietstocht, zo tegen 07.45 uur, staan daar reeds drommen mensen. Onze arme amices hebben om 08.00 uur al 
een fikse wachttijd. 

Mijn spreekuur loopt ook altijd flink uit. Ik weet niet hoe u er mee omgaat, maar ik ervaar het als een eeuwig 
durende hete adem in mijn nek. In de jaren 90 leerde ik van Wout Huisman, mijn chef de policlinique in het 
toenmalige Dijkzigt Ziekenhuis, dat je nooit moet uitstralen dat je het druk hebt. Integendeel, hoe meer wacht-
tijd er is, hoe verder je achteruit moet leunen, suggererend dat je zeeën van tijd hebt. Dan heb je ze het snel-
ste de deur uit, die patiënten. Zwangeren geen hand geven, meteen aan de bloeddrukmeter slingeren en 
alleen gesloten vragen stellen, dat is de truc. En vooral niet vragen hoe het met ze gaat.

Anno 2017 zijn deze tips niet meer aan de orde. In het tijdperk van Google, shared decision making, beval-
plannen en het EPD, red ik het niet meer in tien minuten. ‘Dokter, ik kom vandaag even met u sparren‘, zegt 
een zwangere tegen me en ze haalt een A4-vel vol vragen, uit een plastic omslagmap. 
Als ik zo’n kantooromhulsel zie, slaat bij mij de paniek al toe en zeker als mevrouw ook nog begint te huilen. 
Daar gaat mijn planning. Gisteravond heb ik thuis keurig het spreekuur voorbereid. Met een blaas, gevuld tot 
mijn navel, begripvol luisterend, betrap ik me op de gedachte hoe ik deze dag weer door moet komen. 
Nee, mensen, het is geen burn out. Het is het knagende dilemma hoe je in deze tijd dokter wil zijn. Ik lees een 
prachtige column van Dokter Bertho1, die het consult in de spreekkamer vergelijkt met het tienminutengesprek 
op de basisschool. Na precies zeshonderd seconden rinkelt de eierwekker van de juf en is het gesprek ten 
einde. Bertho en ik vinden tien minuten te weinig. Onlangs was ik met mijn vrouw bij een orthopeed in een 
ZBC. Zeeën van tijd had de goede man, jaloersmakend. Hij schreef trouwens met vulpen in een papieren dossier.

Het woord patiënt komt van het Latijnse patientia, dat lijden, dulden, volharding of geduld betekent.2 De mens 
is geen spoorboekje en zijn of haar problematiek is vaak niet in een vastomlijnde tijdspanne op te lossen. 
Iemand die lang heeft moeten wachten wil ook mijn tijdrovende belangstelling, dus loopt een spreekuur 
steeds verder uit. Soms is een consult vrij snel klaar en maakt een mevrouw terloops de opmerking ‘nu kunt u 
mooi inlopen, dokter‘. Te gênant voor woorden. Introspectie brengt de verlammende gedachte teweeg dat het 
allemaal aan mij ligt. 

Ik heb ooit van Jozien Bensing3 begrepen dat oprechte interesse en affectieve communicatie meerwaarde 
heeft. De spreekkamer van de dokter is a garden of opportunities. Patiënten vertellen meer en zijn therapie-
trouwer als ze aandacht krijgen. Het aanmelden bij een zuil die niets terugzegt, stel ik ter discussie. De warme 
uitstraling van een empatische baliemedewerker lijkt me heilzamer. Zij is wegbezuinigd. 

Hoe kan het consult op de poli gynaecologie in tien minuten? Ik denk aan een oneliner van vroeger. ‘Dokter, 
wat hebt u eigenlijk gedaan?‘ vraagt de patiënt. Zegt de dokter ‘Ach, vrouwke, als ik dat maar weet‘. Het uit- 
en aankleden tijdens de tien minuten (‘dokter, mogen mijn sokken aanblijven?‘) moet efficiënter. En de patiënt 
moet zich nergens mee bemoeien, dan loopt het spreekuur weer als een zonnetje. Willen en kunnen we dat in 
2017? U weet zelf het antwoord.

Afijn, ik wacht vol vertrouwen op een structurele oplossing. Tot die tijd is het bordje van 
Duyzings zaliger4 zo gek nog niet. In eigen tijd uitkleden en wachten tot de bel rinkelt.

1.  Het 10-minutengesprek, Bertho Nieboer, D!scura, 18 mei 2017
2.  Wikipedia
3.  hoogleraar Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht
4.  gynaecoloog Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
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17/4 focus op historie

Bij de behandeling van kanker is het 
toedienen van cytostatica in veel 
gevallen noodzakelijk. De geschiede-
nis van de ontdekking en de ontwik-
keling van deze stoffen tot bruikbare 
geneesmiddelen is een fascinerende 
reis door de 20e eeuw. Mosterdgas 
en taxine uit de taxusbomen zijn hier 
fraaie voorbeelden van. Mosterdgas 
werd gebruikt als strijdgas in de Eer-
ste Wereldoorlog. Militairen die in 
contact kwamen met mosterdgas 
hadden niet alleen uitwendige ver-
wondingen, maar ook een opval-
lende leukopenie. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd middels 
intensief onderzoek vastgesteld dat 
mosterdgas een anti-carcinogene 
werking heeft, in het bijzonder tegen 
lymfeklierkanker en leukemie.
Taxusbomen bevatten zowel in de 
bladeren als in de schors een stof, 
het alkaloïd taxine, waarvan al heel 
lang bekend is dat het voor dieren 
die daarvan eten dodelijk kan zijn. 
De extracten van de taxus die later 
als medicament zouden worden toe-
gepast, werden uit de schors gewon-
nen. In 1962 is in de Verenigde Sta-
ten het National Cancer Institute 
gestart met een grootschalig onder-
zoek naar taxine en na dertig jaar 
onderzoek werd bewezen dat taxol 
een cytostaticum is, dat werkzaam is 
bij verschillende vormen van kanker, 
in het bijzonder bij ovarium- en 
borstkanker.

Kanker is een bedreigende ziekte en 
pas aan het eind van de 19e eeuw kwa-
men de eerste mogelijkheden om de 
ziekte te behandelen door radicale chi-
rurgie en de ontdekking van de rönt-
gen- en radiumbestraling. De chemo-
therapie werd pas ontdekt in de 
tweede helft van de 20e eeuw. 
Paul Ehrlich (1854-1915) heeft een grote 

rol gespeeld in de ontwikkeling van 
geneesmiddelen in zijn laboratorium. 
In 1909 ontdekte hij na ruim zeshon-
derd proefnemingen een synthetische 
substantie die actief was tegen de
Spirochaeta pallida, de verwekker van 
syfilis. Deze zeshonderdzesde stof was 
het Salversan. Hij noemde het medica-
ment een chemotherapeuticum, een 
langs chemische weg verkregen stof 
werkzaam tegen infecties. Pas vanaf de 
jaren 30 van de 20e eeuw begint het 
tijdperk van bereiding op grote schaal 
van stoffen die een chemotherapeu-
tische werking hebben, niet alleen 
tegen infecties maar ook tegen kanker. 
Het eerste middel waarbij anti-carcino-
gene werking werd vastgesteld was 
mosterdgas.

Mosterdgas heeft zijn slechte reputatie 
te wijten aan de toepassing als strijd-
gas tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(WO I). Berucht zijn de beschietingen 
met gasgranaten tijdens de loopgraven-
oorlog in de regio Ieper (België) met als 
gevolg honderdduizenden slachtoffers. 
De Duitse chemicus Fritz Haber (1868-
1934) heeft bij de ontwikkeling en het 
gebruik van gifgas een niet weg te den-
ken rol gespeeld. 
Hij werd geboren in Breslau, volgde het 
gymnasium, ging daarna naar de Uni-
versiteit van Berlijn waar hij chemie 
studeerde en in 1891 promoveerde.
In 1894 kreeg hij een aanstelling in 
Karlsruhe waar hij in 1905 hoogleraar 
werd. De grote doorbraak van Haber 
als chemicus kwam in 1909 toen het 
zijn groep als eerste lukte om ammo-
niak te vormen uit de elementen water-
stof en stikstof (3H2 + N2 = 2NH3), waar-
uit vervolgens salpeterzuur 
gesyn the ti seerd kan worden. Salpeter-
zuur (HNO3) en ammoniak vormen 
samen een kunstmest (NH4NO3), die 
van grote invloed is geweest op de pro-

ductiviteit van de landbouw in de 20e 
eeuw. In 1911 bereikte Haber de hoog-
ste trede van de wetenschappelijke lad-
der met het directeurschap van het 
Kaiser Wilhelm Institut te Berlijn.

Na het uitbreken van WO I kreeg Haber 
de leiding over de chemische afdeling 
van het ministerie van Oorlog, verant-
woordelijk voor de productie van 
munitie. Het salpeterzuur is niet alleen 
de essentiële grondstof voor het maken 
van kunstmest maar ook van explosie-
ven. Haber bemoeide zich ook actief 
met de oorlogsvoering zelf en bena-
derde zijn militaire superieuren met 
het idee om door het gebruik van het 
giftige chloorgas (dichloor, Cl2) de vij-
andige soldaten uit hun loopgraven aan 
het front bij Ieper te verdrijven.
22 april 1915 wordt algemeen gezien als 
het begin van oorlogsvoering met gif-
gas. Chloorgas veroorzaakt prikkeling 
van de slijmvliezen en bij hoge dose-
ring kan er verstikking door long-
oedeem optreden. Het chloorgas werd 
in cilinders aangevoerd naar de front-
linie. Bij gunstige windrichting werden 
de kranen opengedraaid. Het gas ver-
oorzaakte grote paniek en leidde tot 
duizenden slachtoffers aan geallieerde 
zijde. Het gebruik van chloorgas in 

Chemotherapie, tussen toevalsbevinding en geduldig onderzoek

Van mosterdgas tot taxus 
dr. J. de Graaff   gynaecoloog n.p.
drs. M.A.C. Lubsen-Brandsma   gynaecoloog n.p.

Fritz Haber 1868-1934
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Ieper bleek de opmaat te zijn voor de 
inzet van een instrument dat steeds 
gruwelijker vormen aannam. De Fran-
sen en Engelsen noemden het een bar-
baarse daad, maar zouden dezelfde 
route gaan volgen. De gasoorlog was 
begonnen en de gebruikte gassen wer-
den steeds toxischer. In 1917 bij de 
derde slag om Ieper, waarbij Haber 
ook actief betrokken was, werd voor 
het eerst mosterdgas (ook yperiet 
genoemd) gebruikt. De tegenstanders 
gebruikten gasmaskers die effectief 
beschermden tegen chloorgas en het 
later gebruikte fosgeen, maar mosterd-
gas (C4H8Cl2S) al in 1860 gesyntheti-
seerd, ging door de kleding heen. Bij 
blootstelling aan mosterdgas ontstond 
twee tot twaalf uur later schade aan 
huid, ogen, longen en darmen waar-
door de soldaten waren uitgeschakeld. 
Bij een lage dosering kan het slachtof-
fer herstellen zonder blijvende gevol-
gen, maar bij hoge dosering leidt het 
tot de dood.
Haber is min of meer de personificatie 
geworden van het Duitse gifgasproject 
en het was dan ook niet verwonderlijk 
dat hij in 1919 op een lijst van Duitse 
oorlogsmisdadigers stond. Hij is wel 
ondervraagd, maar niet veroordeeld. 
Verbazingwekkend was dat het 
Zweedse Nobelcomité in 1919 de 
Nobelprijs voor scheikunde voor het 
jaar 1918 aan Haber toekende, vanwege 
de synthese van ammoniak voor de 
landbouw. Zijn wetenschappelijke ver-
diensten zijn groot, maar op zijn 
gedrag in de oorlog is veel kritiek, 
alhoewel hij zelf vond dat de effecten 
door gifgas humaner waren dan die 

door artillerievuur. Veel Nobelprijswin-
naars hebben vanwege Haber de cere-
monie in 1920 geboycot. 

Mosterdgas werd als een dodelijk 
wapen gebruikt en achteraf blijken de 
gevonden effecten bij de slachtoffers 
de eerste stap te zijn geweest in de 
ontdekking van de werking als cytosta-
ticum. Edward Krumbhaar, vanaf 1917 
Amerikaans legerarts bestudeerde kort 
na een aanval de soldaten met een gas-
vergiftiging. Hij zag ernstige uitwendige 
blaarvorming in het gezicht en stelde 
een leukopenie vast. Hoe ernstiger de 
leukopenie, des te groter de kans dat 
het slachtoffer zou overlijden. Hij ver-
richtte later 75 autopsieën en consta-
teerde een beschadiging van het been-
merg met gebieden van necrose en 
aplasie van de lymfoïde organen. De 
resultaten werden door Krumbhaar en 
zijn vrouw Helen, beiden patholoog, in 
1919 gepubliceerd. 
Hoewel het idee dat mosterdgas mis-
schien anti-carcinogeen was voor de 
hand lag, heeft de doorbraak geduurd 
tot het begin van de Tweede Wereld-
oorlog (WO II). Hernieuwde belangstel-
ling voor mosterdgas ontstond aan het 
begin van WO II omdat de Ameri-
kaanse regering vreesde voor een gas-
oorlog zoals in WO I. Louis Goodman 
en Albert Gilman van de Universiteit 
van Yale (New Haven) kregen opdracht 
een antidotum te ontwikkelen. 

Gelijktijdig met het onderzoek aan de 
Universiteit van Yale kwamen er 
berichten over de gevolgen van een 
bombardement in 1943 op Bari (Italië), 
waarbij mosterdgas vrijkwam. In de 
haven van Bari lag een geallieerde 
vloot met oorlogsmateriaal voor de 
komende slag om Monte Casino. Op 
3 december 1943 vond er op de niet 
beveiligde haven een Duits verrassings-
bombardement plaats, waarbij 
28 schepen werden vernietigd. Een 
vrachtschip, de John Harvey, werd ook 
getroffen en ontplofte. Het schip 
bevatte een geheime lading en er 
kwam gas vrij in de vorm van een gas-
wolk en in vloeibare vorm. Binnen 
24 uur meldden zich 628 militaire 
slachtoffers met de eerste symptomen 
van een gasvergiftiging bestaande uit 
oogklachten en brandwonden, waar-

van 83 na verloop van tijd zijn overle-
den. Daarna kwamen er honderden 
burgers naar het ziekenhuis met klach-
ten van een gasvergiftiging, veroor-
zaakt door de gaswolk die over de stad 
dreef. Omdat de lading geheim was, 
was onduidelijk door welke chemische 
stof de klachten werden veroorzaakt. 
Een lid van de medische staf van de 
opperbevelhebber generaal Eisenhou-
wer werd naar Bari gestuurd en consta-
teerde dat het mosterdgas moest zijn 
geweest, waarna hij instructies gaf 
voor behandeling.
De legerarts dr. C. Packard Rhoads 
(1898-1959) was tijdens het bombarde-
ment in Bari en hij behandelde een 
groot aantal slachtoffers. Het viel hem 
op dat het aantal leucocyten drama-
tisch gedaald was, terwijl er geen 
schade was aan erythrocyten en 
andere weefsels. Reeds voor WO II was 
Rhoads werkzaam als oncoloog en hij 
legde een verband tussen mosterdgas 
en lymfklierkanker. 

De groep van Goodman en Gilman 
bestudeerde de medische verslagen 
van slachtoffers uit WO I en liet proe-
ven uitvoeren met mosterdgas bij mui-
zen met lymfomen en leukemie met als 
resultaat een (tijdelijk) anticarcinogeen 
effect. In 1942 kreeg voor het eerst een 
patiënt, een uitbehandelde man van 
48 jaar met een lymfosarcoom mos-
terdgas toegediend. Het effect was 
spectaculair, het sarcoom verdween, 
maar na verloop van tijd was er sprake 
van een recidief. 
Na de oorlog ontstond er een samen-Blaarvorming gelaat door mosterdgas

Cornelius Packard Rhoads 1898-1959



223

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie  vol. 130, juni 2017  www.ntog.nl

werking van de groep van Rhoads van 
het Memorial Sloan Kettering Cancer 
Centre en de groep van Goodman en 
Gilman. Het resultaat was dat uit mos-
terdgas het allereerste alkylerende che-
motherapeuticum (mustine, mytoxine) 
ontwikkeld werd, dat werkzaam was 
tegen Morbus Hodgkin.
In de jaren daarna werden dankzij 
wetenschappelijk onderzoek in labora-
toria steeds meer chemotherapeutica 
ontdekt die kankercellen kunnen 
doden (in het spraakgebruik is de term 
chemotherapeutica synoniem gewor-
den met cytostatica). In het begin van 
de toepassing was er een opmerkelijke 
verbetering zichtbaar van de kanker, 
maar na enige tijd kwam het weer 
terug. Medio jaren 50 werd daarom 
begonnen verschillende cytostatica te 
combineren. 

Mondiaal kwam een zoektocht op gang 
om cytostatica te ontwikkelen die op 
verschillende aangrijpingspunten een 
celdood konden veroorzaken. Cytosta-
tica zijn onderverdeeld in families en 
één daarvan zijn cytostatica afkomstig 
uit plantenextracten. De bekendste is 
het alkaloïd taxine afkomstig van 
taxusbomen. 
Het National Cancer Institute zette in 
de jaren 60 samen met plantendeskun-
digen van het United States Depart-
ment of Agriculture een screeningspro-
gramma op om op verschillende 
plaatsen in de Verenigde Staten mon-
sters van planten te verzamelen.
Er werden meer dan 35.000 planten 
gescreend op anti-kankeractiviteit. In 
1962 werden monsters verzameld van 
de taxus brevifolia, een vrij kleine 
boom die groeit aan de noordwest kust 
van Noord Amerika. Taxine werd geïso-
leerd uit de bast van de boom. In 1964 
werd vastgesteld dat de stof actief was 
tegen verschillende muizentumoren en 
in 1965 werd taxol, het actieve 
bestanddeel, uit het extract geïsoleerd. 
De taxusfamilie bestaat uit negen soor-
ten, waarvan de bekendste de taxus 
baccata is, coniferen die ook veel voor-
komen in Nederlandse tuinen. Ze 
groeien traag en kunnen zeer oud wor-
den. Alle soorten bevatten het giftige 
taxine in de bladeren, de naalden en 
de bast.
Het toedienen van taxol aan patiënten 

met kanker werd aanvankelijk bemoei-
lijkt omdat het niet oplosbaar was in 
water of een andere vloeistof. Het 
duurde meer dan een jaar eer dat pro-
bleem was opgelost met de vloeistof 
cremophor EL. Een tweede moeilijk-
heid was het oogsten van voldoende 
taxine. In het begin moesten zes taxus-
bomen omgekapt worden om één pati-
ent te behandelen. Een boom levert 
slechts 350 milligram op en om één 
kilo taxol te verkrijgen is 9.000 kilo 
schors nodig. De farmaceutische firma 
Bristol-Myers Squibb, die een grote bij-
drage heeft geleverd aan de ontwikke-
ling en productie van taxol, moest voor 
iedere gekapte taxusboom op last van 
milieuorganisaties een nieuwe planten. 
Haar inspanningen werden beloond en 
zij konden taxol op de markt brengen 
onder de generieke naam paclitaxel, 
een cytostaticum voor behandeling van 
ovariumkanker. Begrijpelijk is dat van-
wege de hoge kosten voor een 
taxolkuur naar alternatieven gezocht 
werd. In 1986 gelukte het Pierre Potier 
van het Institut de Chimie des Substan-
ces Naturelles (Frankrijk), om het semi-
synthetische alternatief docetaxel te 
produceren, welk middel kan worden 
geëxtraheerd uit de naalden van de 
taxus baccata en deels ook synthetisch 
geproduceerd kan worden. De weg die 
taxol heeft afgelegd tussen isolatie in 
1962 en goedkeuring door de Food and 
Drug Administration begin jaren 90 
heeft 30 jaar geduurd. In de jaren 70 
werd de chemische structuur vastge-
steld, het antitumoreffect definitief 
bewezen en het werkingsmechanisme 
op de cel opgehelderd. In 1993 was 
paclitaxel het duurste cytostaticum.
De ontdekking van chemotherapeutica 

bevat een toevalselement doordat een 
stof, in dit geval mosterdgas, een 
onverwacht bijeffect had namelijk een 
daling van het aantal leucocyten. Dat 
werd getoetst en leidde uiteindelijk tot 
het eerste cytostaticum. Daarna is het 
snel gegaan met nieuwe in laboratoria 
ontwikkelde stoffen. Een zoektocht 
naar natuurlijke kankerremmende stof-
fen leverde uitstekend werkende plan-
tenextracten met cytostatische eigen-
schappen op, zoals het taxol.

De behandeling van kanker heeft in de 
afgelopen 100 jaar een geweldige voor-
uitgang geboekt en niet in het minst 
dankzij de chemotherapie. De ontdek-
kingsreis van chemotherapeutica, 
begonnen begin 20e eeuw, is nog lang 
niet afgelopen. De hoop om kanker in 
de 21e eeuw uiteindelijk te kunnen ver-
slaan is gerechtvaardigd.
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17/4 koepel onderwijs

In het boek Outliers geeft Malcolm 
Gladwell een mooi inzicht in wat er 
bekend is over hoe mensen succes-
vol zijn geworden. Grootheden als 
Bill Gates en Steve Jobs, maar ook 
extreem hoogbegaafde kinderen zijn 
in de loop der jaren bestudeerd en 
de cocktail tot succes werd lang-
zaam duidelijk. Wat kunnen AIOS 
(en staf) doen om ook een deel van 
dat succes te evenaren?

Ten eerste is enige intelligentie nodig; 
een IQ van 120 of hoger voldoet. 
Extreme hoge IQ-scores zijn daaren-
tegen weer geen garantie voor succes. 
Ten tweede is een flinke dosis gedre-
venheid en doorzettingsvermogen 
noodzakelijk. Derde factor die Gladwell 
noemt is de context: het is handig om 
de juiste persoon op de juiste tijd en 
plaats te zijn. Externe factoren en geluk 
zijn hier uiteraard van groot belang. 
Bill Gates bijvoorbeeld was zo onge-
veer de eerste scholier ter wereld die 
beschikking had over een shared time 
computer en had duizenden uren pro-
grammeertijd achter de rug voordat hij 
zijn loopbaan in de computerindustrie 
begon. Ten vierde, en tevens het onder-
werp van de afgelopen themamiddag 
van de Koepel Opleiding op 14 april: 
het is essentieel om op een nette 
manier voor jezelf op te kunnen 
komen. Iemand die weet hoe assertivi-
teit op een niet te confronterende en 
juist charmante manier kan worden 
ingezet heeft vaak een streepje voor. 
De meeste mensen leren dit beginsel al 
van hun ouders, maar deze onderhan-
delvaardigheid kan vaak naar een 
hoger, professioneler niveau worden 
getild. Kortom, willen we succesvolle 
AIOS dan moeten we slimme dames en 
heren aannemen (doen we), de gedre-
venheid koesteren, coachen bij het zien 
van bijzondere kansen die passen bij 
de persoon en ze leren onderhandelen.
Uit het werk Getting to Yes van Fisher 
& Ury en Influence van Cialdini en op 
basis van de nodige ervaringen is een 

routine te destilleren die goed te leren 
is en voor onderhandelingen net het 
verschil kan maken. De routine bestaat 
uit een stappenplan dat voor iedere 
onderhandeling zorgvuldig voorbereid 
kan worden. Het doel: je vooral niet 
door je onderhandelpartner te laten 
benadelen of te bruuskeren, maar juist 
vrienden voor het leven te maken. Aan-
dacht hebben voor elkaar is het devies!

Stap 1: De relatie
Zorg vanaf het begin af aan dat je met 
potentiële onderhandelpartners op 
goede voet bent. Het probleem waarbij 
jij iets nodig hebt van de ander moet 
worden gescheiden van de goede per-
soonlijke relatie. Jullie zijn er om 
samen het probleem op te lossen. 
Benoem, na de relatie gekoesterd te 
hebben, je probleem in het kort en 
vraag om er samen naar te kijken.

Stap 2: De gemeenschappelijk-
heid
Start de onderhandeling door gemeen-
schappelijke doelen te benoemen. 
Vaak blijken jij en je onderhandelpart-
ner grotendeels hetzelfde na te streven. 
Stel dat vast en schud elkaar de hand 
om dat te bekrachtigen.

Stap 3: De opties
Zorg dat je altijd minimaal drie opties 
(maar hoe meer hoe beter) hebt uitge-
werkt die het probleem kunnen oplos-
sen. Nodig de onderhandelpartner uit 
om mee te denken of er nog meer 
opties te benoemen zijn. De opties die-
nen in meer of mindere mate ook aan-
dacht voor je onderhandelpartner te 
hebben. De beste opties zijn die oplos-
singen die een win-win te bieden heb-
ben. Wederkerigheid is vitaal in deze 
routine.

Stap 4: Het afwegen van opties
Gebruik bij het afwegen van de opties 
in ieder geval de onderstaande vier  
criteria en benoem de criteria bij het 
uiteenzetten van je optie.

•  Mag het van de regelgeving?
•  Wat doen anderen die in een verge-

lijkbare situatie zitten?
•  Waarom zou dit nu moeten? Is er 

een unieke kans?
•  Zou er een pilot uit te voeren zijn?

Stap 5: Het back-upplan
Zorg voor een noodplan voor als de 
onderhandeling op niks uitloopt. 
Ondanks dat bovenstaande stappen je 
kans op succes vergroten is winst niet 
gegarandeerd. Zorg daarom van het 
begin af aan dat je iets achter de hand 
heb. Dat noodplan kan ook inhouden 
dat je simpelweg je verlies incasseert, 
maar als je betere mogelijkheden hebt 
is dat uiteraard te verkiezen. Ongeacht 
wat je back-upplan is, het hebben 
ervan vanaf het begin zorgt ervoor dat 
je het verlies beter zal aankunnen en 
het niet de persoonlijke relatie in de 
weg gaat staan door frustratie.

En dan nog even als uitsmijter, voordat 
we het vergeten: de inhoud van je 
vraag moet deugen. Dat is een rand-
voorwaarde voor het slagen, maar 
inhoud is onvoldoende om tot zeker 
succes te komen in onderhandelingen. 
Of jouw vraag op een constructieve 
manier beantwoord wordt hangt meer 
af van de kwaliteit van de onderhande-
ling dan van hoe sterk je plan is. Kwali-
teit verkoopt zichzelf niet, daar is een 
goed (onderhandel) proces voor nodig.
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De volgende Thema middagen van de 
Koepel Opleiding vinden plaats op:
• 23 juni; thema Differentiaties
• 29 september; thema n.t.b.
• 1 december; thema n.t.b. 

Onderhandelen als vaardigheid voor AIOS (en staf)
prof. dr. F. Scheele en drs. K.A. van Loon
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17/4 pico bello

Jetstream-echo bij verdenking ureterletsel?
drs. J.K. Tjon   arts-echoscopist
dr. F.A. Groenman   gynaecoloog
Beiden VUmc, Amsterdam

De incidentie van ureterletsel tijdens 
laparoscopische gynaecologische 
chirurgie wordt geschat tussen de 0,1 
en 2%, bij de open gynaecologische 
operaties wordt de incidentie 
geschat op 0,5-1,5%1-3 en tijdens een 
sectio caesarea op 0,09%.2

Ureterletsel is een complicatie die door 
elke operateur wordt gevreesd. Dit kan 
namelijk gepaard gaan met aanzien-
lijke morbiditeit zoals: fistelvorming, 
sepsis en nierfunctieverlies.4,5 Het is 
daarom van belang om tijdig ureterlet-
sel op te sporen. Dit kan intra-operatief 
door inspectie eventueel gecombineerd 
met een cystoscopie met methyleen-
blauwkleuring.5 Het intra-operatief 
diagnosticeren, bespaart een mogelijke 
tweede operatie. Het blijkt niet kosten-
effectief te zijn om routinematig een 
cystoscopie te verrichten bij gynaecolo-
gische chirurgie ter uitsluiting van ure-
terlestel.6,7 Postoperatief kan een pati-
ente met ureterletsel zich presenteren 
met pijn in de buik, koorts, hematurie, 
zwakke urinestraal, shock, peritonitis 
en langdurige ileus.1,8 Om een ureter-
letsel te diagnosticeren kan een jet-
stream-echo, een echo van de nieren, 
een CT-scan met intraveneus contrast 
of een retrograad pyelogram worden 
gemaakt.2,5 Bij een echoscopisch 
onderzoek kunnen de nieren worden 
beoordeeld op de aanwezigheid van 
hydronefrose en de aanwezigheid van 
jetstream middels kleuren doppler-
onderzoek. Een jetstream-echo is het 
echografische beeld van urine die de 
blaas binnenkomt vanuit de ureter ter 
plaatse van het trigonum.9 In de klini-
sche praktijk blijkt dat er verschillend 
gedacht wordt over de klinische rele-
vantie en waarde van het vinden van 
een afwezige jetstream in relatie tot 
ureterletsel.10 Radiologen hechten 
meer waarde aan een afwezige jet-
stream dan de urologen.10 Om inzicht 

te krijgen in de praktijkvariatie bij het 
inzetten van een jetstream-echo voor 
het diagnosticeren van een ureterletsel 
hebben we elf ziekenhuizen in de Regio 
Noord Holland/Utrecht benaderd en ze 
gevraagd welke diagnostiek zij inzetten 
bij ureterletsel. Hier kwam uit dat de 
jetstream-echo in zeven van de elf kli-
nieken wordt gebruikt, in drie van de 
elf ziekenhuizen werd een echo van de 
nieren gemaakt, zonder beoordeling 
van de jetstream. In één ziekenhuis 
keek men vooral naar de klinische pre-
sentatie. Aangezien een jetstream-echo 
weinig belastend is en een niet invasief 
onderzoek is, is het niet verwonderlijk 
dat dit als aanvullende diagnostiek 
wordt gebruikt bij verdenking op 
ureter letsel. 

Het doel van dit artikel is om te onder-
zoeken of er in de literatuur beschre-
ven wordt wat de waarde van een jet-
stream-echo is in vergelijking met het 
referentieonderzoek, de CT-scan (met 
contrast) of retrograad pyelogram, als 
diagnosticum voor ureterletsel.5,11

Vraagstelling
Kan een jetstream-echo gebruikt wor-
den als beeldvormende diagnostiek om 
ureterletsel uit te sluiten of aan te 
tonen? Kan, door het makkelijk 
beschikbaar zijn van een echoappa-
raat, de diagnose eerder gesteld wor-
den in vergelijking met andere beeld-
vormende diagnostiek of door middel 
van de klinische presentatie?
Patiënt: Patiënten na een gynaecologi-
sche of obstetrische operatie met ver-
denking op ureterletsel
Intervention: Jetstream-echo
Comparison: CT-scan met contrast of 
intraveneus pyelogram 
Outcome: Ureterletsel

Zoekstrategie
In PubMed is gezocht op de volgende 
termen: Urethra, “Ureter”[Mesh] OR 
ureter*[tiab] AND Echo “Ultrasono-
graphy, Doppler”[Mesh] OR Echo[tiab] 
OR doppler[tiab], Jet*[tiab]. Dit leverde 
72 artikelen op. Na bestudering van de 
titels en abstracts bleken vier artikelen 
betrekking te hebben op de vraagstel-
ling. Daarvan heeft één artikel het 
demonstreren van jetstreams bij obste-
trisch-gynaecologische patiënten 
onderzocht, twee artikelen vergeleken 
daarbij de jetstreams ook met andere 
aanvullende diagnostiek. Eén artikel 
was een combinatie van twee case-
reports. Behalve de case-reports zullen 
de drie andere artikelen besproken 
worden.

Bespreking
Timor-Trisch et al.12 hebben 52 vrou-
wen onderzocht in vier categorieën 
- gezonde vrouwen (20)
- vrouwen na sectio caesarea (17)
-  vrouwen na totale abdominale hyste-
rectomie (12)

-  vrouwen met alleen één functione-
rende nier of ureter (3). 

Bij deze patiënten hebben zij door mid-
del van het maken van een transvagi-
nale kleurendopplerecho onderzocht of 
mogelijk was om jetstreams te detecte-
ren in obstetrisch-gynaecologische 
patiënten. De jetstreams konden bij 
alle patiënten bilateraal gedetecteerd 
worden, behalve bij de patiënte met 
maar één functionele nier. Tijd tot het 
detecteren van de jet verschilde niet 
significant in de groepen, het aantal 
jets was vergelijkbaar in de niet-chirur-
gische groep en keizersnee groep maar 
was significant lager in de hysterecto-
mie groep (p=0,004). Zij concluderen 
derhalve dat het verrichten van een 
transvaginale kleurendopplerecho een 
accurate techniek is om jetstreams aan 
te tonen bij obstetrisch-gynaecologi-
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sche patiënten, maar dat minder jets 
verwacht kunnen worden na een hyste-
rectomie. Tot slot stellen zij dat de jet-
stream-echo gebruikt dient te worden 
wanneer er twijfel is over ureterletsel, 
zeker na een operatie. 

De studie van Wu et al.13 is een retro-
spectieve studie uitgevoerd in een terti-
air centrum in Taiwan. De studie heeft 
het effect onderzocht van intra-opera-
tieve cystoscopie en een vroegtijdige 
post-operatieve transabdominale echo 
jetstream. In de periode tussen 1993 en 
2003 ondergingen 4950 patiënten een 
hysterectomie; laparoscopisch, vagi-
naal of abdominaal. Bij vijftien van 
deze patiënten trad een ureterletsel op, 
allen tijdens een laparoscopische 
ingreep. De incidentie van ureterletsel 
was 0,32% in deze studie. Intra-opera-
tieve cystoscopie werd verricht bij 
hoogrisicopatiënten; bijvoorbeeld met 
endometriose of adhesies. Wanneer er 
verdenking was op een stenose of 
obstructie bij de cystoscopie werd een 
ureteroscopie verricht. Bij verdenking 
op ureterletsel werd een postopera-
tieve echo jetstream verricht na 
1-7 dagen. Bij vijf patiënten werd ureter-
letsel opgespoord door middel van 
intra-operatieve cystoscopie, in totaal 
ondergingen 51 patiënten een cystosco-
pie. In twee casus werd het ureterletsel 
gedetecteerd door middel van een 
afwezige jet op de echo, in totaal 
ondergingen 527 patiënten een jet-
stream-echo. In totaal zijn er drie fout-
negatieve uitslagen geconstateerd, één 
casus in de cystoscopiegroep en twee 
in de echogroep. Allen presenteerden 
zich met urologische klachten. Na pre-
sentatie werd het ureterletsel bevestigd 
door middel van een intraveneus pye-
logram (IVP). Bij vijf casus werd de 
diagnose ureterletsel gesteld op basis 
van de kliniek, vervolgens werd de 
diagnose bevestigd middels IVP. De 
diagnose bij postoperatieve cystosco-
pie of vroegtijdige postoperatieve echo 
jetstream werd eerder gesteld in verge-
lijking met diagnose op basis van de 
kliniek (resp. 1,7 en 19,9 dagen na ope-
ratie) en werd vaker conservatief 
behandeld (OR = 10; 95% CI 0,78-
128,78). Daarmee concludeert deze stu-
die dat het gebruik van intra-operatieve 
cystoscopie of vroegtijdige postopera-

tieve jetstream-echo leidt tot het eerder 
diagnosticeren van ureterletsel post-
hysterectomie, resulterend in vaker 
conservatieve therapie. 

Van een studie uitgevoerd in Bangkok 
door Lojindarat et al.,14 was alleen het 
abstract beschikbaar. Deze prospec-
tieve studie onderzocht 170 patiënten 
die een laparoscopische hysterectomie 
ondergingen voor benigne gynaecologi-
sche doeleinden. Alle patiënten onder-
gingen een pre- en postoperatieve echo 
jetstream om de doorgankelijkheid van 
de ureter te beoordelen. De pre-opera-
tieve echo werd gebruikt als controle 
echo. Bij een afwijkende echo, met 
afwezige jet werd de echo de dag erna 
herhaald. Wanneer nog steeds geen jet 
gevonden kon worden werd een IVP 
verricht. Bij 168 patiënten kon bilate-
raal een jet aangetoond worden. Bij 
twee patiënten was de jet afwezig aan 
de linkerkant. Bij IVP werd een 
obstructie links aangetoond bij beide 
patiënten. Het aantal jets en de tijd tot 
detectie van de jet was voor en na ope-
ratie niet significant verschillend. Naar 
aanleiding van deze studie concluderen 
de onderzoekers dat deze techniek 
gebruikt kan worden om de jetstreams 
te evalueren van patiënten die laparo-
scopische hysterectomie hebben 
ondergaan, wellicht dient het als een 
goed screeningsmiddel om ureterletsel 
te detecteren. 

Discussie
Hoewel een jetstream-echo regelmatig 
gebruikt wordt in klinieken om ureter-
letsel uit te sluiten is er weinig litera-
tuur voorhanden ter ondersteuning van 
dit gebruik. Uit de studie van Timor-
Trisch et al.12 lijkt het mogelijk te zijn 
om een jetstream te analyseren bij 
obstetrisch-gynaecologische patiënten. 
De conclusie dat jetstream-echo 
gebruikt dient te worden wanneer er 
twijfel is over ureterschade kan niet 
worden onderbouwd naar aanleiding 
van deze studie, aangezien geen van de 
onderzochte patiënten een ureterletsel 
had.

De twee andere studies proberen aan 
te tonen dat bij ureterletsel de jet-
stream-echo gebruikt kan worden voor 
het diagnosticeren hiervan. In de eer-

ste studie van Wu et al.13 is er een 
groot cohort, maar is het aantal patiën-
ten dat gediagnosticeerd wordt met 
ureterletsel klein. Door de kleine popu-
latie is het aantal patiënten waarbij 
ureterletsel door middel van een vroeg-
tijdige jetstream-echo gesteld wordt 
ook klein. Naar aanleiding van deze 
studie kan derhalve niet geconcludeerd 
worden dat jetstream-echo een goede 
methode is om ureterletsel uit te slui-
ten. Daarnaast stellen zij dat de diag-
nose eerder gesteld wordt door een jet-
stream-echo of intra-operatieve 
cystoscopie, echter zijn dit mogelijk 
self-limiting letsels die nooit klinische 
consequenties hadden gehad en aan-
vullend onderzoek dus niet nodig was 
geweest. Alle ureterletsels zijn conser-
vatief behandeld middels J-stents, 
behalve één casus, hier was een ure-
terneocystostomie nodig. De studie 
stelt dat zij geen specificiteit en sensiti-
viteit kunnen bepalen omdat het pre-
cieze aantal fout-positieve door onvol-
ledige statusvoering niet te achterhalen 
is.

De laatste studie van Lojindarat et al.14 
is niet adequaat te analyseren, gezien 
alleen het abstract beschikbaar is. 
Naar aanleiding van het abstract kan 
men echter wel stellen dat ook hier de 
populatie met ureterletsel klein is. 
Door dit lage aantal patiënten met ure-
terletsel (n=2) kan ook uit dit onder-
zoek geen conclusie getrokken worden.  
Bovendien worden in beide studies IVP 
gebruikt als gouden standaard terwijl 
tegenwoordig vaker een CT-scan met 
intraveneus contrast (inclusief late 
fase) gebruikt wordt, als er geen sprake 
is van nierinsufficiëntie.5,10 Een CT-
scan is namelijk minder tijdrovend en 
makkelijker voorhanden.5

In de literatuur worden geen cijfers 
gegeven over de sensitiviteit en specifi-
citeit van de jetstream-echo bij ureter-
letsel. Bij obstructie (door bijvoorbeeld 
een niersteen) wordt een sensitiviteit 
van 80% en een specificiteit van >90% 
beschreven.9 Deze cijfers kunnen niet 
gewoonweg vertaald worden naar de 
situatie bij ureterletsel, maar aangezien 
de lage sensitiviteit en de lage inciden-
tie van ureterletsel zou de sensitiviteit 
van 80% zorgen voor veel fout-nega-
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Samenvatting
Een ureterletsel is een gevreesde complicatie voor elke chi-
rurg. Het tijdig opsporen van ureterletsel kan morbiditeit 
voorkomen en wordt gedaan middels een CT-scan met 
intraveneus contrast, intraveneus pyelogram (IVP) of een 
echo van de nieren met beoordeling van de jetstreams. Een 
echo is een makkelijk voorhanden middel en wordt 
daarom dikwijls ingezet als eerste diagnosticum bij verden-
king op een ureterletsel. In de literatuur is echter weinig 
bekend over het gebruik van de jetstream-echo voor het 
diagnosticeren van ureterletsel. Uit de beschikbare litera-
tuur, lijkt de jetstream-echo te kunnen bijdragen aan het 
diagnosticeren van ureterletsel. Deze studies zijn echter te 
klein om het gebruik van de jetstream-echo als screenings-
methode bij ureterletsel breed aan te bevelen en wordt 
derhalve niet aanbevolen bij deze indicatie. Het beste mid-
del voor het stellen van de diagnose blijft een CT-scan met 
contrast of IVP indien een CT-scan niet mogelijk is.

Trefwoorden
Echo, jetstream, ureterletsel

Summary
An injury of the ureter is a feared complication of every 
surgeon. Timely detection of the injury can prevent mor-

bidity and is done by a CT-scan with intravenous contrast, 
intravenous pyelogram (IVP) or an ultrasound with obser-
vation of the jetstreams. An ultrasound is an easy available 
diagnostic tool and is therefore frequently used when there 
is a suspicion of an ureter injury. Nevertheless there is little 
evidence available in the literature for the use of the ultra-
sound for this indication. In the available literature, the 
ultrasound seems to contribute to diagnosing a ureter 
injury. These studies are however small, based on this evi-
dence we can therefore not propagate the use of the jet-
stream ultrasound for this indication. The best tool for 
diagnosing an ureter injury is still a CT-scan with contrast 
or an IVP if there is no possibility for a CT-scan.

Keywords
Ultrasound, jetstream, ureter injury
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tieve uitslagen. Dit zou grote gevolgen 
kunnen hebben voor patiënten. De arts 
wordt mogelijk onterecht gerustgesteld 
aan de hand van de jetstream-echo, 
waarbij de behandeling en verdere 
diagnostiek uitgesteld wordt, wat kan 
leiden tot urinoom vorming en nier-
schade. 

Conclusie en aanbevelingen
Er is weinig literatuur bekend over het 
gebruik van de jetstream-echo voor het 
diagnosticeren van ureterletsel. Uit de 
studies van Wu et al.12 en Lojindarat et 
al.14 lijkt de jetstream-echo te kunnen 
bijdragen aan het diagnosticeren van 
ureterletsel. De aantallen in deze stu-
dies zijn echter te klein om het gebruik 
van de jetstream-echo breed aan te 
bevelen. 

Er is onvoldoende literatuur bekend 
naar het gebruik van de jetstream-echo 
als screeningsmethode bij ureterletsel 
en wordt derhalve niet aanbevolen bij 
deze indicatie. Het beste middel voor 
het stellen van de diagnose blijft een 
CT-scan met intraveneus contrast (met 
late fase) of IVP indien een CT-scan 
niet mogelijk is. 

Referenties
 1. Elmira Manoucheri, MD, Sarah L Cohen, 

MD, MPH, Evelien M Sandberg, Adam S 
Kibel, MD, and Jon Einarsson, MD, MPH. 
Ureteral Injury in Laparoscopic Gynecolo-
gic Surgery. Obstet Gynecol. 2012; 5(2): 
106–111.

 2. Eisenkop SM, Richman R, Platt LD, Paul 
RH. Urinary tract injury during caesarean 
section. Obstet Gynecol. 1982 Nov; 
60(5):591-6.

 3. Janssen, P.F., Brölmann, H.A.M., Huirne, 
J.A.F. Causes and prevention of laparosco-
pic ureter injuries: an analysis of 31 cases 
during laparoscopic hysterectomy in the 
Netherlands urg Endosc (2013) 27: 946. 
doi:10.1007/s00464-012-2539-2

 4. Sakellariou P, Protopapas AG, Voulgaris Z, 
Kyritsis N, Rodolakis A, Vlachos G, et al. 
Management of ureteric injuries during 
gynecological operations: 10 years experi-
ence. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 
2002;101:179–184 

 5. Elliott SP and McAninch JW, Ureteral inju-
ries: external and iatrogenic. Urol Clin 
North Am. 2006 Feb;33(1):55-66, vi.

 6. Janssen, P.F., Brölmann, H.A.M., Huirne, 
J.A.F. Recommendations to prevent urin-
ary tract injuries during laparoscopic hys-
terectomy: a systematic Delphi procedure 
among experts. J Minim Invasive Gynecol. 
2011 May-Jun;18(3):314-21.doi: 10.1016/j.
jmig.2011.01.007. Epub 2011 Mar 16

 7. D.T Gilmour, MD, P.L Dwyer, MBBS, M.P 
Carey, MD. Lower urinary tract injury 

during gynecologic surgery and its detec-
tion by intraoperative cystoscopy. Volume 
94, Issue 5, Part 2, November 1999, Pages 
883–889 

 8. Giberti C, Germinale F, Lillo M, Bottino P, 
Simonato A, Carmignani G. Obstetric and 
gynaecological ureteric injuries: treat-
ment and results. Br J Urol. 1996 Jan; 
77(1):21

 9. Chung-Chieng Wu. Review Article: Ureteric 
Jet. Journal of Medical Ultrasound Volume 
18, Issue 4, December 2010, Pages 141–
146. 

10. Sean et al. Clinical utility of ureteral jets: 
disparate opinions. Journal of Endouro-
logy, feb 2006

11. Hamid Abboudi, Kamran Ahmed, Justine 
Royle, Mohammed Shamim Khan, Prokar 
Dasgupta & James N’Dow. Ureteric injury: 
a challenging condition to diagnose and 
manage. Nature Reviews Urology 10, 
108-115 (February 2013), doi:10.1038/
nrurol.2012.254

12. Timor-Tritsch et al. Transvaginal color 
Doppler sonography of the ureteral jets: a 
method to detect ureteral patency. Obstet 
Gynecol. 1997 Jan;89(1):113-7.

13. Wu HH1, Yang PY, Yeh GP, Chou PH, Hsu 
JC, Lin KC. The detection of ureteral inju-
ries after hysterectomy. J Minim Invasive 
Gynecol. 2006 Sep-Oct;13(5):403-8.

14. Lojindarat S, Suwikrom S, Puangsa-art S. 
Postoperative color Doppler sonography 
of the ureteral jets to detect ureteral 
patency in laparoscopic hysterectomy. J 
Med Assoc Thai. 2011 Oct;94(10):1169-74.



228

17/4 bobt

DOHAD en drop

Dat drop hypertensie kan veroorzaken, was al bekend. Maar 
dropconsumptie in de zwangerschap verhoogt ook de foetale 
cortisolspiegel en lijkt zo, conform de developmental origins 
of health and disease (DOHAD)-hypothese, op lange termijn 
gevolgen te hebben voor het nageslacht (Räikkönen, Am J 
Epidemiol, 2017). 
Dat is te verklaren door de effecten van de stof glycyrrhizine 
in drop. Deze stof wordt gewonnen uit de zoethoutwortel. 
Glycyrrhizine verhoogt het cortisol door de omzetting in het 
minder actieve cortison te remmen (figuur 1) 
Een lage dosis glycyrrhizine bleek in een ex-vivo experiment 
al te leiden tot vrijwel volledige remming van cortisol-omzet-
ting in de placenta (Benediktsson, Clin Endocrinol 1997).
Glycyrrhizine is dan ook in diermodellen gebruikt als model 
voor foetale glucocorticoïdblootstelling. In deze diermodellen 
werd gevonden dat meer cortisol in de zwangerschap leidt 
tot vervroegde puberteit, verstoring van geheugen en leerver-
mogen en tot meer angst (Holmes, J Neurosc 2006, Seckl, 
Ann NY Acad Sci 2004). 
Raikkonen et al zien deze effecten nu ook terug bij mensen 
(Räikkönen, Am J Epidemiol 2017). In 1998 hebben ze zwan-
geren gevraagd naar hun dropconsumptie. Van deze ruim 
1000 vrouwen waren er 451 traceerbaar en bereid tot het 

testen van hun kinderen. Als hun moeders tijdens hun zwan-
gerschap meer dan 500 mg glycirrhizine per week consu-
meerden (ongeveer 7 dropjes per dag), bleken deze kinderen 
een lager IQ, een slechter geheugen en een hogere kans op 
ADHD te hebben (tabel 1) dan de kinderen wiens moeders 
minder dan 250 mg glycirrhizine aten. Daarbij bleken de 
dochters van de dropetende moeders verder in de puberteit 
en een hoger BMI te hebben.
De gevonden associaties zouden ook door andere factoren 
kunnen worden verklaard: mogelijk hadden de zwangeren 
die de drop niet konden weerstaan nog meer ongezonde 
gewoontes of ervoeren zij meer stress. De onderzoekers heb-
ben zo veel mogelijk gecorrigeerd voor deze confounders 
(tabel 1). Wat de associatie daarnaast aannemelijk maakt, is 
dat er een dosis-effect-relatie wordt gevonden in de huidige 
studie.
De auteurs zeggen dat hun bevindingen vergelijkbaar zijn 
met die van binge-drinking tijdens de zwangerschap. En hoe-
wel er geen causale conclusies mogen worden getrokken op 
basis van deze observationele studie, waarschuwen de 
onderzoekers, gezien de biologische verklaarbaarheid, toch 
voor glycyrrhizine-gebruik tijdens de zwangerschap.

Räikkönen K, Martikainen S, Pesonen AK, et al. Maternal Licorice Con-
sumption During Pregnancy and Pubertal, Cognitive, and Psychia-
tric Outcomes in Children. Am J Epidemiol. 2017 Feb 3:1-12. 

Benediktsson R, Calder AA, Edwards CR, Seckl JR. Placental 11 beta-
hydroxysteroid dehydrogenase: a key regulator of fetal glucocorti-
coid exposure. Clin Endocrinol (Oxf). 1997 Feb;46(2):161-6.

Holmes MC, Abrahamsen CT, French KL et al The mother or the fetus? 
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 null mice provide evi-
dence for direct fetal programming of behavior by endogenous 
glucocorticoids. J Neurosci. 2006 Apr 5;26(14):3840-4.

Seckl JR, Meaney MJ. Glucocorticoid programming. Ann N Y Acad Sci. 
2004 Dec;1032:63-84.
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Tabel 1. Resultaten metingen kinderen, verdeeld naar 
maternale glycyrrhizineconsumptie tijdens de zwangerschap

0-249 mg/wk ≥500 mg/wk p-waardea

IQ 106 98,9 0,003

Geheugenb 10,7 9,7 0,072

ADHDc 8,0% 23,8% <0,001

Meisjes 

BMI 19,3 21,5 0,001

puberteit nog niet 
begonnend 69 (47,9%) 5 (17,2%) 0,001

Jongens 

BMI 19,8 18,9 0,18

puberteit nog niet 
begonnend 120 (80%) 17 (89,5%) 0,35

a.  verschil getest d.m.v. generalized linear model, gecorri-
geerd voor leeftijd kind, maternale menarche-leeftijd, leef-
tijd en BMI moeder bij bevalling, gebruik door moeder van 
alcohol, koffie, thee, cacao, zout, chocola en sigaretten tij-
dens zwangerschap, stress tijdens zwangerschap, geboor-
tegewicht en -lengte van kind, opleidingsniveau ouders, 
glycirrhizinegebruik kind

b.   verbale geheugenscore
c.  attention deficit/hyperactivity disorder
d.   bepaald aan de hand van vragenlijst naar groeispurt, 

lichaamsbeharing, huidveranderingen, menarche en 
borstontwikkeling bij meisjes, gezichtsbeharing en stem-
veranderingen bij jongens.

   Corstisol                                                Cortison
11-ß-hydroxysteroïd

dehydrogenase type 2

glycyrrhizine

Figuur 1. 

remtremt
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Hartstilstand in de 
zwangerschap
In Groot-Brittannië worden ernstige complicaties van zwan-
gerschap en bevalling systematisch bijgehouden met het 
doel de zorg te verbeteren. Hartstilstand is een van die zeld-
zame complicaties. In de CAPS-studie zijn 91 casus onder-
zocht die tussen 2011 en 2014 optraden (Beckett BJOG 2017).  
Antenataal was het arrest in een kwart van de gevallen het 
gevolg van anesthesie en al deze vrouwen overleefden. 
Opvallend was dat in deze groep 75% obees was. Hypovole-
mie was daarna zowel ante- als postnataal de meest voorko-
mende oorzaak van hartstilstand.
Het advies is bij hartstilstand binnen vijf minuten een peri-
mortem sectio te verrichten om de maternale circulatie te 
optimaliseren. Dit gebeurde bij de meerderheid van de vrou-
wen (tabel 2). De maternale overlevingskans in de hele groep 
was 58% en deze kans was lager bij een arrest thuis, bij ver-
plaatsing voor peri-mortem sectio en bij een langere tijd tus-
sen hartstilstand en geboorte.  
Als verbeterpunten geven de auteurs aan dat een patiënte (in 
het ziekenhuis) niet moet worden vervoerd voor een peri-
mortem sectio maar dat deze zo snel mogelijk moet worden 
uitgevoerd. 

Beckett VA, Knight M, Sharpe P. The CAPS Study: incidence, manage-
ment and outcomes of cardiac arrest in pregnancy in the UK: a 
prospective, descriptive study. BJOG. 2017 Feb 24.

Nieuw alternatief voor 
hormoontherapie
Opvliegers komen voor bij ongeveer 70% van de menopau-
zale vrouwen. Hormoontherapie is een effectieve therapie 
maar niet zonder risico’s. Prague et al beschrijven nu in de 
Lancet een nieuw middel dat opvliegers vermindert zonder 
de risico’s van oestrogenen (Prague, Lancet 2017). Het middel 
heeft de aansprekende naam MLE4901 en is een neurokinine 
3 receptor (NK3R) antagonist. Het was aanvankelijk ontwik-
keld als antipsychoticum maar bleek hiervoor niet effectief. 
Recent is ontdekt dat stimulatie van NK3R opvliegers kan uit-
lokken. 
Daarom werd onderzocht of het antagoneren van NK3R-
opvliegers kan verminderen bij 37 postmenopauzale vrou-
wen die zeven of meer opvliegers per dag hadden. Zij kregen 
vier weken of placebo of MLE4901, daarna twee weken niets 
(de ‘wash-out period’) en daarna vier weken het andere mid-
del. Tijdens MLE4901-gebruik hadden de vrouwen significant 
minder last van opvliegers (figuur 2). Het middel werd verder 
goed verdragen met als enige bijwerking een asymptomati-
sche tijdelijke transaminase-stijging in drie patiënten. Het 
lijkt, kortom, een veelbelovend alternatief voor hormoonthe-
rapie tegen opvliegers.

Prague JK, Roberts RE, Comninos AN, et al. Neurokinin 3 receptor anta-
gonism as a novel treatment for menopausal hot flushes: a phase 
2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017 
Apr 3.

Figuur 2. Verschil tussen (totale aantal) opvliegers in de 
vierde behandelweek en de  opvliegerfrequentie gedurende 
de tweede week van de uitgangsmeting (‘baseline period’).

Tabel 2. Factoren bij peri-mortem sectio

Peri-mortem 
sectio (n=49)a

Tijd tussen arrest en sectio <5 minuten 30 (61%)

Tijd tussen arrest en sectio >5 minuten 17 (35%)

Tijd tussen arrest en sectio onbekend 2 (4%)

Verplaatst tussen arrest en sectiob 22 (45%)

Scalpel op reanimatiekar? Ja 27 (55%)

Scalpel op reanimatiekar? Nee 14 (29%)

Scalpel op reanimatiekar? Onbekend 8 (16%)

a.   redenen voor het niet verrichten van een peri-mortem 
sectio waren: herstel van cardiale output (n=6), amenor-
roeduur < 20 weken (n=6), zwangerschap beoordeeld als 
niet interfererend met reanimatie (n=1), amenorroeduur 
onbekend (n=1), geen instrumentarium beschikbaar (n=1), 
patiënte al thuis overleden (n=1)

b.   redenen voor verplaatsen waren: transfer van huis naar 
ziekenhuis (n=11), herstel van de cardiale output (n=4), 
geen instrumentarium beschikbaar (n=2), OK al klaar ten 
tijde van collaps (n=2), al onderweg naar OK ten tijde van 
collaps (n=1), voor betere chirurgische toegang (n=1), 
behoefte aan OK-personeel (n=1).
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17/4 boek als bijlage

Kun je iets vertellen over de tot-
standkoming van jullie boek?
"In de periode (2005-2013) dat ik mijn 
proefschrift over de perinatale en 
maternale gezondheidsverschillen in 
Nederland schreef, verschenen ook de 
Peristat-rapporten waarin aangetoond 
wordt dat Nederland in Europa een 
relatief slechte positie heeft wat betreft 
perinatale gezondheid. In mijn proef-
schrift staat die vraag centraal: “hoe 
kan het dat in Nederland, één van de 
twintig rijkste landen van de wereld, 
met een egalitaire samenleving en uni-
versele toegang tot onderwijs en (peri-
natale) gezondheidszorg toch zulke 
grote perinatale gezondheidsverschillen 
optreden?" 
Daarnaast heb ik in het proefschrift 
een hoofdstuk gewijd aan de in het 

verleden, binnen de verloskunde 
gevoerde debatten. Omdat ik vind dat 
als je strategieën gaat ontwikkelen om 
verbeteringen in een bepaalde situatie 
aan te brengen, je moet weten hoe de 
huidige situatie tot stand is gekomen 
en waarom in het verleden bepaalde 
strategieën wel of niet hebben geleid 
tot verbetering.  
Zoals Nadine van der Lee en Fedde 
Scheele in hun NTVG-artikel van 23-11-
20161 schreven: De samenwerking tus-
sen verloskundigen en gynaecologen 
kent een lange en gecompliceerde his-
torie die doorklinkt in de huidige prak-
tijkvoering. Maar bij analyse van de 
samenwerkingsproblemen is weinig 
aandacht voor de historie en de lessen 
die hieruit te leren zijn. Dit kan tot 
gevolg hebben dat problemen minder 
effectief worden opgelost, omdat de 
wortel van het probleem niet wordt 
aangepakt.
Van belang was vooral het collectieve 
geheugen van de vier auteurs, namelijk 
het obstetrische in twee 'generaties' 
(Hans Merkus en Eric Steegers), het 
verzekerings- en public health aspect 
(Gouke van Bonse) en de organisato-
risch en financiële aspecten binnen de 
gezondheidszorg bij mij. Daarnaast het 
feit dat de auteurs bij elkaar, over een 
lange periode, in allerlei rollen binnen 
en buiten de verloskunde actief zijn en 
zijn geweest.

Waarom geven jullie het boek 
cadeau aan alle gynaecologen en 
verloskundigen?
Wij vinden het van belang dat als je 
over bepaalde groepen schrijft, je die 
groepen ook in de gelegenheid moeten 
stellen om datgene wat je schrijft te 
kunnen lezen. En we denken dat een 

gedrukt boek eerder ter hand wordt 
genomen dan een digitale versie. 
Verder willen wij als auteurs ook graag 
onze opgedane kennis delen met de bij 
de integrale geboortezorg betrokken 
verloskundige professionals. Want we 
geloven dat écht goed samenwerken
– integraal, als keten, het liefst mét het 
sociale domein – de geboortezorg heel 
erg ten goede zal komen.
Met ons boek willen we meer aandacht 
vestigen op de lessen uit het verleden. 

Wat zijn volgens jullie belangrijke 
leerpunten uit de geschiedenis van 
de geboortezorg?
Al vanaf begin twintigste eeuw wordt 
door de verschillende adviescommis-
sies (Adviescommissie Verloskunde van 
de Centrale Gezondheidsraad en de 
Nederlandse Bond tot bescherming van 
Zuigelingen) gepleit voor meer samen-
werking tussen de verloskundigen en 
medici (huisartsen en gynaecologen), 
maar steeds kreeg dat geen vervolg.
In 1966 constateerde de Amsterdamse 
hoogleraar Kloosterman dat Nederland 
zijn voorsprong op verloskundig terrein 
in Europa – afgelezen aan de perinatale 
en maternale sterfte – kwijt was. 
In 1972 pleitte gynaecoloog De Planque 
voor een systeem van integrale verlos-
kundige zorg, waaraan alle verloskun-
dige professionals zouden moeten 
deelnemen. Een systeem, waarin het 
werken op basis van teambesprekin-
gen met erkenning van de specifieke 
inbreng van alle disciplines waardevol 
werd geacht.
Maar pas als in 1989 de overheid aan-
geeft dat het bereiken van een verlos-
kundig systeem, gestoeld op geformali-
seerde samenwerkingsverbanden 
geruime tijd zal vergen maar wel nood-

Co-auteur Hanneke de Graaf over het cadeau bij deze NTOG 

De Nederlandse geboortezorg in een
historisch perspectief
Begin dit jaar bereikte de redactie van het NTOG de vraag, of liever het aanbod van auteurs Hanneke de Graaf, Hans 
Merkus, Gouke Bonsel en Eric Steegers om hun boek 'De Nederlandse geboortezorg in een historisch perspectief' 
kostenloos mee te sturen met het NTOG. De redactie reageerde, na lezing van het manuscript enthousiast. "Een 
waardevol cadeau", zegt hoofdredacteur Velja Mijatovic, "dat ook nog eens een belangrijke positieve rol kan 
spelen bij verbetering van de samenwerking in de geboortezorg!" NTOG in gesprek met dr. Hanneke de Graaf.  
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zakelijk is, de kosten van de noodzake-
lijke administratieve ondersteuning van 
samenwerking te willen vergoeden en 
het proces te willen evalueren, komt de 
implementatie van een formele samen-
werkingsverbanden langzaam op gang. 
Dat de Peristatrapporten in deze eeuw 
geen substantiële verbetering van de 
perinatale sterfte laten zien, draagt er 
aan bij dat de overheid de urgentie ziet 
om van de verloskundige professionals 
substantiële kwaliteitsverbeteringen te 
verlangen.  

Een tweede leerpunt is dat de plaats 
van de bevalling in het verleden teveel 
aandacht heeft gehad, ten opzichte van 
de persoon van de hulpverlener. Zoals 
Van Alten veertig jaar geleden al stelde 
in het NVOG-rapport Verloskundige 
Organisatie hoeft de thuisbevalling niet 
gehandhaafd te blijven om medicalise-
ring van de verloskunde te voorkomen. 
De kennis, ervaring en attitude van de 
verloskundige moeten er een garantie 
voor zijn dat een bevalling geleid door 
een verloskundige in een intramuraal 
of aanpalend geboortecentrum of in de 
verloskunde-afdeling van een zieken-
huis, medicalisering van de verloskun-
dige zorg voorkomt.  

Tenslotte: tot medio de twintigste eeuw 
betrof de verloskundige zorg alleen 
bevallingszorg; de antenatale en post-
natale zorg kwamen pas in de loop van 
de twintigste eeuw tot ontwikkeling. 
Professor Treub introduceerde de ante-
natale zorg, deze zorg was aanvankelijk 
alleen gericht op preventie van risico’s 
voor de moeder, zoals het signaleren 
van het rachitisch bekken (vitamine-D-
deficiëntie), liggingsafwijkingen en 
(pre)eclampsie. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd in het bijzonder 
door de verdere ontwikkeling van cou-
veuses, de uitkomst van het kind in de 
antenatale zorg meer centraal gesteld. 
Het ontdekken van een methode om 
rhesus-immunisatie te voorkomen 
(jaren 60) had grote gevolgen voor 
moeder en kind en versterkte de rol 
van antenatale preventie. De naoor-
logse introductie van cardiotocografie 
(CTG) en echoscopie resulteerde in 
belangrijke toepassingen voor de foe-
tale bewaking tijdens de baring en 
antenatale zorg (termijnecho, 

screening, foetale groei). Kenmerkend 
voor de laatste decennia is de grote 
toename van kennis over de relatie tus-
sen de groei en ontwikkeling van 
embryo en foetus en de ontwikkeling 
van het kind en de gezondheid als vol-
wassene. Daarbij is er bijzondere aan-
dacht voor allerlei effecten van moeder 
en omgeving op het nog ongeboren 
kind. Deze kennis leidde tot een veran-
derende attitude ten opzichte van de 
preconceptionele en antenatale peri-
ode. Waar in de twintigste eeuw de 
aandacht zich uitbreidde van de beval-
ling naar de gehele zwangerschap, is in 
de eenentwintigste eeuw ook de peri-
ode vóór de zwangerschap onderdeel 
geworden van de zorg.  

Hoe kijk je aan tegen de huidige dis-
cussies over integrale geboortezorg?
Doordat er nu veel meer aandacht is 
voor het belang van conceptie en ont-
wikkeling van de vrucht, die onderhe-
vig zijn aan positieve en negatieve fac-
toren, in plaats van tijdens de baring 
vaststellen of er sprake is geweest van 
een gezonde of ongezonde zwanger-
schap is het begrip ´fysiologische 

zwangerschap en bevalling’ niet langer 
een ja/nee-begrip, maar een concept 
met gradaties.
Dit vraagt om optimale risicoselectie
– eigenlijk risicomanagement – zowel 
van de betrokkenheid van professio-
nals als van de setting en de manier 
van samenwerken. 
Naar onze mening en die van vele 
anderen is integrale geboortezorg de 
enige oplossing. Onder integrale 
geboortezorg wordt verstaan dat de 
betrokken zorgverleners een gedeelde 
visie hebben en elkaar eerder consulte-
ren dan naar elkaar te verwijzen. Daar-
bij moet de aanstaande moeder in het 
gehele proces één vast aanspreekpunt 
krijgen: de coördinerend zorgverlener. 
Het individueel geboortezorgplan kan 
hierbij een hulpmiddel zijn. Hoewel dit 
gevoelig ligt, maar in andere zorgsecto-
ren gebruikelijk is, speelt ons inziens in 
de triage een deskundige op het gebied 
van hoog risico de sleutelrol.
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kunde gehinderd door het verleden? Ver-
loskundigen en gynaecologen door de 
eeuwen heen. Ned Tijdschr Geneeskd. 
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