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2018 themaeditorial

ESHRE-congres 2018 in Barcelona
dr. Sandra Tanahatoe voorzitter deelredactie Voortplantingsgeneeskunde

In juli 2018 vond in Barcelona het
jaarlijkse congres van ESHRE (European Society of Human Reproduction & Embryology) plaats. Net als in
de voorgaande jaren heeft de deelredactie Voortplantingsgeneeskunde
de inzendingen van Nederlandse
onderzoekers onder de loep
genomen. De in dit nummer opgenomen presentaties 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.

Ron van Golde presenteerde data
afkomstig uit de landelijke Hebon-studie met focus op de effecten van ovariële stimulatie van IVF op de kans op
borstkanker bij patiënten die drager
zijn van BRCA1/2-genmutatie. Deze
groep onderging voornamelijk ovariële
stimulatie in het kader van preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD).
IVF lijkt geen relatie te hebben met de
kans op borstkanker. Dit impliceert dat
in deze groep PGD toegepast kan
worden zonder toename van het risico
op borstkanker.

Angelo Hooker toonde follow-updata
van de Prevention of Adhesion Post
Abortion (PAPA) studie. Na een jaar fol‑
low-up werden geen significante verschillen gezien ten aanzien van menstruatie- en zwangerschapsuitkomsten
in de interventiegroep versus de controle groep.
Myrthe Smits bestudeerde de gen
expressie in onrijpe eicellen van
vrouwen van verschillende leeftijden.
Doel van deze studie: het onderzoeken
of verminderde eicelkwaliteit verklaard
kan worden door veranderde gen
expressie.
Nienke van Welie beschreef de followupdata van de H2Olie-studie en stelde
de vraag of het effect van oliehoudend
contrast op de kans op natuurlijke
zwangerschap langer aanhoudt dan zes
maanden en invloed heeft op de kans
op een tweede kind.

©marcjanjanssen.com

Rik van Eekelen valideert in een prospectieve cohortstudie de strategie
expectatief beleid versus IUI in de
gestimuleerde cyclus afhankelijk van
de prognose volgens het model van
Hunault. Is de afkapwaarde van 30%
Hunaultkans de juiste en levert dit de
hoogste zwangerschapskansen?
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Ook dit jaar werden data van de Optimist trial getoond. Nienke Schouten
verwoordt namens de Optimistgroep
hun standpunt ten aanzien van individueel versus standaard doseren bij IVF.
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nvog-bestuur

De NVOG zoekt het hogerop
dr. Bart Groen VAGO-bestuurslid NVOG
drs. Loes Romijn vertegenwoordiger cluster Leiden in VAGO

Het feit dat de perinatale sterfte de
afgelopen jaren langzaam maar zeker
is gedaald geeft vertrouwen. Maar, ten
opzichte van omringende landen doet
Nederland het nog steeds minder goed.
En dan vooral ten opzichte van de
Scandinavische landen. Wat zorgt
ervoor dat die landen het beter doen
dan wij? In een poging die vraag te
beantwoorden zocht het NVOG-bestuur
contact met de Nordic Federation of
Societies of Obstetrics and Gynecology
(NFOG). Dit resulteerde in een bezoek
van de NVOG aan deze internationale
vereniging begin maart in Zweden.
Graag praten wij je bij.
Op donderdag ontmoetten wij vertegenwoordigers van de Deense, Finse,
IJslandse en Zweedse wetenschappelijke verenigingen in het Karolinska
Instituut in Stockholm. Na een warme
lunch startte de meeting. De delegaties
hadden presentaties voorbereid waarin
werd besproken hoe de perinatale zorg
in hun land is georganiseerd, wat de
verschillende sterftecijfers zijn en hoe
de verschillende registraties zijn georganiseerd. Ook kwam aan bod hoe de,
al dan niet aanwezige, landelijke richtlijnen worden ontwikkeld, samen met
de inhoud.
Natuurlijk was er in de avond tijd op
een meer informele manier met elkaar
te spreken. De volgende ochtend werd
het Nederlandse Consortium gepresenteerd. Duidelijk werd dat de Scandinavische landen (met Denemarken als
koploper) ook op dit gebied aan de
weg timmeren, maar dat er nog veel
werk te verzetten is alvorens ze aan
het Nederlandse niveau kunnen tippen.
Na een rondleiding door het pas opgeleverde nieuwe Karolinska ziekenhuis
werd de meeting afgesloten. Met een
hoofd vol cijfers en informatie keerden
we huiswaarts. Want waar zit hem nu

de kneep met betrekking tot de perinatale sterfte?
Grofweg zijn er drie belangrijke verschillen te noemen. Allereerst bestaat
de thuisbevalling niet of nauwelijks in
de Scandinavische landen. Gespecialiseerde verloskundige zorg is dus voor
iedereen snel toegankelijk waar nodig.
Ten tweede zijn alle zorgverleners (verpleging, verloskundigen en gynaecologen) in de Scandinavische landen in
dienst van het ziekenhuis. Er is dus
geen onderscheid tussen de eerste en
tweede lijn, zoals in Nederland. Door
het ontbreken van deze schotten kan
iedereen zich focussen op patiëntenzorg en spelen er geen verschillende
financiële belangen. Tevens wordt er
gedurende de gehele zwangerschap,
partus en het kraambed in hetzelfde
landelijke dossier gewerkt. Als laatste
is er (voornamelijk in Zweden) een zeer
transparant registratiesysteem, waarin
inzichtelijk wordt hoe gemaakt hoe de
verschillende ziekenhuizen scoren op
verschillende parameters ten opzichte
van andere ziekenhuizen. Dit zou
ervoor kunnen zorgen dat de zieken-

huizen die minder scoren gemotiveerd
raken om zich te verbeteren.
De vraag is natuurlijk of deze verschillen ook het verschil in perinatale
sterfte tussen de Scandinavische
landen en Nederland verklaren. Zo zijn
eventuele verschillen op het gebied van
neonatale zorg tijdens deze dagen niet
aan bod gekomen. Het antwoord op de
vraag is dus niet klip en klaar en zal
niet in deze column beantwoord
kunnen worden. Wel werd door deze
meeting duidelijk dat de Scandinaviërs
zeer bereidwillig zijn om inzicht te
geven in hun manier van werken om
op die manier te pogen ons te helpen
om de perinatale cijfers te verbeteren.
Na terugkomst heeft het NVOG-bestuur
tijdens de jaarlijkse Vanenburgdagen
het bezoek aan Stockholm geëvalueerd. De conclusie was dat het bestuur
met grote tevredenheid terugkijkt op
het bezoek, maar dat het toch nog
onvoldoende helder is wat nu de precieze oorzaak is van de verschillen in
perinatale sterfte. Het bestuur zou hier
dan ook nog graag vervolg aan geven
door verder uit te laten zoeken waardoor deze verschillen verklaard kunnen
worden. Concrete antwoorden kunnen
ons namelijk helpen om de zorg voor
de zwangere vrouw en de pasgeborenen te verbeteren! Daarnaast zijn de
Scandinavische landen zeer geïnteresseerd in internationale samenwerking
op het gebied van wetenschappelijk
onderzoek. Mogelijkheden om samen
te werken zullen worden verkend. Dit
alles zal er hopelijk aan bijdragen dat
de NVOG niet alleen fysiek, maar ook
op het niveau van de patiëntenzorg
naar een nog hoger niveau wordt
getild.
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kort nieuws

KID ook na 2019 vergoed
voor lesbische en
alleenstaande vrouwen?
De Telegraaf en de NOS berichtten op
27 april jl. dat kunstmatige inseminatie
met donorsperma volgens Haagse
bronnen ook na 2019 vergoed zal
blijven voor lesbische en alleengaande
vrouwen. Dat zou vanaf 1 januari 2020
gebeuren buiten de zorgverzekeringswet om. Het geld hiervoor zou zijn
geregeld tijdens de gesprekken in de
coalitie over de voorjaarsnota. Als dit
klopt, is het geweldig nieuws voor al
die alleenstaande en lesbische stellen
met een kinderwens. Bevestiging van
dit bericht kan pas komen als de voorjaarsnota naar de Tweede Kamer wordt
gestuurd en dit gebeurt voor 1 juni. Vervolgens zal er een plenair debat over
het onderwerp plaatsvinden in het parlement. Dit is naar alle waarschijnlijkheid eind juni, maar de exacte datum
is nog niet bekend.
Bron: NVOG

adviesorganen in zijn vakgebied. Zo
vertegenwoordigt hij Nederland binnen
de Euro-Peristat working group. Tevens
initieerde hij de cursussen Managing
Obstetric Emergencies & Trauma’ en
‘Foetale Bewaking’. Gedurende zijn
hele carrière zette Jan Nijhuis zich in
voor de kwaliteit en verbetering van de
verloskundige zorg, zowel voor patiënten, alsook voor wetenschap en onderwijs.
Bron: Maastricht UMC+

Essentieel voor kansrijke
start: preconceptiezorg
‘Een goede start is cruciaal voor elk
mensenleven. Zo’n start vereist dat
ouders gezond aan een zwangerschap
beginnen. Preconceptiezorg levert een
essentiële bijdrage aan de Kansrijke
Start van een kind. Verloskundige zorgverleners moeten hun verantwoordelijkheid nemen en collega’s alert
maken op het belang van preconceptiezorg en het gebruik van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL).’ Dit bepleitte
Annemarie Mulders, gynaecoloog-
perinatoloog, tijdens het 22ste Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit Gynaecologie en Obstetrie. Voor
meer informatie zie de website van het
College voor Perinatale Zorg.
Bron: NVOG

Vacatures commissie
Kwaliteitsvisitatie

Lintje voor Jan Nijhuis
Onlangs is prof. Jan Nijhuis benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau vanwege zijn grote inzet op
wetenschappelijk en maatschappelijk
gebied. Op nationaal en internationaal
niveau inspireert hij mensen in de
gynaecologie en verloskunde. Zijn
bekendheid heeft hij te danken aan
baanbrekend onderzoek op het terrein
van de foetale gedragingen. In 1993
ontving Nijhuis de ‘De Snoo van
’t  Hoogerhuijs-onderscheiding’ voor
zijn perinatale onderzoek.
Hij is actief in diversie commissies en
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De commissie Kwaliteitsvisitatie is per
1 september 2019 op zoek naar zes
enthousiaste en bij kwaliteit betrokken
collegae om lid te worden van de commissie.
Wij zoeken gynaecologen (tenminste 5
jaar werkzaam als gynaecoloog) met
de volgende aandachtsgebieden:
- VPG, 2 vacatures
- perinatologie, 2 vacatures
- oncologie, 1 vacature
-b
 enigne gynaecologie, 1 vacature
(eventueel werkzaam in ZBC)
Voor meer informatie over werkzaamheden en profiel zie het besloten
ledengedeelte van de NVOG-website.
Belangstellenden kunnen voor 15 juni
a.s. een reactie, inclusief motivatie, per
e-mail aan: carolienkanne@nvog.nl
Bron: NVOG

Vierdaagse opleiding
voor opleiders
De NVOG, in het bijzonder het Concilium, is van mening dat een goede
voorbereiding op het opleiderschap de
kwaliteit en professionaliteit van het
opleiden waarborgen. Dit wil de NVOG
stimuleren door aankomende en zittende opleiders een goed opleidingsaanbod te doen.
Samen met De Tweede Praktijk hebben
we een vierdaagse scholing ontwikkeld, waarin op iedere dag een andere
opleidersrol centraal staat. De dagen
kunnen niet los worden gevolgd.
De scholingsdagen vinden plaats op:
• Woensdag 6 november 2019, omgeving Amersfoort (dag voor het Gynaecongres in Amersfoort)
• Vrijdag 31-1-2020, o.v.b. omg. Doorn
• Donderdag 30-4-2020, o.v.b. Doorn
• Woensdag 24-6-2020, o.v.b. Doorn
Aanmelden via De Tweede Praktijk:
https://tinyurl.com/y259eg8j
De NVOG is een lagere cursusprijs
overeengekomen dan vermeld op deze
website, namelijk €1250 exclusief BTW
voor de vier dagen.
Verzocht wordt op het aanmeldformulier op deze website, bij de vraag Voor
welke masterclass wilt u zich aanmel‑
den? aan te geven dat het gaat om de
Leergang van de NVOG. Er is een
maximum van 18 deelnemers. Voor
meer informatie over de opleiding, zie
het besloten ledengedeelte van de
NVOG-website: http://leden.nvog.nl/
voorLeden/Activiteitenagenda/Vierdaag
se+opleiding+voor+opleiders+.aspx.
Bron: NVOG

Live-muziek aan
ziekenhuisbed
Drie jaar na de allereerste, muzikale
ronde is vrijwilligersorganisatie
Bedside Buskers enorm gegroeid. Eén
keer in de maand spelen uiteenlopende, ervaren muzikanten aan bed
van ziekenhuispatiënten in Deventer,
Zwolle, Zutphen, Winterswijk, Almere
en sinds kort ook in Nijmegen,
Arnhem, Enschede en Leeuwarden. Dat
is fantastisch nieuws voor zo’n mooi
initiatief dat in 2016 als een pilot werd
gestart in het Deventer Ziekenhuis. Initiatiefnemer Peter Kortleve, in het
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dagelijks leven zelfstandig grafisch ontwerper, had het idee geopperd nadat
hij erover had gehoord tijdens een
concert van Amerikaanse singer-songwriter Amos Lee in Paradiso. Lee vertelde over ‘Musicians On Call’, een
Amerikaanse vrijwilligersorganisatie
die muzikanten laat spelen in ziekenhuizen. Patiënten verkeren in een vervelende situatie, bevinden zich niet in
hun eigen, vertrouwde omgeving en
kunnen niet weg voor bijv. een concert.
Live-muziek en het sociale contact met
muzikanten is een zeer aangename en
welkome onderbreking en afleiding.
Wilt u meer weten over het ontroe-

rende vrijwilligerswerk van Bedside
Buskers, dan kunt u kijken op hun
website (www.bedsidebuskers.nl) of
hun werk volgen op Facebook en Instagram.
Bron: Bedsidebuskers

Leren van rolmodellen in
de klinische praktijk

Gezamenlijke besluitvorming is een hot
topic, maar hoe leren artsen in opleiding dit eigenlijk? Meer ervaren artsen
spelen in dit leerproces een sleutelrol.
Zij fungeren namelijk als rolmodel.
Medisch-ethici Anke Oerlemans en
Gert Olthuis hebben in samenwerking
met de beroepsverenigingen NVOG en
de NVIC en patiëntenverenigingen
onderzocht hoe artsen gezamenlijke
besluitvorming in de praktijk brengen,
hoe jonge dokters dit leren, en wat de
functie van rolmodellen daarbij is.
In deze workshop gaan we aan de slag
met de resultaten van het onderzoek
en de aanbevelingen die er uit voortgekomen zijn. Hoe leren jonge dokters
goede gezamenlijke besluitvorming in
de praktijk? Wat vinden co-assistenten,
arts-assistenten, en ervaren artsen nu
echt een goed rolmodel? Hoe denken
patiënten en naasten daarover?
En wat betekent dit voor de opleiding:
moeten en kunnen we daar iets mee?
Accreditatie wordt aangevraagd.
Aanmelden kan via
carolienkanne@nvog.nl.
Bron: NVOG

Op 14 juni a.s. organiseert de Koepel
Opleiding de derde themamiddag van
2019. Voor deze themamiddag zijn
zowel opleiders (leden van de opleidingsgroep) als aios van harte uitgenodigd.

O wee
Schudden

Patiënte is zojuist bevallen per vacuüm. Ik hou mijn standaard verhaal.
‘Mevrouw, uw kindje kan wat hoofdpijn hebben, het is beter dat het niet van hand tot hand gaat, tijdens de kraam
visite. Het schudden kan vervelend zijn voor uw baby.’
Hierop meldt patiënte heel droog: ‘O, goed dat u het zegt, dokter, mijn moeder heeft namelijk Parkinson, dus helemaal
zonder schudden zal het niet gaan.’
Steven Giesbers, AIOS gynaecologie JBZ
(met toestemming van betrokkenen)

Zelf iets opmerkelijks, grappigs, wetenswaardigs, ontroerends meegemaakt? Stuur uw tekst naar m.kerkhof@jbz.nl onder vermelding van O wee.
Beperk u tot 120 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, die de leesbaarheid van het stukje optimaliseren.
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Verloskundige zorg buiten richtlijnen:
doorgeschoten wensgeneeskunde?
prof. mr. J.H. Hubben hoogleraar Gezondheidsrecht en adviseur Nysingh advocaten & notarissen

Niet zo lang geleden veroordeelde
het Zwolse Tuchtcollege een verloskundige en besteedde daarbij uitgebreid aandacht aan de Leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen.1
In deze casus staat vast dat vanwege
een stuitligging een indicatie
bestond voor verwijzing naar de
tweede lijn, maar de zwangere gaf
aan desondanks thuis te willen
bevallen. De verloskundige ging mee
met die wens. Op uitdrukkelijk
verzoek van de zwangere vond de
bevalling thuis in bad plaats. Bij de
geboorte vertoonde de baby geen
tekenen van leven. De verloskundige
startte een reanimatie. Toen die
geen effect had staakte zij de reanimatie nog voor de ambulance arriveerde.
Omdat het met regelmaat voorkomt
dat de zwangere vrouw (en haar
partner) andere zorgwensen heeft
dan de verloskundige hulpverlener
adviseert, is het van belang aandacht
te besteden aan de ernstige gevolgen
die kunnen dreigen.

De tuchtzaak
De Inspectie (IGJ) diende een klacht in
en verwijt de verloskundige dat zij in
strijd met de Leidraad Verloskundige
zorg buiten richtlijnen heeft gehandeld.
Bij de beoordeling door het tuchtcollege ligt het zwaartepunt op de zeer
gebrekkige dossiervoering en het feit
dat de verloskundige geen contact
heeft gezocht met de tweede lijn voor
(desnoods anonieme) counseling. Wat
de verslaglegging betreft luidt het
verwijt dat op de zwangerschapskaart
niet blijkt welke afwegingen de zwangere heeft gemaakt, welke risico’s haar
precies zijn voorgehouden door de verloskundige en welke alternatieven
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daarbij de revue passeerden. Ook blijkt
daaruit niet dat de verloskundige de
zwangere ‘uitgebreid heeft geïnformeerd’ over de verschillen die er zijn
bij een bevalling in de thuissituatie ten
opzichte van een bevalling in het ziekenhuis. De verloskundige beroept zich
er in algemene zin op dat gynaecologen niet altijd open staan voor (anonieme) counseling in kwesties waarin
een zorgvraag buiten de richtlijnen aan
de orde is. Het tuchtcollege merkt
daarover op dat die negatieve ervaringen niet meebrengen dat de verloskundige niet langer was gehouden om ‘in
deze situatie met een aanzienlijk verhoogd risico’ te zorgen voor contact
tussen de zwangere en de tweede lijn
en eventueel toch anonieme counseling
te doen. Daarnaast treft de verloskundige het verwijt dat zij met de zwangere de mogelijkheid van betrokkenheid van een tweede verloskundige,
niet heeft besproken. Voorts wordt de
verloskundige verweten dat zij bij de
reanimatie haar kennis en bekwaamheid heeft overschat en de reanimatie
heeft gestaakt nog voor dat de ambulance met ‘advanced life support’ ter
plaatse was. Mede omdat de verloskundige zich na deze gebeurtenissen
had laten uitschrijven uit het BIG-register ging het tuchtcollege ertoe over om
de verloskundige het recht te ontzeggen om wederom te worden ingeschreven in dat register.

De Leidraad
In de klacht en de beoordeling staan
centraal de Leidraad Verloskundige
zorg buiten richtlijnen die de beroepsorganisaties van gynaecologen (NVOG)
en verloskundigen (KNOV) in 2015
publiceerden. Dit document wil handvatten bieden voor situaties waarin de

(wilsbekwame) zwangere minder intensieve of andere zorg wenst dan geadviseerd. Naast de hier besproken casus
van een stuitligging kan gedacht
worden aan de zwangere die langer
dan 42 weken wil wachten alvorens
ingeleid te worden of de zwangere die,
zelfs in geval van foetale nood, geen
episiotomie wenst. Uitvoerig wordt het
spanningsveld geschetst waarin de
beroepsbeoefenaar kan geraken
wanneer de wensen van de zwangere
afwijken van de professionele standaard (o.a. neergelegd in protocollen
en richtlijnen). De hoofdregel dat een
medisch beroepsbeoefenaar niet
gehouden is om zorg te verlenen die
afwijkt van de professionele standaard,
staat in de verloskundige praktijk
onder spanning omdat, zoals de Leidraad verwoordt: ‘…de geboorte van
een kind zonder enige vorm van professionele hulp, is het laatste wat u als
zorgverlener wenselijk acht’. Om dit
laatste te voorkomen vergt de Leidraad
van de verloskundige (feitelijk speelt
deze problematiek vooral bij de de verloskundige die praktijk voert buiten het
ziekenhuis) een reeks van inspanningen: in gesprek blijven met de zwangere en haar wensen en visie exploreren; zoeken naar een oplossing met de
vrouw, zo nodig in overleg met andere
zorgverleners in de keten. Daarmee is
de verloskundige er nog niet. Want als
er toch geen overeenstemming wordt
bereikt over de zorg die de verloskundige wil en kan leveren dan zal de verloskundige, aldus de Leidraad ‘…met de
zwangere naar andere oplossingen
moeten zoeken’.
Ook bij dit zoeken naar die “andere
oplossingen” wordt de verloskundige
enerzijds aangemoedigd om de
grenzen van “bekwaamheid en

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, juni 2019 www.ntog.nl

Stockfoto. Heeft geen
betrekking op beschreven
casus. ©VanBeek Images

bevoegdheid” aan te geven, maar moet
zij anderzijds zoeken naar “tussenvormen van zorg” waarbij de verloskundige nog een rol kan spelen. Als de
zwangere persisteert in een wens die
de verloskundige niet kan ondersteunen dan dient de verloskundige een
“vangnet” te bespreken.

Commentaar
Bij lezing van de Leidraad valt op dat
daarin nauwelijks medisch/verloskundig inhoudelijke grenzen worden aangegeven in het geval de zwangere zich
niet wil conformeren aan de adviezen
van verloskundig zorgverleners. Daarentegen wordt veel aandacht besteed
aan het procedurele aspect, met name
de documentatieplicht van de verloskundige. De wensen van de zwangere
moeten worden genoteerd met daarbij
de verplichting om met de zwangere na
te gaan of haar wensen goed zijn verwoord. Ook is documentatie nodig van
het gegeven advies en de knelpunten
die daaruit voortvloeien voor de zwangere. De Leidraad verlangt dat ook dit
laatste gebeurt in overleg met de zwangere zodat ‘consensus over de discussiepunten’” wordt bereikt. Ook moet
worden genoteerd welke ‘tegemoetkomingen’ aan de zwangere zijn gedaan,
zoals ‘intermitterend CTG, douche in
plaats van bad, eventuele begeleiding
door de eerste lijn in het ziekenhuis’.
Het valt op dat de Leidraad een zwaar

accent legt op de wensen van de zwangere. In de passage over informed
consent wordt gesteld: ‘U dient de
wens van de zwangere als zij bij haar
standpunt blijft altijd te honoreren, ook
al hebt u een andere opvatting over
wat wenselijk is.’ Daarbij verwijst de
Leidraad uitdrukkelijk naar art. 7:450
lid WGBO. Aan deze bepaling (die luidt:
‘Voor verrichtingen ter uitvoering van
een behandelingsovereenkomst is de
toestemming van de patiënt vereist’)
verbindt de Leidraad ten onrechte de
conclusie dat de wens van de zwangere
altijd gehonoreerd dient te worden.
Natuurlijk is steeds toestemming van
de zwangere nodig voor handelingen
die inbreuk maken op de integriteit van
het lichaam, zoals inwendig onderzoek,
het zetten van een episiotomie of het
verrichten van een sectio caesarea.
Indien de wilsbekwame zwangere een
dergelijke inbreuk op haar lichaam niet
wenst dan houdt het op en moet die
verrichting achterwege blijven. Uit de
genoemde wettelijke bepaling over het
toestemmingsvereiste mag echter niet
worden afgeleid dat de verloskundige
zorgverlener altijd gehouden is om de
wensen van de zwangere te honoreren,
ook wanneer die betrekking hebben op
de uitvoering van de zorg, bijvoorbeeld
de wens tot bevalling in bad in geval
van een stuitligging. Bij de beantwoording van de vraag of dergelijke wensen
gehonoreerd moeten worden vormt de

professionele standaard wel degelijk
een buitengrens. Op dat punt behoeft
de Leidraad verduidelijking.
De hier besproken problematiek laat
verder zien hoe zeer het van belang
dat ziekenhuizen en gynaecologen
(tweede lijn) zich op de hoogte stellen
van de (vermoedelijk wisselende) interpretatie die eerstelijnsverloskundigen
geven aan de Leidraad Verloskundige
zorg buiten richtlijnen, met name waar
het betreft het tegemoetkomen aan
wensen van de zwangere en het voeren
van overleg daarover met de tweede
lijn. Dat zal bijdragen aan beter inzicht
in de verloskundige risico’s waarmee
de tweede lijn geconfronteerd kan
worden en dus of de kwaliteit van zorg
dan gewaarborgd is.

Referentie
1. Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle, 24 juli 2018.

Trefwoorden
Handelen buiten richtlijnen, professionele standaard, wens zwangere,
informatieplicht, documentatieplicht,
verhouding verantwoordelijkheid
gynaecoloog-verloskundige, anonieme counseling
Contact
joep.hubben@nysingh.nl
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ingezonden

Informatie en steun aan ouders én zorgverleners

Stille Levens
L.G.C. Schutter–de Boer journalist en bestuurslid Stille Levens

Elke dag overlijden in Nederland vier
baby’s voor, tijdens of kort na de
geboorte. Het overlijden van een
baby raakt niet alleen ouders, hun
familie en vrienden, maar óók zorgverleners. Het is hun taak om ouders
te begeleiden. Dit is geen eenvoudige opgave. Sinds 2016 is er een
plek waar zowel ouders als zorgverleners terecht kunnen voor steun en
informatie: Stille Levens, het kenniscentrum babysterfte.
“Elke keer als een baby overlijdt, overvalt je een gevoel van machteloosheid
en ben je sprakeloos.” Herman Oosterbaan werkte dertig jaar als gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
’s-Hertogenbosch. Ook was hij vanaf
de start betrokken bij de Perinatale
Audit Nederland (PAN) en heeft vanaf
2000 perinatale audits begeleid.
“Ouders troosten, steunen en naar ze
luisteren is belangrijk, maar je stapt als
zorgverlener tegelijkertijd ook snel in
je rol: geeft uitleg en verklaart. Op
basis van ervaring ontstaat in de loop
van de tijd een soort zelfcursus, maar
of dit in alle gevallen de juiste manier
van aanpak is? Dat weet ik niet.”
Inmiddels is Oosterbaan één van de
vier geboortezorgprofessionals die
zitting heeft in het bestuur van Stille
Levens, naast vier ervaringsdeskundige
ouders. De organisatie met ANBI-status
wordt gerund door vrijwilligers. “In
Groot-Brittannië, Australië en NieuwZeeland zet Sands zich al tientallen
jaren in voor betere zorg aan ouders en
hun omgeving, scholing en betere richtlijnen voor zorgverleners én meer
bewustwording van babysterfte. Goed
dat nu ook in Nederland zo’n plek is
waar mensen terecht kunnen.”

Doelstellingen
Naast het geven van steun en informatie aan iedereen die te maken krijgt
met babysterfte, streeft Stille Levens
ook naar (verbetering van) landelijk
gelijke zorg, nazorg en rouwopvang
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voor getroffen ouders. Verder stimuleert de stichting onderzoek naar de
preventie en impact van babysterfte.
Tilly Bakker (25) werkt als obstetrie
verpleegkundige in het Haaglanden
Medisch Centrum. “Steun en ervaringen delen met collega’s helpen om om
te gaan met het overlijden van een
baby. Maar hoe ouders de geleverde
zorg ervaren en waar zij behoefte aan
hebben? Daar heb ik beperkte kennis
van. De website en brochures van Stille
Levens bieden een enorme hoeveelheid
praktische informatie. Initieel is deze
bestemd voor ouders en gaat bijvoorbeeld over afscheid nemen, de uitvaart
en de relatie van ouders, maar ook verdriet van lang geleden en onderzoek na
het overlijden van een baby worden in
aparte brochures behandeld. Als zorgverlener geeft het mij handvatten en
andere inzichten hoe om te gaan met
verschillende situaties die zich voor
kunnen doen. Ik kan er veel uithalen
dat helpt om mijn begeleiding vorm te
geven. Het is fijn dat de brochures via
de website van Stille Levens zijn te
downloaden als pdf-document.”

Online steun
Sinds maart 2019 kunnen ouders ook
bij Stille Levens terecht voor persoonlijke steun online. Oosterbaan vindt dit
een waardevolle stap aan het totale
pakket.“ De steun per e-mail wordt
gegeven door getrainde vrijwilligers die
zelf ervaringsdeskundigen zijn. Voor
hen is het een aantal jaren geleden dat
hun baby is overleden.” De vrijwilligers
hebben een training gevolgd van gecertificeerde en ervaren trainers op het
gebied van verlies en rouw en onlinehulpverlening. Door hun eigen ervaring
en de gevolgde training zijn de vrijwilligers in staat steun te geven aan
ouders die hun baby hebben verloren.

BRP-registratie
Voorzitter Jeannette Rietberg en auteur
van het boek Altijd een kind te kort
over zwangerschap na eerder baby
sterfte te hebben meegemaakt, heeft
samen met twee andere initiatief
nemers van de petitiegroep BRP, een
wetswijziging bewerkstelligt. Vanaf
maandag 4 februari 2019 is het mogelijk om een doodgeboren baby te laten
registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit hoe lang
geleden er sprake is geweest van een
doodgeboren baby en hoelang de
zwangerschap heeft geduurd. Ook
ouders die in een (ver) verleden te
maken hebben gehad met de geboorte
van een eerder in de buik overleden
baby kunnen hun baby alsnog laten
registreren. Inmiddels is daar landelijk
al meer dan vijfduizend keer gebruik
van gemaakt.

Informatie
Namens het bestuur nodigen wij u van
harte uit om voor meer informatie te
kijken op www.stillelevens.nl, op
Facebook, Twitter en Instagram. Ook is
het mogelijk de brochure Afscheid van
je baby in print te bestellen.
Contact
info@stillelevens.nl
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Reactie op bericht in NOBT-BOBT

Postmenopauzale hormoontherapie
drs. D.K.E. van Dijken namens het Bestuur van de Dutch Menopause Society

Graag wil ik reageren op het bericht in
NOBT-BOBT over Postmenopauzale
Hormoontherapie.1 Het is verheugend
dat dit onderwerp steeds meer aandacht krijgt. Zeker met het Jaarthema
2020 van de NVOG in het verschiet:
Menopauze/gezond ouder worden als
vrouw. Het artikel is door collega Vernooij heel goed weergegeven. Echter,
naar aanleiding van dit artikel heeft de
International Menopause Society (IMS)
een officiële verklaring uitgebracht, die
wij als Dutch Menopause Society
(DMS) graag willen delen.
De auteurs kijken in deze observationele studie naar het gebruik van hormoontherapie (HT) en het voorkomen
van de ziekte van Alzheimer (AD).
Vrouwen met Alzheimer bleken in het
verleden significant vaker HT te
hebben gebruikt (18,6% versus 17,0%).
De auteurs concluderen vervolgens dat
er sprake is van een causaal verband.
Daar is geen bewijs voor. De studie
bevat veel bias. Zo is er geen duidelijke
definiëring van dementie. Het Finse
Drug Reimbursment Register heeft een
hoge positiefvoorspellende waarde
voor AD (de meeste mensen hebben
daadwerkelijk AD), maar de sensitiviteit bedraagt 65%. Het is dus mogelijk
dat 35% van de vrouwen met AD niet
geïdentificeerd is, of zelfs in de controlegroep zit. Er is geen onderscheid
gemaakt tussen AD en vasculaire
dementie. Deze laatste verergert juist
door gebruik van HT. Er is gekeken
naar vrouwen met HT-gebruik sinds
1994. In de negentiger jaren werd nog
gedacht dat HT juist een gunstig effect
zou hebben op vrouwen met een verhoogd risico voor AD, dus vrouwen met
cognitieve functiestoornissen werd juist
HT voorgeschreven. Het hogere percentage vrouwen met HT en AD kan dus
een weergave zijn van deze bias. Het is
bekend dat vasomotore klachten cognitieve functies kunnen beïnvloeden.2
Eerdere studies toonden juist een
gunstig effect van HT aan op cognitieve
functies 3-5 Een substudie van de WHI,

de WHI Memory-studie, toonde een
lagere mortaliteit bij vrouwen met AD
en dementie en HT 6 Verder is er niet
gekeken naar andere confounders
zoals risicofactoren voor dementie en
het moment van starten van HT. De
types progesteron die gebruikt werden
in deze onderzoekspopulatie, betroffen
medroxyprogesteron acetaat (MPA) en
Norethisteron acetaat (NA). Een eventuele conclusie over progesteron is dus
alleen van toepassing op deze twee
types. Gerandomiseerde klinische
studies zijn nodig om potentiële effecten van HT op cognitief functioneren
en risico van AD te bepalen. Conclusies
van de auteurs van dit artikel kunnen
misleidend zijn en onnodige onrust
geven bij patiënten en zorgverleners
die niet goed op de hoogte zijn van
wetenschappelijke studieresultaten.
Er is dus geen reden om het huidige
voorschrijfgedrag van HT te wijzigen of
de bestaande richtlijnen en protocollen
aan te passen. Daarbij sluiten we ons
aan bij collega Vernooij dat het huidige
gebruik in Nederland veilig is, met
betrekking op het risico van AD. Bij
vrouwen onder de zestig jaar, die
minder dan tien jaar HT gebruikten, is
het risico op AD niet verhoogd.

Referenties
1. Vernooij, F., Laar, R. van der, NOBT-BOBT,
Postmenopauzale hormoontherapie,
NTOG 2019;132:152.
2. Maki PM, Henderson VW. Cognition and
the menopause transition. Menopause.
2016; 23(7):803-805.
3. Henderson VW, St John JA, Hodis HN, et al.
Cognitive effects of estradiol after
menopause: A randomized trial of the
timing hypothesis. Neurology. 2016;87(7):
699-708.
4. Espeland MA, Shumaker SA, Leng I, et al.
Long-Term Effects on Cognitive Function
of Postmenopausal Hormone Therapy
Prescribed to Women Aged 50 to 55
Years. JAMA Intern Med. 2013:1-8.
5. Gleason CE, Dowling NM, Wharton W, et al.
Effects of Hormone Therapy on Cognition
and Mood in Recently Postmenopausal
Women: Findings from the Randomized,
Controlled KEEPSCognitive and Affective
Study. PLoS medicine. 2015;12(6):
e1001833; discussion e1001833.
6. Espeland MA, Shumaker SA, Leng I, et al.
Long-Term Effects on Cognitive Function
ofPostmenopausal Hormone Therapy
Prescribed to Women Aged 50 to 55
Years. JAMA Intern Med. 2013:1-8.

Aanbeveling IMS
1. HT dient alleen te worden voorgeschreven bij vrouwen met hinderlijke
overgangsklachten, met name vasomotore symptomen.
2. C
 ognitieve functiestoornissen bij
vrouwen van middelbare leeftijd zijn
geen indicatie voor voorschrijven
van HT.
3. E r bestaat geen gerandomiseerde
klinische studie die de effecten van
langdurige HT op cognitieve functies
bij vrouwen met milde tot ernstige
vasomotore klachten bestudeerde.
4. Data van drie gerandomiseerde,
placebo gecontroleerde clinical trials
tonen dat HT, gestart in de vroege
postmenopauze, geen nadelig effect
heeft op cognitief functioneren
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Reactie op NTOG-artikel

HPV-vaccinatie na doorgemaakte HPV-infectie
drs. R.L.O van de Laar AIOS Erasmus MC, Rotterdam
dr. W. Hofhuis gynaecoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
dr. H.J. van Beekhuizen gynaecologisch oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Oproepen aan
promovendi
Rubriek Hora Est

Met veel interesse hebben wij het
artikel van Lodder et al. gelezen.1
Middels een goed opgezette PICO
tonen zij aan er mager bewijs is dat
(profylactische) HPV-vaccinatie bij
vrouwen die hoog risico HPV (hrHPV) positief zijn, zinvol is. Het ontbreekt voornamelijk aan goede
RCT’s die deze vraag beantwoorden.
In de richtlijn CIN, AIS en VAIN van de
NVOG uit 2015 2 wordt gesteld dat de
studie van Kang et al. uit 2013 laat zien
dat vrouwen die behandeld worden
voor een hooggradige afwijking aan de
baarmoedermond (CIN2-3), na behandeling baat hebben bij een profylactische HPV-vaccinatie om de kans op
een recidief laesie te verlagen. 3
Voor de in het vaccin aanwezige typen
HPV was het aantal recidieven significant lager in de gevaccineerde groep
(8,5 versus 2,5%, p<0,05). Hierbij
wordt opgemerkt dat het slechts een
studie betreft welke retrospectief is uitgevoerd. In de richtlijn staat dat “Een
gerandomiseerde, placebo- gecontroleerde (dubbelblinde) studie is nodig
ter bevestiging van de gevonden bevinding.”
Vanuit deze gedachte is de VACCIN-studie opgezet. De studie is gehonoreerd
door ZonMW (Goed gebruik geneesmiddelen). De VACCIN-studie (VACcinatie na behandeling voor CIN) wordt landelijk uitgevoerd en staat op het punt
te gaan starten via het consortium.
Vrouwen met een bewezen CIN-II- of
CIN-III-laesie die een behandeling
ondergaan middels Lis-excisie zullen
worden gerandomiseerd tussen vaccinatie met het nonavalent HPV-vaccin of
met placebo. Gekozen is om met Gardasil 9 te werken, waarin naast HPVtype-6 en -11 nog zeven oncogene typen
zitten: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58.
Primair eindpunt is het aantal residuen
/recidieven CIN-II of -III op 24
maanden. Secundaire eindpunten zijn:
aanwezigheid hr-HPV, cervixcytologie,
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aantal reïnterventies, kosten-effectiviteit en quality of life.
Mogelijk dat de VACCIN-studie meer
duidelijkheid gaat verschaffen of adjuvante HPV-vaccinatie zinvol is bij
vrouwen die een LLETZ ondergaan bij
een CINII-III-laesie.

Referenties
1. Lodder et al. HPV-vaccinatie na doorge‑
maakte HPV-infectie, helpt dat? Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, maart 2019
2. https://www.oncoline.nl/cin-ais-en-vain
3. Kang WD, Choi HS, Kim SM. Is vaccination
with quadrivalent HPV vaccine after loop
electrosurgical excision procedure effec‑
tive in preventing recurrence in patients
with high-grade cervical intraepithelial
neoplasia (CIN2-3)? Gynecologic oncology. 2013;130(2):264-83. Kang te al

Contact
r.vandelaar@erasmusmc.nl

Reactie van de auteurs
Dank voor uw reactie. Het doet ons
deugd te horen dat er zulke stappen
worden gezet in het onderzoek naar de
preventie en behandeling van het cervixcarcinoom. Gezien de lage HPV-vaccinatiegraad zullen de uitkomsten van
uw studie niet alleen implicaties
hebben voor vrouwen geboren voor
het vaccinatiecohort, maar ook voor
jonge vrouwen die de vaccinatie afgewezen hebben.
De VACCIN-studie heeft als doel te
toetsen of het nonavalente vaccin
samen met een Lis-excisie beter werkt
bij het voorkomen van een recidief
(tertiaire preventie) dan een Lis-excisie
alleen. Onze PICO betrof een bredere
toepassing van het HPV-vaccin als primaire preventie van de gevolgen van
een HPV-infectie. De antwoorden van
deze studie dragen hopelijk bij aan de
behandeling van hooggradige afwijkingen aan de baarmoedermond (CIN2-3).
Wij zien de resultaten van de VACCINstudie met belangstelling tegemoet.

Ben je net gepromoveerd op een
proefschrift dat interessant is voor
de Nederlandse gynaecologen?
NTOG biedt in elk nummer een
podium aan nieuwe Nederlandse
proefschriften die maximaal zes
maanden geleden verdedigd zijn.
NTOG-redacteuren Annemijn Aarts
en Rafli van de Laar maken een
selectie uit de aangeboden proefschriften. Zij letten op de variatie in
onderwerpen, en deelgebieden en
de universiteit waar je promoveerde. Niet ieder aangeboden
proefschrift komt dus voor plaatsing
in aanmerking. De rubriek is één
pagina, voldoende voor de titel, je
naam, de promotoren en je universiteit, een foto van de cover en
beschrijving van max. 650 woorden
op basis van enkele vragen.
Wil jij jouw proefschrift aanmelden?
Mail dan de titel van je proefschrift
en je contactgegevens naar ntog@
gaw.nl. Annemijn of Rafli neemt dan
contact met je op.

Proefschriftencollectie
De NVOG heeft een eminente proefschriftencollectie beginnend in de
zeventiende eeuw!
U kunt een analoge versie van uw
proefschrift vereeuwigen door een
exemplaar van uw dissertatie te
zenden naar de archivaris van de
Werkgroep Historie NVOG,
Generaal Foulkesweg 66b, 6703 BW
te Wageningen.
Deze oproep is gericht aan alle promovendi van na 1 januari 2018.

19/4

commissie in- en uitstroom

Afname van het aantal aios 2020-2023
dr. Y.V. Louwers, dr. J.A. Janse, drs. L.M Romijn (allen AIOS), drs. C.A.T. Kanne (beleidsadviseur NVOG),
dr. L.N. Hofman, prof. dr. J.A.M van der Post (beiden gynaecoloog). Allen namens de Commissie In- en Uitstroom.

In maart 2019 is het Capaciteitsplan
2020-2023 voor Medische specialismen (deelrapport 1) gepubliceerd,
waarin het advies gegeven wordt
voor een instroom van 44 aios
gynaecologie per jaar. Per 1 januari
2019 waren er 389 gynaecologen in
opleiding. Ons specialisme heeft dus
vanaf 2021 een fors lagere instroom
dan de afgelopen jaren. De instroom
voor 2020 is nog vastgesteld op 52
aios. Hoewel de minister de afgelopen drie jaar afgeweken is van de
raming (maximaal 46 instromende
aios) van het Capaciteitsorgaan en
het instroomadvies van onze wetenschappelijke vereniging van 52 aios
heeft gevolgd, is dat nu niet meer te
verwachten. Middels dit schrijven
willen we u bijpraten over hoe het
instroomadvies voor de opleiding
obstetrie en gynaecologie tot stand
gekomen is.

Het Capaciteitsorgaan
Het Capaciteitsorgaan stelt ramingen
op voor de toekomstige benodigde
capaciteit aan zorgprofessionals. Het
ramingsmodel bestaat grotendeels uit
‘harde’ (beleidsarme) parameters van
kwantitatieve gegevens. Dit omvat
onder andere registraties van artsen in
de Registratie Geneeskundig Specialisten, data van het Centraal Bureau van
de Statistiek, veranderingen in zorgaanbod, demografische veranderingen,
verkorting van opleiding en berekende
uitstroom van specialisten. Daarnaast
worden er in tegenstelling tot vroeger
zogenaamde ‘zachte’ (beleidsrijke)
parameters meegenomen, zoals vakinhoudelijke ontwikkelingen, horizontale
en verticale substitutie, efficiency en
sociaal-culturele factoren. De beleidsrijke parameters zijn parameters waar
door het Capaciteitsorgaan vooronderzoek voor verricht wordt. Zo zijn er
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de vraag welke grote veranderingen zij voor de arbeidsmarkt

van medisch specialisten de komende
tien jaar verwachten. Alle beroepsverenigingen, en dus ook de NVOG,
hebben vakspecifieke input kunnen
geven tijdens zogenoemde delphi
sessies. Het doel van deze sessies was
input krijgen over de belangrijkste vakinhoudelijke trends en de mate waarin
die trends van invloed zijn op het
benodigd aantal medisch specialisten.

Delphisessie en enquête onder
gynaecologen
In voorbereiding op deze delphisessie
heeft de Commissie In- en Uitstroom in
september 2018 een enquête uitgezet
onder alle gynaecologen in Nederland
om zo breed mogelijk gedragen input
te kunnen leveren. Hierin werden
vragen gesteld over te verwachten veranderingen in ons vak de komende vijf
jaar. In totaal hebben 275 gynaecologen deze enquête ingevuld. Er was
sprake van een evenredige verdeling
van de verschillende leeftijdsgroepen.
Bijna 90% van de respondenten verwacht over vijf jaar nog werkzaam te
zijn als gynaecoloog. De resultaten van
de enquête zijn gedeeld met het Capaciteitsorgaan en meegenomen in de
delphisessie, waarin dezelfde uitkomsten naar voren kwamen. Te verwachten trends op sociaal-cultureel gebied
zijn shared-decision making en de
steeds mondiger wordende patiënte.
Tevens zal er meer vraag zijn naar preventie en vroegdiagnostiek en een
toename in zorg voor immigranten en
expats met andere wensen. Vakinhoudelijk is er een toename van (verplichte) counselingsgesprekken te verwachten, zal er meer subspecialisatie
plaatsvinden en is de verwachting dat
er nieuwe minder-invasieve operatieve
technieken ontwikkeld zullen worden.
Op het gebied van efficiency wordt een
rol gezien voor e-Health en Valuebased Health Care. Het is niet de verwachting dat de administratieve last
snel zal afnemen, maar er is wel de
hoop dat inrichting van integrale

geboortezorg en het elektronisch patiëntendossier tot meer efficiëntie zal
leiden. Onder horizontale substitutie
wordt de verschuiving naar de huisartsen en anderhalvelijnszorg als een te
verwachten trend gezien. Physician
Assistants en Verpleegkundig Specialisten zullen steeds meer worden ingezet
(verticale substitutie). Ten aanzien van
arbeidstijdverandering zullen er meer
gynaecologen parttime gaan werken.
De 24-uursdiensten zullen verdwijnen,
terwijl er wel 24/7-zorg geleverd dient
te worden. Ook zal de balans werk/
privé meer aandacht krijgen. In welke
mate de genoemde trends de behoefte
aan gynaecologen zullen doen toe- of
afnemen is een lastig vraagstuk. Wat
betreft efficiency, horizontale en verticale substitutie is weinig invloed te verwachten. De factor arbeidstijdverandering lijkt het meest bij te dragen aan
een verhoging van de benodigde
instroom van aios. Echter, omdat er de
afgelopen jaren boven de maximaal
geadviseerde instroom is opgeleid
wordt hiervoor nu gecompenseerd.
De ramingen laten zien dat in 2021 er
1500 gynaecologen werkzaam zijn in
Nederland en in 2039 meer dan 1700.
De intensievere en goede samenwerking met medewerkers als Olivia Butterman, programma secretaris van het
Capaciteitsorgaan heeft geleid tot beter
begrip en een meer transparant proces.
Het is natuurlijk wel zo dat een reductie van 24 aios die minder instromen in
de komende drie jaar, gevoeld gaat
worden. Het bestuur is voornemens
aan te geven dat mochten ontwikkelingen als opheffen van 24-uursdiensten
onverwacht grote effecten hebben op
de benodigde capaciteit, er ook ruimte
moet zijn om de raming voor ons als
belangrijk poortspecialisme bij te
stellen.

Referenties
https://capaciteitsorgaan.nl/app/
uploads/2019/03/Capaciteitsplan-MS2020-2023-Deelrapport-1.pdf
https://www.gezondin.nu/
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Kans op borstkanker na IVF bij draagsters
van BRCA1/2-genmutatie
dr. R.J.T. van Golde gynaecoloog Maastricht UMC+
dr. I.A.P. Derks-Smeets destijds arts onderzoeker, nu jeugdarts Envida Maastricht
dr. L. H. Schrijver arts onderzoeker, NKI, Amsterdam
prof. dr. C.E.M. de Die-Smulders klinisch geneticus Maastricht UMC+
prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen medisch oncoloog Maastricht UMC+
(voor overige auteurs zie einde artikel)
Vrouwen met een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen
hebben een verhoogde kans op borst- en eierstokkanker en
andere soorten kanker. Zowel exogene als endogene oestrogenen en progestagenen kunnen het risico van borstkanker
beïnvloeden. Dit geldt voor de algemene populatie en mogelijk ook voor mutatiedragers. In-vitrofertilisatie (IVF) zou het
risico van borstkanker kunnen beïnvloeden, omdat ovariële
hyperstimulatie bij IVF resulteert in een periode van een tijdelijke hyperoestrogene status.
Bij BRCA1/2-mutatiedraagsters kunnen de oncologische
behandeling van borst- of eierstokkanker en risicoreducerende ingrepen als salpingo-oöforectomie, de vruchtbaarheid
beïnvloeden. Er kan gekozen worden voor een IVF-behandeling in het kader van fertiliteitspreservatie. Bovendien zijn de
verzoeken voor Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD)
in het kader van BRCA1/2-mutatiedragerschap toegenomen.
Hierbij wordt op de beschikbare embryo’s, na biopsie van
één of meerdere cellen, een genetische test uitgevoerd om
vast te stellen of de bekende familiale mutatie aanwezig is.
Vervolgens wordt een embryo zonder de mutatie in utero
geplaatst met als doel overdracht naar het nageslacht te
voorkomen. Het doel van de huidige studie was te evalueren
of IVF het onderliggende sterk verhoogde risico op borstkanker bij BRCA1- en BRCA2-mutatiedraagsters beïnvloedt.

1. het Nederlandse HEBON-onderzoek en
2. vrouwen die een PGD behandeling hebben ondergaan.
De HEBON-studie is een doorlopende landelijke retrospectieve cohortstudie onder BRCA1/2-dragers. In Nederland is
sinds 2008 PGD voor BRCA1/2-mutaties mogelijk. Deze diagnostiek wordt verricht in het Maastricht UMC, in samenwerking met IVF-transportklinieken in UMC’s in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Vrouwen die geregistreerd waren in het
HEBON-onderzoek hadden ook PGD ondergaan. Vrouwen
kwamen voor de studie in aanmerking als zij ouder waren
dan 18 jaar en een pathogene mutatie in het BRCA1- of
BRCA2-gen hadden. Vrouwen geboren vóór 1940 werden uitgesloten omdat ze hun reproductieve jaren hadden voordat
IVF beschikbaar was.
In het HEBON-onderzoek werden zelfgerapporteerde gegevens verzameld over ontvangen IVF- en andere vruchtbaarheidsbehandelingen (ovulatie-inductie, intra-uteriene inseminatie e.d.) en confounders. Informatie over het optreden van
oncologische aandoeningen en profylactische operaties werd
verkregen door koppeling met de Nederlandse nationale
pathologiedatabase en de Nederlandse kankerregistratie.
Tijdafhankelijke Cox-regressieanalyses werden uitgevoerd,
gestratificeerd voor geboortecohort en gecorrigeerd voor
subfertiliteit.

Methoden

Resultaten

Het betreft een retrospectieve cohortstudie waarbij de studiepopulatie afkomstig was uit twee groepen:

In totaal kwamen er 2514 BRCA1/2-mutatiedragers (1550
BRCA1 en 964 BRCA2) voor het onderzoek in aanmerking. Er

BRCA1/2-mutatiedraagsters HEBON-cohort

BRCA1/2-mutatiedraagsters PGD-cohort
Totaal n=57

Totaal n=2614
Exclusie wegens:
- geboren voor 1940 (n=67)
- onduidelijk status mb.t. borstkanker (n=39)
- zowel BRCA1- als BRCA2-mutatie (n=6)

Exclusie wegens:
- PBM voor IVF/PGD-behandeling (n=23)
-B
 orstkanker voor IVF/PGD-behandeling
(n=9)

In aanmerking n=2502

In aanmerking n=25

Met IVF-behandeling n=76
- alleen in HEBON-cohort n=51
- alleen in PGD-cohort n=12
- in beide cohorten n=13 waarvan
• 8 PGD voor HEBON-vragenlijst
• 5 PGD na HEBON-vragenlijst
Zonder IVF-behandeling n=2434

Figuur 1. Flowchart onderzoekspopulatie
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IVF-status ontbreekt n=4
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werden 938 van 2514 vrouwen (37,3%) gediagnosticeerd met
borstkanker, 630/1550 BRCA1 (40,7%) en 308/964 BRCA2
mutatiedragers (32,0%). De gemiddelde leeftijd bij de diagnose van borstkanker was 40,1 jaar voor BRCA1 en 44,4 jaar
voor BRCA2-mutatiedragers (figuur 1).
Bij 76 (3%) van alle BRCA1/2-mutatiedraagsters werd een
ovariële stimulatie voor IVF verricht; 41 BRCA1- en 35 BRCA2mutatiedragers. Bij 15 mutatiedragers (12 BRCA1 en 3 BRCA2),
blootgesteld aan ovariële stimulatie in het kader van IVF,
werd borstkanker gediagnosticeerd. Blootstelling aan ovariumstimulatie voor IVF was niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker (HR 0,79, 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,46-1,36). IVF-kenmerken, zoals de leeftijd
bij de eerste IVF-behandeling, waren niet geassocieerd met
het risico van borstkanker (≤32 jaar HR 1,13, 95% BI 0,572,20,> 32 jaar HR 0,54, 95% BI 0,24-1,24). De resultaten van
aanvullende analyses in subgroepen van BRCA1-mutatiedragers en in subfertiele vrouwen waren vergelijkbaar met die
van het totale cohort (tabel 1).

Discussie
In deze studie werden geen aanwijzingen gevonden voor een
verhoogde kans op het krijgen van borstkanker na IVF bij
BRCA1- en BRCA2-mutatiedraagsters. Dit was ook het geval
in subgroepen van subfertiele vrouwen en BRCA1/2-mutatiedragers alleen. Gezien de nog kleine groep van BRCA1/2mutatiedragers die blootgesteld zijn aan IVF, is de power van

deze studie beperkt. Het verband tussen blootstelling aan
ovariële stimulatie voor IVF en de incidentie van borstkanker
bij BRCA1/2-mutatiedragers werd slechts in één eerdere
studie onderzocht. Ook in deze studie werd geen verband
vastgesteld tussen blootstelling aan IVF en het risico van
borstkanker. Echter het betrof in deze studie slechts zestien
vrouwen die ovariële hyperstimulatie ondergingen in het
kader van IVF in een onderzochte populatie van 1305 vrouwelijke BRCA1/2-mutatiedraagsters.1
Het verband tussen ovariële stimulatie voor IVF en het risico
van borstkanker is uitgebreid bestudeerd in de niet-BRCApopulatie. In een onlangs gepubliceerde cohortstudie onder
meer dan 19.000 Nederlandse vrouwen was het risico van
borstkanker na blootstelling aan ovariële stimulatie voor IVF
hoger dan het risico van borstkanker in de algemene populatie.2 Een recente meta-analyse trok dezelfde conclusie: in
een cumulatief cohort van meer dan anderhalf miljoen
vrouwen werd er geen associatie gevonden tussen ovariële
hyperstimulatie voor IVF en het risico op borstkanker.3
De rol van oestrogenen in de ontwikkeling van borstkanker
is slechts gedeeltelijk opgehelderd. Er zijn veel studies die
laten zien dat blootstelling aan bijvoorbeeld orale anticonceptiva of hormoonsubstitutie samenhangt met een verhoogde kans op borstkanker. Dit lijkt dus niet zo te zijn voor
de tijdelijke hyperoestrogene status door ovariële hyperstimulatie bij IVF. Het bestaan van een oestrogeenreceptor alfa
(ERa)-afhankelijke en -onafhankelijke route is gesuggereerd

Tabel 1. Kans op borstkanker na IVF bij BCRA1/2-draagsters

n = 2,514
n (%)
IVF-behandeling
- nee
- ja
- ontbreekt
Jaar eerste IVF-behandeling
mediaan (min-max)
Leeftijd eerste IVF-behandeling (%)
min-max leeftijd eerste IVF-behandeling (jaren)
- geen IVF
- ≤32 jaar
- >32 jaar
- onbekend
Tijd sinds eerste IVF-behandeling (%)
- geen IVF
- gestart <5 jaar geleden
- gestart ≥5 jaar geleden
- onbekend
Tijd sinds laatste IVF-behandeling (%)
- geen IVF
- gestopt <2 jaar geleden
- gestopt ≥2 jaar geleden
- leeftijd bij laatste behandeling uitsluiting onbekend
- onbekend

Borstkanker+*
938 (37,3)

Borstkanker-*
1576 (62,7)

HR (95% CI)**

921 (98,2)
15 (1,6)
2 (0,2)

1513 (96,0)
61 (3,9)
2 (0,1)

2000 (1988-2010)

2005 (1985-2015)

23-37
921 (98,2)
9 (1,0)
6 (0,6)
2 (0,2)

24-42
1513 (96,0)
36 (2,3)
25 (1,6)
2 (0,1)

921 (98,2)
7 (0,8)
8 (0,9)
2 (0,2)

1513 (96,0)
34 (2,2)
27 (1,7)
2 (0,1)

1,00
0,83 (0,39-1,78)
0,75 (0,36-1,56)

921 (98,2)
6 (0,6)
7 (0,8)
2 (0,2)
2 (0,2)

1513 (96,0)
20 (1,3)
40 (2,5)
1 (0,1)
2 (0,1)

1,00
0,99 (0,43-2,25)
0,60 (0,28-1,30)

1,00
0,79 (0,46-1,36)

1,00
1,13 (0,57-2,20)
0,54 (0,24-1,24)

HR = hazard ratio, CI = confidence interval, IVF = in-vitrofertilisatie. * Verdeling variabelen ten tijde van uitsluiting. ** Instrinsieke stratificatie op geboortejaar
(1940–1957, 1958–1968, 1969–1993); gecorrigeerd voor verminderde vruchtbaarheid (nee, ja, onbekend).
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in de borstcarcinogenese. De oestrogeenreceptoronafhankelijke route bestaat uit de enzymatische omzetting van oestrogenen in metabolieten die het DNA beschadigen. De BRCA1en BRCA2-genen zijn betrokken bij DNA-reparatie en mogelijk wordt het schadelijke effect van oestrogenen op borstweefsel verergerd in BRCA1/2-mutatiedragers. Prospectieve
studies zijn nodig om meer inzicht te geven in de etiologie
van borstkanker bij BRCA1/2-mutatiedragers en om de
betrokkenheid van hormonale factoren in de pathofysiologie
te beoordelen.
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het ontbreken van een effect van blootstelling aan ovariële stimulatie
voor IVF en het risico van borstkanker in onze studie:
1. Er is een effect, maar te klein om te worden gedetecteerd
vanwege beperkte groepsgrootte of observatietijd in het
huidige onderzoek;
2. Er is geen echt effect, aangezien (a) ovariële stimulatie
voor IVF geen invloed heeft op carcinogenese van borstweefsel in BRCA1/2 -mutatiedragers of (b) een beschermende invloed van tijdelijk lage niveaus van oestrogenen
en progesteron als gevolg van downregulatie van de
Samenvatting
Het effect van IVF op de kans op borstkanker voor BRCA1/2mutatiedraagsters is weinig onderzocht. Omdat zij in toenemende mate IVF ondergaan als onderdeel van bijvoorbeeld
pre-implantatie genetische diagnose (PGD), onderzochten
we het effect van ovariële stimulatie voor IVF op de kans op
borstkanker bij BRCA1/2-mutatiedraagsters.
De onderzoekspopulatie bestond uit 1550 BRCA1- en 964
BRCA2-mutatiedragers, afgeleid van de landelijke HEBONstudie en de landelijke PGD-behandelingen. Vragenlijsten,
klinische gegevens en koppelingen met de Nederlandse Kankerregistratie werden gebruikt om gegevens te verzamelen
over IVF-blootstelling. Coxregressie analyses werden uitgevoerd, gestratificeerd voor geboortecohort en gecorrigeerd
voor subfertiliteit.
Van de 2514 BRCA1/2-mutatiedraagsters, werden 76 (3%)
blootgesteld aan ovariële stimulatie voor IVF. In totaal
werden 938 BRCA1/2 mutatiedraagsters (37,3%) gediagnosticeerd met borstkanker. IVF-blootstelling was niet geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker (HR: 0,79, 95%
BI: 0,46-1,36). Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een
verhoogd risico op het krijgen van borstkanker na IVF bij
BRCA1- en BRCA2-mutatiedraagsters.
Trefwoorden
BRCA1/2, IVF, Borst kanker, PGD
Summary
Research on the effect of IVF on the risk of breast cancer for
BRCA1/2 mutation carriers is scarce. Because they are increasingly undergoing IVF as part of pre-implantation genetic
diagnosis (PGD), we investigated the effect of ovarian stimulation for IVF on the risk of breast cancer in BRCA1/2 mutation carriers. The research population consisted of 1550
BRCA1 and 964 BRCA2 mutation carriers, derived from the
national HEBON study and the national PGD treatments.
#ARTICLEEND
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natuurlijke cyclus in de IVF-praktijk.
Ondanks de beperkingen van onze retrospectieve studie en
de beperkte hoeveelheid BRCA1/2-draagsters die blootgesteld
zijn aan IVF zijn onze gegevens geruststellend. Op grond van
deze bevindingen lijkt er vooralsnog geen reden vrouwen
met een BRCA1- of BRCA2-mutatie een IVF-behandeling met
of zonder PGD te ontraden vanwege een toegenomen risico
op borstkanker.
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Questionnaires, clinical data and links with the Dutch
Cancer Registry were used to collect data on IVF exposure.
Time-dependent Cox regression analyses were conducted,
stratified for birth cohort and adjusted for subfertility.
Of the 2514 BRCA1/2 mutation carriers, 76 (3%) were exposed
to ovarian stimulation for IVF. A total of 938 BRCA1/2 mutation
carriers (37.3%) were diagnosed with breast cancer. IVF exposure was not associated with an increased breast cancer risk
(HR: 0.79, 95% CI: 0.46-1.36). No evidence was found for an
increased risk of developing breast cancer after IVF in BRCA1
and BRCA2 mutation carriers.
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Effect van olie- vs. waterhoudend contrastmiddel op de kans op een tweede kind
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Evaluatie van de doorgankelijkheid van de tubae is onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO). Een
hysterosalpingografie (HSG) is een oude, maar nog steeds
veel gebruikte poliklinische test om de doorgankelijkheid
van de tubae te beoordelen. Alhoewel het HSG als diagnostische test is geïntroduceerd, wordt er in de literatuur al
decennia lang over een mogelijk therapeutisch effect van het
HSG gesproken.1 In 2015, toonde het Cochrane Systematic
Review ‘Tubal flushing for subfertility’ dat het gebruik van
oliehoudend contrastmiddel tijdens het HSG mogelijk tot
meer doorgaande zwangerschappen leidt in vergelijking met
een HSG met waterhoudend contrastmiddel (OR 1,44, 95%CI
0,84 tot 2,47, 5 studies, 1.454 vrouwen).2 Echter door een
gebrek aan statistische power en een matige kwaliteit van de
geïncludeerde studies, konden er geen duidelijke conclusies
getrokken worden over welk type contrastmiddel te gebruiken tijdens het HSG. Daar kwam in 2017 verandering in na
publicatie van de resultaten van de H2Olie-studie. Deze
studie laat zien dat bij infertiele vrouwen het verrichten van
een HSG met oliehoudend contrastmiddel tijdens het OFO
leidt tot 10% meer doorgaande zwangerschappen binnen zes
maanden, in vergelijking met een HSG met waterhoudend
contrastmiddel (39,7% vs 29,1% (RR 1,37, 95%CI 1,16 tot
1,61)).3 Twee recente meta-analyses bevestigden deze resultaten.4,5 Het is echter onduidelijk of dit therapeutische effect
ook langer aanhoudt dan zes maanden en of het ook de
kansen op een volgend kind verhoogt. Daarom verrichtten
wij een follow-upstudie onder de vrouwen die destijds deel
hebben genomen aan de H2Olie-studie.

Doel
De H2Olie-studie was een landelijke gerandomiseerde multi‑
center studie verricht vanuit het NVOG Consortium tussen
2012 en 2014. Het doel van de H2Olie-follow-upstudie was
om te evalueren of het therapeutische effect van een HSG
met oliehoudend contrastmiddel ook ná zes maanden aanhoudt en of het eventueel de kans op een volgende kind vergroot.

of endometriose) en een ernstige mannelijke factor (TMSC
<3 x 10^6 spermatozoa/ml).

Methode
In deze follow-upstudie werden vrouwen geïncludeerd die
hebben deelgenomen aan de H2Olie-studie. In de H2Oliestudie werden tussen februari 2012 en oktober 2014 in totaal
1.119 vrouwen geïncludeerd en gerandomiseerd voor een
HSG met oliehoudend contrastmiddel (Lipiodol UF®) (n=557)
of een HSG met waterhoudend contrastmiddel (Telebrix
Hystero®) (n=562).3 Al deze vrouwen werden 3-5 jaar na
randomisatie benaderd om deel te nemen aan deze followupstudie. Bij toestemming voor deelname kregen deze
vrouwen een vragenlijst opgestuurd over eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen en/of zwangerschap(pen). Daarnaast zijn de medische dossiers ingezien. In dit abstract
beschrijven wij de kans op een tweede doorgaande zwangerschap na een HSG met oliehoudend versus waterhoudend
contrastmiddel. Tevens tonen we de conceptiewijze en tijd
tot zwangerschap.

Resultaten
De cumulatieve doorgaande zwangerschapspercentages
waren 83,2% na een HSG met oliehoudend contrastmiddel
versus 80,7% na een HSG met waterhoudend contrastmiddel. In de ‘oliegroep’ hadden 142 koppels (25,6%) een hernieuwde kinderwens versus 129 koppels (23,1%) in de
‘watergroep’. In totaal hadden 97 vrouwen (17,5%) in de
oliegroep een tweede doorgaande zwangerschap in vergelijking met 91 (16,3%) in de watergroep (p-waarde 0,60). Van
de 97 tweede doorgaande zwangerschappen in de oliegroep
zijn 67 (69,1%) op natuurlijke wijze verwekt, 14 (14,4%) na
IUI en 12 (12,4%) na IVF/ICSI. Van de 91 tweede doorgaande
zwangerschappen in de watergroep zijn er 58 (63,7%) op
natuurlijke wijze verwekt, 9 (9,9%) na IUI en 21 (23,1%) na
IVF/ICSI (zie tabel 1). Conceptiewijze was onbekend van vier
respectievelijk drie zwangerschappen.
Tabel 1

Studiepopulatie
De studiepopulatie bestond uit infertiele vrouwen tussen 18
en 39 jaar met een indicatie voor een HSG in het kader van
het OFO. Exclusiecriteria waren: endocrinologische stoornissen, een hoog risico op tubapathologie (Chlamydia of PID in
de voorgeschiedenis, herhaalde laparotomieën, tubachirurgie

Conceptiewijze*
‘Oliegroep’ (n=97) ‘Watergroep’ (n=91)
Natuurlijke conceptie
67 (69,1%)
58 (63,7%)
IUI

14 (14,4%)

9 (9,9%)

IVF/ICSI

12 (12,4%)

21 (23,1%)

* Onbekend: 4 resp. 3.
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Figuur 1.
Er was geen statistisch significant verschil in tijd tot tweede
doorgaande zwangerschap na een HSG met oliehoudend
versus waterhoudend contrastmiddel (mediane tijd tot
tweede doorgaande zwangerschap 50,97 versus 51,37
maanden respectievelijk na olie versus water contrast,
p-waarde log rank test 0,693) (zie figuur 1).
Wanneer de tijd tot tweede doorgaande zwangerschap
gecensureerd werd voor start IVF/ICSI, werd er ook geen statistisch significant verschil gezien tussen een HSG met oliehoudend versus waterhoudend contrastmiddel (mediane tijd
tot tweede doorgaande zwangerschap 46,47 versus 51,37
maanden respectievelijk na olie versus water contrast,
p-waarde log rank test 0,717) (zie figuur 2).

Conclusie
Een HSG met oliehoudend contrastmiddel tijdens het OFO
vergroot de kans op een tweede kind niet in vergelijking met
een HSG met waterhoudend contrastmiddel. Echter in de
oliegroep zijn er 50% minder zwangerschappen verwekt via
IVF/ICSI.
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Figuur 2.
Samenvatting
Wij verrichtten een follow-upstudie onder de vrouwen die
hebben deelgenomen aan de H2Olie-studie. In dit onderzoek werden vrouwen tussen 2012 en 2014 gerandomiseerd voor een HSG met olie- of waterhoudend contrastmiddel. In de H2Olie-studie werden significant meer zwangerschappen gezien binnen zes maanden na een HSG met
oliehoudend contrastmiddel in vergelijking met waterhoudend contrastmiddel. Wij onderzochten of het verrichten
van een HSG op langere termijn ook een vergrootte kans
geeft op een tweede kind. De resultaten toonden geen verschil in tijd tot een tweede kind na een HSG met olie- of
waterhoudend contrastmiddel. Er werden wel 50% minder
tweede kinderen middels IVF/ICSI verwekt na een HSG
met oliehoudend contrast. Wij concludeerden dat een HSG
met oliehoudend contrast tijdens het oriënterend fertiliteitsonderzoek niet de kans op een tweede kind vergroot
in vergelijking met een HSG met waterhoudend contrast.
Trefwoorden
vrouwelijke infertiliteit; hysterosalpingografie; HSG; oliehoudend contrastmiddel; waterhoudend contrastmiddel;
doorgaande zwangerschap.
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PAPA-studie: de langetermijnresultaten

Verbetert hyaluronzuur intra-uterien
de zwangerschapsuitkomsten?
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Intra-uteriene adhesies (IUAs), ook wel traumatische
amenorroe is voor het eerst in 1894 beschreven door
Heinrich Fritsch.1 In 1948 beschreef Asherman de frequentie van dit syndroom, sindsdien bekend als het syndroom van Asherman.2,3 In de literatuur worden de
termen IUAs en Asherman door elkaar gebruikt vanwege
het ontbreken van een internationaal geaccepteerde definitie. Wel is gedefinieerd dat bij het syndroom van Asherman sprake moet zijn van zwangerschapgerelateerde
IUAs met menstruatiestoornissen, cyclische pijnklachten
of infertiliteit.4
In een eerder uitgevoerde systematic review naar de prevalentie van IUAs na een miskraam werden bij 19% van de
vrouwen na een miskraam, voornamelijk na een curettage
IUAs gerapporteerd, waarbij 42% matig tot ernstig waren.5
Vrouwen met herhaalde miskramen hadden een grotere
kans op het ontwikkelen van IUAs; waarbij het aantal curettages van invloed leek op dit risico.
De Prevention of Adhesion Post Abortion (PAPA) studie, een
multicenter gerandomiseerde studie werd tussen 2011 en
2015 in acht Nederlandse centra uitgevoerd. Vrouwen met
tenminste één curettage in de voorgeschiedenis, die gepland
waren voor een curettage vanwege een miskraam, werden
gerandomiseerd voor een curettage alleen (n=72) of curettage met intra-uteriene applicatie van auto-crosslink
hyaluronzuur (ACP), Hyalobarrier Gel Endo® (n=77).6 Na 8-12
weken werd een diagnostische hysteroscopie verricht om het
cavum te evalueren op de aanwezigheid van IUAs en indien
aanwezig werden deze (direct) verwijderd. Alhoewel het
onderzoekstechnisch eleganter zou zijn, om deze niet te verwijderen werd het achterwege laten van de adhesiolysis als
je toch al een hysteroscopie uitvoert, niet ethisch geacht
vanwege de mogelijke negatieve effecten van adhesies op de
reproductieve uitkomsten.4,7-10
Applicatie van ACP-gel gaf een significante reductie van IUAs,
10 van de 77 vrouwen (13%) versus 22 van 72 (30,6%), RR
0,43 (95% BI 0,22-0,83) en significante reductie van de ernst
van de IUAs, mean adhesion score 2,8 versus 4,4, mean dif‑
ference -1,32 (95% BI -2,00 - -0,64).6 Om te onderzoeken of
ACP-gel effectief is in de preventie van IUAs was dit de primaire uitkomstmaat van de studie en verwachten we dat dit
een intermediair is voor uiteindelijk zwangerschapsuitkomsten. Gegevens over fertiliteit en zwangerschapsuitkomsten
na applicatie van ACP-gel na een curettage zijn nog onbekend, reden om de deelnemers te vervolgen om dit aspect te
onderzoeken.

Methoden
Deelnemers aan de PAPA-studie kregen vragenlijsten drie,
zes en twaalf maanden na de initiële miskraamcurettage toegestuurd met vragen over hun menstruele cyclus, behandelingen en complicaties. Tevens werden vragen gesteld over
kinderwens, eventuele conceptie, zwangerschappen en
zwangerschapsuitkomsten. Zwangerschap was gedefinieerd
als een positieve zwangerschapstest en gecategoriseerd als
een miskraam, EUG, zwangerschapsafbreking, doorgaande
zwangerschap (gedefinieerd als een positieve hartslag bij
twaalf weken amenorroeduur) of levend geboren kind.
De primaire analyse voor de langetermijnuitkomst, het optreden van een zwangerschap werd verricht volgens het inten‑
tion-to-treat principe. In aanvullende analysis werd gecorrigeerd voor leeftijd en IUAs met logistische regressie. Kaplanmeieranalyse en log-ranktest werden gebruik om tijd tot conceptie en tijd tot levend geboren kind tussen de twee
groepen te vergelijken.

Resultaten
Van de 149 initiële deelnemers, reageerden 140 (94%), 73
van de 77 vrouwen (94,8%) in de interventiegroep en 67 van
72 (93,1%) in de controlegroep. Respectievelijk 13,7% versus
31,4% hadden IUAs (p=0,02).11 De basiskarakteristieken van
beide groepen waren vergelijkbaar. Bij alle respondenten
waren, indien aanwezig, de adhesies hysteroscopisch verwijderd. Er waren geen significante verschillen in het gebruik
van anticonceptie en menstruelecycluskarakteristieken zoals
amenorroe of dysmenorroe tussen de twee groepen.
Na twaalf maanden waren 46 van de 73 vrouwen (63,0%) in
de interventiegroep zwanger versus 40 van de 70 (57,1%), OR
1,28 (95% BI 0,65-2,50) en respectievelijk 23 (31,5%) versus
19 (27,1%) levend geborenen, OR 1,23 (95% BI 0,60-2,54). Na
correctie voor leeftijd en IUAs waren de OR respectievelijk
1,19 (95 % BI 0,59-2,40) en 1,11 (95% BI 0,53-2,36). Er waren
geen verschillen in aantal miskramen of doorgaande zwanTabel 1. Zwangerschapsuitkomsten na 12 mnd follow-up

Zwanger
EUG
Zwangerschapsafbreking
Miskraam
Doorgaande zwangersch.#
Levend geborenen

Interventiegroep (n=73)
46/73 (63,0%)
1/73 (1,4%)
0/73 (0,0%)
8/73 (11,0%)
14/73 (19,2%)
23/73 (31,5%)

ControlePgroep (n=70)
waarde*
40/70 (57,1%) 0,474
0/70 (0,0%) 1,000
1/70 (1,4%) 0,490
10/70 (14,3%) 0,549
10/70 (14,3%) 0,257
19/70 (27,1%) 0,567

* Chi-square test # Doorgaande zwangerschap gedefinieerd als een
positieve hartslag bij twaalf weken amenorroeduur.

175

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, juni 2019 www.ntog.nl

1,0

Control
Intervention
Control (censored)

Cumulative conseption rate

0,8

Intervention (censored)

0,6

0,4

0,2

0,0

Control
Intervention
Control (censored)

0,8

Intervention (censored)

0,6

0,4

0,2

0,0
0

2

4

6
8
10
12
Time since curettage (months)

0

2

4

6
8
10
12
Time since curettage (months)

Figuur 1.

Figuur 2.

gerschappen (tabel 1). Wanneer alleen vrouwen met een kinderwens werden geanalyseerd waren 46 van de 64 vrouwen
(71.9%) in de interventiegroep zwanger versus 40 van de 67
(59,7%), OR 1,73 (95% BI 0,83-3,59) waarvan respectievelijk
23 (35,9%) versus 19 (28,4%) levend geborenen, OR 1,42
(95% BI 0,68-2,96). Na correctie voor leeftijd en IUAs waren
de OR’s respectievelijk 1,71 (95% BI 0,79-3,69)en 1,32 (95% BI
0,61-2,84).
De gemiddelde tijd tot conceptie was 5,5 maanden (95% BI
3,7-7.3) in de interventiegroep en 7,1 maanden (95% BI 4,79,6) in de controlegroep, HR 1,40 (95% BI 0.92-2.14), figuur 1.
De gemiddelde tijd tot conceptie leidend tot een levend
geboren kind was niet significant verschillend: HR 1,40 (95%
BI 0,76-2,57) (figuur 2). Er waren geen significant verschillen
wat betreft zwangerschapsuitkomsten.

de zwangerschapsuitkomsten minder goed kan worden aangetoond. We weten dat er minder adhesies aanwezig waren
in de interventie groep en daardoor zou het positieve effect
van hyaluronzuur applicatie op de zwangerschappen gemaskeerd kunnen zijn. Ten slotte: de deelnemers zijn 12
maanden gevolgd, wat mogelijk te kort is om verschillen aan
te kunnen tonen.
Op basis van deze studie kunnen er geen definitieve conclusies worden getrokken ten aanzien van de langetermijnuitkomsten. Het effect van ACP-gel op fertiliteit en zwangerschapsuitkomsten blijft nog onbeantwoord. Om deze vraag
te beantwoorden willen we binnenkort starten met een
gerandomiseerde studie naar de applicatie van ACP-gel met
zwangerschapsuitkomsten als primaire uitkomstmaat,
waarbij we de routine diagnostische hysteroscopie achterwege zullen laten.

Discussie
Het ontstaan van IUAs is multifactorieel, maar essentieel
hierbij is beschadiging van het endometrium door intra-uteriene chirurgie.7 Intra-uteriene applicatie van ACP-gel leidt
tot een significante reductie van het aantal en de ernst van
adhesies bij vrouwen die een miskraamcurettage ondergaan,
met tenminste één curettage in de voorgeschiedenis.6 Na
twaalf maanden follow-up was er geen verschil in menstruatiekarakteristieken. Wij vonden geen significante verschillen
in zwangerschapsuitkomsten. Er was wel een tendens tot
meer zwangerschappen, meer levend geboren kinderen,
kortere tijd tot conceptie (HR 1,40) en kortere tijd tot een
levend kind (HR 1,40) in de interventie groep.11
Voor het niet bereiken van statistisch significante verschillen
zijn verschillende redenen te bedenken. Ten eerste waren de
groepen klein, het was niet mogelijk om verschillen aan te
tonen omdat de studie was opgezet en gepowered op de prevalentie van IUAs en niet op fertiliteitsuitkomsten. Ten
tweede werden de adhesies verwijderd indien aanwezig,
waardoor het potentiele negatieve effect van de adhesies op
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Samenvatting
In een systematische review werden bij 19% van de
vrouwen na een miskraam intra-uteriene adhesies (IUAs)
gerapporteerd. Vrouwen met herhaalde miskramen hadden
een grotere kans op het ontwikkelen van adhesies; het
aantal curettages leek bij te dragen aan dit risico. In de Pre‑
vention of Adhesion Post Abortion (PAPA) studie, een multicenter gerandomiseerde studie werd na intra-uteriene applicatie van auto-crosslinkhyaluronzuur bij vrouwen met tenminste één curettage in de voorgeschiedenis een significante reductie van aantal en ernst van adhesies gezien.
Deelnemers van de PAPA-studie werden vervolgd.
Na twaalf maanden follow-up was er geen verschil in menstruelecycluskarakteristieken tussen beide groepen. Ook
waren er geen statistisch significante verschillen in de zwangerschapsuitkomsten tussen de interventie en de controle
groep; respectievelijk 63,0% versus 57,1%, OR 1,28 (95% BI
0,65-2,50) werd zwanger, en 31,5% versus 27,1% kreeg een
levend geboren kind, OR 1,23 (95% BI 0,60-2,54). De gemiddelde tijd tot conceptie was 5,5 maanden (95% BI 3,7-7.3) in
de interventiegroep en 7,1 maanden (95% BI 4,7-9,6) in de
controlegroep, HR 1,40 (95% BI 0.92-2.14).
Op basis van deze studie kunnen er geen definitieve conclusies worden getrokken ten aanzien van de langetermijnuitkomsten. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de power van
de studie onvoldoende was voor het beoordelen van de
zwangerschapsuitkomsten maar ook doordat alle aanwezige
intra-uteriene adhesies na de ingreep werden verwijderd,
waardoor het werkelijke preventieve effect van ACP-gel op
zwangerschapsuitkomsten niet goed kon worden onderzocht. Binnenkort start een gerandomiseerde studie naar de
applicatie van ACP-gel met zwangerschapsuitkomsten als
primaire uitkomstmaat, waarbij we de routine diagnostische
hysteroscopie achterwege zullen laten.

following D&C for miscarriage are not available yet, reason
to follow-up participants of the PAPA-study.
After 12 months follow-up no differences in menstrual characteristics were encountered between the groups. Reproductive performance was similar in both groups; 46/73
(63,0%) of women conceived in the intervention group compared to 40/70 (57,1%) in the control group, OR 1,28 (95% CI
0,65-2,50) and the live birth rates associated with these
conceptions were respectively 23/73 (31.5%) and 19/70
(27,1%), OR 1.23 (95% CI 0,60-2,54). The median time to
conception was 5,5 months (95% CI 3,7-7,3) in the intervention group versus 7,1 months (95% CI 4,7-9,6) in the control
group, HR 1,40 (95% CI 0,92-2,14) There was a tendency to
a higher pregnancy and live birth rate and a shorter time to
conception and time to live birth in the intervention group.
On bases of the current study, no solid conclusions can be
drawn on the long-term results. The exact effect of ACP gel
on future fertility and reproductive outcomes remains
unknown in particularly due to the fact that we removed all
intra-uterine adhesions 6 weeks after the procedure. The
results of our study encourage the design of a larger RCT
with reproductive outcomes as primary objective and
without routine postoperative hysteroscopy.

Trefwoorden
intra-uteriene adhesies, miskraam, curettage, hyaluronzuur,
zwangerschapsuitkomsten
Summary
In a systematic review, intrauterine adhesions (IUAs) are
reported in 19% of women following a miscarriage, women
who have experienced recurrent miscarriages show an
increased risk for adhesion formation; the number of dilatation and curettage (D&C) procedures seems to be the main
driver behind this association. The Prevention of Adhesion
Post Abortion (PAPA) study, a multicenter randomized controlled trial, showed that the application of auto-crosslinked
hyaluronic acid (ACP) gel following D&C for miscarriage in
women who have experienced at least one previous D&C
significantly reduces the prevalence and extent of IUAs.
Data on reproductive performance after application of ACP
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Van tien procent van alle koppels met een kinderwens
raakt de vrouw niet zwanger in het eerste jaar na het
stoppen van anticonceptie. In ongeveer de helft van deze
koppels kan er geen duidelijke oorzaak worden aangewezen voor het uitblijven van conceptie, waarna de
koppels de diagnose onverklaarde subfertiliteit krijgen.
De eerstelijnsbehandeling is meestal intrauteriene inseminatie (IUI) in combinatie met ovariële stimulatie (OS),
zo ook in Nederland. Het blijft onduidelijk of IUI-OS voor
deze koppels effectiever is dan langer blijven afwachten.
Twee randomized controlled trials vergeleken afwachten met
IUI-OS en vonden tegenstrijdige effecten maar hanteerden
verschillende inclusiecriteria. In de trial van Steures et al. uit
2006 werden koppels met een ‘middelmatige’ prognose
geïncludeerd, gedefinieerd als een kans op natuurlijke zwangerschap over een jaar berekend m.b.v. het model van
Hunault tussen de 30% en 40%, en er werd geen voordeel
van IUI-OS t.o.v. afwachten gevonden. In de trial van Farquhar et al. uit 2018 werden koppels met een slechte prognose
geïncludeerd, gedefinieerd als een kans onder de 30%, en
daar werd een duidelijk voordeel van IUI-OS gevonden. De
resultaten van deze twee trials in twee verschillende populaties suggereren dat het effect of voordeel van IUI-OS hoger is
naarmate de prognose voor natuurlijke zwangerschap lager
is en dat dus koppels met de laagste prognoses het beste
met IUI-OS kunnen beginnen. Echter, de resultaten van deze
twee trials zijn geen hard bewijs voor deze hypothese:
andere factoren, waaronder toeval, kunnen ook de verschillen in resultaten verklaren. Kennis over wie voordeel heeft
bij IUI-OS en wie niet, is cruciaal in de behandelbeslissing
voor koppels met onverklaarde subfertiliteit. Het doel van
deze studie was om de zwangerschapskansen na afwachten
en IUI-OS te schatten en deze kansen te relateren aan de
prognose van natuurlijke zwangerschap.
We gebruikten hiervoor het Nederlandse OFO-cohort dat van
2002 tot 2004 koppels met onverklaarde subfertiliteit volgde
vanaf de afronding van het fertiliteitsonderzoek tot natuurlijke zwangerschap. In 7 van de 38 deelnemende centra
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werden ook behandelgegevens van IUI verzameld, meestal
met OS. Van de 1896 koppels in deze zeven centra ondergingen er 800 IUI-OS binnen anderhalf jaar na de afronding van
het fertiliteitsonderzoek. Omdat ieder koppel op een ander
moment startte met IUI-OS, wat de analyse compliceert,
hebben we verschillende databestanden gemaakt. Hierin
vergeleken we steeds koppels die in een bepaalde maand
met IUI-OS startten over de volgende zes maanden, met de
groep die gedurende die periode bleef afwachten. Dit deden
wij voor de eerste maand en de opeenvolgende twaalf
maanden, waardoor we in totaal dertien databestanden
kregen waarin we ook corrigeerden voor verschillen tussen
behandelde en onbehandelde koppels door middel van
inverse probability weighting. Uit de dertien databestanden
schatten we één gecombineerd effect van IUI-OS en ook
relateerden we dit effect aan de prognose op natuurlijke
zwangerschap.
De karakteristieken van de behandelde en onbehandelde
koppels op het moment van afronding van het fertiliteitsonderzoek staan in tabel 1. Als we de resultaten van de dertien
bestanden met verschillende startmomenten combineerden,
dan bleek IUI-OS geassocieerd te zijn met een hogere kans
op een doorgaande zwangerschap vergeleken met afwachten
(HR 1,96, 95%CI 1,47-2,62). Gemiddeld genomen, vonden wij
dus een voordeel van IUI-OS.
Vervolgens keken we naar het verband tussen de voorspelde
prognose van natuurlijke zwangerschap en het geschatte
voordeel van IUI-OS. In voorgaand onderzoek hebben wij
een dynamisch predictiemodel voor natuurlijke zwangerschap ontwikkeld dat niet alleen kansen kan schatten na
afronding van het feriliteitsonderzoek, maar dat deze later
ook kan bijwerken na additioneel onsuccesvol afwachten.
Met behulp van dit model hebben we de prognose voor
natuurlijke zwangerschap uitgerekend over zes cycli en bijgewerkt na additioneel onsuccesvol afwachten. Wij relateerden
deze prognose voor natuurlijke zwangerschap aan de
geschatte kansen na IUI-OS en na afwachten in een model
met een interactieterm. De resultaten laten wij als zwangerschapskansen zien in figuur 1 voor drie voorbeeldkoppels: de
eerste, koppel A, is een primair subfertiel koppel doorverwe-
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Tabel I. Baseline karakteristieken van patiënten in het cohort op het moment van afronding van het fertiliteitsonderzoek
(n=1896). Data zijn gemiddelden, mediaan (5de-95ste percentiel) of n (%)
Koppels die bleven afwachten (n=1096)
Leeftijd van de vrouw (jaren)

Koppels die binnen 1,5 jaar IUI-OS startten (n=800)

32,2 (24,0-39,4)

32,0 (25,3-38,6)

1,6 (1,0-4,9)

1,6 (1,0-4,5)

Primaire subfertiliteit (versus secundair)

659 (60%)

558 (70%)

Totale aantal motiele zaadcellen (x miljoenen)

72 (2-240)

62 (3-205)

125 (11%)

67 (8%)

667 (61%)

363 (45%)

359 (33%)

380 (48%)

70 (6%)

57 (7%)

Duur subfertiliteit (jaren, mediaan)

Doorverwezen door specialist (vs. huisarts)
Tubafactor
Alleen CAT
Invasieve tests gedaan
Beide tubae functioneel
Eenzijdige tubafactor

IUI, intrauteriene inseminatie; CAT, chlamydia antilichaam test
a hysterosalpingografie, transvaginale hydrolaparoscopie of laparoscopie

zen door de huisarts, 32 jaar oud, 1 jaar duur subfertiliteit en
37% motiele zaadcellen; dit geeft een prognose voor een
doorgaande natuurlijke zwangerschap van ongeveer 25%
over een half jaar en 40% over een jaar. Het tweede koppel,
B, heeft dezelfde karakteristieken maar dan met twee jaar
duur subfertiliteit, dit geeft een prognose van 20% over een
half jaar en 32% over een jaar. C, het derde koppel heeft
weer dezelfde karakteristieken maar dan met 3,5 jaar duur
subfertiliteit, dit geeft een prognose van 15% over een half
jaar en 25% over een jaar. Koppels A en B zouden dus in de
trial van Steures et al. geïncludeerd zijn, en koppel C in de
trial van Farquhar et al. We zien in figuur 1 dat als koppels A

IUI-OS gestart
Afwachtend beleid

B
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en B direct zouden starten met IUI-OS, zij geen of amper
voordeel zouden ondervinden in termen van hogere zwangerschapskansen. Koppel C daarentegen lijkt direct hogere
kansen te krijgen. Naar mate koppels langer blijven afwachten en later met IUI-OS startten, dalen hun zwangerschapskansen voor beide scenario’s maar deze dalen minder snel
na IUI-OS, waardoor op een gegeven moment beter overgestapt kan worden op behandeling.
Onze resultaten in dit prospectief cohort komen dus overeen
met de resultaten uit de twee voorgaande trials. Ook versterken deze resultaten het vertrouwen in de Nederlandse richtlijn voor onverklaarde subfertiliteit, waar een Hunault kans
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Figuur 1. Het verband tussen de voorspelde prognose van natuurlijke zwangerschap en het geschatte voordeel van IUI-OS. Dit
laten we zien als cumulatieve kansen over zes maanden (y-as) als zij met IUI-OS startten of blijven afwachten op verschillende
momenten bekeken na de afronding van het fertiliteitsonderzoek (x-as). We gebruikten drie voorbeeldkoppels met drie
verschillende prognoses na de afronding van het fertiliteitsonderzoek: 25% (A), 20% (B) of 15% (C), De prognose was
uitgerekend over zes cycli en bijgewerkt na additioneel onsuccesvol afwachten. De grijze banden stellen de 95% betrouwbaar‑
heidsintervallen voor.
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van 30% wordt gehanteerd als afkappunt. Boven de 30% zou
een goede prognose voorstellen, waarvoor afwachten de
aanbeveling is. Onder de 30% stelt juist een slechte prognose voor, waarvoor IUI-OS de eerstelijnsbehandeling is. In
dit onderzoek vinden we bewijs voor de logica achter deze
richtlijn, maar niet waarom dat zo is en we kunnen niet
accuraat stellen dat 30% het juiste afkappunt is. Hiervoor
zouden de resultaten gevalideerd moeten worden in andere,
grotere studies.
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Samenvatting
Twee trials die het effect onderzochten van IUI met ovariële stimulatie (OS) versus afwachten voor koppels met
onverklaarde subfertiliteit vonden tegenstrijdige resultaten. Een mogelijke verklaring is dat het effect van IUI-OS
afhangt van de prognose voor natuurlijke zwangerschap,
aangezien de inclusiecriteria van de trials verschilden op
dit vlak. In dit onderzoek vonden wij bewijs voor deze
hypothese in een prospectief cohort waar koppels bleven
afwachten of op een gegeven moment overstapten op
IUI-OS: hoe lager de prognose voor natuurlijke zwangerschap, hoe meer profijt van IUI-OS.
Trefwoorden
Intra-uteriene inseminatie; onverklaarde subfertiliteit;
prospectief cohort; tijd-variërende behandeling
Summary
Two randomised controlled trials compared IUI with
ovarian stimulation (OS) to expectant management using
different thresholds for the prognosis of natural conception as inclusion criteria and found conflicting results. A
possible explanation is that the effect of IUI-OS is determined by the prognosis of natural conception. We found
evidence for this hypothesis in a prospective cohort in
which couples continued pursuing expectant management or, at some point in time, started IUI-OS: the lower
the prognosis of natural conception, the more benefit of
IUI-OS.
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De fertiliteit van vrouwen ondergaat een leeftijds
gerelateerde afname, veroorzaakt door verminderde
eicelkwaliteit. Wij onderzochten of we deze afname van
eicelkwaliteit kunnen verklaren door de genexpressieprofielen in veertig onrijpe eicellen van vrouwen tussen
25 en 43 jaar te bestuderen. Wij vonden geen significante
verschillen in genexpressie in onrijpe eicellen van
vrouwen van verschillende leeftijden.

king op basis van kalenderleeftijd werd ook een vergelijking
gemaakt op basis van indicatoren van biologische leeftijd.
De hoeveelheid antrale follikels werd vastgesteld door
middel van echografie: antral follicle count (AFC) en de dosis
follikelstimulerend hormoon (FSH) gebruikt voor ovariële
hyperstimulatie. Individuele transcriptomen werden geanalyseerd door middel van lineaire regressie.

Resultaten
Het is welbekend dat de kans op zwangerschap afneemt bij
het toenemen van de leeftijd van de vrouw.1 Deze leeftijds
gerelateerde afname kan bijna geheel worden toegeschreven
aan de eicelkwaliteit, aangezien deze afname niet waarneembaar is bij oudere vrouwen die zwanger proberen te
worden van eicellen van jonge donatrices.2,3 Er zijn verschillende hypotheses die de afname in eicelkwaliteit zouden
kunnen verklaren, maar tot dusver is het exacte mechanisme
onbekend.4 Een veranderend genexpressieprofiel zou een
verklaring kunnen zijn voor de afname van eicelkwaliteit met
het toenemen van de maternale leeftijd.5 Dit hebben we
onderzocht door de genexpressieprofielen van onrijpe
humane eicellen (in het ‘germinal vesicle’ stadium) van
vrouwen van verschillende leeftijden te bepalen en te vergelijken.

Methode
Aan paren die een ICSI-behandeling ondergingen tussen 2012
en 2014 in het Amsterdam UMC, locatie AMC, werd schriftelijk toestemming gevraagd om hun overgebleven onrijpe
eicellen (in het germinal vesicle stadium) te doneren voor
het onderzoek. Leeftijdsgroepen werden gemaakt op basis
van het patroon van ovariële veroudering: 25-30, 31-35, 36-38
en 39-43 jaar. Na de gebruikelijke ICSI-behandeling werden
de aangetroffen onrijpe eicellen zo snel mogelijk ingevroren
in vloeibaar stikstof en bij – 80 °C bewaard. Genexpressieprofielen werden bepaald door middel van 4x180K Agilent
arrays bestaande uit ~42000 probe-paren. Genexpressie
profielen werden gevisualiseerd door middel van hiërarchische clusteranalyse en multidimensionale schaling. Gen
expressieprofielen van de vier leeftijdsgroepen werden
geanalyseerd en geclusterd vergeleken. Naast een vergelij-

Wij includeerden 40 vrouwen, elke vrouw doneerde één
onrijpe eicel voor het onderzoek. Visualisatie van de gen
expressieprofielen van de germinal vesicle eicellen met hiërarchische clusteranalyse en multidimensionale schaling liet
geen clustering zien op basis van leeftijd, AFC of FSH-dosis
(figuur 1). De genexpressieprofielen werden op verschillende
manieren geanalyseerd, namelijk op basis van vergelijkingen
tussen de oudste en jongste leeftijdsgroep en op basis van
een lineaire regressieanalyse waarbij werd gekeken naar
individuele transcripten per leeftijdsjaar. In beide gevallen
werden geen significante verschillen gevonden in verschillend tot expressie gekomen genen op basis van leeftijd (FDR
< 0,05).

Discussie
Wij vonden in deze studie geen invloed van maternale leeftijd op genexpressieprofielen van individuele humane onrijpe
eicellen. Andere studies die gekeken hebben naar de invloed
van leeftijd op genexpressieprofielen van rijpe eicellen,
vonden wel verschillen.6,7 Dit zou kunnen komen doordat
leeftijd de eiceluitrijping beïnvloedt. In acht dient te worden
genomen dat de onrijpe eicellen die wij gebruikt hebben, ten
tijde van de hormonale stimulatie niet tot volledige uitrijping
zijn gekomen. Dit zou van invloed kunnen zijn geweest op de
genexpressie. Ook zou een grotere steekproef hebben
kunnen leiden tot het identificeren van subtielere verschillen.
Dit is echter speculatief en het kan ook goed zijn dat andere
mechanismen dan genexpressieverschillen de leeftijdsgerelateerde afname van de vrouwelijke fertiliteit verklaren.
Het volledige artikel is te vinden onder het DOI: 10.1093/
molehr/gay0368
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Figuur 1A. Hiërarchische clusteranalyse van 38 eicellen om de gelijkenis tussen de verschillende eicellen te bekijken op basis
van leeftijd, FSH-dosis en AFC. Eicellen zijn neergezet op dezelfde volgorde op de X- en de Y-as. Eicellen worden vergeleken op
de X- en de Y-as. De kleur in de clusteranalyse staat voor de euclidische afstand tussen de eicel op de X- en de Y-as. Hoe
lichter de kleur, des te groter de euclidische afstand en hoe meer verschillend de twee eicellen van elkaar zijn.
Figuur 1B. Multidimensionale schaling (MDS) van 38 eicellen, gebaseerd op de Top 500 meest verschillende genexpressiepro‑
fielen van de 38 eicellen. Elke stip representeert één eicel. Hoe lichter de stip, hoe jonger de vrouw. De stippen zijn willekeurig
verdeeld en er is daarom geen clustering op basis van leeftijd te zien bij de multidimensionale schaling.
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Samenvatting
De fertiliteit van vrouwen ondergaat een leeftijds
gerelateerde afname, veroorzaakt door verminderde eicelkwaliteit. Wij onderzochten of we deze afname van eicelkwaliteit kunnen verklaren door de genexpressieprofielen
in veertig onrijpe eicellen van vrouwen tussen 25 en 43 jaar
te bestuderen. Wij vonden geen significante verschillen in
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Summary
Reproductive capacity declines as women age, caused by
reduced oocyte quality. We investigated whether we could
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explain this decrease in oocyte quality by studying
the gene expression profiles of forty immature human
oocytes of women between 25 and 43 years old. We found
no significant differences in gene expression profiles of
immature human oocytes of women of different ages.
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Het verhogen van de kans op zwangerschap bij vrouwen
met een verwachte lage ovariële respons (POR) blijft een
uitdaging binnen de in-vitrofertilisatie (IVF). Observationele studies tonen aan dat een hoge dosering follikelstimulerend hormoon (FSH) leidt tot meer oöcyten. Daarnaast wordt gesuggereerd dat vrouwen met meer
oöcyten een hogere kans op een levend geboren kind
hebben na een IVF-behandeling. Dit heeft geleid tot de
aanname dat een hoge FSH-dosis resulteert in een
grotere kans op een levendgeborene. Randomized controlled trials (RCTs) laten zien dat een hoge dosering wel
kan zorgen dat bij een vrouw met verwachte POR enkele
oöcyten meer verkregen worden bij punctie, maar dat dit
niet resulteert in een hoger percentage levendgeborenen
ten opzichte van een standaarddosering FSH. Toch lijkt
niemand af te durven stappen van die hoge FSH-doseringen. Hoe komt dit? En wat is er nodig om artsen en patiënten te overtuigen om dit niet-effectieve en kostbare
beleid te stoppen?
De eerste zwangerschap na IVF stamt uit 1978. Sindsdien zijn
er wereldwijd bijna acht miljoen IVF-kinderen geboren. Dit
komt er in Nederland op neer dat bijna één op de 30 kinderen na een IVF-behandeling geboren wordt.1 Bij een IVF-procedure wordt exogeen follikelstimulerend hormoon (FSH)
gebruikt voor ovariële stimulatie, met het doel meerdere
oöcyten en embryo’s te verkrijgen die kunnen worden teruggeplaatst in de uterus. In 2017 bedroeg de kans op een doorgaande zwangerschap per gestarte IVF/ICSI-cyclus (dus van
de verse en eventuele terugplaatsingen van gecryopreserveerde embryo’s) in Nederland 36,2%.2 Tegenwoordig is veel
onderzoek gericht op het optimaliseren van de behandeling,
onder andere door de ovariële respons te beïnvloeden.
Het is bekend dat er een grote inter- en intra-individuele variatie is in de ovariële respons op stimulatie met FSH. Daarom
zijn er verschillende geïndividualiseerde FSH-dosering strategieën ontwikkeld. Deze strategieën maken gebruik van patiëntkarakteristieken en bio-markers, zoals leeftijd, body mass
index (BMI), anti-mulleriaanhormoon (AMH), antrale follikeltelling (AFC) en basaal follikelstimulerend hormoon (bFSH).

Op basis van deze patiëntkarakteristieken en bio-markers,
kan een inschatting worden gemaakt welke vrouwen minder
goed op ovariële stimulatie reageren en dus een verwachte
lage ovariële response (poor ovarian response, POR) hebben.
Deze vrouwen zouden potentieel gebaat zijn bij een intensievere stimulatie via een hoge FSH-dosering. Op dit moment is
er echter geen algemene consensus over de effectiviteit van
het ophogen van de FSH-dosering. Dit artikel geeft een
samenvatting van de laatste ontwikkelingen en de belangrijkste resultaten van de geïndividualiseerde FSH-doseringsstrategieën en plaatst een kritische noot bij de klinische
waarde van een hogedoseringsstrategie bij vrouwen met een
verwachte POR.

Geïndividualiseerd doseren van FSH bij vrouwen
waarbij een lage ovariële respons wordt verwacht
Er zijn meerdere definities van een POR waarbij een hoge
vrouwelijke leeftijd en abnormale ovariëlereservetesten
(ORT) de belangrijkste componenten zijn naast de werkelijk
opgetreden lage respons.3,4 Deze groep heeft een lagere
kans op zwangerschap na IVF/ICSI. De gedachte is ontstaan
dat een hoge FSH-dosering kan zorgen voor een verbetering
van een POR naar een meer normale ovariële respons en dat
daardoor de zwangerschapskansen verbeteren.
De combinatie van observationele studies, die aantonen dat
een hoger aantal oöcyten is gerelateerd aan een hogere kans
op een levendgeborene 5-7 en dosisresponsstudies, die aantonen dat je meer oöcyten krijgt bij een hoge FSH-dosering 8,9
hebben geleid tot de aanname dat een hoge FSH-dosering
resulteert in een grotere kans op een levendgeborene. Het is
echter de vraag of je de kans op zwangerschap vergroot als
je in staat bent om van een poor responder een normal res‑
ponder te maken. De overige persoonsgebonden karakteristieken, die mogelijk nog meer van invloed zijn op de zwangerschapskans, blijven namelijk onveranderd per individuele
vrouw. Aangezien je bij één vrouw niet beide strategieën
tegelijk kan testen, is de beste manier om deze vraag te
beantwoorden middels RCTs die vrouwen met een (verwachte) POR randomiseren voor een hoge of standaard FSHdosering.
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Tabel 1. Vergelijking van dosering FSH bij vrouwen met een voorspelde POR in IVF/ICSI-behandeling: zwangerschap.
Studie
Definitie poor responder
Lefebvre et al., 2015 bFSH > 10 IE/L, of
AMH < 1,0 ng/mL, of
AFC ≤ 8, of eerder POR**
Van Tilborg et al.,
AFC ≤ 10
2017b

Bastu et al., 2016

Bologna criteria

Klinkert et al., 2005 AFC ≤ 4
Youssef et al., 2018° Leeftijd ≥ 35, of
bFSH >10 IE/L, of
AFC ≤ 4, of eerder POR*
Harrison et al.,
bFSH > 8,5 IE/L
2001

Uitkomst: zwangerschap
Aantal levendgeborenen
(verse cyclus)

Hoge dosering
600IE
n = 25/180
(13,9%)
Cumulatief aantal levendge- 225/450IE
n = 106/250
borenen gedurende 18
(42,4%)
maanden behandeling
(verse + cryo cycli)
1e cyclus aantal levendge225/450IE
borene (verse + cryo cycli) n = 44/250
(17,6%)
Doorgaande zwangerschap 450IE
(verse cyclus)
n = 4/31 (12,9%)
Doorgaande zwangerschap 300IE
(verse cyclus)
n = 1/26 (3,8%)
Doorgaande zwangerschap 450IE
(verse cyclus)
n = 27/199
(13,6%)
Klinische zwangerschap
400IE
(verse cyclus)
n = 2/24 (8,3%)

Lage dosering
450IE
n = 19/176
(10,8%)
150IE
n = 117/261
(44,8%)

RR (95% CI)
1,29 (0,74-2,25)

150IE
n = 52/261
(19,9%)
300IE
n = 5/31 (16,1%)
150IE
n = 2/26 (7,7%)
150IE
n = 25/195
(12,8%)
300IE
n = 2/24 (8,3%)

0,88 (0,62-1,27)

0,95 (0,78-1,15)

0,80 (0,24-2,70)
0,50 (0,05-5,18)
0,95 (0,57–1,57)

1,00 (0,15-6,53)

RR = relatief risico; CI = confidence interval; AFC = antral follicle count; IE = internationale eenheden;
bFSH= basaal follikel stimulerend hormoon; AMH = anti-mulleriaan hormoon; POR = poor ovarian response.
°	Deze studie vergeleek 450IE HMG in een gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist protocol
met 150 IE FSH in een GnRH antagonist protocol.
* Gedefinieerd als ≤ 5 verkregen oöcyten.
** Gedefinieerd als < 5 oöcyten, < 8 follikels, of cyclus cancel bij een FSH-dosis van ≥ 300 IE/dag.
Tabel 2. Vergelijking van dosering FSH bij vrouwen met voorspelde POR in IVF/ICSI-behandeling: cyclus cancel i.v.m. POR
Studie

Definitie poor responder

Lefebvre et al.,
2015°°
Van Tilborg et al.,
2017b

Uitkomst: cyclus cancel
i.v.m. POR

Hoge dosering

Lage dosering

RR (95% CI)

bFSH > 10 IE/L, of
Cancel verse cyclus
AMH < 1,0 ng/mL, of
AFC ≤ 8, of eerder POR**

600IE
n = 45/171
(26,3%)

450IE
n = 34/175
(19,4%)

1,35 (0,91-2,01)

AFC ≤ 10

225/450IE
n = 36/250
(14,4%)

150IE
n = 99/557
(17,8%)

0,81 (0,57-1,15)

Eerste cyclus aantal cancels 225/450IE
n = 16/250
(6,4%)

150IE
n = 58/261
(22,2%)

0,29 (0,170,49)

Cumulatief aantal cancels
gedurende 18 maanden
behandeling

Bastu et al., 2016

Bologna criteria

Cancel verse cyclus

450IE
300IE n = 8/31
n = 9/31 (29,0%) (25,8%)

1,13 (0,50-2,53)

Klinkert et al.,
2005

AFC ≤ 4

Cancel verse cyclus

300IE
150IE
n = 6/26 (23,1%) n = 5/26
(19,2%)

1,2 (0,42-3,45)

Youssef et al.,
2018°

Leeftijd ≥ 35, of
bFSH >10 IE/L, of
AFC ≤ 4, of eerder POR*

Cancel verse cyclus

450IE
n = 37/199
(18,6%)

0,70 (0,481,01)

Harrison et al.,
2001

bFSH > 8,5 IE/L

Cancel verse cyclus

400IE
300IE
1,75 (0,59-5,21)
n = 7/24 (29,2%) n = 4/24 (16,7%)

150IE
n = 52/195
(26,7%)

RR = relatief risico; CI = confidence interval; AFC = antral follicle count; IE = internationale eenheden;
bFSH= basaal follikel stimulerend hormoon; AMH = anti-mulleriaan hormoon; POR = poor ovarian response
°	Deze studie vergeleek 450IE HMG in een gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist protocol
met 150 IE FSH in een GnRH antagonist protocol.
°° In deze studie zijn gecancelde cycli en cycli omgezet naar IUI beiden meegenomen als cancel.
* Gedefinieerd als ≤ 5 verkregen oöcyten.
** Gedefinieerd als < 5 oöcyten, < 8 follikels, of cyclus cancel bij een FSH-dosis van ≥ 300 IE/dag.
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Overzicht van de belangrijkste studie resultaten in
vrouwen met een (verwachte) POR
Een recente systematische review heeft de huidige literatuur
uitgebreid in kaart gebracht.10 Omdat de focus van dit
manuscript op vrouwen met een (verwachte) POR ligt,
richten we ons alleen op de RCT’s die specifiek in die patiëntenpopulatie onderzoek hebben verricht.
Standaarddosering versus een opgehoogde dosering
gedurende één cyclus
Zes studies vergeleken een hoge met een lagere FSH-dosering bij vrouwen met een (verwachte) POR (tabel 1). Twee
studies hadden het percentage levendgeborenen als primaire
uitkomstmaat waarbij geen statistisch significant verschil
werd gezien tussen een hoge en een lagere FSH-dosering
(respectievelijk 13,9% versus 10,8% en 17,6% versus
19,9%).11,12 Drie studies hadden een doorgaande zwangerschap als primaire uitkomstmaat, waarbij ook geen statistisch significant verschil werd gevonden tussen een hoge en
een lagere dosering (respectievelijk 12,9% versus 16,1% en
3,8% versus 7,7% en 13,6% versus 12,8%).13,14,15 In één studie
was er in beide studiearmen een klinische zwangerschap bij
8,3% van de vrouwen.16
De zes studies keken ook naar het aantal gecancelde cycli
vanwege een te lage ovariële respons (intermediaire uitkomstmaat). Bij vier studies werd geen statistisch significant
verschil gevonden tussen een hoge en een lagere dosering
(zie tabel 2 voor meer details). Eén studie vond een significant hoger aantal cancels in de lagere ten opzichte van de
hoge en één studie vond een hoger aantal cancels in de hoge
doseringsgroep in vergelijking met de lagere doseringsgroep.
Studies met een langere follow-up duur
Slechts één studie was ontworpen om vrouwen te volgen
gedurende een periode van achttien maanden na randomisatie.12 Ook deze studie toonde geen verschil in de cumulatieve
kans op een levendgeborene tussen een hoge en een lagere
FSH-dosering (42,4% versus 44,8%). Een genoemd kritiekpunt op deze studie is dat de standaarddosering opgehoogd
kon worden tussen de behandelcycli op basis van de resultaten in de voorgaande behandeling. Echter, ook in de eerste
verse cyclus waar de dosis ongewijzigd bleef, werd geen verschil gevonden in het aantal levendgeborenen tussen een
hoge of een lagere dosering. Ook waren de dosis aanpassingen bescheiden met maximaal 50 IE per nieuwe cyclus
waarmee de maximale dosis kon oplopen tot ongeveer 250
IE, nog steeds in duidelijk contrast met de dosis in de experimentele arm van 450 IE.

Waarom een hogere FSH-dosering niet leidt tot
een hoger percentage levendgeborenen
Is het biologisch te verklaren waarom een hogere FSH-dosering niet leidt tot een hoger percentage levendgeborenen?
Elke vrouw wordt geboren met een bepaald cohort aan follikels. Gedurende de reproductieve periode ontwikkelen die
follikels zich in twee fasen: een gonadotrofineonafhankelijke
en een gonadotrofineafhankelijke fase. De latere, gonadotrofineafhankelijke follikelontwikkeling, kan pas plaatsvinden

als de follikel voldoende gerijpt is en dus sensitief is voor
FSH. Dit zijn de antrale follikels. In de natuurlijke cyclus
worden meerdere follikels gerekruteerd door een stijging van
de FSH-spiegel boven een bepaalde drempelwaarde. Naarmate de follikels zich ontwikkelen, daalt de FSH-spiegel
weer tot onder de drempelwaarde, waardoor alleen de
meest rijpe en dominante follikel geselecteerd wordt en door
kan groeien. Door hoge FSH-doseringen toe te dienen,
kunnen meerdere follikels zich ontwikkelen doordat de
periode boven de drempelwaarde wordt verlengd. Echter,
alleen de FSH-sensitieve follikels (de antrale follikels) kunnen
hier op reageren. Bij vrouwen met een (verwachte) POR, is
reeds bekend dat zij een lage AFC en dus weinig FSH-sensitieve follikels in voorraad hebben. De ovariële respons lijkt
dus meer af te hangen van het aantal antrale follikels dan
van de hoogte van de FSH-dosering. Het prognostische
profiel van de individuele vrouw, dat mede wordt bepaald
door leeftijd en de genetische kwaliteit van de oöcyten, is
niet één op één verbonden met het aantal stimuleerbare follikels. Het is dus de grote vraag of de kans op zwangerschap
stijgt als het aantal oöcyten toeneemt ten gevolgen van een
hoge FSH-dosering, omdat het onderliggende prognostische
profiel van de vrouw onveranderd blijft.
Gerandomiseerde doseringsstudies laten zien dat in de groep
vrouwen met een hoge FSH-dosering het aantal oöcyten een
beetje toeneemt, maar dat vervolgens het aantal embryo’s
van goede kwaliteit dat overblijft na de laboratoriumfase
gelijk is bij de hogere- en de lageredoseringsgroep.8,9,17 De
proportie van embryo’s van goede kwaliteit werd dus juist
iets lager bij een hoge FSH-dosering. Dit suggereert dat
alleen de meest sensitieve follikels op dat moment zich
daadwerkelijk ontwikkelen tot embryo’s van goede kwaliteit.
Dit wordt ook teruggezien in dierstudies, waarbij stimulatie
met hoge FSH-doseringen leidt tot relatief meer aneuploïde
embryo’s.18 Ook het percentage embryo’s dat geschikt is
voor transfer in koeien werd lager bij hoge doseringen FSH.19
Het is dus belangrijker om eicellen te verkrijgen die de
potentie hebben om goed te bevruchten en door te groeien
tot een goede kwaliteit embryo, dan om een maximaal
aantal eicellen te verkrijgen. Kwaliteit gaat hier boven kwantiteit.

Redenen om standaard met 150 IE FSH te doseren
Allereerst is het belangrijk om lager te doseren omdat de
meest belangrijke uitkomstmaat (levendgeborenen) niet verschilt tussen een hoge of lagere dosering. De intermediaire
uitkomstmaten verbeteren wellicht bij het ophogen van de
dosering, maar wat is het nut van een hoger aantal oöcyten
als de kans op een levendgeborene er niet op vooruit gaat?
Daarnaast brengt een hoger doseringsschema ook meer
kosten met zich mee, gemiddeld €1099 per vrouw (95% CI
562-1591).12 Ook moet de vrouw meer medicatie gebruiken,
wat kan leiden tot meer bijwerkingen en meer ongemak
tijdens de behandeling.20
Waarom blijft iedereen dan toch hardnekkig hoger doseren?
Allereerst omdat het zowel voor de arts als voor de vrouw
prettiger voelt om íets te doen, in plaats van niets. Inter
mediaire uitkomsten zoals cancel van de cyclus of een lage
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respons verminderen bij hoge doseringen FSH. Ondanks dat
dit mogelijk de arts-patiëntrelatie verbetert en de psychologische stress bij de vrouw vermindert, wordt de vrouw wel
blootgesteld aan risico’s die gepaard gaan met een behandeling, zonder dat dit haar kans op een kind vergroot. En dat is
uiteraard de meest belangrijke uitkomst. We zouden ons
meer moeten focussen op een duidelijk verwachtings
management en eventuele psychologische ondersteuning
tijdens de behandeling.4
De aanname dat een hoge FSH-dosering leidt tot meer eicellen, wat resulteert in meer zwangerschappen, is ontstaan
vanuit observationele cohortstudies die een correlatie vertonen tussen dosering en aantal eicellen en studies die een
correlatie aantonen tussen het aantal eicellen en de kans op
zwangerschap. Dit heeft geleid tot de implementatie van een
hoge FSH-dosering bij vrouwen met een POR. Echter, deze
correlaties zijn niet automatisch ook causaal. Alleen gerandomiseerde vergelijkingsstudies kunnen naast de bekende
ook vooral de onbekende of ongemeten factoren (zoals
inherente eicelkwaliteit) corrigeren die de correlatie verklaren. Deze RCTs ondersteunen die causaliteit niet, zoals hierboven uiteengezet. Kwantiteit en kwaliteit zijn blijkbaar niet
een-op-een gelinkt met elkaar. Daarnaast is de uitkomst bij
een vrouw met een (verwachte) POR niet zo slecht als gesuggereerd wordt, maar lijkt de prognose meer af te hangen van
de leeftijd van de vrouw.4
Om terug te keren naar een dosis van 150 IE, lijkt men
behoefte te hebben aan sterk overtuigend bewijs. Critici
hameren op de tekortkomingen van studies met de ‘best
available evidence’. De vraag is: wanneer is bewijs overtuigend genoeg?

Adviezen richting de toekomst en conclusie
Internationaal gezien vallen critici voornamelijk over het
gebrek aan power in de uitgevoerde RCTs om kleinere, maar
mogelijk klinisch relevante verschillen aan te kunnen tonen.
Individual patient data (IPD) meta-analyses (MA) bieden het
voordeel dat patiëntkarakteristieken nauwkeuriger bekeken
kunnen worden, subgroep-analyses gedaan kunnen worden
en de power vergroot kan worden om kleinere, maar potentieel klinisch relevante verschillen aan te tonen. Daarom
stellen wij voor om een IPD-MA uit te voeren om de internationale gemeenschap het meest overtuigende bewijs te
leveren dat we moeten stoppen met hoog doseren in deze
groep.
Aangezien de kans op een levendgeborene niet verbetert na
verhoging van de FSH-dosering en het wel meer geld kost, is
ons advies om in Nederland vrouwen met een (verwachte)
POR te stimuleren met 150 IE FSH. Een levendgeborene is
klinisch het meest van belang, en tot op heden is er geen
bewijs dat een hoge FSH-dosering daar direct toe leidt.
Soms levert minder doen, dan ook meer op.
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Samenvatting
De FSH-startdosering wordt veelvuldig opgehoogd in
vrouwen met een verwachte lage ovariële respons (POR)
bij een IVF/ICSI behandeling. Dit komt voort uit observationele studies die aantonen dat een hoge dosering leidt tot
een hoger aantal oöcyten en de aanname dat dit resulteert
in een hoger percentage levendgeborenen. RCTs tonen dat
een hoge dosering wel kan zorgen dat bij een vrouw met
een verwachte POR enkele oöcyten meer verkregen
worden bij punctie en dat er mogelijk minder cycli gecanceld worden, maar dat dit niet leidt tot meer goede kwaliteit embryo’s of een verschil in het percentage levendgeborenen. Dit manuscript zet uiteen waarom het ophogen van
de FSH-dosering niet gewenst is bij vrouwen met een verwachte POR en waarom we het lastig vinden om terug te
keren naar het standaard beleid van 150 IE. De boodschap
is duidelijk: stop met te hoog doseren bij vrouwen met een
verwachte POR.
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Trefwoorden
IVF/ICSI, lage ovariële respons, ovariële stimulatie, FSH,
personalized medicine.
Summary
Women with an expected poor ovarian response (POR)
are frequently treated with high doses of FSH during IVF/
ICSI treatment. This policy is based on observational
studies showing that a higher dose results in a larger
number of oocytes and the assumption that this leads to
higher live birth rates. RCTs designed for this specific
question do not support this hypothesis. Even though
cycles are less often cancelled and a slight increase in
oocytes is found after higher doses of FSH, it does not
result in more good quality embryos or a difference in live
birth rate. This article explains why we should refrain
from high FSH dosages in predicted POR women and why
doctors find it hard to return to a standard dosage of 150
IU. The message is clear: women with an expected POR
should no longer be treated with high FSH doses.
Keywords
IVF/ICSI, poor ovarian response, ovarian stimulation, FSH,
personalized medicine.
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Granulairceltumor: een zeldzame vulvaire
tumor van neurale origine
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Casus
Een 55-jarige postmenopauzale patiënte presenteerde zich
met een al langer bestaande vulvaire zwelling rechts. Haar
voorgeschiedenis vermeldt driemaal een sectio caesarea,
een labiummajuscorrectie links en een littekencorrectie van
deze labiumcorrectie.
Reeds twee jaar eerder consulteerde patiënte de gynaecoloog wegens de zwelling. De tumor werd toen geduid als een
gezwollen perineale talgklier. De reden dat patiënte zich
opnieuw met de zwelling presenteerde, was dat deze leek te
groeien. Patiënte wenste verwijdering in verband met
mechanische hinder. Patiënte had geen vaginaal bloedverlies, fluorklachten of koorts.
Bij lichamelijk onderzoek werd in het labium majus rechts
een pijnloze zwelling van 1,5-2 cm geconstateerd, waar deze
eerst 1,5 cm was. De zwelling voelde vast en glad aan, reikte
tot in de vagina, was mobiel en pijnloos bij palpatie. Bij vaginaal toucher waren er verder geen afwijkingen. Aan de huid
waren geen bijzonderheden te zien. Lymfeklieren in de liesregio waren niet vergroot.
Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een atheroomcyste, epidermale inclusiecyste, een lipoom of een cyste van
Bartholin.
Wegens de benigne diagnosen in de differentiaaldiagnose,
de plaats en de grootte van de zwelling en het verzoek van
patiënte tot excisie, werd de zwelling onder lokale anesthesie verwijderd. De zwelling bleek echter te diep te infiltreren
in de vaginawand, waardoor complete excisie niet mogelijk
was. De uitslag van het pathologisch onderzoek luidde:
irradicaal verwijderde granulairceltumor zonder argumenten
voor maligniteit. Om die reden en wegens persisterende
hinder van de zwelling is besloten tot een chirurgische reexcisie op de operatiekamer.
De re-excisie van de zwelling verliep ongecompliceerd. De
incisie werd gemaakt in de sulcus interlabialis rechts.
Middels scherpe incisie werd de zwelling met een ruime
marge verwijderd. Na excisie van de zwelling waren nog
enkele verhardingen palpabel in de subcutis, die separaat
werden verwijderd. De totale hoeveelheid bloedverlies
bedroeg 150ml.
Het postoperatieve beloop was ongecompliceerd. De dag na
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de operatie kon patiënte het ziekenhuis verlaten. Het pathologieverslag vermeldde dezelfde granulairceltumor als eerder
zonder maligniteit waarbij de radicaliteit niet betrouwbaar
beoordeeld kon worden.

Beschouwing
Een granulairceltumor is een zeldzame, vaak vast aanvoelende tumor. De tumor groeit langzaam en is vaak een huidkleurige tot witte nodus. Gewoonlijk is de tumor niet pijnlijk.1,2,3 Het is belangrijk dat artsen kennis hebben van dit
type ‘witte raven’ voor het geven van correcte patiënt
informatie en adequate verwijzing, diagnostiek, behandeling
en follow-up, want deze tumoren kunnen nadelige gevolgen
hebben.

Achtergrond
Granulairceltumoren zijn zeldzaam en van Schwanncellen
afkomstig.1,4 De incidentie ligt rond de 1 per 200.000 mensjaren.4 Ze presenteren zich in de huid, subcutis en in slijmvliezen. De hoogste incidentie ligt bij vrouwen rond de 50
jaar. De tumoren komen vaker voor bij negroïde mensen dan
bij blanke mensen.1,2 Granulairceltumoren worden het meest
gezien in de mond.1,2,5,6 Op gynaecologische gebied komen
ze het vaakst voor op de vulva, dit betreft 10-15% van de granulairceltumoren, maar ook in de vagina, de cervix, de
uterus, de ovaria en in het episiotomielitteken. In 3-20% van
de gevallen komen ze multicentrisch voor.1,2 De meeste granulairceltumoren zijn benigne, slechts 2% van de (vulvaire)
granulairceltumoren zijn maligne.2,3 Zeer zelden komt
maligne ontaarding van een initieel benigne granulairceltumor voor.1
Maligne ovariële granulairceltumoren komen voornamelijk
bij kinderen en adolescenten voor. Dit zijn functionele
tumoren die oestrogenen kunnen produceren.3
Granulairceltumoren kunnen ook vulvair bij kinderen voorkomen.7

Differentiaaldiagnose
Differentiaaldiagnostisch kan onder andere gedacht worden
aan een epidermale cyste, cyste van Bartholin, lipoom,
fibroom, papilloom, hidradenoom, leiomyoom, dermato
fibrosarcoom, basaalcelcarcinoom, leiomyosarcoom, angio
sarcoom en aan een melanoom.1,2,3
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Figuur 1. HE kleuring van het basale deel van de tumor.
De eosinofiele tot basofiele cellen zijn gelegen in cohesieve
groepen. De tumor is slecht afgrensbaar als gevolg van
nesten en strengen die in het omliggende vetweefsel groeien.

Figuur 3. De CD68 laat de uitgebreide slechte afgrensbaar‑
heid van de tumor zien als gevolg van infiltratieve nesten en
sprieten zien.

Figuur 2. Een detailopname van de HE-kleuring toont cellen
met een slecht afgrensbaar ruim granulair cytoplasma en
lysosomale macroinclusies (pustulo-ovoid bodies van Milian)
(<) die kenmerkend zijn voor deze tumor. De rond ovale
kernen bevatten een prominente nucleolus. De groepjes
cellen zijn omgeven door bindweefsel (*).

Figuur 4. De tumorcellen zijn positief voor S100. Groepjes
tumorcellen liggen vaak nabij kleinere zenuwtakjes (*) die
eveneens S100 positief zijn.

Diagnostiek

eel maligne granulairceltumoren: necrose, spindle-cell-component, vesiculaire kernen met grote nucleoli, verhoogde
mitotisch activiteit (>2 per HPF), hoge kern tot cytoplasma
verhouding en kernpleomorfisme. Atypische tumoren bevatten één of twee kenmerken. Drie of meer criteria is geassocieerd met maligne gedrag. Nasser et al. vereenvoudigde deze
manier van classificeren. Zij classificeerden granulaircel
tumoren op basis van necrose, mitose en metastasering. Bij
aanwezigheid van necrose en/of mitosen worden granulairceltumoren geclassificeerd als mogelijke maligne. Een granulairceltumor is pas bewezen maligne als deze metastaseert.8,9

De gouden standaard voor de diagnose is histopathologisch
onderzoek.1,2 De tumor bestaat uit in nesten gelegen licht
eosinofiele tot basofiele cellen omgeven door bindweefsel
(figuur 1). Een ruime hoeveelheid kleine regelmatige granula
bestaande uit lysosomen vult het ruime cytoplasma. Daarbij
zijn lysosomale macroinclusies aanwezig omgeven door een
halo (figuur 2).2,3 Deze afwijking is sterk positief voor S-100,
CD-68 en neuronspecifiek enolase (NSE) bij immuunhistochemisch onderzoek (figuur 3 en 4).3,6 Dit pleit voor een
neurale celorigine.6
Pseudo-epitheliomateuze hyperplasie van het epitheel boven
de granulairceltumor komt in ongeveer 50% van de gevallen
voor, hetgeen onterecht kan worden gediagnosticeerd als
plaveiselcelcarcinoom.2,5
In 1998 stelden Fanburg-Smith et al. zes kenmerken om
onderscheid te maken tussen benigne, atypische en potenti-

Therapie
Behandeling van granulairceltumoren bestaat uit chirurgische excisie met ruime marge. Onduidelijk is hoe groot de
marge zou moeten zijn.1,2 Desondanks wordt de tumor vaak
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irradicaal verwijderd, omdat de helft van de tumoren slecht
afgrensbaar is als gevolg van spieterige groei.2 Daarnaast
bevinden de tumoren zich soms op plekken, waar excisie
met ruime marge mutilerend is. In de studie van Papalas et
al. werd 47% (8/17) van de granulairceltumoren irradicaal
verwijderd.10 Recidivering na excisie ontstaat in 2-25% van
de gevallen.2,10 Indien de resectievlakken niet tumorvrij zijn,
is de kans op recidivering groter. Bij tumorvrije snijvlakken
varieert de kans tussen 2-12% versus 20-25% bij positieve
snijvlakken.2,10 Enkele auteurs beschrijvingen gunstige resultaten van mohschirurgie voor granulairceltumoren op
bepaalde lokaties of bij bepaalde omvang. Te denken valt
aan granulairceltumoren op functioneel of cosmetisch gevoelige delen van het lichaam. Gardner et al. beschreven de
resultaten van mohschirurgie bij granulairceltumoren op de
penis.11
Bij een lokaal recidief en irradicaliteit wordt chirurgische reexcisie aangeraden. Ook moet men bedacht zijn op een
maligne ontaarding van een primair benigne granulaircel
tumor. Risicofactoren hiervan zijn: tumorgrootte boven 4-5
cm, snelle groei, invasie in omliggend weefsel, hogere leeftijd van patiënt en lokale recidivering.1,2 In geval van een
maligne granulairceltumor met regionale metastasen, bestaat
de behandeling uit radicale lokale chirurgie en regionale
lymfeklierdissectie.1

Prognose
De maligne variant heeft een uitermate slechte prognose.
Metastasering treedt zowel lymfogeen als hematogeen naar
botten, longen en lever op. Doordat maligne granulaircel
tumoren slecht reageren op chemotherapie of radiotherapie,
kan curatie vaak niet bereikt worden.1,2

Follow-up
Follow-up van benigne granulairceltumoren wordt aangeraden vanwege de kans op recidivering. Tijdens follow-up van
zowel benigne als maligne granulairceltumoren moet niet
alleen lokaal worden gekeken, maar aangeraden wordt om
uitgebreid lichamelijk onderzoek te verrichten wegens de
mogelijkheid van multicentrisch voorkomen van de
tumoren.1 Overwogen kan worden om patiënten hiervoor
naar een dermatoloog te verwijzen. In onze casus kon de
radicaliteit niet betrouwbaar beoordeeld worden; patiënte
zal onder controle blijven.

Conclusie
Granulairceltumoren zijn door hun brede differentiaaldiagnose lastig te diagnosticeren. Vrijwel altijd zijn ze benigne,
maar ook maligne granulairceltumoren kunnen voorkomen.
Naar onze mening bestaat het lichamelijk onderzoek bij een
verdenking op een granulairceltumor in het gynaecologische
gebied uit: inspectie, palpatie van de tumor en regionale
lymfeklieren, meting van de grootte en dikte van de tumor
en inwendig onderzoek. Er dient een goede beschrijving van
het macroscopische aspect en de relatie tot omliggende
structuren gegeven te worden. Bij verdenking op een granulairceltumor is het advies om wegens het multicentrische
voorkomen van deze tumoren een volledig lichamelijk onder-
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zoek te verrichten. De diagnose wordt bevestigd door histopathologisch onderzoek. Preoperatief kan het maken van
een MRI overwogen worden om de relatie tot omliggende
anatomische structuren inzichtelijk te maken. Bij uitbreiding
van granulairceltumoren naar omliggende anatomische
structuren, bijvoorbeeld naar de vaginawand, kan verwezen
worden naar een gynaecologisch oncoloog. Ook indien er
sprake is van een granulairceltumor met maligne histopathologische kenmerken dient verwijzing naar een gynaecologisch oncoloog overwogen te worden.
De therapie voor benigne granulairceltumoren bestaat uit
chirurgische excisie met ruime marge. Radicale verwijdering
van de tumor is vaak moeilijk, waardoor er meer kans op
recidivering ontstaat. Bij irradicaliteit wordt in overleg met
de patiënt re-excisie aanbevolen, ondanks de lage kans op
maligne ontaarding. Door multicentrisch voorkomen en de
relatief grote kans op recidivering wordt follow-up aangeraden. Er is discussie over hoe deze follow-up het best gedaan
kan worden. Bovenstaande is patiënt- en tumorafhankelijk,
want alleen de granulairceltumoren op bepaalde plaatsen
zoals in of nabij vitale organen, zenuwen of vaten en maligne
granulairceltumoren vormen immers een levensbedreiging.
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Samenvatting
Achtergrond Granulairceltumoren zijn zeldzaam en van
Schwanncellen afkomstig. Ze kunnen over het gehele
lichaam voorkomen. Het overgrote deel van de granulairceltumoren is benigne, maar er bestaat ook een agressieve
maligne variant.
Casus Een 55-jarige postmenopauzale patiënte presenteerde zich met een sinds jaren bestaande vulvaire zwelling. In eerste instantie werd tumor geduid als een gezwollen perineale talgklier. Bij een nieuw consult omdat de
zwelling groeide, werd besloten tot verwijdering van de
tumor. De pathologisch onderzoek toonde een irradicaal
verwijderde benigne granulairceltumor. Er werd besloten
tot een chirurgische excisie op de operatiekamer.
Conclusie Granulairceltumoren zijn door hun brede differentiaaldiagnose lastig te diagnosticeren. Radicale verwijdering van de tumor is vaak moeilijk, waardoor meer kans op
recidivering ontstaat. Adequate diagnostiek, behandeling en
follow-up zijn vereisten om de kans op recidivering te minimaliseren en het herkennen van de maligne variant te vergroten.
Trefwoorden
Granulairceltumor; gynaecologie; vulva; vulva tumor
Summary
Background Granular cell tumors originate from Schwann
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cells and are very rare. They can occur over the entire
body. The majority of granular cell tumors is benign, but
also an aggressive malignant variant is described.
Case description A 55-year-old postmenopausal patient presented with a vulvar swelling. The tumor existed for a few
years. Initially, it was diagnosed as a swollen perineal
sebaceous gland. After repeated consultation because of
size and possible growth, excision of the tumor was performed. The pathological examination revealed an incomplete
excised benign granular cell tumor. Subsequently, surgical
excision in the operating room was planned.
Conclusion Granular cell tumors are difficult to diagnose
due to their wide differential diagnosis. Radical removal of
the tumor can be difficult, resulting in an elevated chance
of recurrence. Adequate diagnosis, treatment and follow-up
are requirements to minimize the chance of recurrence and
to increase the recognition of the malignant variant.
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Granular cell tumor; gynecology; vulva; vulvar tumor
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De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) is een
kwaliteitsimpuls voor de ongeplande zorgvragen van
zwangere vrouwen binnen de Nederlandse ziekenhuizen.
Doelmatigheid van zorg en patiëntveiligheid worden
hierdoor vergroot. Implementaties blijken succesvol
dankzij projectmatige samenwerking binnen multi
disciplinaire projectgroepen. Hierbij is ook speciale aandacht voor de digitale verslaglegging in het elektronische
patiëntendossier (EPD) en de opleiding tot triagist.
Gezien de aandacht voor verloskundige triage binnen de
zorgstandaard ‘integrale geboortezorg’, worden de
eerste ervaringen met de NTV gedeeld.

Aanleiding
Op een gemiddelde Nederlandse afdeling verloskunde
komen doorlopend patiënten ongepland binnen na telefonische aanmelding. Op basis van kennis en persoonlijk inzicht
en zonder een triagesysteem beoordeelt een verpleegkundige of doktersassistente in een telefoongesprek hoe snel de
patiënte met een zorgvraag moet worden gezien door een
medisch deskundige. De beoordeling van de mate van urgentie en de maximaal medisch verantwoorde wachttijd is
zonder triagesysteem niet uniform. Het vaststellen van de

Figuur 1. Ingangsklachten NTV.
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mate van urgentie is niet inzichtelijk en objectiveerbaar. Niet
voor patiënt(en) noch voor zorgprofessional(s) en management. In de praktijk leidt dit tot piekbelasting, lange wachten doorlooptijden met als gevolg minder tevreden patiënten
en zorgverleners. Ook patiëntveiligheid en doelmatigheid
komen hierdoor in het gedrang.

Triage binnen de algemene spoedzorg en
internationale verloskundige zorg
Triagesystemen worden al langere tijd gebruikt in de algemene spoedzorg (o.a. Nederlands Triage Systeem, Manchester Triage Systeem). De algemene triagesystemen zijn echter
niet geschikt voor de obstetrische spoedpatiënt. Omdat er
sprake is van twee patiënten, de moeder en het ongeboren
kind. Bovendien presenteert de zwangere vrouw zich met
andere klachten en symptomen. Voor de obstetrische spoedpatiënt zijn er de afgelopen jaren diverse triagesystemen ontwikkeld in Canada, de Verenigde Staten en Zwitserland.1-4
In Nederland werd de afgelopen jaren het Rotterdam Obstetrisch Triage Systeem (ROTS) 5 ontwikkeld. Dit systeem is
gebaseerd op fysieke triage, wat inhoudt dat het telefonische
triagemoment niet is beschreven.

Figuur 2. Urgentiecategorieën NTV.
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Telefonische verloskundige triage
Om in de behoefte van eenduidige, inzichtelijke en objectiveerbare, telefonische verloskundige triage te voorzien, is
(mede in het kader van een promotieonderzoek) een verloskundig telefonisch triagesysteem ontworpen. Dit heeft de
Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) 6 opgeleverd
(figuren 1 & 2). Het eerder ontworpen ROTS was daarbij de
basis.
Het triagesysteem kent dezelfde systematiek als algemene
triagesystemen. Dit betekent dat het systeem bestaat uit
ingangsklachten, indicatoren en urgentiecategorieën. De
ingangsklacht is gebaseerd op het toestandsbeeld van een
patiënt op dat moment. Het toestandsbeeld is de omschrijving van de conditie van een patiënt aan de hand van klachten en symptomen. De aard van de klachten bepaalt welke
urgentiecategorie noodzakelijk is. De urgentiecategorie zijn
levensbedreigend (reanimatie), spoed, dringend, niet dringend en zelfzorgadvies. De urgentiecategorie correspondeert
met de maximale medische toelaatbare wachttijd.5
Consensus over de uiteindelijke inhoud van de triagewijzer
werd bereikt door groepsdiscussies met zorgprofessionals uit
verschillende ziekenhuizen. Deze zorgprofessionals zijn
onderverdeeld in het medische team (gynaecologen, gynaecologen i.o., PA-klinisch verloskundigen en klinisch verloskundigen), het verpleegkundige team (gespecialiseerde
obstetrieverpleegkundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden) en de ondersteunende diensten (beleidsmedewerkers, ICT-ers en managers). Daarnaast werden er observaties van de huidige werkwijze en in een later stadium de
triage-trainingen verricht door de hoofdonderzoeker (BE).
Deze observaties hadden ten doel om de context van de
huidige praktijksituatie te analyseren en de triagewijzer tussentijds te evalueren. Verder werden nationale en regionale
protocollen geïntegreerd in de triagewijzer. Uiteindelijk werd
de zesde versie van de NTV met een afsluitende digitale
expertraadpleging (delphimethode) door de zorgprofessionals als compleet, correct en gebruiksvriendelijk beschouwd
op basis van >90% consensus. In totaal participeerden er
binnen alle fases van dit onderzoek ruim tachtig zorgprofessionals uit tien Nederlandse ziekenhuizen (twee academische
centra, vijf opleidingsziekenhuizen en drie perifere ziekenhuizen). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat standaardisering binnen het elektronische patiëntendossiers
wenselijk is. Landelijk heeft daarom een digitale standaardisering van de NTV in EPIC en Chipsoft-HIX plaatsgevonden.7

Implementatie; multidisciplinair en procesmatig
Door toekomstige gebruikers te betrekken bij het ontwerp
van het systeem, en door verschillende praktijkgerichte
onderzoeksmethodes (groepsdiscussies, observaties en
Delphi) toe te passen bij de totstandkoming van de NTV, is
er in een vroeg stadium draagvlak voor implementatie gecreëerd in de ziekenhuizen. Na het bereiken van de inhoudelijke consensus over de NTV bepaalden de deelnemers zelf
of zij dit wilden implementeren. Uiteindelijk werd de NTV
afgelopen jaren binnen zeven ziekenhuizen (twee academische centra, vier opleidingsziekenhuizen en één perifeer ziekenhuis) succesvol geïmplementeerd:

- OLVG (West & Oost), Amsterdam
- Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
- Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
- Amphia Ziekenhuis, Breda
- Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
- Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen
- Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Duidelijk werd dat voor het operationeel krijgen van dit triagesysteem een procesmatige aanpak nodig is. De implementatie is binnen elk ziekenhuis met een eigen projectleider uitgewerkt. De hoofdonderzoeker (BE) was daarbij op vraag
bereikbaar ter ondersteuning. De projectgroepen binnen elk
ziekenhuis hadden een, bij de eigen werkwijze passende,
procesmatige aanpak mede afhankelijk van de financiële
mogelijkheden van het ziekenhuis. In vier ziekenhuizen werd
interne projectfinanciering verkregen via een aanvraag kwaliteitsimpuls ziekenhuizen (KIPZ). Daarbij waren er, afhankelijk van de situatie, ook verschillende tijdspaden voor implementatie.
Een verloskundige triagesysteem kan gezien worden als een
complexe innovatie in de zorg. Om de implementatie van het
ontwikkelde triagesysteem succesvol te laten verlopen werd
er binnen elk ziekenhuis gewerkt in een multidisciplinaire
projectgroep bestaande uit een afvaardiging van verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen, ICT, en
management. Met deze projectgroep werden, naar eigen
inzicht, de benodigde zeven stappen vanuit het implementatiemodel van Grol & Wensing 8 uitgewerkt. De projectgroepen formuleerden gezamenlijk een eigen doelstelling (stap 1),
ontwikkelden een voorstel voor verandering (stap 2), brachten de huidige situatie in kaart (stap 3), keken naar de bevorderende en belemmerende factoren in de eigen organisatie
en anticipeerden op deze uitkomsten in het eigen implementatieplan (stap 4). Een datum om te starten met een volledig
ingericht triagesysteem werd vastgesteld (stap 5). Gestart
werd met werken met de NTV (stap 6). Na de start met het
triagesysteem werd het project regelmatig geëvalueerd om
tijdig bij te kunnen sturen om de implementatie tot een
succes te maken (stap 7). Doordat de projectgroepleden in
de dagelijkse praktijk geconfronteerd werden met verbeterpunten ten aanzien van de patiëntveiligheid en doelmatigheid van de zorg, zoals het systematisch kunnen vaststellen
van de urgentie en daarmee een toename van planbaarheid
van bij de ongeplande (spoed)consulten, werd hun intrinsieke motivatie om de zorg te verbeteren aangesproken. Dit
is een belangrijke voorwaarde om veranderingen op de
werkvloer en daarmee de implementatie te doen slagen.8,9

Resultaat van implementaties
In zes van de zeven ziekenhuizen is gekozen om de telefonische triage primair uit te laten voeren door een gespecialiseerde obstetrie-verpleegkundige. In vier ziekenhuizen zijn
doktersassistentes aanwezig om de obstetrie-verpleegkundige te ondersteunen danwel de triage zelf uit te voeren. De
taken en verantwoordelijkheden van de triagist werden vastgelegd door een uitbreiding van het functieprofiel of uitbreiding in de huidige taakomschrijving.
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Voorafgaand aan de start met de triagewijzer werden alle
triagisten geschoold. Zowel de inhoudelijke kennis als de
vaardigheid van een triage-gesprek aan de telefoon waren
onderdeel van deze scholing.
Bij vijf van de zeven ziekenhuizen zijn aparte triage-afdelingen gecreëerd. De triage-afdeling wordt hierdoor los van de
afdeling, polikliniek of verloskamers gesitueerd. In alle gevallen is de triage-afdeling gesitueerd direct naast de verloskamers. Door de afdeling te scheiden van de verloskamers
wordt rust gecreëerd en wordt het proces van triage niet verstoord door een zorgverlener die ook taken op de verloskamers heeft. Dit leidt tot grip op de patiëntenstroom en er zijn
minder zorgverleners betrokken waardoor de patiëntveiligheid verbetert. Op deze manier verandert de organisatie van
de verloskundige spoedzorg na ingebruikname van de NTV.
Daarbij werd bij twee ziekenhuizen de triagewijzer geïmplementeerd op de verloskamer. De veranderde werkwijze met
een verpleegkundige als triagist en de aanwezigheid van de
triagewijzer gaven ook hier een positieve verandering in
doelmatigheid van werken.
Evaluatie van de mate van implementatie, is onderdeel van
fase 3 van het promotieonderzoek. Bij twee van drie ziekenhuizen waarbij de implementatie niet plaatsvond was de
reden het ontbreken van een correcte digitale ondersteuning
in het elektronische patiëntendossier. Momenteel zijn de
voorbereidingen getroffen voor de volgende drie implementaties. Dit betreffen implementaties bij ziekenhuizen die niet
participeerden binnen de delphimethode.

De praktijk
Elk ziekenhuis legde eigen accenten. Zo is er, als onderdeel
van het proces van implementatie voor de bezoekers van de
triage afdeling van het LUMC een informatieve illustratie
gemaakt, zodat voor een bezoeker overzichtelijk wordt wat
verwacht mag worden. Deze illustratie is op iedere kamer
aanwezig en hierdoor is te zien hoe lang een procedure
duurt (bijvoorbeeld de tijdsduur tot laboratoriumuitslagen of
onderzoek) en welke disciplines er werkzaam zijn op de
afdeling. Deze patiëntgerichte informatie draagt bij aan de
kwaliteit van het totale zorgproces rondom de triagepatiënt
(figuur 3).
In Tilburg is de NTV lijnoverstijgend geïmplementeerd. Integraal binnen het verloskundig zorgconcept wordt bij elke
ongeplande zorgvraag van de zwangere vrouw triage toegepast. Dus zowel in de eerste als in de tweede lijn is hetzelfde
systeem geïmplementeerd.
Exemplarisch voor een projectmatige implementatie is het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s Hertogenbosch. Een multidisciplinair team, bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen (verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, artsassistenten, gynaecologen) werkte een projectvoorstel uit.
Een PA-klinisch verloskundige is daar als projectleider aangesteld. De kwaliteitsfunctionaris van het ziekenhuis nam deel
om de kwaliteit van het proces te bewaken. Aan het unithoofd werd met (tussentijdse) resultaten verantwoording
afgelegd en waar nodig werd het proces bijgesteld. Later
werd ook de verloskundige vanuit de eerste lijn betrokken.

Figuur 3. Weergave van het zorgproces triage, als informatie voor patiënten van het GeboorteHuis Leiden (LUMC).
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Het projectvoorstel met het plan van aanpak werd voorzien
van een theoretische onderbouwing. Op basis van het plan
van aanpak werd telkens een tussentijds projectverslag
geschreven waarin de voortgang aan de hand van een plando-check-act cyclus werd bijgehouden. Alle zeven stappen
vanuit het implementatiemodel van Grol & Wensing 8
werden doorlopen. De multidisciplinaire aanpak had als doel
dat er ook direct draagvlak en betrokkenheid werd bewerkstelligd bij de achterban van elke discipline. Op regelmatige
basis werd er verantwoording afgelegd aan het managementteam. Het project leidde tot een nieuwe ‘Spoedafdeling verloskunde & gynaecologie’ waarbij de zorg voor de patiënten
die zich ongepland telefonisch melden, gescheiden is van de
verloskamers en de afdeling.

Conclusie
Het ontwerpen van de NTV met zorgprofessionals binnen de
beroepspraktijk creëert veel draagvlak voor implementatie
van innovaties in de zorg. Procesmatig werken 8, met een
individueel afgestemd projectvoorstel per ziekenhuis, heeft
geleid tot succesvolle implementaties. Vanuit de eerste evaluaties met behulp van vragenlijsten onder zorgprofessionals
zorgt de implementatie voor een kwaliteitsverbetering door
eenduidigheid van behandeling bij ongeplande (spoed)zorgvragen van zwangere vrouwen. Hiermee wordt de juiste prioritering van verloskundige spoedzorg bewerkstelligd. De verwachting is dat dit een gunstig effect zal hebben op veiligheid, patiëntgerichtheid en doelmatigheid van zorg aan
zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. De nieuwe werkwijze wordt momenteel wetenschappelijk geëvalueerd en
gevalideerd (diagnostische validiteit, mate van implementatie
en patiëntevaluatie) om het verwachte gunstige effect ook
met uitkomsten uit deze onderzoeken te onderbouwen. De
internationale resultaten geven een goede inter- en intrabetrouwbaarheid en validiteit.1-4
De NTV moet, kijkend naar de toekomst, verder geïmplementeerd worden. Eerst in andere ziekenhuizen, vervolgens
ook binnen de eerstelijnsverloskunde. Aangezien triage
meerdere malen genoemd wordt binnen de zorgstandaard
‘integrale geboortezorg’ 10 zal de implementatie lijnoverstijgend voortgezet moeten worden. En tot slot moet ook een
betere afstemming plaatsvinden met de spoedzorgketen
(vormgegeven in de regionale overleg acute zorgketen
(ROAZ) met huisartsenpost, ambulance en SEH) zodat doelmatigheid van zorg en een betere doorverwijzing wordt
bewerkstelligd.
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Samenvatting
Er is op dit moment een toename van het aantal ongeplande verloskundige (spoed)contacten. Daarom is er
vraag naar een goedwerkend telefonisch verloskundig triagesysteem. De Nederlandse Triagewijzer Verloskunde is
de afgelopen jaren succesvol ontwikkeld en geïmplementeerd in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Het
systeem levert patiëntveiligheid en doelmatigheid. In dit
artikel wordt de totstandkoming van het huidige verloskundige triagesysteem beschreven. Daarnaast wordt
beschreven welke procesmatige acties hebben bijgedragen aan de succesvolle implementatie ervan.
Trefwoorden
verloskundige triage, acute verloskundige zorg, richtlijn,
procesmatige implementatie
Summary
There is an increase in unplanned obstetric care. Therefore, there is an urgent need for an adequate and high
quality national obstetric triage guideline over the telephone. The Dutch Obstetric Triage Guideline was successfully developed and implemented in several Dutch hospitals over the past few years. The guideline aims to
enhance patient safety and efficiency of care This article
describes the development of the current obstetric triage
system. Also, the actions contributing to the successful
implementation are described.
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obstetric triage, emergency obstetric care, guideline, project-based implementation
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column
Wat ligt er op de verloskamer?
Mieke Kerkhof

(uitspraak op willekeurig ochtendrapport)
Van jongs af ben ik een alfameisje. Dol op taal. Mijn klasgenoten hebben heel wat
zijdelingse blikken op mijn proefwerken Nederlands en Latijn geworpen om mee te
liften op mijn succes. De dag dat mijn pa een nieuwe (dure!) Dikke van Dale voor
zijn kinderen aanschafte, staat zeer positief in mijn geheugen gegrift. Twee bordeauxrode delen (A-N en O-Z) sierden het dressoir. Deze week bezocht ik de kringloopwinkel van Emmaüs Bilthoven. De spellingscontrole op de computer heeft
diepe sporen achtergelaten. Drie delen voor € 3,00 en geen mens heeft interesse.
Er is mij veel aan gelegen om het taalgebruik op de werkvloer ordentelijk te laten
verlopen. En daar is nog een wereld te winnen. Als taalpurist erger ik mij dikwijls.
Een patiënte vertelde me dat ze, eenmaal ontwaakt uit de narcose, behoorlijk
geschrokken was op de verkoeverkamer. Ze hoorde over ‘een heup op OK zeven’
en ‘die hernia op OK tien.’ Ik herinner me een artikel in Medisch Contact, getiteld
Medisch non-jargon.* De ergste verspreking in dat stuk is hilarisch. Ik citeer een
anaesthesist: “Ik nam patiënte op de kap”. Bij ons, in Twente, is dat hetzelfde als
brommers kiek’n, dus let een beetje op uw woorden.
Ik daag u uit. Ga eens, na een goede nachtrust, naar een ochtendrapport, leg uw oor te luisteren en verbaas u
over het botte jargon dat over u uitgestort wordt. Wees gerust ‘de zeikerd’ die corrigeert.
Zorgvuldig taalgebruik en respect voor de patiënt gaan immers hand in hand. Enkele voorbeelden:
1. “Ligt er iets op de verloskamer? Hoeveel inleidingen komen er?”
2. “De dame is zojuist opgenomen.”
3. “Bij onderzoek zie ik een pijnlijke patiënte.”
4. “Het snoepje van de week.”
5. “Pijn in de linkeronderbuik.”
6. “Bij onderzoek geen duidelijke afwijkingen.”
Enkele afspraken:
Ad 1. De zwangere, een mens van vlees en bloed die ook nog eens een foetus in zich draagt, reduceren tot
‘iets’, is vanaf nu verboden. Zwangeren reduceren tot de behandeling die zij ondergaan (inleiding) is
eveneens not done.
Ad 2. Een vrouw die aan onze zorg wordt toevertrouwd, is geen ‘dame’. Het is een vrouw. Dame is een woord
met een lading. Dames zijn doorgaans deftig en vaak wordt dit woord ironisch of neerbuigend bedoeld.
Ad 3. Een pijnlijke patiënte is een vrouw, aan wie u zich bezeert. Aangezien dit verschijnsel niet voorkomt,
zeggen we voortaan: ‘Bij onderzoek zie ik een patiënte die pijn heeft.’
Ad 4. Sommigen onder ons zijn geneigd om de sociaal zwakkeren, de onwelriekenden, de straatkatten ‘het
snoepje van de week’° te noemen. Mag ik u eraan herinneren dat we de eed van Hippocrates hebben
afgelegd en dat we ons best doen voor álle patiënten? En dat we een natuurlijke blokkade in ons braakcentrum hebben? Dergelijke omschrijvingen geven geen pas.
Ad 5. De mens heeft slechts één buik. Men verdele deze in vier kwadranten. ‘De pijn bevindt zich linksonder
in de buik’ is anatomisch gezien en taalkundig, juister.
Ad 6. ‘Bij onderzoek geen duidelijke afwijkingen’ suggereert dat er wel onduidelijke afwijkingen zijn. Doe niet
zo vaag.
Tenslotte breek ik graag een lans voor correcte spelling. Curretage is een moeilijk woord, gyneacologie ook.
Neologismen zoals naladorschaarste en schaamcasus zijn wat mij betreft welkom. Let alstublieft ook op
spaties en interpunctie! Bij inspectie uitwendig: geen Italia en introïtusplastiek graag ruim, voor de feestdagen… Hoog tijd om in iedere vakgroep een taalridder aan te wijzen met een interruptiemicrofoon, die het voor
eens en altijd juist inpepert.
*) Maartje Katzenbauer c.s., Medisch Contact, 4-6-2014
°) Winkelketen De Gruyter had vanaf 1948 voor ieder kind een snoepje: het legendarische Snoepje van de Week.
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Strategies for non-invasive management of highgrade cervical intraepithelial neoplasia: prognostic
biomarkers and immunotherapy
Promovenda Margot Koeneman | Promotores: prof. dr. R.F.P.M. Kruitwagen en prof. dr. H.W. Nijman | Copromotor: Dr. AJ
Kruse | Universiteit Maastricht | 16 januari 2019
Je dissertatie gaat over het niet-invasief
behandelen van ernstige dysplasie op
de baarmoederhals.
Ik beschrijf twee strategieën voor een
niet-chirurgische behandeling van
hooggradige CIN (CIN2/3). Enerzijds
hebben we gezocht naar biomarkers
die spontane regressie van CIN2/3
voorspellen. Een review van eerder
onderzochte biomarkers toonde dat
geen enkele biomarkers of biomarkerprofiel voldoende betrouwbaar is voor
toepassing in de praktijk. Ook de twee
biomarkers die wij onderzochten
(hTERC-gain en HLA-typen) hadden
onvoldoende voorspellende waarde.
Wel hebben we twee klinisch toepasbare voorspellers geïdentificeerd voor
spontane regressie van hr-HPV-positieve-CIN2, namelijk niet-roken en nullipariteit. Deze factoren kunnen in de

praktijk worden toegepast in de counseling van vrouwen met een hr-HPVpositieve-CIN2 voor een afwachtend
beleid. Anderzijds hebben we de klinische toepasbaarheid van imiquimodcrème in de behandeling van hooggradige CIN onderzocht. Uit een inventarisatie onder gynaecologen en een preferentiestudie onder patiënten bleek dat
er draagvlak is voor deze behandeling

onder zowel gynaecologen als patiënten, vooral bij vrouwen met een kinderwens. In de TOPIC-3-studie werden
de effectiviteit en bijwerkingen van
deze behandeling vergeleken met de
LLETZ. De resultaten van deze studie
worden op korte termijn verwacht.
Wat vind jij jouw beste stelling?
‘Randomiseren van vrouwen tussen
twee behandelmethoden is lastig,
wanneer patiëntkenmerken leiden tot
een sterke voorkeur voor een van beide
behandelingen.’
De TOPIC-studie was aanvankelijk
opgezet als een RCT, maar dit was niet
haalbaar. Vrouwen hadden een sterke
voorkeur voor een van beide behandelingen en wilden echt niet gerandomiseerd worden. We hebben de studie
daarom gestaakt en voortgezet als nietgerandomiseerde studie. Ook voor
andere studies geldt dat de inclusie
soms moeizaam is, door voorkeuren
van patiënten of angst voor deelname
aan studies, maar misschien ook door
een inadequate counseling. Counseling
voor studies is een kunst op zich, waar
misschien meer aandacht voor moet
zijn in de (drukke) dagelijkse praktijk.
Welke vraag van een opponent gaf een
interessante discussie?
Een interessante discussie blijft het
onderscheid tussen CIN2 en CIN3.
CIN2 is een matig reproduceerbare
diagnose en wordt daarom door
diverse buitenlandse beroepsgroepen
niet meer gebruikt. Desondanks blijkt
uit onderzoeken die CIN2 en CIN3
onderscheiden op de conventionele
pathologische methode dat het regressiepercentage van CIN2 veel hoger is
dan van CIN3 (en dit geldt ook voor de
hrHPV-positieve-CIN2). Ik ben van
mening dat we dit onderscheid moeten
blijven maken, om vrouwen met een
CIN2 een afwachtend beleid te kunnen
blijven bieden.

Wat is dé les uit je proefschrift voor de
dagelijkse klinische praktijk van de
Nederlandse gynaecoloog?
Dat er draagvlak is voor de behandeling van hooggradige CIN met imiquimod onder zowel gynaecologen als
vrouwen met een kinderwens in de
toekomst. Ik zou dan ook willen adviseren om een imiquimod-behandeling
te bespreken met deze vrouwen. De
TOPIC3-studie zal ons meer informatie
geven over de effectiviteit en bijwerkingen in een Nederlandse populatie.
Wat is de meerwaarde van je proef‑
schrift voor de individuele patiënt?
Dat we twee prognostische factoren
hebben geïdentificeerd voor spontane
regressie van hrHPV-positieve-CIN2
(namelijk niet-roken en nullipariteit).
Dit kan bijdragen aan de counseling
van deze vrouwen voor een afwachtend beleid. Daarnaast biedt het proefschrift meer inzicht in de klinische toepasbaarheid van imiquimod-behandeling, waardoor imiquimod hopelijk
vaker zal worden aangeboden aan
vrouwen met hooggradige CIN en een
kinderwens.
Stel je ook vervolgonderzoek voor?
Binnenkort verwachten we allereerst de
resultaten van de TOPIC3-studie. Daarnaast loopt ook de TOPIC2-studie, die
de effectiviteit van imiquimod bij recidief-CIN onderzoekt. Omdat de effectiviteit van imiquimod-behandeling nog
altijd minder is dan de lisexcisie, onderzoeken we nu voorspellende factoren
voor de uitkomst van de behandeling.
Met die factoren zouden we dan
vrouwen kunnen selecteren waarbij een
goed resultaat te verwachten is, om de
behandeling zo efficiënter te maken.
Jouw recent verdedigde proefschrift
ook in deze rubriek? Mail naar de
rubrieksredacteuren Annemijn Aarts
en Rafli van de Laar via ntog@gaw.nl
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Laag-moleculairgewichtheparine ter voorkoming
van recidief abruptio placentae
drs. N.N. Schonewille anios gynaecologie, destijds Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede, thans OLVG-West, Amsterdam en artsonderzoeker, Amsterdam UMC locatie VUmc
dr. M.A. de Boer gynaecoloog-perinatoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
dr. C.N.H. Abheiden aios gynaecologie, destijds OLVG-West, Amsterdam, thans Amsterdam UMC locatie VUmc
Een abruptio placentae is voor
moeder en kind een levensgevaarlijke obstetrische complicatie die
kan leiden tot foetale sterfte en verbloeding bij de moeder. Het is de
vraag of laagmoleculairgewichtheparine (LMGH) een herhaling van
een abruptio placentae kan voorkomen in een volgende zwangerschap.
In de Nederlandse richtlijn wordt
hierover geen uitspraak gedaan.1
Het gebruik van LMGH om placentagemedieerde zwangerschapscomplicaties (waaronder abruptio placentae) te
voorkomen, is veelvuldig onderzocht.
LMGH zou verschillende vasculaire problemen kunnen verbeteren die ten
grondslag liggen aan het ontstaan van
een abruptio placentae: een antitrombotische werking in het geval van
utero-placentaire trombose, bescherming van de trofoblast in vroege zwangerschap door preventie van apoptose,
het voorkomen van fibrine depositie,
trombose en infarcering in de intervilleuze circulatie en tot slot het bevorderen van de placentaire angiogenese.2-4
In de Amerikaanse richtlijn VTE,
Thrombophilia, Antithrombotic
Therapy, and Pregnancy uit 2012 wordt
geadviseerd om vrouwen met een
voorgeschiedenis van obstetrische
complicaties en daarbij erfelijke trombofilie geen antitrombotische profylaxe
te geven.5 Zowel de Nederlandse als
Amerikaanse richtlijn is niet gebaseerd
op de meest recente bewijsvoering. De
Nederlandse richtlijn doet geen uitspraak of LMGH de kans op herhaling
van een abruptio placentae vermindert
(onafhankelijk van de aanwezigheid
van trombofilie).1 Het blijkt echter dat
in de Nederlandse praktijk nog wel
trombofilieonderzoek wordt gedaan en
LMGH wordt voorgeschreven na een
abruptio placentae. Het is niet duidelijk
of de aanwezigheid van trombofilie een
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bijdragende of oorzakelijke rol speelt
bij het ontstaan van een abruptio placentae. De NVOG adviseert in de Richt‑
lijn Bloedverlies in de tweede helft
zwangerschap uit 2008 om geen trombofilieonderzoek in te zetten na het
doormaken van een abruptio placentae, omdat er geen therapeutische consequenties aan verbonden waren.

Vraagstelling en PICO
Vermindert het gebruik van LMGH de
herhalingskans op een abruptio placentae?
Patient: Zwangere vrouwen met abruptio placentae in voorgeschiedenis
Intervention: LMGH
Comparison: Geen LMGH
Outcome: Herhaling abruptio placentae

Zoekstrategie
In Pubmed werd met de volgende
zoektermen een search verricht:
(((“Abruptio Placentae”[Mesh]) OR placental abrupti*[tiab]))) AND “Heparin,
Low-Molecular-Weight”[Mesh]. Dit
leverde 49 resultaten op. Na bestudering van titel en abstract bleken drie
artikelen relevant: een meta-analyse6
waaruit één gerandomiseerde studie7
in het bijzonder zal worden behandeld
en één recente gerandomiseerde
studie.8

Evidence
Er is geen studie gedaan met als primaire uitkomst het optreden van een
recidief abruptio placentae bij vrouwen
behandeld met LMGH vs. zonder
LMGH. In een recente individualized
patient data (IPD) meta-analyse van
Rodger et al. uit 2016 zijn echter wel
data van 963 vrouwen met placenta
gemedieerde complicaties in de obstetrische voorgeschiedenis, waaronder
een abruptio placentae, geanalyseerd.6
In de acht geïncludeerde gerandomiseerde studies werden vrouwen met in

de voorgeschiedenis pre-eclampsie,
geboortegewicht neonaat <p10, vroeggeboorte na 16 weken of twee miskramen na 12 weken zwangerschapsduur
behandeld met LMGH (n=480), of
zonder (n=483). De primaire uitkomstmaat was één van de volgende
placentagemedieerde complicaties:
vroege pre-eclampsie (<34 weken), ernstige pre-eclampsie, geboortegewicht
neonaat <p5, vroeggeboorte >20 weken
en een abruptio placentae leidend tot
een bevalling. De analyse werd gedaan
op basis van intention-to-treat. LMGH
leverde geen voordeel op in ontwikkeling van de primaire uitkomstmaat voor
alle geïncludeerde vrouwen. Verschillen in type heparine, timing van start
heparine in de zwangerschap, gebruik
van aspirine en aanwezigheid van
trombofilie veranderden de primaire
uitkomstmaat niet.
Er werden geen ernstige bijwerkingen
gevonden van LMGH, waaronder heparinegeïnduceerde trombocytopenie,
osteoporotische fracturen of maternale
sterfte. In 10 patiënten (van de 444)
werd een allergische reactie gezien. Dit
wordt bevestigd in de grootste metaanalyse naar veiligheid van LMGH
gebruik in de zwangerschap.9
In de IPD-meta-analyse werd een
beschermende werking van LMGH
beschreven in een subgroep van
vrouwen met een abruptio placentae in
de obstetrische voorgeschiedenis (32%
van alle geïncludeerde vrouwen).6 Een
placentagemedieerde zwangerschapscomplicatie trad op bij 8% (11 van 134)
van de vrouwen die met LMGH werden
behandeld versus bij 27% (33 van 138)
die niet met LMGH werden behandeld
(CI -22,8 tot -15,1, p<0.0001). Dit gold in
zowel multicenter (CI-23,3 tot -6,3,
p=0,0007) als singlecenter studies (CI
-33,3 tot -9,0, p<0,0001).
Er werden in deze meta-analyse geen
verschillen gevonden tussen effect van
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LMGH bij vrouwen met en zonder
trombofilie.
Eén van de geïncludeerde studies in
deze IPD-meta-analyse is de NOH-APtrial uit 2010, de enige gerandomiseerde studie waarin alleen vrouwen
met een abruptio placentae in de voorgeschiedenis geïncludeerd waren.7
Vrouwen werden verdeeld over twee
groepen: 80 vrouwen kregen wel
LMGH en 80 geen LMGH, vanaf het
moment dat de zwangerschapstest
positief bleek. In de LMGH-groep ontwikkelde één vrouw een abruptio placentae (1,3%) en in de controlegroep
drie vrouwen (3,8%) tijdens een volgende zwangerschap. De aantallen zijn
echter klein en deze incidenties zijn
dan ook niet significant van elkaar verschillend (p=0,34).
Na de IPD meta-analyse werd de
HEPEPE-trial van Haddad et al. gepubliceerd in 2016.6,8 De HEPEPE-trial is
een gerandomiseerde studie waarin
257 vrouwen met een voorgeschiedenis
van in ieder geval ernstige pre-eclampsie <34 weken verdeeld werden over
twee groepen: LMGH met aspirine of
aspirine alleen. Vrouwen met verworven trombofilie (antifosfolipiden syndroom) werden geëxcludeerd. De primaire uitkomstmaat was één van de
volgende: pre-eclampsie, geboortegewicht neonaat <p10, abruptio placentae, perinatale sterfte of maternale
sterfte. In een subgroep van vrouwen
die naast pre-eclampsie <34 weken
ook een abruptio placentae in de voorgeschiedenis hadden doorgemaakt
(12% in beide groepen), werd geen verschil gevonden in het optreden van de
primaire uitkomstmaat met of zonder
LMGH (p=1).
Verder is het goed om te beseffen dat
er mogelijke nadelen zijn verbonden
aan het gebruik van LMGH: vrouwen
zullen in hun zwangerschap wekenlang
worden belast met het subcutaan injecteren van LMGH, er zijn potentiële bijwerkingen zoals hierboven beschreven,
er is tijd nodig voordat epidurale anesthesie kan worden toegepast na de
laatste injectie en er zijn kosten verbonden aan het gebruik van LMGH.

Conclusie en aanbeveling
Er is geen direct bewijs voor een
beschermend effect van LMGH op het

herhalingsrisico van een abruptio placentae. Er is wel enig bewijs dat bij
vrouwen met een abruptio placentae in
de voorgeschiedenis ‘een’ placentagemedieerde zwangerschapscomplicatie kan worden voorkomen met LMGH.6
De IPD-meta-analyse laat een voordeel
van LMGH zien bij vrouwen met een
abruptio placentae in de voorgeschiedenis. Een RCT van latere datum,
waarin alleen vrouwen met preeclampsie werden geïncludeerd en een
subgroep daarbij een abruptio ontwikkelde, spreekt dit resultaat tegen.6,8
Daarbij moet worden meegewogen dat
een IPDMA als opzet een zeer sterke
bewijskracht levert. Concluderend is
het niet duidelijk of er een voordeel te
behalen is bij het profylactisch gebruik
van LMGH bij vrouwen met alleen een
abruptio in de voorgeschiedenis, om
een recidief abruptio te voorkomen.
Vrouwen met abruptio placentae in de
voorgeschiedenis en (erfelijke) trombofilie zijn niet apart onderzocht. Het
testen op trombofilie lijkt niet van toegevoegde waarde voor deze specifieke
patiëntengroep, zoals reeds opgenomen in de richtlijn.1
Mogelijk dat nieuwe gerandomiseerde
studies ons meer inzicht kunnen geven
in de specifieke vraag of een herhaling
van abruptio met LMGH kan worden
voorkomen. Echter, gezien de lage frequentie van het optreden van een
abruptio placentae zal dit een lastig uit
te voeren trial zijn.
Concluderend: er is geen direct bewijs
dat LMGH effectief is in het verlagen
van de kans op een recidief abruptio
placentae. Echter, de huidige literatuur
laat ons inziens ruimte voor individuele
counseling over het gebruik van LMGH
bij een patiënte met een abruptio in de
voorgeschiedenis, om een placentagemedieerde complicatie (pre-eclampsie, SGA, vroeggeboorte >20 weken of
een abruptio placentae) te voorkomen.
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Samenvatting
In de Nederlandse richtlijn is geen
advies opgenomen of vrouwen met
een abruptio placentae in de voorgeschiedenis profylactische dienen te
worden behandeld met laag-moleculairgewichtheparine (LMGH) in een
volgende zwangerschap om herhaling
te voorkomen. Recent zijn er een
aantal grote studies over dit onderwerp verschenen. Deze PICO tracht
een antwoord te geven op de vraag:
‘Moeten we patiënten met een abruptio placentae in de voorgeschiedenis
LMGH voorschrijven om in een volgende zwangerschap een abruptio te
voorkomen?’ In een IPD-meta-analyse
wordt een positief effect van LMGH
gezien bij vrouwen met een abruptio
placentae in de voorgeschiedenis ter
voorkoming van een placentagemedieerde aandoening (pre-eclampsie,
SGA, vroeggeboorte >20 weken of
een abruptio placentae) in een volgende zwangerschap. In twee RCT’s
wordt dit effect niet gevonden. Het
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c
Summary
It is unclear whether prophylactic
treatment with low-molecularweight heparin (LMWH) could
prevent recurrence in a subsequent
pregnancy in women with a history
of placental abruption.
Despite the lack of guidelines regarding the subject, some women are
treated in obstetric practices. This
PICO aims to answer the question:
should we treat women with placental abruption in the obstetric
history to prevent recurrence? The
studies in this PICO illustrate a lack
of evidence that LMWH prevents
recurrence of placental abruption.
On the other hand, we have not
definitively concluded that LMWH
fails to be effective in preventing
placental abruption in a subsequent
pregnancy. In conclusion, we
suggest that women with a history
of placental abruption should be
treated precautionary regarding
prophylactic LMWH treatment in a
subsequent pregnancy.
Contactgegevens
N.N. Schonewille
n.schonewille@vumc.nl
Belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen
sprake is van (financiële) belangenverstrengeling.
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dr. O.W.H. van der Heijden redacteur perinatologie, Radboudumc Nijmegen
In de PICO Laagmoleculairgewicht
heparine ter voorkoming van een reci‑
dief abruptio placentae proberen
Schonewille et al. – terecht – een antwoord te geven op de vraag of het preventief toedienen van laagmoleculairgewichtheparine (LMGH) aan hoog
risicozwangeren een recidief abruptio
placentae kan voorkomen. De obstetrische consequenties kunnen van dien
aard zijn dat vrouwen, in het Googletijdperk, hier bewust om vragen. Niet
alleen tijdens een preconceptioneel
adviesconsult, maar ook bij intake van
een nieuwe zwangerschap. Dit onderwerp is voor bijna iedere gynaecoloog
(i.o) ooit eens aanleiding geweest om
deze behandeling toe te passen, zonder
dat er sterke aanwijzingen waren dat
dit de goede behandeling was. Met
deze PICO laten Schonewille et al.
nieuw licht schijnen op dit onderwerp.
Hoewel de literatuur lijkt te suggereren
dat LMGH een beschermend effect zou
bieden aan deze specifieke groep
vrouwen, is het laatste woord hierover
nog niet gezegd. Dit heeft grotendeels
te maken met de incidentie van abruptio placentae, definities en variaties in
behandelingen, heterogeniteit van de
patiëntgroepen, maar ook opzet en
design van studies. Hieruit ontstaan
conflicterende resultaten. De door
Schonewille et al. geciteerde studie van
Gris et al. uit 20101, een relatief kleine
studie, heeft na randomisatie niet
kunnen aantonen dat de preventieve
behandeling van LMGH aan vrouwen
met een abruptio placentae in een
vorige zwangerschap effectief is:
vrouwen met LMGH hadden een even
groot risico op een recidief als vrouwen
zonder LMGH. De eveneens genoemde
meta-analyse van een Canadees consortiumgroep onder leiding van Rodger
et al.2 laat géén beschermend effect
van LMGH zien in een groep vrouwen
met placentagerelateerde afwijkingen
in een vorige zwangerschap (waaronder pre-eclampsie met of zonder
intrauterine groeirestrictie) op het
opnieuw optreden van deze complicaties. Echter, in deze IPD-analyse werd
wel een beschermend effect van LMGH
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Trefwoorden
Abruptio placentae, placentagemedieerde zwangerschapscomplicaties,
laagmoleculairgewichtheparine

Individualized patient care: het nieuwe adagium
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gezien op het optreden van een abruptio placentae in een volgende zwangerschap bij een kleine subgroep
vrouwen, met als kanttekening dat dit
– beperkte – verschil slechts te zien
was in single center studies (in tegenstelling tot multicenter studies). Dit
beperkte verschil is te wijten aan verschil in kwaliteit, design en opzet van
studies, publicatiebias en variaties in
behandelingsmodaliteiten. Hoewel dit
beschermend effect vooralsnog geen
aanleiding is voor implementatie,
waarschuwen Rodger et al. dat breder
RCT-onderzoek noodzakelijk is om een
antwoord hierop te geven. Hieruit volgt
dat er geen plaats lijkt voor preventieve
behandeling van LMGH op het recidief
abruptio placentae, zoals onlangs nog
bevestigd door Marc Rodger tijdens het
ISSHP/ISOM wereldcongres in Amsterdam (oktober 2018).3 Maar welk advies
geven wij nu aan de patiënt, bij deze
conflicterende data? Door het uitblijven
van bewijs verkregen uit gerandomiseerde multicenter studies dat LMGH
daadwerkelijk beschermt, rest nog
individuele voorlichting aan patiënten
wier zwangerschap in het verleden
gecompliceerd werd door abruptio placentae. De voor- en nadelen van
behandeling in relatie tot bewijs van
effectiviteit, zoals in de eerder
genoemde IPD verkregen, dienen tegen
elkaar afgewogen te worden. Individua‑
lized patient care, het nieuwe adagium
in de geneeskunde.
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effect van LMGH op de herhalingskans van specifiek een abruptio placentae wordt echter niet onderzocht
in alle genoemde studies. Concluderend: er is geen direct bewijs dat
LMGH effectief is in het verlagen
van het risico op een recidief abruptio placentae. Echter, de huidige literatuur laat ruimte voor individuele
counseling over het gebruik van
LMGH bij een patiënte met een
abruptio in de voorgeschiedenis om
een placenta-gemedieerde complicatie (pre-eclampsie, SGA, vroeggeboorte >20 weken of een abruptio
placentae) te voorkomen.
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werkgroep historie

Historische tijdschriften NVOG op Delpher
dr. G.M. Bouw gynaecoloog n.p., archivaris Werkgroep Historie

De NVOG bezit de complete serie van
de uitgaven van het Nederlandsch Tijd‑
schrift voor Verloskunde en Gynaecolo‑
gie (NTVG) sinds 1889. Daarnaast bezit
de NVOG een serie tijdschriften die aan
de uitgave van het NTVG vooraf zijn
gegaan. Het betreft hier het Neder‑
landsch tijdschrift voor verloskunde,
ziekten der vrouwen en der kleine kin‑
deren (1844-1852) en het Nederlandsch
tijdschrift voor heel- en verloskunde,
ziekten der vrouwen en der kinderen
(1854-1869). De historische tijdschriften
van de NVOG worden bewaard in het
Trefpunt Medisch Geschiedenis Nederland op Urk. Helaas is het verrichten
van onderzoek in de oude tijdschriften
niet eenvoudig omdat er geen index
op trefwoorden beschikbaar is. Hierdoor is de onderzoeker genoodzaakt
om de ingebonden tijdschriften stuk
voor stuk door te nemen. Digitalisering,
een zoekmachine en internet bieden
in de huidige tijd voor dit probleem
een oplossing.
Het project Metamorfoze van de
Koninklijke Bibliotheek (KB) is hiervoor
bij uitstek geschikt. In het laatste
decennium van de vorige eeuw ontstond het besef dat het papieren
erfgoed van groot belang is voor onze
geschiedenis en onze identiteit.

Daarom namen de KB en het Nationaal
Archief begin jaren 90 het initiatief tot
het opzetten van een onderzoek naar
verschillende aspecten van het in stand
houden van ons papieren erfgoed. De
resultaten van het onderzoek vormen
de basis voor het programma Metamorfoze dat in 1997 van start ging. Het
programma wordt gefinancierd door
het Ministerie van onderwijs, cultuur
en wetenschap. In de afgelopen jaren
zijn honderd duizenden boeken,
kranten, tijdschriften geconserveerd
door de informatie over te zetten op
een ander medium.1
Metamorfoze kent twee trajecten:
Archieven en Collecties (AC) en Boeken,
Kranten en Tijdschriften (BKT). Het
BKT-traject richt zich op het conserveren van boeken, kranten en tijdschriften die in Nederland geproduceerd zijn
uit de periode 1618-1950. Het materiaal
wordt op een hoogwaardige wijze gedigitaliseerd. Het bestuur van de Werkgroep Historie zag in deelname aan het
Metamorfozeproject mogelijkheden om
de tijdschriftcollectie via internet beter
toegankelijk te maken voor haar leden.
De NVOG heeft bij Metamorfoze een
aanvraag ingediend voor digitalisering
voor alle bovengenoemde tijdschriften
tot 1950. Ruim 20.000 pagina’s in 68

banden kwamen voor digitalisering in
aanmerking. De aanvraag NVOG is in
voorjaar 2015 door Metamorfoze gehonoreerd.2 De digitalisering vond in 2015
en 2016 plaats. Het moment van
beschikbaar stellen op Delpher heeft
lang op zich laten wachten. Maar het is
er toch van gekomen. Onze gedigitaliseerde tijdschriften zijn vanaf 1 maart
2019 online via het programma
Delpher. Via de website van Delpher,
www.delpher.nl zijn de tijdschriften
voor iedereen zonder kosten toegankelijk. Delpher is een zoekmachine die
ontwikkeld is door de KB in samenwerking met het Meertens-instituut en de
universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en
Utrecht. De zoekfunctie van Delpher is
zeer geavanceerd waardoor het mogelijk is om met allerhande trefwoorden
en combinaties daarvan onderzoek te
doen. Delpher noemt zichzelf een
‘goudmijn voor iedereen met een relevante behoefte voor onderzoek’. Op de
website van Delpher kan men zien hoe
de zoekmachine werkt en toegang geeft
tot gedigitaliseerde tijdschriften en
kranten. Ook zijn op YouTube instructiefilmpjes te vinden. Het bestuur van
de Werkgroep Historie hoopt dat door
middel van de mogelijkheden die
Delpher biedt veel NVOG leden zich
zullen verdiepen in de historische tijdschriften.
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update nederlands onderzoek

Met uw ziekenhuis meedoen aan (consortium-)
onderzoek: wat komt daar bij kijken?
drs. Annemijn de Ruigh
drs. Arnoud Kastelein
In samenwerking met E.V. Vodegel, arts-onderzoeker in het Amsterdam UMC
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) van kracht. De AVG heeft als
doel om privacyrechten te versterken en uit te breiden. De AVG is

hiermee van invloed op privacygevoelige informatie van patiënten,
maar ook op de gegevens die
worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Wat houdt dit in

voor de dagelijkse praktijkvoering
van wetenschappelijk onderzoek?
Hier volgt een korte toelichting, en
een overzicht van de consortiumstudies van de pijler Obstetrie.

Consortiumstudies pijler Obstetrie

Studie

Inclusies

Vraagstelling

Populatie

Apostel-8

Beoogd 1514
Behaald 32

Effectiviteit van tocolyse bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte tussen AD 30 en 34 weken

Dreigende vroeggeboorte tussen AD 30

APRIL

Beoogd 406
Behaald 397

Eerdere spontane vroeggeboorte tussen
weken

DRIGITAT

Cohort/RCT:
Beoogd 1357/185
Behaald 40/3

Effectiviteit van Aspirine in het voorkomen van een spontane
vroeggeboorte bij vrouwen met een eerdere spontane vroeggeboorte in de voorgeschiedenis
Is de neurologische ontwikkeling op 2-jarige leeftijd beter als de
bevalling getimed wordt op basis van een abnormale UCR, bij
late foetale groeirestrictie?

Highlow

Beoogd 1000
Behaald 810

PC

Beoogd 400
Behaald 146

Effectiviteit van een intermediaire dosis LMGH vs. een lage
dosis LMGH ter preventie van een recidief VTE tijdens de zwangerschap
Evalueren van de meest effectieve behandeling van een vroeggeboorte bij vrouwen met een vroeggeboorte in de voorgeschiedenis (<AD 34 weken) en een korte cervixlengte of een indicatie
voor een primaire cerclage vóór AD 16 weken
Effectiviteit van inleiden van de bevalling middels een Foley
catheter of orale misoprostol in zowel een klinische setting als
in de thuissituatie

Vrouwen met trombose in de voorgesch
een indicatie voor profylactische doser
ling in zwangerschap en kraambed
Vrouwen met een vroeggeboorte in de
met óf een korte cervixlengte (≤25mm)
tie voor een primaire cerclage vóór AD

PROBAAT-III Beoogd 2828
De studie is
nog niet van
start.
PPROMEXIL
follow-up

Beoogd 350
Behaald 214, waarvan 67
kinderen onderzocht
Quadruple P Eenlingen/Meerlingen:
Beoogd 628/332
Behaald 376/135

SUGAR-DIP

Beoogd 810
Behaald 259

TANGO-DM

Beoogd 2520
Behaald 23

Cohort van vrouwen met een SGA-zwan
vanaf AD 32 weken met een nested RCT
CPR/UCR afwijkend wordt

Vrouwen zwanger van een aterme vital
hoofdligging, zonder sectio caesarea in
schiedenis, met een indicatie voor inlei
bevalling en een ongunstige cervix bij v
toucher (Bishop<6).
Ontwikkeling van kinderen, wiens moeder deelgenomen heeft Kinderen 10 en 12 jaar oud, waarvan de
aan de PPROMEXIL studie*
tijdens de zwangerschap aan de PPROM
hebben meegedaan*
Effectiviteit van een pessarium vs. progesteron in vrouwen met Vrouwen met een eenlingzwangerschap
een asymptomatische verkorting van de cervixlengte
asymptomatische verkorte cervix (≤35m
AD 18 en 22 weken; vrouwen met twee
schap met een asymptomatische verko
(<38mm) tussen AD 16 en 22 weken
Effectiviteit van orale antidiabetica als eerste behandeling voor Vrouwen met diabetes gravidarum met
diabetes gravidarum, in vergelijking met standaard behandeling voor medicamenteuze behandeling
met insuline
(Kosten)effectiviteit van intensieve behandeling van diabetes
Eenling graviditeit, AD tussen de 16 en
gravidarum, in vergelijking met normale obstetrische zorg in
zonder pre-existente diabetes mellitus.
vrouwen met een discordante waarde van de OGTT#
één (of meer) discordante waarde.#

Afkortingen: AC; abdominale circumferentie, AD; amenorroeduur, DVT; diep veneuze tombose, EFW; Estimated Fetal Weight, RCT; randomized controlled trial, LMGH; laag moleculair
* In de PPROMEXIL studie zijn vrouwen met Preterm Prelabor Rupture of Membranes (PPROM) tussen de 34 en 37 weken amenorroeduur gerandomiseerd tussen inleiding van de ba
# Discordantie is op basis van de nieuwe WHO criteria van 2013 vs. de oude WHO criteria van 1999. Discordante OGTT: nuchtere glucose ≥ 5.1 en <7.0 en/of 1 uurs glucose ≥10.0 en/o
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Met het in werking treden van de AVG
geldt in de gehele Europese Unie (EU)
dezelfde privacywetgeving. De AVG is
van toepassing op het verwerken van
patiëntengegevens, waarbij de AVG en
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) elkaar aanvullen. De AVG stelt dat het verboden
is om bijzondere persoonsgegevens
(patiëntengegevens) te verwerken,
maar maakt hierin een uitzondering
voor wetenschappelijk onderzoek. De
voorwaarden die gesteld worden
vanuit de AVG en de WGBO zijn in feite

Opzet

niet anders dan wat er voorheen verplicht gesteld werd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar
door de AVG krijgen organisaties die
persoonsgegevens verwerken (zoals
ziekenhuizen) meer verplichtingen. Bij
wetenschappelijk onderzoek moeten er
onder meer technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om
minimale gegevensverwerking te garanderen.
Sinds het in werking treden van de
AVG is een verrichter van WMO-plichtig

Interventie vs. controle

0 en 34 weken Multicenter dubbel-geblindeerde Atosiban (intraveneus 48 uur) vs. placebo
placebogecontroleerde RCT met
kosteneffectiviteitsanalyse
n AD 22 en 37 Multicenter, dubbelblinde place- Acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg a.n. (start
bogecontroleerde RCT
tussen AD 8-16 weken) vs. placebo

ngerschap
T indien de

Multicenter cohort studie met
nested RCT

hiedenis en
ring antistol-

Internationale multicenter RCT

anamnese
Internationale open label non
) óf een indica- inferior multicenter RCT
16 weken

le eenling in
n de voorgeiden van de
vaginaal

e moeders
MEXIL studie

p met een
mm) tussen
elingzwangerorte cervix

onderzoek (een opdrachtgever/sponsor
van het onderzoek), verplicht een zogeheten data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een
instrument om vooraf de privacy risico’s van de gegevensverwerking in
kaart te brengen, met als doel geïdentificeerde risico’s te verkleinen. Daarnaast is een ziekenhuis verplicht een
functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG houdt
binnen een organisatie toezicht op de
toepassing en naleving van de AVG.

Primaire uitkomstmaat
Ernstige neonatale morbiditeit en perinatale mortaliteit
Spontane vroeggeboorte < AD 37 weken

Inleiding (vanaf 34 weken indien EFW/
AC<p3, vanaf 36 weken indien EFW/AC
p3-p10) vs. afwachtend beleid (inleiding
vanaf AD 38 weken)
Intermediaire dosis LMGH vs. lage dosis
LMGH als tromboseprofylaxe

Neuromotorische ontwikkeling op tweejarige leeftijd (Bayley-III)

Pessarium vs. cerclage

Vroeggeboorte < AD 32 weken

Misoprostol 6d 25 mcg in de thuissituatie of
Foley katheter 30 cc in de thuissituatie
vs.
Misoprostol 6d 25 mcg in het ziekenhuis of
Foley katheter 30 cc in het ziekenhuis
Follow-up van een RCT, met een Niet van toepassing
kosteneffectiviteitsanalyse
Nationale multicenter open label
2x2 factorial design RCT met een
kosteneffectiviteitsanalyse en
patiënttevredenheidsonderzoek

Pessarium (Arabin pessarium) vs. progesteOpen multicenter RCT. Tevens
een cohort niet-deelnemers (wei- ron (Utrogestan dagelijks 200mg vaginaal)
tot 36 weken
geraars)

Recidief trombose (DVT of longembolie), en de
veiligheid van de behandeling (bloedingen)

Veiligheid van de behandeling (een samengestelde
uitkomst van neonatale adverse events: perinatale
mortaliteit, apgar score na 5 minuten <7 en/of pH
navelstrengarterie <7.05), en de effectiviteit van de
behandeling (percentage vaginale bevallingen)
Neuromotorische ontwikkeling, gedrag, sensorische prikkelverwerking, en de algemene en respiratoire gezondheid
Samengestelde uitkomst maat van adverse neonatal outcomes (zowel mortaliteit als morbiditeit)

t een indicatie Multicenter RCT met een kosten- Orale antidiabetica (metformine met zo
Large-for-gestational-age (neonataal geboortegeeffectiviteitsanalyse
nodig aanvullend glibenclamide) vs. insuline wicht gecorrigeerd voor zwangerschapsduur,
geslacht en pariteit)
32 weken,
Multicenter, open-label RCT
Intensieve behandeling van diabetes gravida- Large for gestational age (>90ste percentiel
. Bij de OGTT
rum, onder andere het meten van bloedglu- volgens PeriNed referentiekaders)
cosewaarden, dieetadviezen, en zo nodig
medicatie vs. de normale obstetrische zorg

r gewicht heparine, SGA-zwangerschap; small for gestational age-zwangerschap, CPR; cerebro-placentaire ratio, UCR; umbilicoCerebral Ratio, VTE; veneuze trombotische embolie
aring of afwachtend beleid.
of 2 uurs glucose ≥7.8 en <8.5.
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De AVG vraagt ook aanpassingen van
het onderzoeksprotocol en de proefpersonen informatiebrief (PIF). In het
onderzoeksprotocol dient men onder
meer expliciet te vermelden hoe de
verwerking van persoonsgegevens
wordt verricht en de privacy wordt
gewaarborgd. Zowel geanonimiseerde
(gegevens zijn niet meer herleidbaar
tot specifieke personen) en gepseudonimiseerde (versleutelde persoonsgegevens) gegevens vallen onder de reikwijdte van de AVG. De verwerking
hiervan moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de AVG (Art 89, lid
1 AVG). Ook stelt de wet strengere
eisen aan de toestemming die gegeven
wordt door een proefpersoon. In de
PIF is het onder andere verplicht om
alle betrokkenen bij de hantering van
persoonsgegevens expliciet te vermelden (denk bijvoorbeeld aan de apotheker die een recept ontvangt voor de
uitgifte van studiemedicatie met adresgegevens van de patiënt). Ook de contactgegevens van de FG en de rechten
van de proefpersoon, zoals het recht
op inzage, correctie en verwijdering
van data, dienen expliciet beschreven
te worden. Mochten er in onderzoek
plannen zijn om data (en dus persoonsgegevens) door te geven buiten
de EU of een internationale organisatie,
dan zal dit beschreven moeten worden
in de PIF.
De AVG heeft als doel om privacy
rechten te versterken en uit te breiden
en beschermt daarmee de persoonsgegevens wellicht beter, maar komt
daarmee de uitvoerbaarheid van
onderzoek in gevaar? Leidt het tot (te)
veel organisatorische en administratieve uitdagingen? Of, hebben we een
(onterechte) weerstand bij deze veranderingen? De komende jaren moeten
uitwijzen of dat inderdaad zo is, of dat
onderzoek doen met in acht name van
de AVG goed mogelijk is.

nobt – bobt

Betere perinatale uitkomst
na introductie STAN
Met intrapartum registratie van foetale
CTG wordt geprobeerd het risico van
foetale asfyxie in te schatten. Mogelijk
kan ST-analyse van het foetale ECG
(STAN) deze beoordeling verder verbeteren. Gerandomiseerde studies hiernaar laten echter wisselende resultaten
zien. Maar wat is nu het effect van de
introductie van STAN in de praktijk?
Om dit te evalueren, zijn in het UMC
Utrecht de perinatale uitkomsten na
introductie van de STAN geanalyseerd.1
Er is gekeken naar alle bevallingen van
eenlingen in hoofdligging >AD 36
weken met de intentie tot vaginale
baring. Foetale bewaking vond plaats
middels CTG of CTG+ST-analyse. Van
2000 t/m 2013 waren dit in totaal
19.664 bevallingen. In 2000 was er één
ST-apparaat in gebruik en vanaf 2010
werden alle partus met ST-analyse
bewaakt (figuur 1). In deze retrospectieve studie is niet gedocumenteerd
welke vrouwen middels CTG en welke
middels CTG+ST werden bewaakt.
De incidentie van metabole acidose in
het arteriële navelstrengbloed bleek
met 84% gedaald (2,5% naar 0,4%,
p<0,001). De grootste daling vond
plaats tussen het jaar 2006 en 2008
(figuur 1). In deze periode vond de
Nederlandse STAN-trial plaats in het
WKZ.2 Daarnaast was er een afname
in het totale aantal MBO’s, sectio’s,

kunstverlossingen en in de incidentie
van neonatale encefalopathie na de
introductie van de STAN.
Ongeveer 20% van de partus in de
STAN-trial werd met CTG+ST-analyse
bewaakt en de overige partus met CTG
alleen. Dit impliceert dat de CTGbewaakte partus in deze periode ook
betere uitkomsten hadden. De hypothese van de auteurs is dat, naast het
effect van ST-analyse zelf, herhaalde
training volgens de klinische STANrichtlijnen een hele belangrijke factor
is. Gestandaardiseerde CTG-classificatie en -interpretatie vormen de basis
van deze richtlijnen. Daarnaast zal het
Hawthorne effect waarschijnlijk ook
een rol hebben gespeeld: dit is het
fenomeen dat het meedoen aan een
onderzoek de uitkomsten verbetert van
zowel de interventie- als van de controlegroep. Het hawthorne-effect kan
worden verklaard doordat men beter
registreert en zich strikter aan de richtlijnen houdt. Het effect is niet te kwantificeren met de huidige studie.
Verder laten de huidige maar ook voorgaande observationele studies een verbetering zien van de perinatale uitkomsten over tijd. Hierbij speelt de leercurve die nodig is om een nieuwe techniek te hanteren en te vertrouwen een
belangrijke rol. Dergelijke bevindingen
zijn moeilijk uit gerandomiseerde
studies te halen. Gerandomiseerde
studies en meta-analyses blijven de
gouden standaard, maar observatio-

Figuur 1. Incidentie navelstrengarterie metabole acidose (pH <7,05 en Bdefc < 12,0
mmol/L) en navelstrengarterie acidose (pH <7,00) tussen 2000 en 2013. Het aantal
gebruikte STAN-monitors is genoteerd in de balk onderaan de grafiek.1
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Minder anale
incontinentie na sectio

nele studies geven meer inzicht in de
dagelijkse praktijk en leveren dan ook
een belangrijke bijdrage aan bestaande
bewijsvoering.
Implementatie van de hele ST-analyse
methodologie (inclusief training,
gestandaardiseerde classificatie van
het CTG en het werken volgens richtlijnen) kan dus bijdragen aan het verbeteren van de perinatale uitkomsten.
A.Landman en A Kwee

Referenties
1. Landman AJEMC, Immink-Duijker ST,
Mulder EJH et al. Significant reduction in
umbilical artery metabolic acidosis after
implementation of intrapartum ST wave‑
form analysis of the fetal electrocardio‑
gram. Am J Obstet Gynecol. 2019 Feb 28.
pii: S0002-9378(19)30428-4.
2. Westerhuis ME, Visser GH, Moons KG et al.
Cardiotocography plus ST analysis of
fetal electrocardiogram compared with
cardiotocography only for intrapartum
monitoring: a randomized controlled trial.
Obstet Gynecol. 2010 Jun;115(6):1173-80.

Wanneer de blaaskatheter
verwijderen na een LH?
Zoals ook beschreven in de NVOGrichtlijn Laparoscopische hysterectomie
voor benigne indicaties uit 2017
moeten de voordelen van het postoperatief in situ blijven van een blaas
katheter (voorkomen van een retentieblaas, het faciliteren van een betrouwbare vochtbalans en het controleren op
hematurie) worden afgezet tegen de
nadelen (risico op urineweginfecties,
minder snelle mobilisatie en langere
opnameduur).
Internationaal en nationaal is er geen
eenduidig advies over de timing van
het postoperatief verwijderen van de
verblijfskatheter na laparoscopische
hysterectomie (LH). In het LUMC en vijf
adherente ziekenhuizen werd een
gerandomiseerde trial verricht om aan
te tonen dat het direct post-operatief
verwijderen van de katheter non-inferieur is aan verwijderen 18-24 uur postoperatief. Primaire uitkomstmaat was
het optreden van urineretentie gedefinieerd als het onvermogen om binnen
zes uur postoperatief te plassen. Indien
urineretentie minder dan 500 ml
bedroeg werd alsnog drie uur afgewacht. Er waren tien vrouwen met urineretentie in de groep (n=74) waar de

katheter direct werd verwijderd versus
geen enkele vrouw met urineretentie in
de groep (N=81) waarbij de katheter
langer in situ bleef (risico verschil
13,5% 5,6–24,8, P= 0,88). Zeven van de
tien vrouwen konden alsnog binnen 9
uur postoperatief plassen zonder extra
interventie. In de groep waarbij de
katheter minimaal 18 uur in situ bleef
werd bij bijna 10% van de vrouwen de
katheter eerder verwijderd in verband
met klachten. Het aantal urineweginfecties was niet significant verschillend
in beide groepen. Patiënten zonder
katheter mobiliseerden beduidend
sneller echter gingen niet eerder met
ontslag naar huis. Deze studie toont
dus niet aan dat het direct verwijderen
van de katheter even goed is als het
verwijderen minimaal 18 uur postoperatief op het gebied van niet kunnen
plassen binnen zes uur na verwijderen
van de katheter. Of de gekozen definitie van urineretentie klinisch relevant
is, is de vraag aangezien de meeste
vrouwen zonder extra interventie
binnen 9 uur na verwijderen van de
katheter wel konden plassen. Het
advies uit de NVOG- richtlijn om bij
voorkeur de blaaskatheter binnen 6
uur na een ongecompliceerde LH te
verwijderen is dus misschien zo slecht
nog niet. Blijft de vraag wat nu het
ideale tijdstip is van verwijderen van
de katheter. RvdL

Referentie
Sandberg EM, Twijnstra ARH, van Meir CA, et
al. Immediate versus delayed removal of
urinary catheter after laparoscopic hyste‑
rectomy: a randomised controlled trial.
BJOG 2019;126(6):804-813

Anale incontinentie, oftewel incontinentie voor ontlasting of flatus, is een
zeer invaliderende klacht. Vaginale
baring, waardoor n. Pudendus- en
anale sfincter-schade, is een belangrijke risicofactor voor anale incontinentie. Of een sectio anale incontinentie
zou kunnen voorkomen, is onduidelijk
want de beschikbare studies spreken
elkaar tegen.
In Zweden zijn daarom de bevallingsen ziekenhuisgegevens van bijna 3,7
miljoen vrouwen onderzocht [Larsson
Lancet 2019]. De vrouwen bevielen
tussen 1973 en 2015 vaginaal of per
sectio. Vrouwen die alleen vaginaal
waren bevallen, bleken een significant
hogere kans te hebben op anale incontinentie dan de vrouwen die alleen per
sectio waren bevallen (OR 1,65, 95% BI
1,49-1,82). Maar vergeleken met
vrouwen die nog nooit bevallen waren,
kwam er ook na sectio’s vaker incontinentie voor (OR 1,31, 95%BI 1,16-1,46).
In deze studie kon geen onderscheid
worden gemaakt tussen primaire of
secundaire sectio’s. Het dus is onduidelijk of het ook na sectio verhoogde risico
komt door de zwangerschap of door het
ontsluiten en persen voor de sectio.
De sterkste risicofactoren voor anale
incontinentie na vaginale baring zijn
hoge maternale leeftijd, hoog geboortegewicht van de neonaat en kunstverlossing. Er is helaas geen informatie
over totaalrupturen in deze studie. De
auteurs adviseren wel om bij risicofactoren voor anale incontinentie direct
postpartum goed onderzoek te doen
naar totaalrupturen om deze op tijd te
kunnen herstellen.
De gemiddelde tijd tussen vaginale
baring en diagnose anale incontinentie
was zo’n 17 jaar, met pieken 2 en na 30
jaar na de partus. In totaal werd bij
0,35% van de moeders in de tweede of
derde lijn de diagnose anale incontinentie gesteld. In andere studies
worden prevalenties gevonden van
ongeveer 5% [Pretlove Int Urogyn J
Pelvic Floor Dysf 2006] . Waarschijnlijk
is in de huidige studie de prevalentie
zo laag omdat alleen ziekenhuisdiagnoses werden onderzocht. Dit is dus het
‘topje van de ijsberg’ want 55% van de
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vrouwen met anale incontinentie bij de
huisarts wordt niet doorverwezen
[Larsson Lancet 2019].
Hoewel de kans op anale incontinentie
dus lager is na een sectio dan na een
vaginale baring, betekent dit niet dat
een sectio de manier is om anale
incontinentie te voorkómen. Mogelijk
dat zwanger zijn al een verhoogd risico
geeft. Verder is op basis van deze
studie niet goed vast te stellen hoe veel
sectio’s zouden moeten worden verricht om bij één vrouw anale incontinentie te voorkómen. En last but not
least brengt een sectio natuurlijk
andere risico’s met zich mee die
moeten worden meegewogen in het
kiezen van de modus partus. FV

Referenties
Larsson C, Hedberg CL, Lundgren E et al. Anal
incontinence after caesarean and vaginal
delivery in Sweden: a national popula‑
tion-based study. Lancet. 2019 March
23;393(10177):1233-1239.
Pretlove SJ, Radley S, Toozs-Hobson PM, et al.
Prevalence of anal incontinence accor‑
ding to age and gender: a systematic
review and meta-regression.analysis. Int
Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006;
17: 407–17.

Diagnostiek longembolie
bij zwangere patiënten
Een acute longembolie is een van de
meest voorkomende oorzaken van
maternale sterfte in de westerse wereld.
De veelgebruikte klinische beslisregels

Klinische verdenking
longembolie bij een
zwangere patiënte

zijn nooit gevalideerd bij de populatie
zwangeren en internationale richtlijnen
geven tegenstrijdige adviezen over het
management van zwangere patiënten
met verdenking op acute longembolie.
De recent gepubliceerde Artemisstudie
heeft onderzocht of het aangepaste
YEARS-algoritme voor zwangerschap
veilig te gebruiken is.
Het YEARS diagnostisch algoritme
bestaat uit het tegelijkertijd vaststellen
van de aan- of afwezigheid van de
YEARS-criteria en het bepalen van de
D-dimeertest. Afhankelijk van het
aantal gescoorde YEARS-criteria is de
afkapwaarde van de D-dimeerwaarde
onder welke grens CT-scan nodig is
1000 ng/ml (bij 0 YEARS-criteria) of
500 ng/ml (bij 1-3 YEARS-criteria). In
een prospectieve, multinationale studie
werden zwangere patiënten geïncludeerd met verdenking op acute longembolie. Het YEARS-algoritme was
zodanig aangepast dat bij patiënten
met klinische verschijnselen van een
DVT eerst een echo van het symptomatische been verricht werd, indien een
DVT aangetoond werd, werd gestart
met anticoagulantia. Als de echo geen
DVT liet zien, werd het normale algo
ritme gevolgd. In alle patiënten zonder
YEARS-items met een D-dimeer
< 1000 ng/ml en alle patiënten met 1-3
YEARS-items en een D-dimeer
< 500 ng/ml was een longembolie uitgesloten zonder verdere beeldvorming.
Alle andere patiënten werden verwe-

Order D-dimertest en
scoor YEARS-criteria
1. Klinische tekenen DVT
2. Hemoptoë
3. Longembolie waarschijnlijkste diagnose

zen voor een CT-scan. Indien een longembolie vastgesteld werd met CT,
werd gestart met anticoagulantia in
therapeutische dosering. In totaal
werden 498 patiënten geïncludeerd in
deze studie, bij 20 patiënten werd een
veneuze trombo-embolie vastgesteld
(4,0%, 95%CI 2,6-6,1). In totaal kon bij
195 patiënten (39%) de diagnose longembolie uitgesloten worden zonder
gebruik van de CT-scan. Tijdens de fol‑
low-up van drie maanden werd bij een
patiënt een DVT vastgesteld (0,21%,
95%CI 0,04-1,2), geen van de patiënten
had een (fatale) longembolie. Gedurende de zwangerschap nam de efficiëntie van het algoritme af, met 65%
van de patiënten waarbij geen CT-scan
geïndiceerd was gedurende het eerste
trimester tot 32% van de patiënten in
het derde trimester van de zwangerschap. Geconcludeerd werd dat het
gebruik van het aangepaste YEARSalgoritme voor zwangere patiënten met
verdenking op acute longembolie veilig
is gedurende alle trimesters van de
zwangerschap, CT-scan was niet geïndiceerd bij 32-65% van de patiënten.
Namens de Artemis studiegroep
L.M. van der Pol, C. Tromeur,
I.M. Bistervels et al.

Referentie
Van der Pol LM et al., New England Journal of
Medicine, 2019 Mar 21;380(12):1139-1149
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa
1813865

Klinische tekenen DVT

CUS aangedane been

CUS abnormaal
Start antistolling

CUS normaal

0 YEARS-criteria
D-dimeer <1000 ng/ml

0 YEARS-items
D-dimeer ≥ 1000 ng/ml

1-3 YEARS-items
D-dimeer <1000 ng/ml

1-3 YEARS-items
D-dimeer ≥ 1000 ng/ml

PE uitgesloten:
geen antistolling

CTPA: start antistolling
als PE is aangetoond

PE uitgesloten:
geen antistolling

CTPA: start antistolling
als PE is aangetoond

Figuur 1: Het YEARS algoritme voor zwangere patiënten. DVT = diep veneuze trombose, CUS = compressie ultrasonografie, PE =
longembolie, CTPA = computed tomografie pulmonale angiografie
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19/3 boekbespreking
Textbook of Obstetrics and Gynaecology:
a life course approach
Het ‘Textbook of Obstetrics and
Gynaecology: a life course approach’
markeert, aldus het voorwoord, het
einde van zeven succesvolle edities
van ‘Obstetrie en Gynaecologie, de
voortplanting van de mens’, sinds
1993 niet alleen het leidende handboek in de curricula van Nederlandse medische en verloskundige
scholen en de opleiding van gynaecologen maar ook hét naslagwerk
voor artsen van alle specialismen.
Dit standaardwerk volgde op het
handboek ‘De voortplanting van de
mens. Leerboek voor Obstetrie en
Gynaecologie’ samengesteld door
professor G.J. Kloosterman, waarvan
de eerste editie in 1973 verscheen.
De snelle ontwikkeling van translationeel en klinisch onderzoek en veranderde perspectieven op de wijze
waarop de zorg zou moeten worden
verleend, maakte in 1993 een nieuw
standaardwerk noodzakelijk.
Hetzelfde geldt nu, omdat op basis van
de huidige inzichten een ‘levensloop
benadering’ leidend moet zijn in de
manier waarop zorg wordt verleend.
Het leven is een continuüm, bestaande
uit – van de wieg tot het graf – een
reeks begrensde levensfasen.
Dit continuüm begint biologisch bij
ouderlijke preconceptionele gezondheid, gametogenese en daaropvolgende
embryonale en foetale ontwikkeling en
duurt een leven lang voort.
Dit is overigens intrinsiek niet beperkt
tot iemands eigen leven: de reproductieve gezondheid van een paar beïnvloedt de gezondheid van de nakomeling en daarmee van de toekomstige
generatie.

Levensloopbenadering
Op de vraag wat de essentie is van
‘levensloopbenadering’ antwoordt
eindredacteur professor Eric Steegers:
‘De essentie van de levensloopbenadering in de medische zorg is, samengevat: pro-actieve zorg voor de gezonde

en zieke mens, rekeninghoudend met
zijn of haar levensgeschiedenis en met
de omgevingsfactoren.
Dit in plaats van de huidige reactieve,
ziekte- of orgaangeoriënteerde zorg
voor een ‘patiënt’. Dus met veel meer
aandacht voor preventie, en niet
vrijwel uitsluitend gericht op behandeling en therapie. De levensloopbenadering in de verloskundige en gynaecologische zorg biedt een weg naar gezond
ouder worden, met specifieke aandacht
voor leefstijl, preventie en de sociale
context”.

Medische organisatie
Ook buiten het zicht van de gezonde of
zieke mens heeft de levensloopbenadering in de medische zorg gevolgen.
De nieuwe benadering vereist een
mentaliteitswijziging van zorgverleners
om zich verantwoordelijk te voelen,
niet alleen voor het beheersen van
ziekten, maar ook voor het beheren
van de gezondheid. Daarbij moet de
zorg zich ontwikkelen in de richting
van netwerkgeneeskunde: expertise
bundelen, meer en meer multidisciplinair werken. Met betrekking tot de
gezondheid van vrouwen is de gynaecoloog dan de spil in de hele keten van
eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg.
Dit nieuwe handboek is een verhandeling over de klinische praktijk van de
verloskunde en gynaecologie waarbij
de levensloopbenadering voor de
eerste keer is toegepast.

Evidence based
Maar is dan alle evidence based kennis
uit de zeven voorgaande edities nu
obsolete? ‘Nee’, aldus Steegers, ‘naast
contextgedreven zorg blijft de evidence
based benadering leidend. Juist in deze
nieuwe uitgave is de nieuwste kennis
weer samengevat en op een nieuwe
multimediale manier gepresenteerd’.
Is deze ontwikkeling in de hele medische zorg zichtbaar? Steegers: ‘Ik denk
dat ons vakgebied wat voorloopt in de

levensloopbenadering. Dat komt misschien door het feit dat we in korte tijd
zoveel meer zijn gaan weten over het
belang van een gezonde bevruchting en
intra-uteriene ontwikkeling voor het
welzijn en gezondheid op latere leeftijd; de circle of life wordt daarmee
heel zichtbaar en invoelbaar.’

Engelstalig
Omdat in medische curricula in toenemende mate niet-Nederlandstalige studieboeken worden gebruikt, is besloten het Textbook of Obstetrics and
Gynaecology: a life course approach in
het Engels te publiceren. Daarmee is
het ook beschikbaar voor een internationaal publiek. Speciale aandacht is
besteed aan het vernieuwen van al het
illustratieve materiaal. De e-bookversie
van de tekst bevat moderne multimediaproducten zoals 3D-video-animaties
voor lichamelijk onderzoek en
geboorte, en toonaangevende films van
vijf veelgebruikte operatieve procedures vanuit het oogpunt van een chirurg.
JdG
Textbook of Obstetrics and Gynaecology. A life course approach.
Editor-in-chief Eric A.P. Steegers
Bohn, Stafleu, Van Loghum
isbn 9789036821308 640 p., € 118,95
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