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22/3 editorial
Verscheurkalender
dr. Annemijn Aarts hoofdredacteur

‘Help, de huisarts verzuipt.’ Met die
slogan probeert een groep huisartsen de aandacht te vragen voor de
hoeveelheid tijd die zij besteden aan
onzinnige taken in plaats van aan
patiënten (zo’n 30%). Naast het
gebruikelijke manifest dat elke protestgroep maakt, was hun laatste
actie pakkend en ludiek: op 23
februari boden ze minister Kuipers
hun Verscheurkalender aan met
praktijkperikelen. Op de voorkant
staat een casus en op de achterkant
een suggestie.
Geïllustreerd met cartoons van Fokke
en Sukke is het een kalender vol voorbeelden met een knipoog geworden.
Daarmee komt de verbazing over
onzinnige taken nog meer binnen,
zoals: ‘Week 23: Patiënt heeft een
stoma en wil het afvalmateriaal afvoeren. Dat mag volgens de gemeente niet
zomaar. Of de huisarts een verklaring
wil schrijven dat patiënt een stoma
heeft...’ Even los van het feit dat het de
huisarts tijd kost, komt dit ook niet
bepaald de patiënt ten goede. Alsof het
niet al vervelend genoeg is dat je een
stoma hebt en dan moet je ook nog
een verklaring regelen, deze naar de
gemeente sturen, en wat doe je dan in
de tussentijd met het afvalmateriaal?
Bij onzinnige taken ten gevolge van
regelgeving krijg ik meteen de associatie met het doen van onderzoek. Voor
een wetenschappelijke stage van een
student viel het me weer op hoeveel
papierwerk er nodig is om voor een
vrij simpel niet-WMO-plichtig onderzoek de verklaring te krijgen dat het
inderdaad om een niet-WMO plichtig
onderzoek gaat (goh!). Daarbij voegt
sinds 2018 de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) nog een
extra aantal pagina’s aan de papierstapel toe. Deze student heeft in de eerste
helft van haar stage vooral geleerd hoe
ze alle formulieren goed kon invullen.
Het is aan haar harde werken te
danken dat zij uiteindelijk het onder-
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zoek heeft kunnen afronden met een
mooi verslag. Laagrisico wetenschappelijk onderzoek en retrospectief dataonderzoek komen door administratieve
druk steeds meer in het gedrang.
Wet- en regelgeving zijn bedoeld om de
privacy en veiligheid van deelnemers
te waarborgen. Maar toch roept het
regelmatig de vraag op of dit doel wel
bij de praktische uitvoering wordt
bereikt. Neem de patiënteninformatiefolders (PIF’s) als voorbeeld. Voor
het gemiddelde onderzoek telt een PIF
al snel meerdere pagina’s. Naast de
onderzoekspecifieke informatie (waar
het uiteraard om te doen is) moet de
PIF worden uitgebreid met ingewikkelde en lange juridische teksten over
privacy, gegevensverwerking, verzekeringen en klachtenprocedures. Ik weet
niet of de bedenkers van deze verplichte teksten bedacht hadden wie dit
leest, mijn patiënten in elk geval niet.
Waar we in de zorg steeds meer aandacht proberen te vragen om informatie af te stemmen op patiënten met
lage gezondheidsvaardigheden (1 op de
3 Nederlanders!), is dat totaal niet
doorgedrongen in deze contreien. Ik
denk dat zowel goedlezende als minder
goedlezende patiënten afgeschrikt of
ontmoedigd raken door al die lappen
tekst of ze willen meedoen aan het
onderzoek. Of ze lezen het gewoon
niet, waardoor ze eigenlijk nog steeds
niet weten waar ze echt voor tekenen.
Een betere balans en individuele
beoordeling van het daadwerkelijke
risico voor de patiënt per type onderzoek is dus nodig.
Drie jaar geleden hebben onderzoekers
van het Amsterdam UMC de werkgroep
‘Ontregel het onderzoek’ opgericht.1 Zij
streven ernaar dat wetten en regels het
onderzoek niet over één kam scheren,
dat onderzoek goed en veilig kan
worden uitgevoerd zonder dubbelzinnigheid of onnodige administratieve
last. Zij hebben een probleemlijst met
mogelijke oplossingen op hun website
geplaatst en een succesvolle pilot ver-

Verscheurkalender
2022

richt om de papieren met handtekeningen te vervangen door digitale handtekeningen. Dit scheelt tijd en is ook nog
eens veel duurzamer.2
De afgelopen jaren is het investigatorinitiated onderzoek met 40% gedaald,
waarschijnlijk mede door de hiervoor
genoemde strenge wet- en regelgeving.
Dat is natuurlijk zonde, want we
hebben onderzoek nodig om te blijven
leren en om onze zorg voor patiënten
continu te blijven verbeteren. Hoe dat
voor ons vak geldt, weet ik niet
precies. Wat ik wel weet is dat het
indrukwekkend is hoeveel Nederlandse
bijdragen er waren op de congressen
van de ASRM en de ESHRE in respectievelijk juni en oktober van vorig jaar.
Een selectie daarvan is te lezen in deze
editie van het NTOG. Opvallend is ook
dat veel jonge onderzoekers een bijdrage hebben geleverd, wat hoop biedt
dat zij in elk geval nog niet ontmoedigd
zijn door de regelgeving in onderzoek.
En anders maken we met elkaar ook
een verscheurkalender.

Referenties
1. Werkgroep Ontregel het Onderzoek. Regeldruk frustreert medisch-wetenschappelijk
onderzoek. Medisch contact, 17 augustus
2021.
2. www.ontregelhetonderzoek.nl

22/3 bestuur nvog
Hoe fit ben jij?
dr. Joost Nieuwstad VAGO-voorzitter & lid lustrumcommissie
dr. Vivianne Dietz secretaris NVOG-bestuur
Begin dit jaar trok een NOS-bericht
mijn aandacht: ‘We eten meer en
zitten meer in coronatijd’. Op zich
geen breaking news, want zelfs wij
dokters zijn letterlijk meer tot stilstand gekomen de afgelopen twee
jaar. Ondanks het voordeel dat we in
de kliniek werken, gingen we toch
thuiswerken wanneer het kon.
Zittend & zoomend naar congressen,
vergaderingen en onderwijsmomenten.
Ondanks dat is preventie steeds hipper
aan het worden. In 2018 sloten zeventig partijen een nationaal preventieakkoord, waarvan het doel ‘rookvrije
generatie’ misschien wel de meest
zichtbare is. Dit akkoord is ondersteund door de NVOG. Sindsdien, en
misschien wel ook dankzij de coronapandemie, staat preventie steeds hoger
op de prioriteitenlijstjes.
Preventie en het stimuleren van
gezondheid doen wij steeds vaker als
gynaecologen en aios in de spreekkamer. Afvallen bij fertiliteitstrajecten.
Stoppen met roken op de cervixpoli.
En Ascal-gebruik bij zwangeren. Wij
worden hier langzaam maar zeker wat
beter in, we proberen ons hier steeds
vaker in te trainen en halen, zeker als
het lukt, hier voldoening uit. Maar vaak
is het gemakkelijker om een gezonde
leefstijl van een ander te bespreken en
te behandelen dan die van jezelf. Dan
nogmaals de vraag: ‘Hoe fit ben jij?’
Leefstijl en de werk-privébalans van de
zorgverlener zelf krijgt gelukkig ook
steeds meer aandacht. Een patiënt
heeft het meeste aan een fitte dokter
die goed in balans is. In het VAGOvisiedocument Gynaecoloog 2025 – De
Opleiding wordt dit in een van de
pijlers beschreven. De gynaecoloog
heeft meer oog voor zijn of haar
welzijn. Ook de VAGO zet zich hiervoor
in. Zij is onder andere met gezond
roosteren, intervisie en de pilot Digitale

dag bezig. Op deze manier houdt de
VAGO zich continu bezig om de aios en
de toekomstige gynaecoloog fit te
houden.

Gynaegames
Datum & locatie
Vrijdagmiddag 20 mei Phoenix
hockeyclub (Zeist)
Programma
13:00 Opening met lunch
14:00 Aanvang wedstrijden
(Hockey, Voetbal, Lacrosse, Jeux
de Boules, Estafette)
17:00 Grote Finale
18:00 Luxe BBQ
21:00 Feest!

Nu lijkt de coronapandemie op zijn
retour, en voor de NVOG kan dit niet
op een beter moment zijn gezien het
feit dat wij dit jaar ons 27e lustrumjaar
vieren. Het is tijd om te feesten. Met
het themajaar NVOG4Lifestyle, waar
Clasien van der Houwen in eerste
NTOG-editie van dit jaar het startschot
voor gaf, wordt in dit lustrumjaar ook
onze fitheid getest en waar mogelijk
verbeterd. Laten we voorzichtig een
voorproefje nemen op de Gynaegames!

Deelnemers
Alle Gynaecologen & a(n)ios in
jouw regioteam

Wij roepen jullie allen op om mee te
doen! Op de Gynaegames (sportdag)
op vrijdagmiddag 20 mei kun je samen
met ons jouw fitheid verbeteren en
misschien nog belangrijker, elkaar ontmoeten. Sport in jouw clusterteam
mee tegen de andere regio’s. Ondanks
dat meedoen belangrijker is dan
winnen kun je met hockey, voetbal, jeu
de boules en touwtrekken kans maken
op de felbegeerde Gynaecup! Inschrijven kan via de QR-code onderaan.
Voor de mentale gezondheid wordt
deze dag afgesloten met een (deels
vegetarische) BBQ en een spetterend
feest.
Kortom, kom in beweging! Schrijf je in
voor de Gynaegames op vrijdagmiddag
20 mei.
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22/3 kort nieuws
GynaeGames - 20 mei
Ben je sportief en wil je jouw regio
tijdens de GynaeGames vertegenwoordigen? Schrijf je dan in op de lustrumwebsite https://lustrum.nvog.nl. Alle
gynaecologen en aios zijn op vrijdagmiddag 20 mei van harte welkom bij
Hockeyclub Phoenix in Zeist. Per regio
wordt er één team gevormd die de
strijd op sportief gebied aangaat.
Programma
13.00 uur: Opening middag met lunch
14.00 uur: Aanvang eerste wedstrijden.
	Met je team wissel je tussen voetbal,
hockey, lacrosse, jeux de boules en
een hardloopestafette (NB: Meedoen
is belangrijker dan winnen, sporttalent is niet vereist!)
17.00 uur: De grote finale!
	Touwtrek jouw regio naar de winst
van de allereerste Gynaecup!
18.00 uur: Luxe BBQ met heerlijke
happen en een dorstlessend drankje
21.00 uur: Voetjes van de vloer!
	Na twee jaar coronamaatregelen
kunnen we weer. Een ouderwets
hockeyfeestje met je regioteam!
Enthousiast geworden: sluit aan bij je
regio, inschrijven kan NU op de
https://lustrum.nvog.nl.

Kuipers kiest voor
structureel maken
integrale bekostiging
Minister Kuipers van VWS laat in een
Kamerbrief weten dat hij het huidige
experiment integrale bekostiging per
1 januari 2023 wil opnemen in de reguliere bekostiging en de Nza hiervoor
een aanwijzing wil geven. Als NVOG
zijn wij blij met de gekozen richting.
Een vorm van integrale bekostiging is
essentieel om de samenwerking in de
geboortezorg te verbeteren en daarmee
de kwaliteit van zorg aan zwangere
vrouwen. De bestaande IGO’s kunnen
door op de ingeslagen weg en verder
bouwen aan de verbeterde samenwerking, de diverse kwaliteitsprojecten en
verschuiving van zorg. Ook andere
regio’s kunnen gebruik maken van de
integrale bekostiging. Naast het regulier maken van de integrale bekostiging
wordt de huidige monodisciplinaire
bekostiging ook voortgezet en doorontwikkeld naar passende bekostiging.
De nadere uitwerking van cliëntprofie-
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len, de bekostiging van samenwerking
tussen geboortezorgpartijen en de
bekostiging van acute verloskunde
zijn hierbij belangrijke onderwerpen.
Minister Kuipers beschrijft de keuze
voor twee bekostigingssystemen als
een compromis met het veld. Voor dit
voorgenomen besluit van de minister
geldt een voorhangprocedure van
dertig dagen bij de Eerste en Tweede
Kamer. Na deze voorhangprocedure
kan het besluit pas definitief worden
gemaakt.
NVOG

Goede zorg aan
Oekraïense vrouwelijke
vluchtelingen
De situatie in Oekraïne is nijpend. Op
dit moment is nog niet goed te voorzien hoeveel zwangeren en vrouwen
met gynaecologische problemen er
naar Nederland zullen komen. In totaal
wordt nu op circa 50.000 mensen
gerekend (Kamerbrief over aanpak
opvang vluchtelingen Oekraïne). Er
wordt vanuit gegaan dat dit voor een
groot deel vrouwen in de vruchtbare
leeftijd en kinderen betreft. Onder
leiding van het CPZ is er een inventariserend overleg geweest met de kernvraag: wat is er nodig om goede
geboortezorg te geven aan Oekraïense
vluchtelingen? Hierbij gaat het zowel
om goede informatie en toegang voor
de zwangere alsook het faciliteren en
informeren van de zorgverleners. Er is

onder meer benoemd:
- z orgen voor goede en toegankelijke
informatie voor Oekraïense vluchtelingen;
- bekostiging tolken;
- v ervoer voor de zwangere moet goed
geregeld worden;
- z orgen voor stabiliteit voor de zwangere (niet blijven verplaatsen);
- o og voor en werken met de al nijpende capaciteitssituatie in de Nederlandse geboortezorg en de regionale
verschillen hierin;
- inzicht in capaciteit en versnellen
implementatie dashboard;
- r egistratie van de zwangere vluchtelingen;
- g oede afstemming met veiligheidsregio’s;
- g oed overzicht van de regelingen en
hun werkbaarheid in de praktijk;
-d
 eclareren minder arbeidsintensief
maken.
Als de patiënt opgenomen is geweest
in een ziekenhuis in het buitenland,
overweeg dan MSRA-screening. Houdt
er rekening mee dat de vaccinatiegraad
in Oekraïne lager is dan in Nederland,
niet alleen voor Sars-Cov-19 maar ook
voor ziekten als rubella, polio en
mazelen. Ook infectieziekten als tuberculose komen voor in Oekraïne. En
rabiës bij huisdieren. Patiënten kunnen
voor medicatie terecht bij gecontracteerde apotheken.
Deze informatie wordt besproken met
VWS. Nadere informatie en communicatie wordt zo veel mogelijk gezamen-

O wee
Gevoel

De huidige lichting coassistenten bedankt ons, opleiders, voor de interessante stage. Vijf weken hebben zij vertoefd op onze afdeling gynaecologie.
Tijdens de vrijdagmiddagborrel worden we getrakteerd op een niet kinderachtige hoeveelheid chocolade. Daar zit een kaart op geplakt. Ik lees de
tekst: ‘Complimenten voor alles. We voelden ons hier als een foetus in het
vruchtwater.’
Mieke Kerkhof gynaecoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
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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Standpunt 'Thuistesten
voor fertiliteit'
gepubliceerd
Samen met Freya - Vereniging voor
mensen met vruchtbaarheidsproblemen
en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is onlangs het standpunt
Thuistesten voor fertiliteit gepubliceerd.
Het doel van dit standpunt is dat
vrouwen en paren met een (toekomstige) kinderwens goed worden geïnformeerd over factoren die invloed
hebben op de kans op zwangerschap,
zoals de leeftijd van de vrouw. Tevens
beoogt dit standpunt te voorkomen dat
er onnodige fertiliteitsonderzoeken
worden verricht. Deze kunnen enerzijds
leiden tot onterechte geruststelling, met
als mogelijk gevolg het uitstellen van de
kinderwens met nadelige gevolgen voor
de zwangerschapskansen en de gezondheid van het kind. Anderzijds kunnen
deze er ook toe leiden dat vrouwen en
paren ten onrechte ongerust worden,
waardoor overbehandeling kan ontstaan met nadelige gevolgen voor de
gezondheid van de vrouw. In dit standpunt wordt dan ook geadviseerd alleen
op indicatie fertiliteitsonderzoeken aan
te bieden aan vrouwen en paren.

Marlies Bongers wint
VNVA Els Borst
Oeuvreprijs

Gynfeud 12
1. Wat is het meervoud van
abortus provocatus?
a. abortionis provocatus
b. abortiones provocati
c. abortus provocati
d. abortus provocatus

2. Wat is het meervoud van
embryo?
a. embryones
b. embryoi
c. embryona
d. embrya
De goede antwoorden zijn te
vinden op pagina 191.		
dr. J. Lind

heeft zal tal van onderzoeken gedaan
om het menstrueel bloedverlies beter te
begrijpen en beter te onderzoeken.
Volgens de VNVA is Marlies Bongers
een grote inspiratiebron voor de jonge
generatie gynaecologen.

White Ribbon Award
voor Jules Schagen van
Leeuwen
Op 5 maart werd op het White Ribbon
International Hybrid Symposium de
Award uitgereikt aan gynaecoloog dr.
Jules Schagen van Leeuwen. Zijn hele
carrière stond en staat in het teken van
Veilig Moederschap, van goede en
veilige internationale verloskundige
zorg.

Microplastics aangetoond
in menselijke bloedbaan
Een onderzoekstem van de Vrije Universiteit, Deltares en Amsterdam UMC,
locatie VUmc, heeft aangetoond dat
plastic deeltjes uit de leefomgeving in
de menselijke bloedsomloop terecht
komen. In het bloed van driekwart van
de proefpersonen werd een totale concentratie plastic deeltjes van gemiddeld
1,6 ug/ml gevonden, wat overeenkomst
met één theelepel plastic in 1.000 liter
water (tien grote badkuipen). PET werd
het meest aangetroffen. Het is nog niet
duidelijk hoe schadelijk dit is. Vervolgonderzoek van de groep moet laten
zien of dit ook een effect op de volksgezondheid heeft.
ZonMw

©marcjanjanssen.com

lijk opgepakt met alle betrokken partijen. Voor de inhoudelijke zorg verwijzen we graag naar de bestaande ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters.
Voor hoe het werkt met vergoedingen
kan nu al worden gekeken op onder
andere de zorgverzekeringslijn, de
website van het CAK en GGDGHOR.
Zorg aan vluchtelingen wordt vergoed.

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen heeft gynaecoloog prof.
dr. Marlies Bongers, verbonden aan het
Máxima MC en hoogleraar bij Maastricht Universiteit MC, de VNVA Els
Borst Oeuvreprijs toegekend. Deze
wordt op zaterdag 1 oktober 2022 uitgereikt tijdens het gelijknamige symposium. Bongers ontvangt de prijs omdat
zij gedurende haar hele carrière het
thema menstrueel bloedverlies
bespreekbaar probeert te maken. Ook
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NTOG Kunstsalon
Wie was er eerst: de kip, het ei of de kunstenaar? In het geval
van The Cosmopolitan Chicken Project is dat de kunstenaar.
Het artistieke oeuvre van Koen Vanmechelen ademt kip en ei
en verhaalt op fascinerende metaforische wijze over creatie en
procreatie. In het werk New Generation komen zijn karakteristieke elementen terug. Allereerst het ei en de kippenveren.
Dan de tekst die verwijst naar wat het ei symboliseert: de
nieuwe generatie, vruchtbaarheid, voortplanting, oorsprong,
vernieuwing. Alles nog mysterieus gekooid in de eischaal.
Zo’n 7500 jaar geleden werd de kip gedomesticeerd aan de
voet van de Himalaya en sindsdien zijn kip en mens onafscheidelijk, overal ter wereld. Elk land heeft zijn eigen kippenrassen. De kip draagt de cultuur waarin hij gemaakt is met
zich mee. Vanuit dat oogpunt zou je elke kip als een kunstproject kunnen beschouwen. Zo heeft de Franse Poulet de Bresse
een rood kopje, witte veren en blauwe poten: ‘le tricolore’ met
een snavel!
De kip-menssymbiose is een grote inspiratie voor Vanmechelen en drijft hem tot het adresseren van overkoepelende filosofische vraagstukken. Als vanuit de oerkip al die doorgefokte
rassen zijn ontstaan, is het dan niet tijd voor de kip om te globaliseren? Om de kaders te doorbreken? Hoe zou het zijn om alles samen te brengen in de ultieme superbastaard?
Hij startte het Cosmopolitan Chicken Project met als doel het creëren van een kosmopolitische kip die de genen van alle
kippen rassen van over de hele wereld in zich draagt. Art meets science. In 1999 was het de eer aan de Mechelse Koekoek
(nomen est omen) uit België en de Franse Poulet de Bresse om het eerste ei te leggen. Sindsdien zijn er vele generaties bijgekomen en komt het project elk jaar dichter bij de ultieme gevederde wereldburger. Met het vorderen van het project
groeide ook de relevantie op het terrein van wetenschap, geneeskunde, filosofie en sociologie en zijn er vanuit vele vakgebieden professionals aangesloten.
The Cosmopolitan Chicken Research Project is de wetenschappelijke tak van het kunstproject. Wetenschappers van de
KU Leuven onderzoeken het effect van de Vanmechelse kruisingen op de genetische diversiteit. Het fokken van dieren,
inteelt, leidt tot homozygotie van de allelen die een gewenste eigenschap geven. Het gaat ten koste van diversiteit en geeft
een uniforme populatie wat kan resulteren in een verminderde biologische fitheid ook wel inbreeding depression
genoemd. De soort wordt dan minder weerbaar en vruchtbaar. Onderzoek naar single nucleotide polymorphism (SNP) in
de verschillende generaties van de Vanmechelse kippen toont aan dat de genetische variatie in de eerste generaties toeneemt en dat er dus daadwerkelijk een kosmopolitisch kippengenoom aan het ontstaan is. Bij volgende generaties lijkt de
genetische diversiteit te fluctueren rond een bepaald niveau. Dit suggereert een evolutionair optimum tussen enerzijds de
winst van diversiteit en heterozygotie en anderzijds het voordeel van homozygotie van gunstige eigenschappen. We streven
altijd naar verbetering: het ei wil wijzer zijn dan de kip. Maar zoals bij zoveel dingen lijkt het ook hier om balans te gaan.
Koen Vanmechelen laat zien hoe vruchtbaar de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap kan zijn. Misschien wel de
genese van een nieuw vakgebied, laten we daar nog even op broeden. Ik ben in ieder geval voorstander!
Daphne Voormolen, arts foetale geneeskunde WKZ
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column themajaar

Eat your veggies
dr. Clasien van der Houwen gynaecoloog Nij Barrahûs en voorzitter commissie themajaar Lifestyle
Wat is gezond eten? Hier denk ik
over na, nu ik net de tien eetregels
van Brazilië heb gevonden. Intussen
proef ik het zalige zoet en zout van
de melkchocolade met karamel en
zeezout die ik mijzelf na het avondeten gun. Weten wat gezond is betekent nog niet gezond doen.
Het voedingscentrum hanteert de voor
ons bekende Schijf van Vijf. Persoonlijk
zegt deze schijf mij niet veel, al ken ik
het beeld uit mijn jeugd. Toen stond
het gebruik van zuivel hoog in het
vaandel. Joris Driepinter was onze mascotte die drie glazen melk per dag propageerde. In de schijf van Vijf was er
dan ook een heel vak voor zuivel gereserveerd. De schijf raakte in onbruik
om in 2004 terug te keren vanwege de
grote populariteit. Het zuivelvak werd
vervangen door een combinatie van
voedingsmiddelen met een hoog eiwitgehalte waaronder ook vleesvervangers.

Al ben ik behoorlijk visueel ingesteld,
voor mij is het niet de schijf die mij
aan het denken zet over mijn voedingspatroon. De richtlijnen van de gezondheidsraad doen dat wel. Er zijn vijf
items: algemeen, hogere consumptie,
lagere consumptie, handhaving consumptie en vervangingen aanbevolen.
Het aardige is dat deze richtlijn niet
uitgaat van een absolute norm, maar
van een beweging, een aanzet tot verandering.

Groenten en zuivel
Het eerste item ‘Eet volgens een meer
plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon’ herkennen we onderhand allemaal. Het tweede item
‘hogere consumptie’ geeft wel absolute
aanbevelingen: eet dagelijks tenminste

200 gram groenten en ten minste 200
gram fruit. Volgens onze dochter (TUstudent) is die 200 gram groenten veel
te laag en moet het minimaal het drievoudige zijn, maar daar is volgens haar
van afgezien om burgers niet al te veel
schrik aan te jagen. Dan volgt het item
‘lagere consumptie’: van welke producten laat zich raden. Het bijzondere
laatste advies luidt: voedingssupplementen zijn niet nodig (behalve voor
specifieke groepen).
Vervolgens is er het onderdeel ‘handhaving van consumpties’. Dat betreft de
zuivel. Neem enkele porties zuivel per
dag, waaronder melk of yoghurt (de
huidige consumptie van 325 tot 390
gram per dag hoeft geen aanpassing).
Joris Driepinter is nog niet helemaal
verdwenen uit het Hollandse landschap.

Gefilterde koffie
Er zijn ook vervangingen. Wij gebruiken nog altijd de cafetière. Ik weet dat
daarbij meer cholesterol in de koffie
komt dan met filterkoffie. Maar het is
zo lekker en makkelijk. Dat dit onderdeel expliciet in de richtlijn staat,
maakt me licht onrustig. Dit is er
eentje, een gewoonte die je makkelijk
kunt veranderen. Het koffiezetapparaat
weer op het aanrecht, de cafetière in
de kast en hupsakee. Maar, zo gaan
mijn gedachten verder, het oog wil ook
wat. Zo’n koffiezetapparaat is zó lelijk.
Voor de kenners van de motiverende
gespreksvoering: hoor de behoudtaal.

Brazilië
Tot zover de Nederlandse richtlijnen.
Elk land doet het anders, er is veel
overlap en er zijn ook veel verschillen.
De allermooiste eetregels komen uit
Brazilië.
1. Bereid je maaltijd met verse, onbewerkte ingrediënten, eet gevarieerd
en volop plantaardig.
2. Gebruik olie, vet, suiker en zout
met mate.
3. Eet en drink zo weinig mogelijk
bewerkte producten.
4. Zorg voor een regelmatig eetpatroon en besteed aandacht aan wat
je eet en waar je eet.
5. Eet zoveel mogelijk in gezelschap
van anderen.
6. Koop in winkels met een ruim
aanbod aan verse producten.
7. Kook zelf je eten en leer het je kinderen.
8. Maak tijd voor eten en koken.
9. Uit eten? Kies voor restaurants met
een ruim aanbod aan verse maaltijden.
10. Wees alert op reclame en marketing, geloof niet alles en leer ook je
kinderen om kritisch te zijn.
Alleen in Brazilië is er aandacht voor
het sociale aspect van eten en het overbrengen van goede gewoonten op kinderen. Ooit was ik bij de consultatiebureauarts en spraken we over het eten
van onze kinderen. Ze waren nog net
niet ondervoed. ‘Ach’, zei de arts, ‘Als
ze maar wel hun groenten eten.’ Ik
hield wijselijk mijn mond. Het tij kan
keren, maar dat wist ik toen nog niet.

Mediterraan
De puur gezond piramide is afgeleid uit
de Richtlijnen Goede Voeding. Deze
afbeelding spreekt voor zich en ziet er
heel aantrekkelijk uit, veel aantrekkelijker dan de toch wel muffe Schijf van
Vijf. Het water lijkt meer op de Middellandse Zee dan de verplichte twee liter
drinken per dag, de vrolijke groenten
neem je op de koop toe en dat glaasje
wijn op de top met daarboven de zon
maakt het helemaal af. Gezond eten is
een groot feest.

Tip voor jezelf en je patiënten: vul eens
drie dagen de mijneter-app van het
Voedingscentrum in.

137

22/3 concreto
Alles wat je altijd had willen weten over de
nieuwe VAGO-voorzitter en -secretaris
Evelien Sandberg namens het VAGO-bestuur

Het VAGO-bestuur bestaat uit elf aios.
Naast de acht clustervertegenwoordigers die namens hun eigen regio in
het bestuur zitten, is er het dagelijks
bestuur met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Recent
hebben wij helaas afscheid genomen
van Felicia Yarde en Anne-Roos
Frenay. Wij kunnen hen niet genoeg
bedanken voor hun inzet en enthousiasme de afgelopen jaren. Ze zijn
inmiddels opgevolgd door Joost
Nieuwstad (voorzitter) en Koen de
Geus (secretaris). Wie zijn onze
nieuwe bestuurders? Penningmeester
Evelien Sandberg gaat met hen in
gesprek.

Vertel wat over jezelf
Joost: Ik ben geboren en getogen in
Voorburg, een thuisbevalling zelfs. Na
Groningen, wat met recht de leukste
studentenstad van Nederland is, heb ik
wat omzwervingen gehad via Deventer,
Suriname en Oxford. Een buitenlandstage is een enorm toegevoegde waarde.
Als aios in het Rotterdamse cluster ga
ik binnenkort voor mijn vijfde jaar naar
het Maasstad Ziekenhuis als differentiant minimaal invasief.
Koen: Bijna dertig jaar geleden ben ik
geboren in Amerika, maar opgegroeid
in Drenthe. Ik wilde op m'n 18e zo snel
mogelijk naar 'de grote stad' en woon
nu ruim tien jaar in Amsterdam. Inmiddels ben ik derdejaars aios in cluster
Amsterdam, en sinds kort in het
Amsterdam UMC. Naast het medische
houd ik van koken en bakken en ben
ik af en toe druk met grafische vormgeving als freelancer. De grafische uitingen van LOGO, het nieuwe logo van de
VAGO, Gynae Goes Green en het NVOG
Lustrum komen dan ook van mijn
hand.

Wat willen jullie in jullie
bestuursperiode bereiken?
Joost: De VAGO is uitgegroeid tot een
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brede en actieve vereniging. Er is geen
vergadertafel of digitale meeting
zonder aio, wat enorm waardevol is. Je
ziet dat aios veel invloed hebben op
hun eigen opleiding. Het visiedocument
De opleiding 2025 is hier een prachtig
voorbeeld van. De komende twee jaar
wil ik samen met mijn bestuur deze
visie verder voorzetten. Als lid van de
VAGO-werkgroep innovatie & duurzaamheid vind ik het belangrijk dat de
aios bezig is met innovatie & vernieuwing in zijn of haar omgeving. Ik wil
bereiken dat iedere aios de handvatten
heeft om dit soort projecten aan te
pakken.
Koen: We hebben de afgelopen twee
jaar veel verandering in ons vak, werk
en leven gezien. Zoomen is de normaalste zaak van de wereld geworden.
De mogelijkheden van 'de digitale
wereld' zijn we pas net aan het ontdekken. Ik wil bereiken dat we als VAGO –
met de NVOG – voorop staan om deze
ontwikkelingen aan te grijpen om
verder te innoveren en te professionaliseren.

Je guilty pleasure: waar kunnen
wij je ’s nachts voor wakker
maken?
Joost: Hockeyfeestjes The-Dansant.
Koen: Ik ben gék op haring. Hier kun je
me zeker voor wakker maken.

Dinsdag dilemma: maar drie uur
slaap nodig of gratis retourtje
naar de maan?
Joost: drie uur slaap, by far! Er gebeurt
hier op aarde al zoveel, daar is een dag
te kort voor. Aangezien ik best veel
moet slapen zou het mij echt goed uitkomen. Oh en een retourtje naar de
maan is, met de huidige klimaatcrisis
zooo 2020.
Koen: Als zoon van een astronoom
werd menig avondje op vakantie
gespendeerd aan kijken naar en horen
over de sterren. De grootsheid van het

heelal heeft me altijd geïntrigeerd, dus
een retourtje naar de maan zou ik niet
afslaan.

Minister van VWS of olympisch
goud op de winterspelen?
Joost: minister van VWS. Ik zou graag
een maandje met Ernst Kuipers willen
meelopen. Mijn ambitie naast gynaecoloog zijn is een management- of
bestuursfunctie in de zorg. Politiek is
wel een heel andere tak van sport. Ik
woon in Den Haag, dus dat is een
goede start.
Koen: Lastig! Ik ben niet het (winter)
sportiefste type maar minister worden
staat ook niet direct in m'n lijst van
ambities, maar de mogelijkheid
hebben om wellicht wat in het systeem
te kunnen betekenen en te veranderen
spreekt me wel aan.

Wat wil je tegen de aios
zeggen? En tegen de gynaecologen?
Joost: De veranderingen in het zorglandschap hebben invloed op onze
werkzaamheden als gynaecoloog. Met
het NVOG-bestuur hebben we, onder
andere op de kaderdag, nagedacht
over deze 'gynaecoloog van de toekomst'. Het is belangrijk dat er, vanuit
de VAGO, ook aios meedenken over de
opleiding van de toekomst.
Koen: Ik wil iedereen uitnodigen om
ideeën en best practices te delen. We
werken aan een platform waarmee dat
makkelijk kan, maar tot die tijd kunnen
jullie ons altijd mailen om een (digitaal) kopje koffie te drinken.
joostnieuwstad@gmail.com en
kfdegeus@gmail.com
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Invloed van verwerkings- en incubatietijd semen
op bevruchting en doorgaande zwangerschapskans bij IVF/ICSI
ing. A.D. Badal, dr. G.S.K. Pilgram, drs. J.D.N. Diaz de Pool, dr. ir. L.A.J. van der Westerlaken
Allen IVF-laboratorium, afdeling Gynaecologie, LUMC, Leiden

De keuze voor IVF of ICSI hangt af van onder andere de
semenkwaliteit, maar de kans op zwangerschap is vergelijkbaar.1 Onderzoek heeft aangetoond dat de semenkwaliteit afneemt na ejaculatie met een daling in motiliteit
van ongeveer 10% per uur.2 Volgens de ESHRE-richtlijn
zou semen daarom binnen 1 uur na ejaculatie moeten
worden opgewerkt (verwerkingstijd).
In ons laboratorium is door middel van een validatie deze
afname bevestigd. Echter, na opwerking bleef de motiliteit in
het incubatiemedium bij 37°C stabiel tot aan de behandeling
(incubatietijd). Toename van de tijd tussen ejaculatie en inseminatie van semen heeft een nadelige invloed op de motiliteit
en de doorgaande zwangerschapskans bij IUI-behandelingen.3 Het klinische effect van de verwerkings- en incubatietijd
van semen bij IVF/ICSI-behandelingen is niet bekend.

Resultaten
Deze studie laat zien dat een toename in de verwerkingstijd,
het bevruchtingspercentage per punctie en het DGZ% per ET
niet significant beïnvloedt. Tevens lijkt er bij een toename in
de verwerkingstijd bij ICSI-behandelingen sprake te zijn van
een positieve invloed op het DGZ% (figuur 1). Bij een
toename van de incubatietijd wordt het DGZ% per ET bij
IVF-behandelingen (van 30,8% binnen 3,5 uur tot 24,1% na
6 uur) significant (p<0,05) verlaagd, zelfs na corrigeren voor
leeftijd van de vrouw, semenkwaliteit voor en na opwerken
en aantal eicellen (figuur 1). Het totale percentage voor fertilisatiefalen was 3,5% en verschilde niet significant tussen de
IVF/ICSI-behandelingen. Zowel de verwerkings- als de incubatietijd had geen significant effect op het fertilisatiefalen
(p>0,05).

Onderzoeksvraag
Heeft de tijd tussen ejaculatie en opwerken (verwerkingstijd)
en tussen opwerken en inseminatie/injectie (incubatietijd)
van semen invloed op het bevruchtingspercentage en het
doorgaande zwangerschapspercentage (DGZ%) bij IVF/ICSIbehandelingen?

Materiaal en methode
Dit onderzoek betreft een retrospectieve data-analyse bij
1060 patiënten die tussen 2017 en 2019 een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen in het LUMC. In totaal werden er
1488 puncties (844 IVF, 644 ICSI) geïncludeerd. Puncties
zonder eicellen, met gevitrificeerde eicellen of met donoreicellen zijn uitgesloten van de studie. Alle data werden geanonimiseerd aangeleverd vanuit de database (ProMISe) van het
IVF-laboratorium.
Semen werd opgewerkt met behulp van dichtheid-gradiëntcentrifugatie (Puresperm), waarna het in incubatiemedium
(Origio Cleavagemedium) werd bewaard bij 37°C en 5% CO2
in een incubator (G210, K-systems).
De verwerkings- en incubatietijden werden geanalyseerd in
relatie tot de volgende uitkomstmaten: bevruchting, fertilisatiefalen en doorgaande zwangerschap. De lineaire en logistische regressies werden uitgevoerd met SPSS-versie 25. In
het geval van significante associatie van parameters, zoals
de semenkwaliteit voor en na opwerken, de leeftijd van de
vrouw en het aantal eicellen, met de uitkomstmaten, werd
hiervoor gecorrigeerd. De getoonde resultaten betreffen het
DGZ% per embryoterugplaatsing (ET).
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Figuur 1. Doorgaande zwangerschapspercentages per terugplaatsing in relatie tot de tijdsintervallen van de incubatietijd
bij IVF (p=0,018) en ICSI (p=0,452)

Conclusie
De verwerkingstijd heeft geen significant effect op het
bevruchtingspercentage en het DGZ% na IVF/ICSI. Toename
van de incubatietijd verlaagt het DGZ% significant in geval
van een IVF-behandeling, maar niet bij een ICSI-behandeling. Het bevruchtingspercentage wordt niet beïnvloed door
de incubatietijd.

Discussie
Een verklaring voor afname van het DGZ% per ET bij de IVFbehandelingen kan zijn dat door een langere incubatietijd
van opgewerkt semen bij 37°C de semenkwaliteit achteruit
gaat, doordat de capacitatiereactie te vroeg plaatsvindt, het
energieniveau van zaadcellen afneemt, DNA-schade toeneemt of vacuolen in zaadcellen ontstaan.4,5,6,7
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Door de incubatietijd te verkorten en mogelijk door de incubatietemperatuur te verlagen naar kamertemperatuur kan de
doorgaande zwangerschapskans in geval van IVF-behandeling verbeterd worden. Of een langere incubatietijd van
semen bij ICSI de doorgaande zwangerschapskans verbetert,
is een onderwerp voor vervolgonderzoek.
Een langere verwerkingstijd van semen heeft geen negatieve
invloed op de doorgaande zwangerschapskans bij IVF/ICSIbehandelingen. Dit betekent dat een uitzondering gemaakt
kan worden op het advies van ESHRE om semen op de IVFafdeling te laten produceren ten behoeve van een zo kort
mogelijke verwerkingstijd. Namelijk wanneer produceren in
een klinische omgeving stressvol is voor de patiënt8, kan toegestaan worden, dat de patiënt thuis semen produceert
zonder dat de daardoor langere verwerkingstijd een negatief
effect heeft op de doorgaande zwangerschapskans van de
IVF/ICSI-behandeling.

Take-home-message
Bevruchtingsresultaten per punctie en doorgaande zwangerschapskans per ET worden niet significant beïnvloed als de
tijd tussen ejaculatie en opwerken van semen toeneemt, bijvoorbeeld wanneer semen niet op de IVF-afdeling wordt
geproduceerd.

Referenties
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Voorspellen van gewichtsverlies en drop-out in
een gecombineerde leefstijlinterventie bij vrouwen
met PCOS
dr. G. Jiskoot psycholoog/post-doc onderzoeker, afdeling Gynaecologie en Verloskunde en afdeling Psychiatrie
drs. A. Dietz de Loos onderzoeker, afdeling Gynaecologie en Verloskunde
dr. R. Timman wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Psychiatrie
dr. A. Beerthuizen wetenschappelijk onderzoeker, afdeling Psychiatrie
prof. J.J. Busschbach afdeling Psychiatrie
prof. dr. J.S.E. Laven gynaecoloog, afdeling Gynaecologie en Verloskunde
Allen Erasmus MC, Rotterdam

Inleiding
Polycysteus ovarium syndroom (PCOS) is een veel voorkomende endocriene aandoening die bij 8 tot 13% van de
vrouwen voorkomt. De meeste vrouwen met PCOS kampen
hun hele leven met overgewicht en obesitas. Gewichtstoename heeft een negatieve impact op de mate van PCOS en
daarom is een gecombineerd leefstijlprogramma de eerste
keuze voor vrouwen met PCOS. De meeste interventies voor
gewichtsverlies zijn op korte termijn effectief; de meeste
deelnemers bereiken binnen een jaar weer het oude
gewicht. Bij de meeste leefstijlprogramma's is de compliance
laag en het aantal deelnemers dat de behandeling niet
afmaakt is hoog. Een gecombineerde leefstijlinterventie
(GLI), bestaat uit een normo-calorisch dieet, verbetering van
lichaamsbeweging en cognitieve gedragstherapie. Deze type

interventies zijn effectief om een gewichtsverlies van 5% tot
10% te bereiken en te behouden. Voor vrouwen met PCOS
zijn dit soort interventies ook effectief voor het verbeteren
van de stemming en het gevoel van eigenwaarde. Er is
weinig gepubliceerd over de mogelijke rol van PCOS-kenmerken, psychologische en gedragsvariabelen die geassocieerd
zouden kunnen zijn met gewichtsverlies bij deze groep
vrouwen. Het zou nuttig zijn om voor de start van een GLI te
weten welke deelnemers baat kunnen hebben bij een dergelijke interventie en of ze alternatieve en/of extra ondersteuning nodig hebben om gewichtsverlies te bereiken. Daarom
hebben wij onderzocht welke patiëntgerelateerde determinanten bijdragen aan ≥5% gewichtsverlies en welke factoren
van invloed zijn op drop-out.
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Tabel 1. Determinanten voor ≥5% gewichtsverlies in GLI en CAU
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
OR (95% CI)

p-waarde

Determinanten

OR (95% CI)

p-waarde

Start gewicht

0,466 (0,283 – 0,769)

0,003

Start gewicht

1,915 (1,079 – 3,399)

0,026

Lijngericht eten

0,587 (0,437 – 0,790)

<0,001

Lichaamsbeeld

0,230 (0,112 – 0,474)

<0,001

Lijngericht eten

5,164 (1,661 – 16,048)

0,005

Extern eten

3,094 (1,615 – 5,925)

0,001

Amenorroe

7,416 (1,768 – 31,111)

0,006

Methoden
De huidige studie is een longitudinale RCT om de effectiviteit
van een eenjarige GLI op gewichtsverlies bij vrouwen PCOS
te bestuderen. In totaal werden 183 deelneemsters willekeurig toegewezen aan drie groepen: 1) GLI, 2) GLI met extra
Short Message Service (SMS) of 3) standaardzorg waarbij
vrouwen werden aangemoedigd om zelfstandig gewicht te
verliezen (CAU). De gegevens van 183 vrouwen gediagnosticeerd met PCOS volgens de Rotterdamse criteria, een BMI
boven 25 kg/m² en een kinderwens, werden geïncludeerd.
Alle variabelen werden gemeten bij aanvang en na drie, zes,
negen en twaalf maanden. Een gegeneraliseerde lineaire
regressie (GENLIN procedure) werd uitgevoerd om determinanten van ≥5% gewichtsverlies te identificeren. Een logistische regressie werd uitgevoerd om variabelen te identificeren die geassocieerd waren met drop-out. Alle modellen
werden gecorrigeerd door het startgewicht als covariaat op
te nemen.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd was 29,1 (±4,4) jaar. De meeste deelnemers (36,1%) hadden een middelbaar opleidingsniveau en
waren nullipara (76,0%). Het multivariabele regressiemodel
toonde aan dat deelname aan de GLI (OR 4,906, P=0,001)
geassocieerd was met meer kans op ≥5% gewichtsverlies,
terwijl hogere depressiescores op baseline (OR 0,549,
P=0,013) een negatieve associatie hadden met 5% gewichtsverlies. We vonden verschillen in baselinekarakteristieken
tussen vrouwen die succesvol waren in de GLI en in CAU. Dit
suggereert dat verschillende kenmerken een rol speelden bij
het bereiken van ≥5% gewichtsverlies en dus afhankelijk
waren van het type interventie die de vrouwen kregen (tabel
1). Verstoord eetgedrag was een positieve factor voor ≥5%
gewichtsverlies bij GLI maar een negatieve bij CAU. Een uitvalpercentage van 36/60 (60,0%) werd waargenomen in
CAU, 36/63 (57,1%) in de GLI zonder SMS en 44/60 (73,3%)
in de GLI met SMS. Het totale uitvalpercentage was 116/183
(63,4%). Een hoger startgewicht (OR 1,033, P=0,006), GLI
met extra SMS (OR 4,424, P=0,002) en hogere levels van
androsteendion (OR 1,167, P=0,026) waren geassocieerd met
drop-out.

Conclusie
Een eenjarig GLI-programma voor vrouwen met PCOS en
overgewicht/obesitas is effectief voor een gewichtsverlies
van 5%. Depressie en verstoord eetgedrag waren geassocieerd met ≥5% gewichtsverlies. Drop-out lijkt samen te
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Standaardzorg (CAU)

Determinanten

hangen met het startgewicht en hogere levels van androsteendion. Op basis van eerder onderzoek lijkt een verhoogd
androsteendion geassocieerd te zijn met een ernstiger PCOSfenotype. Daarom denken wij dat vrouwen met een ernstiger
PCOS-fenotype een grotere kans hebben om voortijdig te
stoppen met de interventie. In de toekomst moeten we
vrouwen met PCOS voor de start van een leefstijlinterventie
screenen op depressie en eetgedrag, om het succes van een
GLI-programma te optimaliseren.
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Introductie

Resultaten

Het is bekend dat de prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren verhoogd is bij vrouwen met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). De diagnose PCOS kan gesteld worden als
minstens twee van de drie volgende criteria aanwezig zijn:
oligo-/amenorroe, klinisch of biochemisch hyperandrogenisme en/of multicysteuze ovaria.1 Niet alle vrouwen met
PCOS zijn dus hyperandrogeen, maar het lijkt erop dat
vrouwen die wel een verhoogde androgeenspiegel hebben
vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van cardiovasculaire
ziekten (CVZ).2 Het ontbreekt echter aan studies die de verschillende PCOS-karakteristieken tijdens de reproductieve
levensfase onderzoeken in relatie tot het cardiometabole
profiel later in het leven. Het eerste doel van onze studie
was daarom om te bepalen of hyperandrogenisme tijdens de
reproductieve leeftijd geassocieerd is met het cardiometabole profiel later in het leven (post-reproductieve leeftijd).
Het tweede doel was om te bepalen of dit cardiometabole
profiel verschillend is tussen vrouwen die van een hyperandrogene status naar een normoandrogene status zijn gegaan
en vrouwen die hyperandrogeen zijn gebleven.

De mediane leeftijd van de vrouwen tijdens follow-up
screening was gelijk in beide groepen (hyperandrogeen:
47,1 jaar (IQR 45,7-49,6) en normoandrogeen: 47,3 jaar (IQR
46,1-50,6)). Vrouwen met PCOS die hyperandrogeen waren
ten tijde van hun diagnosestelling hadden een hogere BMI
(30,1 versus 24,1, P <0,01) en een hogere middel-heupratio
(98,0 versus 89,0, P <0,01) tijdens follow-up screening dan
normoandrogene vrouwen met PCOS. Onafhankelijk van hun
BMI hadden hyperandrogene vrouwen met PCOS ook een
ongunstiger cardiometabool profiel, blijkend uit een hogere
prevalentie van hypertensie (51,7% versus 18,6%, P <0,01) en
metabool syndroom (29,9% versus 9,3%, P <0,01). CIMT,
CAC en coronaire plaques waren niet verschillend.
In beide groepen was het hebben van overgewicht tijdens
initiële screening geassocieerd met een slechter cardiometabool profiel tijdens follow-up screening, blijkend uit een
hogere prevalentie van hypertensie en MetS en hogere
serumtriglyceriden (tabel 1). Het hebben van overgewicht in
combinatie met hyperandrogenisme versterkte deze negatieve associaties. Er was geen verschil tussen het cardiometabole profiel van vrouwen met PCOS die later in het leven
van hyperandrogeen naar normoandrogeen waren veranderd
en vrouwen met PCOS die hyperandrogeen waren gebleven.

Methode
In deze cross-sectionele studie is het endocriene profiel van
vrouwen met PCOS ten tijde van diagnose vergeleken met
hun cardiometabole profiel tijdens een follow-up screening
toen zij 45 jaar of ouder waren. In totaal werden 130
vrouwen geïncludeerd (normoandrogeen n=43; hyperandrogeen n=87). Hyperandrogenisme was gedefinieerd als biochemisch hyperandrogenisme (verhoogd testosteron en/of
verhoogde vrije androgeen index) en/of klinisch hyperandrogenisme (modified Ferriman-Gallwey score ≥5). De follow-up
screening bestond uit het bepalen van BMI, heup- en middelomtrek, insuline-, glucose- en lipidenwaarden, prevalentie
van metabool syndroom (MetS), diabetes type II en vroege
atherosclerose. Vroege atherosclerose werd bepaald met
behulp van de Carotis intima-mediadikte (CIMT), een vaatwanddiktemeting door middel van echografie, coronaire calciumscore (CAC) en aanwezigheid van coronaire plaques op
coronaire CT-scans. Deze laatste drie metingen zijn voorspellers voor cardiovasculaire events.

Discussie
Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat de
combinatie PCOS, hyperandrogenisme en overgewicht
tijdens de reproductieve leeftijd het ongunstigste cardiometabole profiel geeft ten tijde van de post-reproductieve leeftijd. De verandering naar genormaliseerde androgenen beïnvloedde dit ongunstige profiel niet. Dit laatste suggereert dat
mogelijk niet alleen hyperandrogenisme ten grondslag ligt
aan een slechter cardiometabool profiel, maar dat ook overgewicht/obesitas en insulineresistentie een rol spelen. De
prevalentie van vroege atherosclerose (gemeten met CIMT,
CAC en de aanwezigheid van coronaire plaques), was bij
alle vrouwen laag. Dus ondanks de verhoogde risicofactoren
waren de metingen die daadwerkelijke cardiovasculaire
events voorspellen niet verhoogd. Wellicht kon dit nog niet
aangetoond worden vanwege hun relatief jonge leeftijd
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Tabel 1. Cardiometabole parameters tijdens follow-up screening van vrouwen met PCOS verdeeld in hyper- of normoandrogeen en een BMI <25 of ≥25 kg/m2 (bepaald tijdens initiële screening)
Hyperandrogeen

Normoandrogeen

BMI <25 kg/m2 (n=29)

BMI ≥25 kg/m2 (n=56)

BMI <25 kg/m2 (n=30)

BMI ≥25 kg/m2 (n=13)

BMI tijdens follow-up screening (kg/
m2)

25,2 (23,4 – 29,2)1,3

32,1 (29,5 – 37,6)1

22,9 (21,7 – 24,5)2,3

31,2 (28,4 – 39,3)2

Middel/heup ratio

0,9 (0,8 – 0,9)

0,9 (0,9 – 1,0)

0,8 (0,8 – 0,9)

0,9 (0,8 – 1,0)

120,0 (110,0 – 130,0)

130,0 (120,0 – 140,0)

76,5 (70,0 – 80,0)

80 (77,5 – 93,0)

4 (13,8)

4 (30,8)4

-130,0)1

SBP (mm Hg)

120,0 (110,0

DBP (mm Hg)

75,0 (70,0 – 82,0)1
(10,7)1

137,5 (125,0 –

143,8)1

90,0 (80,0 – 95,0)1
(73,2)1,4

Hypertensie

3

Prevalentie CVZ

-

1 (2,0)

1 (3,4)

-

Antihypertensieve medicatie

-

16 (29,1)

2 (6,9)

1 (7,7)

Lipiden verlagende medicatie

3 (10,3)

4 (7,1)

-

1 (7,7)

Totaal cholesterol (mmol/L)

5,2 (4,6 – 5,9)

5,3 (4,3 – 6,0)

5,0 (4,4 – 5,6)

5,4 (4,6 – 6,3)

HDL cholesterol (mmol/L)

1,6 (1,4 – 1,9)1

1,3 (1,1 – 1,6)1

1,9 (1,6 – 2,4)2

1,5 (1,3 – 1,7)2

41

LDL cholesterol (mmol/L)

3,2 (2,6 – 4,1)

3,3 (2,5 – 4,2)

2,9 (2,6 – 3,3)

3,5 (3,0 – 4,5)

Triglyceriden

0,9 (0,7 – 1,3)1

1,2 (0,9 – 2,0)1

0,8 (0,6 – 0,9)2

1,2 (0,9 – 1,5)2

Dyslipidemie

18 (62,1)3

33 (58,9)

8 (26,7)3

7 (53,8)

102,5)1

191,0)1

Insuline (pmol/L)

61,0 (45,5 –

62,5 (40,3 – 79,0)

106,0 (65,0 – 137,5)

Glucose (mmol/L)

5,3 (5,0 – 5,6)

5,4 (5,0 – 6,0)

5,2 (4,8 – 5,3)

5,5 (5,1 – 6,0)

Diabetes

1 (4,5)

8 (16,7)

-

1 (14,3)

Metabool syndroom (NCEP definitie)

5 (20,0)1

20 (45,5)1

1 (4,2)

3 (25,0)

Gemiddelde CIMT (um)

0,6 (0,5 – 0,7)

0,6 (0,6 – 0,7)

0,6 (0,6 – 0,7)

0,7 (0,6 – 0,8)

CAC
0
>0

16 (84,2)
3 (15,8)

22 (75,9)
7 (24,1)

11 (100)
-

7 (77,8)
2 (22,2)

Aanwezigheid van coronaire plaque

2 (6,9)

3 (5,4)

1 (3,3)

3 (23,1)

107,0 (67,3 –

De androgene status en de BMI-groep was bepaald tijdens initiële screening, cardiometabole parameters tijdens follow-up screening.
De waarden zijn weergegeven als medianen (interkwartielbereik) of als aantallen (percentages). SBP, systolische bloeddruk; DBP,
diastolische bloeddruk, HDL, high-density lipoproteine; LDL, low-density lipoproteine; CIMT, carotis intima-media dikte; CAC, coronaire calciumscore. 1Statistisch significant verschillend tussen vrouwen met een BMI <25 kg/m2 en een BMI ≥25 kg/m2 binnen de
hyperandrogene groep. 2Statistisch significant verschillend tussen vrouwen met een BMI <25 kg/m2 en een BMI ≥25 kg/m2 binnen de
normoandrogene groep. 3Statistisch significant verschillend tussen normoandrogene en hyperandrogene vrouwen binnen de BMI
<25 kg/m2 groep. 4Statistisch significant verschillend tussen de normoandrogene en hyperandrogene vrouwen binnen de BMI ≥25
kg/m2 groep.

(mediaan van 47 jaar), maar het zou ook kunnen dat
vrouwen met PCOS beschermd zijn voor CVZ door hun
langere reproductieve levensfase. Hierdoor hebben zij een
langere blootstelling aan oestrogenen, wat een beschermende factor is voor CVZ.3 Het is belangrijk om meer longterm follow-up studies te doen om te weten welke vrouwen
met PCOS daadwerkelijk een hoog risico hebben op CVZ.

Klinische betekenis
Vrouwen met PCOS, met name diegenen die overgewicht en
hyperandrogenisme hebben, lijken het meest at risk voor
langetermijnproblemen. Zij moeten goede leefstijladviezen
krijgen. Daarnaast is het belangrijk om deze vrouwen te
volgen en te controleren op insulineresistentie, hypertensie
en metabool syndroom.
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3D-beeld embryo

werd uitgedrukt in seriële kop-stuitlengte (CRL) en embryonaal volume (EV) metingen, en morfologische ontwikkeling
in Carnegie stadia.15 Secundaire uitkomsten werden verkregen uit SEO-, GUO- en partusverslagen.
Associaties tussen kweekmedium en embryonale uitkomsten
werden geanalyseerd middels lineaire gemengde modellen
en gecorrigeerd voor zwangerschapsduur en maternale (leefstijl)kenmerken. Foetale en perinatale uitkomsten werden
vergeleken middels Kruskall-Wallis en X2-toetsen.

Resultaten
SAGE-embryo’s groeien significant sneller dan Vitrolifeembryo’s (ßEV 0,030 (95%CI 0,008-0,052), p=0,007). Na
stratificatie werd deze associatie alleen in mannelijke
embryo’s teruggezien (ßEV 0,048 (95%CI 0,015-0,081),
p=0,005). Er zijn geen verschillen vastgesteld in de overige
parameters van embryonale groei en ontwikkeling en van
foetale en perinatale uitkomsten, in zowel de totale populatie als na stratificatie voor geslacht.
Ook vergeleken met natuurlijk verwekte embryo’s groeien
SAGE-embryo’s sneller (ßEV 0,040 (95%CI 0,012-0,069,
p=0,005). Vrouwelijke SAGE-embryo’s ontwikkelen sneller
dan natuurlijk verwekte vrouwelijke embryo’s (ßCarnegie
0,292 (95%CI 0,001-0,584), p=0,049). Zowel mannelijke
SAGE- als Vitrolife-embryo’s groeien sneller dan natuurlijk
verwekte embryo’s (ßSAGE 0,078 (95%CI 0,035-0,120),
p<0,001; ßVitrolife 0,049 (95%CI 0,002-0,095), p=0,040).
Foetale parameters waren vergelijkbaar tussen de drie
groepen. Echter, na stratificatie hadden mannelijke SAGEfoetussen een grotere EFW (83,4 vs. 71,1, p=0,033), HC (72,0
vs. 64.6, p=0,047) en BPD (65,4 vs. 56,6, p=0,014) vergeleken met natuurlijk verwekte embryo’s. Tevens is de zwangerschapsduur in spontane zwangerschappen korter dan in IVF/
ICSI-zwangerschappen (272, 276 en 276 dagen respectievelijk, p=0,001).

Discussie
SAGE-embryo’s, met name mannelijke, groeien sneller gedurende het eerste trimester dan Vitrolife-embryo’s, maar
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foetale en perinatale uitkomsten waren vergelijkbaar. Vergeleken met natuurlijke verwekte embryo’s vonden we bij
gebruik van SAGE kweekmedium 1) snellere groei van mannelijke embryo’s, 2) snellere ontwikkeling van vrouwelijke
embryo’s en 3) een grotere EFW, HC en BPD in mannelijke
foetussen.
De verschillen in eerste-trimesteruitkomsten kunnen verklaard worden doordat de embryologische (epi-)genetische
blauwdruk de primaire determinant is van de groei in de
eerste helft van de zwangerschap.16 Hierna hebben externe
factoren (maternaal, placentair, omgeving) waarschijnlijk een
groter effect op groei, die het effect van kweekmedia kan
maskeren.17-19
Het kweekmedium lijkt een sterker effect te hebben op mannelijke embryo’s, wat een geslachtsspecifieke gevoeligheid
voor omgevingsstressoren suggereert. Waarschijnlijk hebben
chromosomale verschillen tussen mannen en vrouwen
invloed op moleculaire processen en autosomale genregulatie, met gevolgen voor de stressgevoeligheid.20
Ondanks dat wij geen verschillen in perinatale uitkomsten
vonden, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde componenten in de kweekmedia geen invloed hebben op de
gezondheid later in het leven. Zo is het gemeten effect van
kweekmedia op eerste-trimestergroei vergelijkbaar met dat
van roken (ßCRL -0,055), een bekende nadelige leefstijlfactor
voor zwangerschapsuitkomsten en gezondheid op latere leeftijd.21,22
Concluderend toont deze studie een significant effect van
kweekmedia op post-implantatie embryonale groei en ontwikkeling, die zijn geassocieerd met latere gezondheid. Om
deze reden is het van uiterst belang om de gezondheid van
het nageslacht te betrekken bij het optimaliseren van het
kweekmedium.23-24

Betekenis voor de klinische praktijk
Deze uitkomsten zouden in overweging moeten worden
genomen bij de counseling voorafgaand aan een vruchtbaarheidsbehandeling. Tijdens een IVF/ICSI-behandeling wordt
het embryo blootgesteld aan additionele stressoren zoals
kweekmedium. Deze studie, samen met andere, suggereert
een langdurige invloed van deze stressoren op de groei, en
mogelijk de gezondheid, van het (ongeboren) kind.
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Introductie
Overgewicht komt vaak voor bij vrouwen met polycysteus
ovariumsyndroom (PCOS). Daarnaast versterkt overgewicht
ook metabole afwijkingen in vrouwen met PCOS. Zij hebben
een tot drie keer grotere kans om het metabool syndroom
(MetS) te ontwikkelen vergeleken met vrouwen zonder
PCOS.1 Kenmerken van het metabool syndroom zijn een verhoogde bloeddruk, vergrote omtrek van de middel, verstoorde glucosetolerantie, verhoogde triglyceriden en verlaagde high-density-lipoproteïne cholesterolwaarden.2
Kortetermijn-leefstijlinterventies bestaande uit één of twee

componenten (dieet en/of beweging) lijken een positieve
invloed te hebben op de metabole status.3 De literatuur
suggereert dat het toevoegen van gedragstherapie als derde
component dit effect kan versterken. Er is echter nog weinig
bekend over het effect van een langetermijn-leefstijlinterventie bestaande uit drie componenten (dieet, beweging en
cognitieve gedragstherapie). Wij hebben middels een gerandomiseerde studie (RCT) de effectiviteit van een éénjarig,
drie-componentenleefstijlinterventie onderzocht op de prevalentie en ernst van het metabool syndroom bij vrouwen
met PCOS en overgewicht.
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Figuur 1. Veranderingen in de prevalentie van het metabool syndroom over de tijd

Methode

Discussie

Deze RCT is uitgevoerd in het Erasmus MC in Rotterdam.
Vrouwen met PCOS gediagnostiseerd middels de Rotterdamcriteria en een Body Mass Index (BMI) >25 kg/m2 werden
geïncludeerd. Vervolgens werden zij gerandomiseerd voor
ofwel een éénjarig drie-componentenleefstijlinterventie (LSI)
met of zonder extra SMS-ondersteuning (SMS+ of SMSgroep) ofwel voor de standaardzorg (care as usual (CAU),
controlegroep). De LSI bestond uit twintig groepssessies die
gericht waren op een gezond dieet, voldoende beweging en
cognitieve gedragstherapie. De SMS-ondersteuning in de
SMS+ groep diende als extra motivator voor gezonde leefstijlkeuzes. De CAU groep ontving alleen een advies om zelfstandig gewicht te verliezen. Alle deelneemsters werden van
baseline tot het einde van de interventie om de drie
maanden gevolgd middels een anamnese, lichamelijke
metingen, echo-onderzoek en hormonaal bloedonderzoek.
Multilevel lineaire en logistische regressieanalyses werden
toegepast voor de herhaalde metingen over de tijd.

Deze studie toonde aan dat de prevalentie en de ernst van
het metabool syndroom significant verminderde in de
groepen die de leefstijlinterventie hadden ondergaan vergeleken met de groep die standaardzorg had gekregen. Uiteindelijk had gewichtsverlies in het algemeen een positief effect
op de prevalentie en de ernst van het metabool syndroom,
alsook op alle metabole parameters afzonderlijk.
Bovenstaande significante en klinisch relevante resultaten
steunen de internationale PCOS-richtlijn waarin staat dat
vrouwen met PCOS en overgewicht toegang zouden moeten
hebben tot een multi-componentenleefstijlinterventie met
het doel om 5-10% van het lichaamsgewicht te verliezen.5

Resultaten
Totaal werden 183 vrouwen gerandomiseerd in de SMS+
groep (n=60), SMS- groep (n=63) en in de CAU groep (n=60).
Het mediane BMI bij de start van de studie was 33,5 kg/m2
in SMS+, 33,6 kg/m2 in SMS- en 30,6 kg/m2 in CAU, waarbij
de prevalentie van MetS lag op respectievelijk 41,4%, 48,3%
en 38,5%. Het gemiddelde gewichtsverlies na één jaar was
7,87 kg in SMS+, 4,65 kg in SMS- en 2,32 kg in CAU.4
De prevalentie van het metabool syndroom veranderde
tijdens de studieperiode met respectievelijk -21,6%
(p=0,037), -16,5% (p=0,190) en +7,0% (p=0,509) in de SMS+,
SMS- en CAU groepen. Aan het einde van de studie hadden
de SMS+ en SMS- groepen samen een significant lagere prevalentie van het metabool syndroom (-25,9%, p = 0,046) dan
de CAU groep (figuur 1). Ook hadden de LSI groepen een
grotere daling in de continue metabool syndroom z-score
(een maat voor de ernst van het metabool syndroom) vergeleken met CAU (-0,25, p=0,030). Bovendien had gewichtsverlies in het algemeen statistisch significante gunstige effecten
op alle metabole parameters.
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Introductie
In bijna 75% van de koppels met herhaalde miskramen kan
geen oorzaak gevonden worden. Een belangrijk onderdeel in
de zorg van koppels met onverklaarde herhaalde miskramen
is counseling aangaande de prognose in een volgende zwangerschap. Er bestaan meerdere predictiemodellen die de
kans op een succesvolle zwangerschap kunnen voorspellen,
welke van variërende kwaliteit en validiteit zijn. Een van de
meest gebruikte predictiemodellen hiervoor is ontwikkeld
door Brigham et al.1, een model dat door zowel de European
Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
als de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) wordt aangeraden ter counseling. Het doel van
een predictiemodel is om valide prognoses te geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat interne validatie heeft plaatsgevonden, wat reproduceerbaarheid waarborgt, alsook externe
validatie, wat generaliseerbaarheid waarborgt. Geen van
beide is verricht door Brigham et al. Het doel van deze
studie is het identificeren en evalueren van bestaande predictiemodellen die de kans op een succesvolle zwangerschap in koppels met onverklaarde herhaalde miskramen
schatten en het predictiemodel van Brigham et al. extern te
valideren.

modellen van lage, drie van gemiddelde en twee van bovengemiddelde rapportagekwaliteit. In alle zeven geïncludeerde
studies bleek sprake van een hoog risico op bias. Geen van
de studies volgde de aanbevolen stappen voor het ontwikkelen van een predictiemodel, en geen van de studies berekende een sample size. De studies voerden geen interne validatie, noch externe validatie uit.
De externe validatie van het predictiemodel van Brigham
werd uitgevoerd middels kalibratie en discriminatie. Kalibratie van het model leverde een intercept van -0,46 (CI 95%
-0,62 – -0,31) en een kalibratie slope van 0,42 (CI 95% 0,11 –
0,73) op. De discriminerende eigenschap van het model was
zeer laag met een concordance statistic (c-statistic) van 0,55
(CI 95% 0,51 – 0,59) (figuur 1). Het updaten van het predictiemodel verbeterde de discriminatieve eigenschap nauwelijks
(c-statistic 0,57; CI 95% 0,53 – 0,62).

Conclusie
Geen van de geïdentificeerde predictiemodellen die de kans
op succesvolle zwangerschap pogen te schatten na onverklaarde herhaalde miskramen, heeft de aanbevolen ontwikkelingsstappen van predictiemodellen in acht genomen. Er

Methode
Een systematische zoekstrategie werd verricht in Pubmed,
Embase, Web of Science en in de Cochrane Library.
Geschikte studies werden geselecteerd voor inclusie en
geëvalueerd middels de TRIPOD-statement (Transparent
Reporting of a multivariable prediction model for Individual
Prognosis Or Diagnosis) en de PROBAST-tool (Prediction
model Risk Of Bias ASsessment).
Daarnaast werd een externe validatie van het model van
Brigham uitgevoerd in een retrospectief cohort van 739
koppels met onverklaarde herhaalde miskramen die de het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bezochten
tussen 2004 en 2019. De ‘performance’ van het model van
Brigham ten aanzien van het voorspellen van een zwangerschap resulterend in een levend geboren kind werd geëvalueerd middels kalibratie en discriminatie. Tevens werd
gepoogd het model middels rekalibratie te updaten.

Resultaten
Zeven predictiemodellen werden geselecteerd1-7, waarna de
evaluatie middels de TRIPOD-statement en de PROBAST-tool
volgde. De TRIPOD-statement analyse resulteerde in twee

Figuur 1. Kalibratieplot met voorspelde kansen overeenkomstig het model van Brigham op de x-as en de geobserveerde
succesvolle zwangerschappen op de y-as. De grafieklijn is
gefit door de kwantielen (n=739).
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bleek in deze studies sprake te zijn van een hoog risico op
bias. Het meest gebruikte predictiemodel overschat de kans
op een succesvolle zwangerschap, de voorspellingen zijn te
extreem en de discriminatieve eigenschap is veel beter dan
op willekeur gebaseerde resultaten. Zodoende is er momenteel geen geschikt model om de kans op een levend geboren
kind na herhaalde miskramen te voorspellen. De kliniek
heeft behoefte aan een nieuw predictiemodel dat de prognose op individueel niveau correct kan schatten.
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Introductie
Terwijl maternale risicofactoren voor het ontstaan van een
miskraam sinds vele jaren bekend zijn, is het potentiële
aandeel van paternale factoren bij het ontstaan van een miskraam erg onderbelicht. Basaal wetenschappelijk onderzoek
heeft echter aangetoond dat paternale leefstijlfactoren in de
preconceptieperiode wel degelijk een effect kunnen hebben
op spermatozoa, en daarmee de zwangerschapsuitkomst
kunnen beïnvloeden. Sigarettenrook, excessief alcoholgebruik en obesitas zijn alle gelinkt aan excessieve systemische
oxidatieve stress, wat kan resulteren in sperma DNA-schade
en uiteindelijk kan leiden tot zwangerschapscomplicaties.
Het doel van deze systematische review was om een gedetailleerde analyse uit te voeren van de bestaande literatuur
over de associatie tussen paternale leefstijlfactoren in de
preconceptieperiode en het risico op een miskraam. De volgende paternale factoren werden geëvalueerd: roken, alcoholconsumptie en body mass index (BMI).

Methode
De Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
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Meta-analysis (PRISMA) richtlijn werd gevolgd. Er werd een
zoekopdracht uitgevoerd in de PubMed en Embase databases tot aan augustus 2020. Artikelen over de relatie tussen
één of meer van de bovengenoemde paternale leefstijlfactoren in de preconceptieperiode en het risico op miskramen
werden geïncludeerd. Studies die alleen gericht waren op de
blootstellingsstatus tijdens de zwangerschap (en niet in de
preconceptieperiode) werden geëxcludeerd. Een kwalitatieve
risico op bias beoordeling werd verricht. Een meta-analyse
met een random-effects model werd uitgevoerd als voldoende data beschikbaar was, met het risico op een miskraam als primaire uitkomst.

Resultaten
De systematische zoekopdracht leverde 3386 artikelen op,
waarvan er elf voldeden aan de inclusiecriteria. In een metaanalyse van acht studies werd aangetoond dat paternaal
roken van >10 sigaretten per dag in de preconceptie periode
geassocieerd is met een verhoogd risico op een miskraam,
ook na correctie voor maternaal rookgedrag (paternaal
roken van 1-10 sigaretten per dag: gepoold relatief risico 1,01;
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Conclusie
In deze systematische review laten we zien dat paternaal
roken in de preconceptieperiode geassocieerd is met een
verhoogd risico op een miskraam en dat deze relatie dosisafhankelijk is. Het gevonden effect is onafhankelijk van het
maternale rookgedrag. Dit is een belangrijke bevinding met
implicaties voor preconceptie-counseling. Meer onderzoek
naar andere paternale leefstijlfactoren, waaronder alcoholconsumptie en BMI, is noodzakelijk, aangezien deze factoren
nog nauwelijks bestudeerd zijn in relatie tot miskramen. Er
is behoefte aan zorgvuldig opgezette epidemiologische
studies, maar ook aan basale studies die de onderliggende
biologische mechanismen verder in kaart brengen.
95% confidence interval [CI], 0,97-1,06; 11-19 sigaretten per
dag: 1,12; 95% CI, 1,08-1,16; ≥20 sigaretten per dag: 1,23; 95%
CI, 1,17-1,29). Er werd geen duidelijke associatie gevonden
tussen paternale alcoholconsumptie en het risico op een miskraam (gebaseerd op vijf beschikbare studies). Er werd geen
enkele studie gevonden over de associatie tussen paternaal
BMI en het risico op een miskraam.

Voor meer informatie verwijzen we naar ons artikel in Fertility & Sterility Reviews: Paternal smoking is associated with
an increased risk of pregnancy loss in a dose-dependent
manner: a systematic review and meta-analysis,
https://doi.org/10.1016/j.xfnr.2021.06.001.

22/3
Vrouwen met gecombineerde adenomyose en
endometriose hebben slechtere IVF/ICSI-uitkomsten
drs. C.O. Rees Catharina Ziekenhuis, Eindhoven; Universitair Ziekenhuis Gent
I.A.M. Rupert Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
dr. J. Nederend Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
dr. D. Consten Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg
prof. dr. Ir. M. Mischi TU Eindhoven
prof. dr. H.A.A.M. van Vliet Catharina Ziekenhuis, Eindhoven; Universitair Ziekenhuis Gent, België
prof. dr. B.C. Schoot Catharina Ziekenhuis, Eindhoven; Universitair Ziekenhuis Gent, België; TU Eindhoven

Achtergrond
Adenomyose is een vorm van endometriose die zich in het
myometrium bevindt, en steeds vaker bij jonge vrouwen
wordt gediagnosticeerd middels MRI.1 Een hypothese is dat
adenomyose ontstaat vanuit een verstoring in de zogeheten
‘junctional zone’ tussen het endometrium en myometrium.
De samenhang tussen endometriose en fertiliteitsproblematiek is al uitgebreid beschreven in de literatuur, maar er is
nog relatief weinig onderzoek gedaan naar het effect van
adenomyose op de vruchtbaarheid. Adenomyose komt
tevens vaak samen met endometriose voor, waardoor er
vaak gedacht wordt dat de vruchtbaarheidsproblematiek
met name door de aanwezige endometriose wordt veroorzaakt, en niet per se de adenomyose.2,3

Er bestaan echter wel verschillende theorieën waarom specifiek adenomyose in- of subfertiliteit kan veroorzaken.
Voorbeelden hiervan zijn afwijkingen in de natuurlijke
beweging (peristaltiek) van de uterus tijdens de menstruele
cyclus, overexpressie van inflammatoire cytokinen en
onderexpressie van adhesiemarkers die kunnen leiden tot
moeizame embryoimplantatie.4 Dit is met name van belang
tijdens IVF-behandelingen, waarbij de embryoimplantatie
de fase van het behandeltraject is die het moeilijkst is om
(medisch) te beïnvloeden. Als (op basis van MRI) beter is te
voorspellen welke vrouwen (meer) problemen zouden
kunnen hebben bij deze fase fertiliteitsbehandelingen, zou
dit onder andere kunnen zorgen voor betere verwachtingsmanagement.
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Figuur 1. Forest plots met aORs voor biochemische zwangerschap, doorgaande zwangerschap en levendgeborenen na
matching, gecorrigeerd voor embryokwaliteit.
Dit in acht nemend, hebben wij een retrospectieve cohortstudie opgezet met de volgende doelstelling: IVF-uitkomsten
bij vrouwen met tekenen van adenomyose (en/of endometriose) op MRI vergelijken met vrouwen zonder adenomyose
die behandeld worden.

stige vorm van ziekte hebben en dus een algeheel verstoord
proces van vruchtbaarheid en vroege zwangerschap
(kunnen) hebben. Vrouwen met alleen adenomyose of endometriose lijken vergelijkbare kansen op zwangerschap met
IVF te hebben ten opzichte van vrouwen zonder ziekte.

Methode

Klinische relevantie binnen de Nederlandse
kliniek

Deze studie includeerde infertiele vrouwen tussen de 18 en
42 jaar die een IVF-behandeltraject volgde in het Catharina
Ziekenhuis tussen 2008-2020. 190 Vrouwen met de tekenen
van adenomyose (of endometriose) op MRI werden vergeleken met 889 vrouwen met infertiliteit op basis van alleen
een mannelijke factor, 1:2 gematched op embryokwaliteit,
leeftijd en pariteit.
Uiteindelijk zijn drie patiëntengroepen vergeleken met de
controlegroep van mannelijke infertiliteit, te weten:
- 36 vrouwen met alleen adenomyose op MRI
- 93 vrouwen met zowel adenomyose als endometriose op
MRI
- 61 vrouwen met alleen endometriose op MRI
De primaire uitkomsten waren biochemische zwangerschap,
doorgaande zwangerschap en levend geborenen na embryoterugplaatsing tijdens IVF/ICSI.
Statische analyse: adjusted odds ratio’s werden berekend
tussen de groepen, gecorrigeerd voor embryokwaliteit.

Gepubliceerd artikel
Rees, C. O., Rupert, I. A., Nederend, J., Consten, D., Mischi,
M., van Vliet, H. A., & Schoot, B. C. (2022). Women with
combined adenomyosis and endometriosis on MRI have
worse IVF/ICSI outcomes compared to adenomyosis and
endometriosis alone: a matched retrospective cohort study.
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.

Resultaten

Referenties

Vrouwen met gecombineerde adenomyose en endometriose
hadden significant slechtere IVF-uitkomsten vergeleken met
vrouwen die IVF kregen wegens mannelijke infertiliteit (aOR
van 0,453 (95% CI 0,284-0,791) voor biochemische zwangerschap, 0,302 (95%CI 0,167-0,608) voor doorgaande zwangerschap en 0,309 (95% CI 0,168-0,644) voor een levendgeborene (figuur 1)). Vrouwen met alleen adenomyose of endometriose hadden geen significante verschillende IVF-uitkomsten met de controlegroep (getallen).

1. Rees CO, Nederend J, Mischi M, van Vliet HAAM, Schoot BC. Objective measures of adenomyosis on MRI and their diagnostic accuracy—a systematic review & meta-analysis. Acta Obstetricia et
Gynecologica Scandinavica. 2021.
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IVF/ICSI. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010;
3. Benaglia L, Cardellicchio L, Paffoni A, Leonardi M, Faulisi S, Somigliana E. Adenomyosis does not influence pregnancy rate in women
undergoing IVF. Fertil Steril. 2013;
4. Harada T, Khine YM, Kaponis A, Nikellis T, Decavalas G, Taniguchi F.
The Impact of Adenomyosis on Women’s Fertility. Obstet Gynecol
Surv. 2016;
5. Chapron C, Vannuccini S, Santulli P, Abrão MS, Carmona F, Fraser
IS, et al. Diagnosing adenomyosis: An integrated clinical and
imaging approach. Hum Reprod Update. 2020;

Conclusies
Een verklaring voor de significant slechtere zwangerschapsuitkomsten bij vrouwen met gecombineerde ziekte kan zijn
dat zij met zowel adenomyose als endometriose een ern-
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Adenomyose wordt vaak niet specifiek meegenomen als
mogelijke factor voor vrouwelijke infertiliteit, en is tevens
vaak ondergediagnosticeerd.5 Onze resultaten laten zien dat
vooral bij vrouwen met gecombineerde adenomyose en
endometriose de kans op een succesvolle zwangerschap
(middels IVF) significant kleiner is. Er moet meer aandacht
zijn voor screening voor adenomyose bij subfertiele
vrouwen, vooral die met bevestigde endometriose.
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Introductie
De prevalentie van een miskraam is 15,3%, waarbij 80%
plaatsvindt in het eerste trimester.1 Aan 60% van de gevallen
ligt een chromosomale afwijking ten grondslag2, terwijl dit
voor levendgeborenen minder dan 1% is wanneer er geen
prenatale diagnostiek verricht is.3 Dit is de eerste studie
waarbij een analyse van het haplotype gebaseerd op SNP’s
wordt toegepast op biopten van twee specifieke locaties van
de miskraam. Het onderzoek betreft vroege miskramen
(~7 weken) en er wordt een vergelijking gemaakt tussen sporadische en herhaalde miskramen (n=91). Het doel is om de
prevalentie en het effect van (mozaïek) genetische afwijkingen binnen deze groepen vast te stellen.

Materiaal en methode
Deze studie heeft samples geanalyseerd van 91 families die
een miskraam in het eerste trimester hebben gehad (n=43
sporadische miskraam, n=48 herhaalde miskraam). Alleen
samples waarbij zowel de ouders als de miskraam een
normaal karyotype hadden, zijn geïncludeerd. DNA is geïsoleerd vanuit bloedsamples van de ouders en twee biopten
per miskraam. De biopten zijn genomen van twee specifieke
locaties, namelijk het extra-embryonale mesoderm en de
cytotrofoblast. Vervolgens is SNP-haplotypering toegepast op
het DNA en geanalyseerd aan de hand van haplarithmisis.
Met haplarithmisis kan het haplotype en copy-number
profiel van DNA-samples in kaart worden gebracht, ook is
het mogelijk om inzicht te krijgen in de ouderlijke afkomst
en het mechanisme van overerving van een genetisch
defect.4

Resultaten
In totaal zijn er 188 foetale DNA-samples geanalyseerd.
In het cohort van herhaalde miskramen zijn 35 (34,3%)
samples met afwijkingen ontdekt, waaronder trisomie,
monosomie, polyploïdie en uniparentale disomie (UPD).
In het cohort van sporadische miskramen zijn 28 (32,6%)
samples met afwijkingen ontdekt, waaronder trisomie, translocatie, segmentale duplicatie, polyploïdie, UPD en monosomie. De afwijkingen in zowel de herhaalde als de sporadische miskraamgroep zijn vaker van maternale dan van paternale aard , in vergelijking met de sporadische miskraamgroep (respectievelijk 31/35 en 14/28, P<0,05
Chi-kwadraattoets). De trisomie-afwijkingen hebben het
vaakst betrekking op chromosoom 7, 15 en 16 in beide
groepen. Er zijn negen gevallen waarbij een afwijking slechts

Figuur 1. Overzicht van genetische afwijkingen in foetaal miskraamweefsel van eerste trimester sporadische en herhaalde
miskramen.

in een van beide weefsels is gedetecteerd, maar niet in het
andere weefsel óf waarbij er een verschil in mozaïcisme van
de afwijking is gedetecteerd tussen de weefsels. Bijvoorbeeld, in een miskraam is een monosomie van chromosoom
7 gevonden in het extraembryonale mesoderm, maar een
UPD van chromosoom 7 in de cytotrofoblast.

Conclusies
In de herhaalde miskraamgroep zijn de afwijkingen significant vaker van maternale oorsprong dan in de sporadische
miskraamgroep. De drie gevallen waarbij er een afwijking
slechts in een van beide weefsels is gevonden, kunnen
duiden op chromosomale rescue-mechanismen. Een UPD
zou kunnen resulteren uit trisomy/monosomy rescue, een
mechanisme dat bijvoorbeeld probeert een chromosomale
monosomie te repareren door een exacte kopie te maken
van het bestaande chromosoom en zo toch een diploïde cel
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te maken.5 Ook zijn er zes gevallen waarbij het mozaïcismepercentage van een afwijking verschillend is tussen de twee
weefsels, dit zou duiden op een rescue van een proportie
van de cellen met een afwijking.
Onze bevindingen dragen bij aan het verduidelijken van de
genetische pathogenese van miskramen. Ook is het uitvoeren van een SNP-based haplotypering in combinatie met
haplarithmisis een uitgebreide manier om genoombrede,
chromosomale en segmentale afwijkingen in kaart te
brengen met daarbij informatie over segregatiemechanismen
en de ouderlijke overerving. Aangezien de miskramen een
normaal karyotype hebben en er toch afwijkingen gevonden
zijn, is er een toegevoegde waarde om genoombrede analyses te verrichten op miskraamproducten.
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Introductie
Tubadiagnostiek is een belangrijk onderdeel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek. Ofschoon diagnostische laparoscopie met tubatesten wordt beschouwd als gouden standaard,
wordt in veel klinieken een HSG verricht als onderzoek naar de
doorgankelijkheid van de tubae terwijl de transvaginale hydrolaparoscopie (THL, zie kader) maar in enkele klinieken wordt
verricht.
De Nederlandse THL-studie vergeleek een strategie startend
met THL met een strategie startend met HSG in het oriënterend fertiliteitsonderzoek (NTR3462). De belangrijkste uitkomsten van de studie waren een vergelijkbare diagnostische capaciteit voor het beoordelen van doorgankelijkheid van de tubae,
een significant lagere pijnscore voor THL vergeleken met HSG,
maar een vergelijkbare acceptability van de ingreep.1 De live
birth rate na 24 maanden verschilde niet significant tussen een
THL- en een HSG-strategie.2
Het is bekend dat zowel subfertiliteit als het ondergaan van
fertiliteitsbehandelingen een aanzienlijke impact kunnen
hebben op de kwaliteit van leven (KvL) van de vrouw.3,4,5,6
Binnen het oriënterend fertiliteitsonderzoek veroorzaken
tubatesten meer stress en lichamelijke klachten dan andere
onderzoeken.7 Het is daarom belangrijk om de KvL mee te
nemen in de evaluatie van diagnostische strategieën in het fer-
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tiliteitsonderzoek. In deze studie evalueren we fertiliteitgerelateerde KvL bij vrouwen die een THL of HSG ondergingen in het
oriënterend fertiliteitsonderzoek.

Methode
We hebben een gestandaardiseerd vragenlijstonderzoek uitgevoerd naast een eerder gepubliceerde RCT waarin THL en HSG
werden vergeleken bij subfertiele vrouwen. We hebben tussen
mei 2013 en oktober 2016 driehonderd subfertiele vrouwen
gerandomiseerd tussen een strategie startend met THL of HSG.
Vrouwen kwamen in aanmerking als ze gedurende hun oriënterend fertiliteitsonderzoek een indicatie hadden voor tubatesten. Vrouwen met onder andere de verdenking op endometriose, met ovariële cysten of hydrosalpingen werden geëxcludeerd. Na de ingreep werd een eventuele fertiliteitsbehandeling voorgesteld afhankelijk van de berekende Hunault score
en volgens de Nederlandse richtlijnen.
Fertiliteitgerelateerde KvL werd zes weken na de procedure
gemeten met de gevalideerde FertiQoL-vragenlijst. Deze vragenlijst meet de invloed van fertiliteitsproblemen op verschillende levensdomeinen, waaronder de emotionele, ‘mind-body’,
relationele en sociale domeinen.8 Een hogere score indiceert
een betere KvL. De scores voor de Core-schaal en subschalen
tussen THL en HSG werden vergeleken met behulp van de
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Figuur 1. Meervoudige lineaire regressieanalyse
Basis
karakteristieken

CoreFertiQol
B
95%
CI
Leeftijd
0,48
-0,051,01
Type sub- -1,89
-6,66fertiliteit
2,88
Duur sub- 0,01
-0,15fertiliteit
0,16
BMI
-0,27
-0,720,19

P
0,08
0,44
0,93
0,25

Emotioneel
B
95%
CI
0,90
0,181,62
-2,39
-8,904,13
0,10
-,0110,31
-0,32
-0,940,31

P
0,02
0,47
0,33
0,32

Mind-Body
B
95%
CI
0,59
-0,131,30
-1,34
-7,775,09
0,02
-0,190,22
-0,30
-0,910,32

Mann-Whitney-U-test, en de invloed van leeftijd, type subfertiliteit, duur van de subfertiliteit en BMI werden bepaald middels
een meervoudige lineaire regressieanalyse (figuur 1).

Resultaten
De vragenlijst is ingevuld door 84 vrouwen in de THL-groep
(56%) en 96 vrouwen in de HSG-groep (64%). Core-scores
waren 74,6 ± 12,8 voor THL en 73,4 ± 12,4 voor HSG (p=0,39).
De scores voor het emotionele domein waren 64,5 ± 19,0 voor
THL versus 66,0 ± 16,3 (p=0,67) voor HSG. De scores voor het
'mind-body'-domein voor THL waren 76,9 ± 15,6 versus 74,1 ±
18,0 voor HSG (p=0,42), terwijl de scores voor het relationele
domein 79,2 ± 12,9 waren voor THL en 76,9 ± 15,6 voor HSG
(p=0,21). De scores voor het sociale domein voor THL waren
77,9 ± 15,1 versus 76,7 ± 14,1 (p=0,42). De meervoudige lineaireregressieanalyse toonde alleen een statistisch significant positief effect van hogere leeftijd op de score voor het emotionele
domein (p=0,015).

Discussie en consequenties voor de praktijk
De response-rate van ons onderzoek was 60%. Hoewel dit
voor vragenlijstonderzoek als acceptabel wordt beschouwd,
kan het mogelijk toch zorgen voor selectie-bias en daardoor
lagere of hogere scores op de FertiQoL-vragenlijst geven. Daarnaast heeft onze studie een heterogene onderzoeksgroep,
bestaande uit vrouwen met een laag risico op tubapathologie.
THL en HSG zijn twee procedures voor tubadiagnostiek, die op
meerdere vlakken van elkaar verschillen. Niet alleen in de pijnscores, maar ook in kans op complicaties, de informatie die ze
geven en de impact die hun uitkomsten hebben op de fertiliteitsbehandelingen. Bij vergelijking van de twee diagnostische
tests dient ook KvL te worden meegenomen. In ons onderzoek,
verricht onder vrouwen met een laag risico op tubapathologie,
vonden we geen verschillen in fertiliteitgerelateerde KvL tussen
vrouwen die THL ondergaan of vrouwen die een HSG ondergaan, zes weken na de ingreep. Momenteel loopt nog een discrete choice-experiment voor het evalueren van patiëntvoorkeuren.

Achtergrondinformatie THL
THL is een techniek beschreven in 1998 door Gordts.9 THL is
een poliklinische procedure, die onder lokale anesthesie kan
worden verricht. Bij deze ingreep wordt toegang tot het cavum
douglasi verkregen door middel van culdocentese, waarna een
trocard en endoscoop kunnen worden ingebracht. Onder continue infusie van NaCL (hydroflotatie) kan het kleine bekken

P
0,12
0,68
0,88
0,34

Sociaal
B
95%
CI
0,30
-0,320,92
-1,96
-7,573,65
0,01
-0,170,19
-0,24
-0,770,30

P
0,34
0,49
0,89
0,39

Relationeel
B
95%
CI
0,14
-0,410,69
-2,13
-7,092,83
-0,08
-0,240,09
-0,23
-0,710,24

P
0,61
0,40
0,36
0,33

worden beoordeeld op de aanwezigheid van adhesies of endometriose, het tubo-ovariële contact en de doorgankelijkeid van
de tubae. THL is een acceptabele, veilige procedure. De belangrijkste complicatie is het risico op rectumperforatie bij de
ingreep, de kans hierop is 0,1%.10 De diagnostische capaciteit
van THL is vergelijkbaar met een diagnostische laparoscopie.11,12
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Achtergrond
Preïmplantatie genetisch testen (PGT) is een techniek
waarmee toekomstige ouders de overerving van een genetische aandoening op hun nageslacht kunnen voorkomen,
zonder dat daarvoor een reeds ontstane zwangerschap hoeft
te worden afgebroken. Veel voorkomende aandoeningen
waarvoor deze techniek wordt toegepast zijn de ziekte van
Huntington, erfelijke borstkanker maar bijvoorbeeld ook
chromosomale afwijkingen zoals translocaties.
Koppels dienen, ondanks dat ze normaal fertiel zijn, een IVFbehandeling te ondergaan. Uit de hieruit ontstane embryo’s
worden tijdens de laboratoriumfase van de IVF-behandeling
één of enkele cellen verwijderd. In deze cellen wordt naar de
betreffende afwijking gekeken. Alleen embryo’s zonder de
betreffende mutatie of chromosomale afwijking worden in de
baarmoeder geplaatst.
In Europa worden jaarlijks meer dan 19.000 PGT-analyses
uitgevoerd1, waarvan 471 in Nederland2. Sinds 1993 wordt
deze techniek niet alleen gebruikt voor diagnostiek, maar ook
voor screening op aneuploïdieën. Men hoopt hierdoor beter
in staat te zijn het embryo met de grootste implantatiekans te
selecteren. Het bewijs dat deze hypothese inderdaad klopt, is
tot op heden echter nog niet geleverd. Deze screeningstechniek wordt in Nederland daarom ook niet toegepast, hooguit
in combinatie met reeds benodigde PGT-diagnostiek.
De PGT-behandelingen worden ingedeeld in drie typen:
PGT-M voor monogene aandoeningen, PGT-SR voor chromosomale afwijkingen (structural rearrangements) en PGT-A
voor aneuploïdie screening.
In 1997 is binnen ESHRE een PGT Consortium opgericht. Dit
consortium heeft onder andere tot doel Europese gegevens
over de PGT-behandelingen en de uitkomsten daarvan te ver-

zamelen. Dit om enerzijds de effectiviteit en klinische uitkomsten te evalueren, maar ook om trends in de ontwikkeling
van nieuwe technieken te kunnen volgen. In dit artikel
worden de gegevens van 2019 gepresenteerd.

Methode
In 2019 hebben 31 centra uit 19 landen gegevens aangeleverd
over 2735 PGT-analyses. Gedetailleerde informatie over PGTanalyses, de embryoplaatsingen en de daaruit ontstane
zwangerschappen werd prospectief ingevoerd in een online
database.

Resultaten
In 2019 werden 253 PGT-SR, 1105 PGT-M, 1111 PGT-A en 266
gecombineerde PGT-SR of PGT-M met PGT-A analyses gerapporteerd. Ten opzichte van 2018 is het deel PGT-A toegenomen en wordt een PGT-SR behandeling vaker gecombineerd
met screening. In lijn hiermee werd in 2019 de biopsie iets
vaker pas in het blastocyststadium uitgevoerd en werd er
voor de analyse een whole genome ampliciation (WGA) techniek gebruikt.
In tabel 1 zijn de resultaten van de geanalyseerde embryo’s
en de embryoplaatsingen weergegeven. Bij een PGT-SR en
PGT-A behandeling is er minder vaak een genetisch transferabel embryo aanwezig dan bij PGT-M. De kans op een
embryotransfer na een PGT-M behandeling is daarom groter.
Het percentage klinische zwangerschappen per transfer is
duidelijk verschillend tussen de groepen, waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in groepskenmerken. Uitgedrukt
per analyse blijkt alleen een PGT-behandeling voor chromosomale afwijkingen een lagere kans op zwangerschap te

Tabel 1.
# analyses
# geanalyseerde embryo's
# embryo's met een diagnose (% tov # geanalyseerde
embryo's)
# embryo's genetisch transferabel (% tov # embryo's met
diagnose)
# analyses met ≥ 1 embryo transfer (% tov # analyses)*
# transfers
# klinische zwangerschappen (% per transfer)
# klinische zwangerschappen (% per analyse)

PGT-M
1105
6107
5280 (87)

PGT-SR
253
1283
1164 (91)

PGT-A
1111
3875
3784 (98)

PGT-M/SR+PGT-A
266
1204
1135 (96)

totaal
2735
12469
11363 (91)

2616 (50)

387 (33)

1344 (36)

280 (25)

4627 (41)

681 (62)
876
286 (33)
286 (26)

125 (49)
151
37 (25)
37 (15)

406 (37)
480
266 (55)
266 (24)

136 (51)
191
73 (38)
73 (27)

1348 (49)
1698
662 (39)
662 (24)

* de follow-up tijd tussen analyse en evt transfer lag tussen de 11 en 23 maanden.
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hebben, inherent aan de grotere kans op een afwijkend
embryo in deze groep.

Discussie
De PGT-database van het ESHRE PGT consortium is de grootste database over dit type behandelingen, en daarmee een
belangrijke bron voor evaluatie van de behandelingen en het
volgen van trends. Men dient in het achterhoofd te houden
dat de uitkomsten gebaseerd zijn op 31 deelnemende centra
en daarmee mogelijk niet de wereldwijde trends reflecteren.
Ook blijkt het voor veel (genetische) centra lastig om aan
gegevens over het verloop van de zwangerschap en de pasgeborenen te komen. De beschikbare informatie in de database is derhalve niet betrouwbaar en niet representatief.

Betekenis voor de Nederlandse gynaecoloog
Een PGT-behandeling is tegenwoordig een veel uitgevoerde
behandeling. Indien koppels de wens hebben om een genetische afwijking in hun familie niet meer door te geven aan de
volgende generatie en hiervoor geen zwangerschapsafbreking willen doen, is PGT een goed alternatief. In Nederland
kan men voor een PGT-behandeling terecht in Maastricht
(MUMC), Utrecht (UMCU), Amsterdam (Amsterdam UMC,
locatie AMC) en Groningen (UMCG).

Referenties
1. Wyns et al. Hum Reprod Open. 2020 Jul 31;2020(3)
2. www.pgtnederland.nl/over-pgt-nederland/jaarverslag
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Achtergrond
De Prevention of Adhesion Post Abortion (PAPA), een multicenter gerandomiseerde studie werd in acht Nederlandse
centra uitgevoerd. Applicatie van auto-crosslink hyaluronzuur (ACP-gel) gaf een significante reductie van intra-uteriene adhesies (IUA’s), RR 0,43 (95% betrouwbaarheid interval (BI) 0,22-0,83) bij vrouwen met tenminste één curettage
in de voorgeschiedenis, die een curettage vanwege een miskraam ondergingen.1 Er waren bij vrouwen met een kinderwens significant meer doorgaande zwangerschappen en
levend geborenen na applicatie van ACP-gel.2 IUA’s hebben
een negatieve effect op de fertiliteit en reproductieve uitkomsten, echter de relatie is voornamelijk gebaseerd op retrospectieve studies, waarbij vrouwen met en zonder IUA’s nauwelijks werden vergeleken. De vraag is of de zwangerschapsuitkomsten van de deelnemers van de PAPA-studie met
behandelde IUA’s en zonder IUA’s vergelijkbaar zijn?

Methoden
Deelnemers (n=140) van de PAPA-studie werden benaderd
via vragenlijsten met vragen over kinderwens, conceptie en

zwangerschapsuitkomsten. Respondenten werden verdeeld
in een groep met IUA’s en in een groep zonder IUA’s. Adhesiolysis was verricht bij alle vrouwen met IUA’s. Zwangerschap was gecategoriseerd als een miskraam, EUG, doorgaande zwangerschap (positieve hartslag bij twaalf weken)
of levend geboren kind. Met behulp van logistische regressie
werd gecorrigeerd voor leeftijd. Aanvullend analyse werd
verricht bij de subgroep vrouwen met een kinderwens.

Resultaten
In totaal reageerden 131 (94%) deelnemers, 87% (26/30) met
behandelde IUA’s en 96,0% (105/110) in de groep zonder
IUA’s.3 De gemiddelde follow-up was 46 maanden in beide
groepen. De basiskarakteristieken waren vergelijkbaar
tussen beide groepen, behalve dat er significant meer
vrouwen in de groep met behandelde IUA’s drie of meer
curettages hadden ondergaan en minder bloedverlies rapporteerden tijdens de menstruatie.
Er werden 84% van de vrouwen met behandelde IUA’s
zwanger versus 92% in de groep zonder, OR 2,48 (95% BI
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Tabel 1. Zwangerschapsuitkomsten van vrouwen met en zonder intra-uteriene adhesies
Vrouwen met IUA’s
(n=26)

Vrouwen zonder IUA’s
(n=105)

P-waarde

Zwanger

24/26 (92,3)

87/105 (82,9)

0,36

EUG

2/26 (7,7)

0/105 (0)

0,04

Miskraam

11/26 (42,3)

27/105 (25,7)

0,15

Doorgaande zwangerschap#

14/26 (53,8)

79/105 (75,2)

0,05

75/105 (71,4)

0,04

Levend geborenen
Vrouwen met kinderwens

13/26 (50)
(n=24)

(n=89)

Zwanger

24/24 (100)

88/89 (98,9)

1,00

EUG

2/24 (8,3)

0/89 (0)

0,04

Miskraam

11/24 (45,8)

27/89 (30,3)

0,22

Doorgaande zwangerschap#

13/24 (54,2)

80/89 (89,9)

<0,001

Levend geborenen

13/24 (54,2)

75/89 (84,3)

0,004

IUA’s: intra-uteriene adhesies. # Doorgaande zwangerschap was gedefinieerd als een positieve hartslag
bij twaalf weken amenorroeduur

0,54-11,45). Miskramen werden in respectievelijk 42% versus
26 vastgesteld, OR 2,12 (95% BI 0,87-5,17). Er waren significant minder doorgaande zwangerschappen en levend geborenen en meer buitenbaarmoederlijke zwangerschappen in
de groep met behandelde IUA’s (tabel 1). Bij de subgroep met
kinderwens werden 100% (24/24) van de vrouwen met
behandelde IUA’s zwanger versus 99% (88/89) in de groep
zonder IUA’s. Er was geen significant verschil in het aantal
miskramen. Een doorgaande zwangerschap werd in respectievelijk 54% versus 90% en een levend kind in 54% en 84%
gerapporteerd (tabel 1). De gemiddelde tijd tot conceptie was
respectievelijk zeven versus vijf maanden, HR 0,84 (95% BI
0,54-1,33) en de gemiddelde tijd tot conceptie leidend tot een
levend geboren kind vijftien versus vijf maanden, HR 0,54
(95% BI 0,54-0,97).3 Er waren geen verschillen in de modus
partus tussen beide groepen. Significant meer vroeggeboortes en zwangerschapscomplicaties werden gerapporteerd bij
vrouwen met behandelde IUA’s.

Discussie
Het ontstaan van IUA’s is multifactorieel, maar essentieel
hierbij is beschadiging van het endometrium, meestal door
intra-uteriene chirurgie.4 Op basis van deze studie lijkt de
aanwezigheid van behandelde IUA’s klinisch relevant te zijn.
Significant minder doorgaande zwangerschappen en minder
leven geborenen werden vastgesteld in de groep met behandelde IUA’s in vergelijking met de groep zonder IUA’s na 46
maanden. In de subgroep met kinderwens werd het verschil
groter. Tevens was de gemiddeld tijd tot een levend geboren
kind significant langer.
Zelfs na adhesiolysis lijkt er sprake te zijn van negatieve
effecten op de fertiliteit en reproductieve uitkomsten, met
een significant verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties. Gezien de negatieve effecten van IUA’s, zelfs na behandeling is primaire preventie, het voorkomen van IUA’s essentieel. Expectatief beleid en medicamenteuze behandeling

158

zouden serieuze alternatieven moeten zijn voor een curettage vanwege een miskraam. Bij een curettage zou applicatie
van ACP-gel moeten worden overwogen; applicatie van
ACP-gel na een miskraam curettage leidt tot een significante
reductie van het aantal en ernst van IUA’s bij vrouwen met
tenminste één curettage in de voorgeschiedenis en een positieve effect op zwangerschapsuitkomsten.1,2
De beste preventie van IUA’s en negatieve effecten op fertiliteit en reproductieve uitkomsten is natuurlijk de preventie
van de curettage zelf.
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Introductie
In de klinische praktijk worden 2D-transvaginale echoscopie
en MRI gebruikt om endometriose in kaart te brengen. Om
endometriose-cysten te volgen door de tijd volstaat 2D-transvaginale echoscopie. Echter, 3D-transvaginale echoscopie
kan zorgen voor nauwkeurigere volumemetingen met
gebruik van Virtual Organ Computer-aided AnaLysis (VOCAL)
of eXtended Imaging Virtual Organ Computer-aided AnaLysis
(XI VOCAL) analysetechnieken. Beide technieken berekenen
het volume op basis van manuele arceringen van de contouren van objecten.1 Eerdere onderzoeken tonen aan dat
3D-echografie betrouwbaar is bij het meten van endometriumvolume en uteriene niches.2-5 Tot op heden zijn verschillende 3D-beeldvormende technieken niet geëvalueerd voor
de betrouwbaarheid van volumemetingen bij endometriosecysten. Het doel van dit onderzoek was om de intrabeoordelaar- en intermethodebetrouwbaarheid van 3D-transvaginale
echo en MRI te evalueren voor volumemetingen van endometriose-cysten.

Methode
De studie is onderdeel van een prospectieve case-control
studie uitgevoerd tussen januari 2010 en september 2016.
Vrouwen gediagnostiseerd met endometriose middels laparoscopie met histologische bevestiging, die zich presenteerden met uni- of bilaterale endometriose-cysten op transvaginale echo, zijn geïncludeerd. De vrouwen hadden een leeftijd tussen de 18 en 43 jaar (gemiddeld 32,5 jaar) en een
menstruele cyclus van 28 ± 3 dagen. De vrouwen hadden
verder een negatieve zwangerschapstest op het eerste meetmoment (T0) en gebruikten geen hormonale anticonceptie.
Alle vrouwen zijn op cyclusdag 2-4 (T0) en cyclusdag 20-22
(T1) binnen dezelfde menstruele cyclus gezien. Op deze tijdspunten zijn er bij alle vrouwen een 3D-transvaginale echo en
een MRI 1,5T gemaakt.
Alle metingen zijn tweemaal beoordeeld, op twee tijdspunten gescheiden door een periode van minimaal zes weken.
Betrouwbaarheid van de intrabeoordelaarmetingen en intermethodemetingen zijn berekend met gebruik van intraclass
correlatie (ICC). De ICC-waarden zijn gerapporteerd met 95%
betrouwbaarheidsintervallen. Correlaties zijn geclassificeerd

als slecht (<0,70), matig (0,70-0,90), gemiddeld (0,90-0,95),
goed (0,95-0,99), of uitstekend (>0,99). De verschillen tussen
de metingen worden verder geanalyseerd aan de hand van
een Bland-Altman analyse met gebruik van een gemiddelde
verschil (mean) met bijbehorende berekende limits of agreement (LoA).6

Resultaten
In totaal zijn 23 cystes van 16 endometriosepatiënten geselecteerd voor de studie. De ICC voor intrabeoordelaarbetrouwbaarheid was goed tot zeer goed voor alle drie technieken, waarbij de laagste waarde 0,953 was en de hoogste
1,000 (tabel I). De Bland-Altman analyse toont de smalste
limits of agreement voor MRI (mean: 0,29; LoA: -3,93 tot
4,53), gevolgd door XI VOCAL (mean: 0,24; LoA -5,6 – 5,65).
VOCAL toonde de wijdste limits of agreement (mean: 0,58;
LoA -10,22 tot 11,39).
De ICC voor intermethode betrouwbaarheid waren matig in
de vergelijking tussen XI VOCAL en MRI, gemiddeld tussen
VOCAL en XI VOCAL, en goed tussen VOCAL en MRI (tabel
II). De Bland-Altman analyse berekenen de wijdste limits of
agreement tussen XI VOCAL en MRI (mean: - 13,2; LoA:
-36,96 – 10,54). Bij de vergelijking tussen VOCAL en XI
VOCAL (mean: 7,79; LoA: -7,80 – 23,40) en tussen VOCAL en
MRI (mean: -4.64; LoA:-18,27 – 8,96) zijn vergelijkbare limits
of agreement gevonden.

Conclusie
MRI is de meest betrouwbare meetmethode voor cystevolumemetingen. 3D-transvaginale echo, met name XI VOCAL,
lijkt ook cystevolumes betrouwbaar te kunnen meten, met
als gunstige bijkomstigheid dat transvaginale echo een toegankelijker en kostenefficiënt alternatief is.

Klinische betekenis
Betrouwbaar meten van (kleine) veranderingen in endometriosecystevolume kan meer inzicht bieden in de ontwikkeling en omstandigheden die leiden tot de groei of afname
van omvang van deze cysten. Voor betrouwbare vervolgmetingen wordt geadviseerd om één meetmethode te gebruiken
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omdat de verschillende 3D-beeldtechnieken beperkt afwisselend gebruikt kunnen worden.
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Introductie

Methoden

De indicaties voor eiceldonatie (ED) zijn in de loop van de
jaren steeds meer uitgebreid. Waar het eerst alleen vrouwen
met premature ovariële insufficiëntie betrof, wordt tegenwoordig ED ook aangeboden aan vrouwen met een lage ovariële respons bij IVF of ICSI, postmenopauzale vrouwen tot
de leeftijd van 49 jaar en aan fertiele vrouwen met wens
voor gedeeld lesbisch ouderschap (ontvangst van de eicellen
van de vrouwelijke partner).1-3
De zwangerschapskans na ED is goed, zeker als de donor
jong is. Er zit echter ook een groot nadeel aan ED. Vrouwen
die na ED zwanger zijn geworden, hebben een grotere kans
op miskramen, zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie
(PE).4-9 PE wordt gekenmerkt door hypertensie en proteïnurie en vormt, met name bij ernstige PE, een risico op morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind. Om meer inzicht
te krijgen in de prevalentie van PE en ernstige PE na ED is
een systematische review en meta-analyse uitgevoerd. Wij
vergelijken het vóórkomen van PE bij zwangere vrouwen na
ED met zwangere vrouwen na autologe IVF (IVF) en vrouwen
die na natuurlijke conceptie (NC) zwanger zijn geworden.
Daarbij hebben wij gestratificeerd voor bekende risicofactoren die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op PE,
zoals de maternale leeftijd en meerlingzwangerschappen.

We zochten in PubMed, EMBASE en CINAHL, OpenGrey en
Greynet van januari 1980 tot juli 2020 naar retrospectieve en
prospectieve cohortstudies van vrouwen die zwanger zijn
geworden na ED en waarbij een prevalentie van PE berekend
kon worden. Daarnaast vergeleken wij het risico op (ernstige) PE in ED versus NC- en IVF-zwangerschappen. We
maakten subgroepen van vrouwen met een meerlingzwangerschappen en hoge maternale leeftijd en we berekenden
individuele en gepoolde odds ratio's (OR) en prevalentieschattingen met 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI) met
behulp van een random effects model. Als extra analyse
hebben we de confounder gecorrigeerde OR’s uit de studies
geëxtraheerd en gepooled. De heterogeniteit werd beoordeeld met de I2.

Resultaten
28 studies voldeden aan de inclusie criteria. In totaal konden
wij 7131 zwangerschappen na ED, 1.139.540 zwangerschappen na NC en 72.763 zwangerschappen na IVF analyseren.

ED versus IVF
Het risico op PE en ernstige PE was verhoogd bij ED-zwangerschappen in vergelijking met IVF-zwangerschappen
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zal er in het counselingsgesprek sprake moeten zijn van
gedeelde besluitvorming. Desalniettemin pleiten wij ervoor
om bij vrouwen die op natuurlijke wijze zelf zwanger kunnen
worden van hun eigen eicellen terughoudend te zijn om
eiceldonatie toe te passen.

(gepoolde OR van alle subgroepen: 2,96, 95% BI: 2,49-3,51;
I2 = 51% en OR: 2,97, 95% BI: 2,15-4,11; I2 = 0%). De
gepoolde gecorrigeerde OR voor PE was 2,67 (95% 2,28-3,13)
voor ED versus IVF.

ED versus NC
Het risico op PE en ernstige PE was verhoogd bij ED-zwangerschappen in vergelijking met NC-zwangerschappen
(gepoolde OR van alle subgroepen: 5,09, 95% BI: 4,29 6,04; I2 = 19% en OR: 7,42 (95% BI: 4,64-11,88; I2 = 49%). De
gepoolde gecorrigeerde OR voor PE was 3,24 (95% BI 2,743,83) voor ED versus NC zwangerschappen.

Prevalentie
De gepoolde prevalentie van PE na ED voor alle groepen
samen was 15,7% (95% BI 11,3-20,6). Bij eenlingzwangerschappen na ED was de prevalentie 10,7% (95% BI 6,6-15,5)
vergeleken met IVF van 4,1% (95% BI 2,7-5,6) en na NC van
2% (95% BI 1,0 - 3,1). De prevalentie bij meerlingzwangerschappen na ED was 27,8% (95% BI 23,6-32,2) na IVF, 9,7%
(95% BI 6,2-13,9) en na NC 7,5% (95% BI 7,2-7,8). (Tabel 1)

Discussie
Op basis van de resultaten schatten wij dat zwangerschap
na ED bij één op de zes vrouwen leidt tot PE. Een meerling
en hogere leeftijd verhoogt deze kans. Uiteraard moeten
vrouwen hierover geïnformeerd worden en zal er tot een
gedeelde besluitvorming plaatsvinden. Desalniettemin
pleiten wij ervoor om bij vrouwen die op natuurlijke wijze
zelf zwanger kunnen worden van hun eigen eicellen terughoudend te zijn om ED toe te passen.
Voor de klinische praktijk voor de Nederlandse gynaecoloog:
Vrouwen die eiceldonatie overwegen, moeten geïnformeerd
worden over het verhoogde risico op preëclampsie. Uiteraard
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Tabel 1. Geschatte prevalentie van PE en ernstige PE in zwangerschappen na eiceldonatie, IVF en natuurlijke conceptie
Prevalentie
% (95% BI)

PE

Subgroepen

Subgroepen

ED

NC

IVF

Alle leeftijden

Eenling

10.7 (6.6-15.5)

2.0 (1.0-3.1)

4.1 (2.7-5.6)

Meerling

27.8 (23.6-32.2)

7.5 (7.2-7.8)

9.7 (6.2-13.9)

Leeftijd >40 jaar

Eenling

17.4 (13.3-22.0)

1.3 (0.2-2.9)

1.3 (0.2-2.9)

Meerling

17.9 (13.5-23.1)

3.6 (3.5-3.7)

3.6 (3.5-3.7)

15.7 (11.3-20.6)

3.1 (2.1-4.2)

5.3 (4.0-6.8)

Totaal
Alle leeftijden
Ernstige PE
Leeftijd >40 jaar

Totaal

Eenling

4.0 (2.3-6.2)

0.5 (0.4-0.6)

1.0 (0.3-1.9)

Meerling

8.5 (6.9-10.2)

0.5 (0.3-0.7)

4.7 (4.2-5.2)

Eenling

8.8 (4.0-14.3)

1.4 (0.0-7.4)

2.9 (0.4-10.2)

Meerling

N/B

N/B

N/B

5.7 (3.3-8.6)

0.5 (0.4-0.6)

1.5 (0.3-3.2)

Totaal bevat: alle leeftijden eenling, leeftijd >40 jaar eenling, alle leeftijden meerling, leeftijd >40 jaar meerling.
NB: niet beschikbaar
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Achtergrond
Bij paren met een onverklaarde subfertiliteit is intra-uteriene
inseminaties met ovariële stimulatie (IUI-OS) de eerstekeusbehandeling. Er is weinig bekend over de kwaliteit van leven
en depressie- of angststoornissen bij deze paren. De Fertility
Quality of Live (FertiQoL) vragenlijst is een beoordeling van
het relationele en sociale domein, de Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS) is een vragenlijst om depressie en
angststoornissen vast te stellen. Deze gerandomiseerde
studie onderzoekt of de kwaliteit van leven van paren met
een onverklaarde subfertiliteit en een slechte prognose
word beïnvloed door het voeren van een afwachtend beleid
of IUI-OS.

Methode
We hebben een gerandomiseerde multicenter non-inferiority
studie uitgevoerd. Paren met een onverklaarde subfertiliteit
en een slechte prognose voor natuurlijke conceptie (Hunault
<30%1) werden geïncludeerd. De vrouwen werden 1:1 gerandomiseerd tussen zes maanden afwachtend beleid of zes
maanden IUI-OS. De kwaliteit van leven werd onderzocht
met behulp van zelf in te vullen vragenlijsten: FertiQoL en
HADS. Oorspronkelijk zouden er 1091 koppels worden geïncludeerd maar na bijna vier jaar moest de studie stoppen
vanwege een te langzame inclusiesnelheid en daarmee een
gebrek aan financiering.
Alleen gerandomiseerde vrouwen die Nederlands konden
lezen zijn gevraagd om de vragenlijsten in te vullen omdat
de vragenlijsten op dat moment nog niet in andere talen
beschikbaar waren. Vrouwen vulden deze vragenlijsten in
voor randomisatie, drie en zes maanden na randomisatie.
Analyses zijn uitgevoerd volgens het intention-to-treat principe. Voor de vragenlijsten zijn er mixed model analyses
gebruikt om de verschillen tussen de twee groepen en het
effect van tijd te onderzoeken.
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Resultaten
Tussen oktober 2016 en september 2020 zijn er 178 vrouwen
geïncludeerd, waarbij 92 vrouwen werden gerandomiseerd
voor afwachtend beleid en 86 vrouwen voor IUI-OS. De
basiskarakteristieken verschilden niet tussen de twee
groepen.
Honderdtweeënzestig vrouwen konden Nederlands lezen en
werden uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen (162/178
(91%)). Analyseerbare data van de FertiQoL vragenlijst was
aanwezig van 80% van de vrouwen (130/162). Vergeleken
met de IUI-OS-groep hadden de vrouwen in de afwachtendbeleidgroep een lagere score op het rationele domein
(gemiddeld verschil -5,0 (95%BI -7,9 tot -2,1)) maar niet in het
sociale domein (gemiddeld verschil -1,2 (95%BI -4,8 tot 2,5)).
Data van de HADS vragenlijst was aanwezig van 96% van de
vrouwen (156/162). Beide groepen hadden vergelijkbare
angst (gemiddeld verschil -0,20; 95%BI -0,97 tot 0,57) en
depressies scores (gemiddeld verschil 0,07; 95%BI -0,58 tot
0,72) op alle drie de meetmomenten.
Bij de eerste meting was de incidentie van een angststoornis
(score 8 of hoger) 19% (30/156), dit liep op naar 30% en 29%
bij de metingen na drie en zes maanden. De incidentie van
een depressie (score 8 of hoger) was 5% (7/156) en deze liep
op naar 16% en 18%. De incidentie van angststoornissen of
depressies verschilden niet tussen de twee groepen.

Conclusie
De kwaliteit van leven tussen de groepen was niet verschillend. Alleen op het relationele domein scoorde afwachtend
beleid minder, maar de impact is klein. De incidentie van
angst- en depressiestoornissen bleek hoog in beide groepen.

Klinische betekenis
In tegenstelling tot wat vaak word gedacht zorgt IUI-OS niet
voor een betere kwaliteit van leven. Mogelijk zorgt IUI-OS
voor iets minder verlies van kwaliteit in de relatie maar het
verschil lijkt klein. Vervolg studies zullen moeten kijken naar
de hoge incidentie van depressie- en angststoornissen bij
deze vrouwen en hoe ze geholpen kunnen worden.

Referentie
1. Hunault, C. C.; Habbema, J. D.; Eijkemans, M. J.; Collins, J. A.;
Evers, J. L.; te Velde, E. R., Two new prediction rules for spontaneous pregnancy leading to live birth among subfertile couples,
based on the synthesis of three previous models. Hum Reprod
2004, 19 (9), 2019-26.
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Achtergrond
Bij paren met een onverklaarde subfertiliteit is intra-uteriene
inseminaties met ovariële stimulatie (IUI-OS) de eerstekeusbehandeling. Bij een onverklaarde subfertiliteit en een goede
prognose op natuurlijke conceptie (Hunault >30%1) is aangetoond dat zes maanden afwachtend beleid niet tot minder
zwangerschappen leidt in vergelijking met IUI-OS.2 Bij paren
met een slechte prognose voor natuurlijke conceptie
(Hunault <30%) is de effectiviteit van IUI-OS onzeker. Deze
gerandomiseerde studie onderzoekt of bij paren met een
onverklaarde subfertiliteit en een slechte prognose, zes
maanden afwachtend beleid tot minder levend geboren kinderen leidt dan zes maanden IUI-OS.

Methode
We hebben een gerandomiseerde multicenter non-inferiority
studie uitgevoerd. Paren met een onverklaarde subfertiliteit
en een slechte prognose voor natuurlijke conceptie (Hunault
<30%) zijn geïncludeerd. De vrouwen werden 1:1 gerandomiseerd tussen zes maanden afwachtend beleid of zes
maanden IUI-OS met ofwel gonadotrofines of clomifeen
citraat. Oorspronkelijk zouden er 1091 paren worden geïncludeerd maar na bijna vier jaar moest de studie stoppen
vanwege een te langzame inclusiesnelheid en daarmee een
gebrek aan financiering.
De uitkomstmaat is een levend geboren kind met meerlingzwangerschappen en miskramen als belangrijke secundaire
uitkomsten. Analyses zijn uitgevoerd volgens het intentionto-treat-principe. We berekenden relatieve risico’s (RR) met
90% betrouwbaarheidsinterval en het daarbijhorende
hazard ratio.

Resultaten
Tussen oktober 2016 en september 2020 zijn er 178 vrouwen
geïncludeerd, waarbij 92 vrouwen werden gerandomiseerd
voor afwachtend beleid en 86 vrouwen voor IUI-OS. De
basiskarakteristieken verschilden niet tussen de twee
groepen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 34
jaar, de mediane duur van de subfertiliteit 21 maanden.
Binnen zes maanden na randomisatie waren er in de
afwachtendbeleidgroep minder levend geborenen dan in de

IUI-OS-groep (12/92 [13%] versus 28/86 vrouwen [33%], RR
0,40 (95%BI 0,22 tot 0,74)). De hazard ratio was 0,36 (95%BI
0,18 tot 0,70).
Er ontstonden twee tweelingzwangerschappen in de afwachtendbeleidgroep en geen in de IUI-OS-groep. Van de zeventien klinische zwangerschappen in de afwachtendbeleidgroep eindigden er vijf in een miskraam (29%), van de 37 klinische zwangerschappen in de IUI-OS-groep eindigden er
zeven in een miskraam (19%)(RR 1,51 (95%CI 0,56 tot 4,08)).

Conclusie
Dit onderzoek toont aan dat in paren met een onverklaarde
subfertiliteit en een slechte prognose voor natuurlijke conceptie afwachtend beleid minder kans op een levend geborenen kind geeft dan IUI-OS.

Klinische betekenis
Vanuit deze studie is het advies om bij paren met een onverklaarde subfertiliteit en een slechte prognose op natuurlijke
zwangerschap IUI-OS aan te bieden als eerste behandeling
en niet nog zes maanden af te wachten.
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M.; van der Veen, F.; Mol, B. W.; Collaborative Effort on the Clinical Evaluation in Reproductive, M., Intrauterine insemination with
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Wanneer een vrouw zich presenteert met primaire dysmenorroe is de differentiële diagnose breed. Als er bij
het lichamelijk onderzoek een massa in de uterus wordt
gezien, dan wordt de differentiële diagnose al gerichter.
Echter soms wordt onder verdenking van bijvoorbeeld
een endometrioom een operatie-indicatie gesteld, maar
blijkt peroperatief sprake van een andere diagnose. Zo is
een ‘accessory cavitated uterine mass’ (ACUM) een diagnose die zich presenteert met klachten van primaire dysmenorroe en een massa in de uterus die op de transvaginale echo of MRI vaak niet als zodanig wordt herkend.
Aan de hand van een casus willen wij uitlichten hoe
lastig het kan zijn om tot de juiste diagnose te komen en
daarbij handreikingen bieden door middel van een overzichtelijke tabel. Betreft de massa een rudimentaire
hoorn, een (adeno-)myoom of een ACUM? Hoe onderscheidt men de verschillende cysteuze afwijkingen van
de uterus en stelt men (zonder operatie) vaker de juiste
diagnose?

Casus
Een 38-jarige vrouw presenteerde zich met een al twee jaar
bestaande kinderwens bij de gynaecoloog. In de obstetrische
voorgeschiedenis was sprake van een zwangerschapsafbreking. De patiënte had klachten van ernstige dysmenorroe
sinds menarche, dyspareunie, rugpijn, een opgeblazen
gevoel en minimale klachten van dyschezie (pijn bij defecatie). Bij lichamelijk onderzoek was sprake van een normotone bekkenbodem, een mobiele uterus en er waren geen
zwellingen palpabel. Bij transvaginale echografie werd een
dikwandige laag-echogene cysteuze laesie van 2 centimeter
in het myometrium gezien rondom de linker cornua, zonder
toegenomen vascularisatie. Er was sprake van twee normale

adnexa en ook aan de blaas en darm werden geen afwijkingen gezien.
Wegens een uitblijvende zwangerschap werd een diagnostische laparoscopie met tubatesten verricht waar enkele
kleine oppervlakkige endometriose laesies werden gezien op
het blaasperitoneum, welke werden gecoaguleerd tijdens de
laparoscopie. Beide tubae werden getest met methyleenblauw en waren vlot toe- en doorgankelijk. Er werd een
zwelling van 2 centimeter gezien rondom de linker cornua,
van onbekende origine. Na de laparoscopie werd een MRIscan verricht om de origine te achterhalen.
In eerste instantie werd in het verslag van de MRI een rudimentaire hoorn beschreven, die niet communiceerde met het
cavum uteri en hemorragische inhoud bevatte (figuur 1).
Omdat beide tubae tijdens de laparoscopie doorgankelijk
waren, werd een normaal cavum uteri verwacht, waardoor
de beelden werden gereviseerd. Bij revisie bleek toch sprake
van een uterus met twee normale cornua. De hemorragische
massa, die aanvankelijk geduid was als een accessoire hoorn
van de uterus, bleek in tweede instantie het meest passend
bij een ACUM.
Nadat de MRI-resultaten bekend waren werd een hysteroscopie verricht, waarbij een normaal cavum uteri gezien
werd, met twee normale ostia. Er werd een tweede laparoscopie verricht en de bevindingen waren conform de eerdere
laparoscopie (figuur 2A). Tijdens de operatie werd de 2 centimeter grote massa geopend en vervolgens verwijderd van
de uteruswand. Er was geen connectie met het cavum uteri,
zoals ook werd bevonden tijdens de hysteroscopie. Uit de
massa kwam chocoladebruin gekleurd visceus vocht (figuur
2B). Het bloedverlies was minimaal. Zes weken na excisie
van de cysteuze afwijking was de patiënt geheel pijnvrij. Het
pathologieverslag liet gladde spiercellen zien, endometrium
klieren en stroma, passend bij een ACUM.

Accessory and cavitated uterine mass

Figuur 1. MRI laat een cysteuze laesie aan de linkerzijde
binnen het myometrium van de uterus zien. Er is geen
communicatie tussen het cavum uteri en de cysteuze laesie.
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ACUM is een term die voor het eerst beschreven is door Acién
et al.1 Verschillende benamingen zijn hiervoor gebruikt zoals
‘juvenile or isolated cystic adenomyomas’, ‘accessory uterine
cavity’ of ‘uterus like mass’.2-4 Het betreft een zeldzame Mülleriaanse anomalie, die met name wordt gezien bij jonge
vrouwen die zich presenteren met klachten van ernstige primaire dysmenorroe en pelviene pijn. Deze klachten zijn
passend bij een brede differentiële diagnose en omdat een
ACUM relatief zeldzaam is, wordt deze diagnose snel gemist.
Een ACUM is een gesloten bolvormige massa met functioneel
endometriumweefsel, die zich over het algemeen vlakbij de
insertie van het ligamentum rotundum, in het myometrium
of in het ligamentum latum, bevindt.1,5-7 Er wordt aangeno-
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Tabel 1. De differentiële diagnose van een ACUM
ACUM

Niet-communicerende
rudimentaire hoorn

Cysteus adenomyoom

Myoom

Mülleriaanse anomalie,
waarbij een holte met functioneel endometriumweefsel
is ontstaan bij de insertie
van het ligamentum rotundum. Ontstaat mogelijk door
dysfunctie van het vrouwelijk gubernaculum.
Een geïsoleerde accessoire
afgesloten massa met
normale uterus, tubae en
ovaria. De holte is bedekt
met functioneel endometriumweefsel met klieren en
stroma, gevuld met chocoladebruin gekleurd vocht.

Mülleriaanse anomalie van
de uterus, waarbij een Mülleriaanse ductus zich
normaal ontwikkelt en de
contralaterale zijde gedeeltelijk ontwikkelt.(16)

Endometriumweefsel dat
zich buiten het cavum uteri
in het myometrium bevindt.
Dit kan zich vormen tot een
cyste van endometriumcellen, gevuld met chocoladebruin gekleurd vocht.(17)

Ontstaat door proliferatie
van myometriumcellen. Een
benigne tumor bestaand uit
spierweefsel en bindweefsel, soms cysteus.(18)

Normale uterus, tubae en
ovaria. De holte bevindt zich
onder de insertie van het
ligamentum rotundum,
binnen of buiten het myometrium (in het ligamentum
latum) zonder communicatie
met het cavum uteri.

Uterus unicornis met een
tuba en ovarium, de contralaterale tuba ontstaat vanuit
de rudimentaire hoorn en
communiceert niet met het
cavum uteri.

Normale uterus, tubae en
ovaria. Het adenomyoom
kan zich zowel in het myometrium als buiten de
uterus bevinden. Het wordt
meestal gezien binnen of
grenzend aan de junctionele
zone.

Normale uterus, tubae en
ovaria. Myomen kunnen
zich op verschillende
plekken vormen, zo zijn er
submuceuze, subsereuze en
intramurale myomen. Ook
kunnen ze gesteeld of
cysteus zijn.

Echografie en MRI- Een cysteuze massa aanbeeld
grenzend aan de uterusholte, gevuld met laag echogene inhoud, onafhankelijk
van de normale uterusholte.
Hyperintens signaal op T1
gewogen beelden. Hypointens signaal op T2 gewogen
beelden.

Bij echografie een gedeeltelijk normaal gevormd
cavum. Anatomie beste te
zien op T2-gewogen
beelden. De uterus unicornis
is gedevieerd ten opzichte
van de midline, de rudimentaire hoorn kan wel of geen
functioneel endometrium
bevatten.(10)

Bij echografie een cysteuze
structuur variërend in
grootte. Communiceert niet
met het cavum uteri.
Omringd door hypertrofisch
myometrium.(20) Op T2
gewogen beelden relatief
homogeen hypointens
signaal met kleine spots met
een hyperintens signaal.

Bij echografie een massa
met hypointens of heterogeen beeld en soms met
cysteuze delen.
Op MRI-beeld een scherp
afgrensbare massa met een
homogeen signaal.
Indien cysteuze vorm op T1
gewogen beelden hypointens en T2 gewogen beelden
hyperintens signaal.(18)

Onderscheid met ACUM:
Bij een ACUM is er sprake
van een normaal gevormd
cavum uteri, tubae en
ovaria.

Onderscheid met ACUM:
De cyste heeft geen vaste
plek waar het zich bevindt
en wordt vaak gevonden in
combinatie met adenomyose
spots en zeer zelden als een
unieke centrale holte.

Wel of geen functionerend
endometrium epitheel in het
cavum. Een niet- communicerende rudimentaire hoorn
met functioneel endometriumweefsel kan klinisch pelviene pijnklachten veroorzaken.(10)

Cyste in het myometrium
omringd door endometriumklieren en stroma, vaak in
combinatie met adenomyose
spots.(20)

Pathofysiologie

Definitie

Anatomie

Pathologie

Functionerend endometrium
epitheel van het cavum,
soms met endometrium
stroma en omringd door
gladde spiercellen. Een typische organisatie van gladde
spiercellen rondom ectopisch endometrium.

Een geïsoleerde holte met
Een vorm van focale adenodaaraan vast een tuba, die
myose.
niet communiceert met het
daadwerkelijke cavum uteri.

men dat dit ontstaat door een dysfunctie van het vrouwelijke
gubernaculum, een embryonale structuur, van belang in de
Mülleriaanse ontwikkeling, die zich in een normale situatie
ontwikkelt tot het ligamentum rotundum.8 Dysfunctie kan
leiden tot persistentie of duplicatie van de ductus paramesonefricus die vervolgens een accessoire holte vormt. Een

Goedaardige tumor uitgaande van het myometrium. De cysteuze variant
bevat sereus vocht.(19)

Onderscheid met ACUM:
Indien cysteus is het signaal
van een myoom op MRIbeelden tegenovergesteld
ten opzichte van een ACUM.
Scherp afgrensbare bolvormige tumor van myometriumcellen, met of zonder
degeneratie.(19)

ACUM bevindt zich dan ook in het insertiegebied of pad van
het ligamentum rotundum. De genitalia interna zijn bij een
ACUM verder niet afwijkend.9 Pathologen beschrijven dat de
holte bestaat uit functioneel endometrium omringd door
glad spierweefsel en gevuld met chocoladebruin gekleurd
vocht.1,7
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Figuur 2. (A) Laparoscopie toont een nodulaire laesie aan de linkerzijde van de uterus.
(B) Chocoladebruin gekleurd vocht komt vrij bij het openen van de massa.

Acién et al.7 beschrijft de volgende criteria die worden
gebruikt om een ACUM te kunnen diagnosticeren: een geïsoleerde accessoire holte in het myometrium (1), in de aanwezigheid van een normale uterus, tubae en ovaria (2). Deze
massa is geëxcideerd (3) en pathologisch onderzoek toont
een accessoire holte gevuld met chocoladebruin gekleurde
vloeistof (4) en is bedekt met functioneel endometriumweefsel met klieren en stroma (5). Indien een hysterectomie is
verricht, dient er geen sprake te zijn van adenomyosis, al
kunnen er kleine foci van adenomyosis zijn die grenzen aan
de accessoire holte (6). Middels pathologisch onderzoek kan
de diagnose met zekerheid worden vastgesteld.
Sinds Acién et al.1 voor het eerst de term ACUM beschreef,
zijn er in 10 jaar tijd 27 casussen beschreven in de literatuur,
waarvan 19 casussen in de laatste twee jaar. Wat werd
gedacht een zeldzame bevinding te zijn, wordt nu vaker
beschreven onder vrouwen in de reproductieve fase van hun
leven. Om een ACUM te diagnosticeren en de patiënt op de
juiste manier te behandelen, moet men bewust zijn van het
bestaan, zodat onnodig lijden kan worden voorkomen.

Differentiële diagnose
De differentiële diagnose van een ACUM is erg uitgebreid,
zoals uterus anomalieën, cysteuze adenomyomen, ovariële
endometriomen en degenererende leimyomen. Echter, er zijn
cruciale verschillen tussen deze bevindingen en een ACUM.
De niet-communicerende rudimentaire hoorn van de uterus of
een unilateraal gevormde uterus heeft geen normaal gevormd
cavum uteri, wat bij een ACUM wel het geval is.10 Daarnaast
wordt bij een ACUM geen aanlegstoornis van de nieren
beschreven, in tegenstelling tot uterus anomalieën, waarbij dit
wel kan worden gediagnosticeerd. In de classificatie voor
uterus anomalieën van de ESHRE/ESGE is het cavum uteri
anatomisch afwijkend.11 Er is bij een ACUM dus geen sprake
van een uterus anomalie, waardoor het niet past binnen de
huidige classificatie van uterus anomalieën.
Een cysteus adenomyoom heeft eveneens verschillen zoals de
locatie, klinische presentatie en pathologische bevindingen.
Een cysteus adenomyoom wordt vaak gevonden in combinatie
met andere adenomyotische laesies in de uterus en heeft geen
systematische of preferentiële topografie, hoewel het meestal
wordt gezien binnen of grenzend aan de junctionele zone.12,13
Het wordt meestal gevonden als meerdere kleine gebieden,
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verspreid in adenomyotische laesies en zeer zelden als een
solitaire holte. Bij pathologisch onderzoek bestaat een cysteus
adenomyoom uit endometriumklieren omgeven door stroma
en gladde spiercellen, echter ontbreekt de typische organisatie
van de gladde spiercellen rondom ectopisch endometrium,
vergelijkbaar met de opbouw van een normale uterus.14
Een endometrioom dichtbij het ligamentum latum kan ook in
de differentiële diagnose worden meegenomen, echter zal
deze zich in het ovarium bevinden en hierin dus te onderscheiden zijn van een ACUM. Ten slotte presenteren leiomyomen zich niet met primaire dysmenorroe en zijn meestal niet
cysteus.15
In de bijgevoegde tabel geven wij een overzicht van de differentiële diagnose van een ACUM, om een handreiking te
bieden aan ieder die onderscheidt dient te maken ten aanzien
van een pijnlijke cysteuze massa in de uterus.

Diagnostiek
De beste manier om een ACUM te diagnosticeren voorafgaand aan de behandeling is middels een MRI. Bij het lichamelijk onderzoek is een massa als deze niet altijd palpabel
en bij transvaginale echoscopie wordt de diagnose van een
ACUM gemakkelijk gemist. Het is namelijk lastiger om
middels echografie de relatie van de massa tot de omliggende structuren vast te stellen en daarbij te kunnen differentiëren tussen de verschillende differentiële diagnosen. Het
is belangrijk om beducht te zijn op een ACUM bij therapieresistente ernstige primaire dysmenorroe in de aanwezigheid
van een cysteuze laesie.

Behandeling
De pijn is gelokaliseerd aan de ipsilaterale kant van een
ACUM en neemt toe gedurende de menstruatie. Dit wordt
veroorzaakt doordat functioneel endometriumweefsel zorgt
voor afscheiding van bloed, wat druk geeft op de uteruswand en pijn veroorzaakt. De klachten zijn grotendeels resistent voor pijnstilling middels bijvoorbeeld NSAIDs. Onderdrukking van de cyclus middels orale anticonceptiva (continu
gebruik), progestagenen of GnRH agonisten geven verlichting, echter wanneer dit wordt gestopt en de menstruele
cyclus weer herstelt, komen de klachten terug.7,14
Excisie van de massa middels laparoscopie is de enige
behandeling om blijvend van de klachten af te komen.
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Conclusie
Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze onder
gediagnosticeerde afwijking. Wanneer het adequaat wordt
herkend, is de behandeling middels excisie in toto niet erg
complex en in principe mogelijk zonder de uterus ernstig te
beschadigen dan wel het cavum te openen. Chirurgische
resectie lijkt derhalve geen contra-indicatie voor een toekomstige zwangerschap te zijn (risico’s conform een myomectomie).9 Op deze manier zijn de ernstige pijnklachten die veroorzaakt worden door een ACUM goed te verhelpen.
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Samenvatting
Accessory and cavitated uterine mass (ACUM) is een zeldzame Mülleriaanse anomalie, dat met name wordt gezien
bij jonge vrouwen die zich presenteren met klachten van
ernstige primaire dysmenorroe en pelviene pijn. Wij
beschrijven een casus van een 38-jarige vrouw die zich
presenteert met een ACUM. De patiënte onderging een
MRI om de ACUM te diagnosticeren met daaropvolgend
een therapeutische laparoscopie. ACUM is een relatief
zeldzame entiteit en vereist een getraind oog om het te
diagnosticeren. Wij geven een overzicht van de differentiële diagnose van een ACUM, om een handreiking te
bieden aan ieder die onderscheidt dient te maken ten
aanzien van een pijnlijke cysteuze massa in de uterus.

Müllerian anomaly, mostly seen in young females, presenting with complaints of severe dysmenorrhea and
pelvic pain. We report a case of a 38-year old women
presenting with an ACUM. The patient underwent MRI to
diagnose the ACUM and subsequently underwent a therapeutic laparoscopy. ACUM is a relatively rare entity and
requires a well-trained eye to diagnose. We provide an
oversight of the differential diagnosis of an ACUM, to distinguish between the different possible origins of a
painful cystic mass in the uterus.

Trefwoorden
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Secundair herstel van dehiscente episiotomie
en perineumruptuur, een case-serie
drs. A.C.M. Kluivers anios Gynaecologie en Verloskunde
dr. J.W. de Leeuw gynaecoloog
Beiden Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Wonddehiscentie komt voor tot in 13,5% van de primair
gehechte perineumwonden na een vaginale partus.
Resultaten van secundair sluiten van deze wonden zijn
veelbelovend en eerder onderzoek toont dat vrouwen
hier vaak de voorkeur aan geven boven afwachten. Een
case-serie van vrouwen die secundair sluiten van een
dehiscent letsel in ons ziekenhuis ondergingen, wordt
gepresenteerd.
Als gevolg van vaginale partus komen rupturen van labia,
perineum en vagina, eventueel met een episiotomie voor tot
in tot 85% van de primipara.1,2 Perineumletsels kunnen
zowel op korte als langere termijn nadelige gevolgen voor
vrouwen opleveren. Dit betreft met name pijn en dyspareunie, maar in geval van derde- of vierdegraads rupturen kan
ook incontinentie voor ontlasting optreden.3 Deze gevolgen
kunnen een grote invloed hebben op de band tussen moeder
en kind en het geven van borstvoeding direct na de bevalling, maar ook van invloed zijn op het dagelijks leven en seksuele activiteit op langere termijn.3
Episiotomieën en rupturen van het baringskanaal worden
doorgaans gehecht om de anatomie en functie van het perineum en vagina te herstellen. Soms wordt ervoor gekozen
om kleinere rupturen niet primair te hechten wanneer de
anatomie ook zonder hechten mogelijk goed kan herstellen.
Wonddehiscentie is een complicatie die tot in 13,5% van alle
gehechte perineumletsels wordt gemeld.1 Dehiscentie kán
veroorzaakt worden door een infectie, maar gaat niet altijd
gepaard met tekenen van infectie. Risicofactoren voor wonddehiscentie zijn onder andere pre-existente diabetes, roken
en obesitas. Mogelijk spelen ook hechttechniek en hechtmateriaal een rol.4
Er is beperkt onderzoek naar het secundair hechten van episiotomieën en perineumrupturen gedaan. De behandeling
van wonddehiscentie van het perineum is dan ook met name
gebaseerd op traditie en ervaring.5,6 Traditioneel, en vaak
nog steeds, wordt het spontane herstel van een opengevallen
perineumwond afgewacht en de wond in de tussentijd
schoongehouden middels spoelen of sodabaden.7 Dit vergt
veel geduld en discipline en gaat vaak gepaard met veel pijn.
Recent onderzoek laat zien dat vrouwen een voorkeur
hebben voor secundair sluiten als behandeloptie en dat dit
een positief effect heeft op de duur van de wondgenezing,
dyspareunie en pijn in het algemeen.6,8
In Nederland worden de meeste vrouwen in de eerste weken
van het kraambed door onafhankelijke verloskundigen en
kraamverzorgenden begeleid. Hierdoor verloopt de periode
van wondgenezing vaak buiten het aandachtsveld van klinisch werkende hulpverleners. Of in gevallen van een
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gecompliceerde wondgenezing altijd contact opgenomen
wordt met de primaire hulpverlener of kliniek waar deze
behandeling plaatsvond is niet duidelijk. Echter, onze ervaring van de afgelopen periode is, dat vrouwen vaak niet verwezen worden naar de tweede lijn, of dat na verwijzing het
eerder beschreven afwachtende beleid wordt gevoerd.
Het idee voor dit artikel is ontstaan naar aanleiding van
regelmatige (niet zozeer frequente) presentatie van patiënten
met een dehiscente episiotomie en de wens om deze naar
tevredenheid te behandelen. Wij vragen aandacht voor de
mogelijkheid om in het kraambed opengevallen perineumwonden wél secundair te sluiten ter verbetering van de kwaliteit van leven van de kraamvrouw en jonge moeder. Twee
casussen worden uitgebreid besproken en een case-serie
van zeventien patiënten bij wie hun dehiscente ruptuur of
episiotomie secundair werd gesloten.

Methode
Vrouwen met een dehiscente episiotomie of perineumruptuur die secundair gesloten werd in het Ikazia Ziekenhuis in
Rotterdam tussen januari 2018 en juli 2021 werden ingelicht
over het feit dat dit geen vaststaande behandeling was in
Nederland, maar in het Verenigd Koninkrijk al was beschreven. Tegelijkertijd werd gevraagd of zij bezwaar hadden om
de resultaten van de ingreep in een kleine database op te
slaan om deze te kunnen monitoren. Geen van de geïncludeerde vrouwen had hier bezwaar tegen. Beide vrouwen
Tabel 1. Patiëntkarakteristieken
Nr

BMI

Roken

Diabetes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Maternale
leeftijd
29
27
29
30
20
32
21
32
30
26

31
21
19
29
24
22
28
23
36
22

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

11
12
13
14
15
16
17
18
19

27
33
28
33
31
29
32
35
30

28
22
24
31
37
29
20
31
29

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Gestopt 1e trimester
Gestopt 1e trimester
Gestopt vóór zwangerschap
Nee
Nee
Gestopt 1e trimester
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Tabel 2. Obstetrische gegevens
Nr

Gravida

Para

Amenorrhoe Vacuum

Episiotomie

Graad

Geboortegewicht

Primaire
sluiter

Infectie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
?
1
1
2

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
?
0
0
0

41+3
39+5
40+0
37+0
41+0
38+0
38+2
41+3
39+5
40+6
?
40+4
40+2
41+4

Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
ja
Nee
Ja
Nee
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja

3060
3560
3525
2935
3200
2760
3385
3220
2705
3255
3595
3550
3845
3270

2e lijn
1e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
1e lijn
2e lijn

15
16
17
18
19

1
1
1
1
2

0
0
0
0
0

33+2
40+5
39+3
38+2
39+5

nee
ja
Nee
Ja
ja

Ja
Ja
Ja
Ja
ja

2
2
2
2
2
Vaginawand
links en
rechts
3a
-

2180
3175
3295
3560
3126

2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn
2e lijn

wiens beloop uitgebreid is beschreven hebben schriftelijk
toestemming gegeven voor het gebruik van hun casus en de
foto’s in dit artikel. De dataverzameling en -analyse is verricht met behulp van Excel 16.29.1.

Case-serie
In de periode januari 2018 en juli 2021 ondergingen negentien vrouwen in het Ikazia Ziekenhuis secundair herstel van
een episiotomie of perineumruptuur. De relevante patiëntkarakteristieken en obstetrische gegevens zijn weergegeven in
tabel 1 en 2.
De vrouwen waren gemiddeld 29 jaar, vier vrouwen rookten
voor de zwangerschap en zijn hier vóór de zwangerschap of
in het eerste trimester mee gestopt. Geen van de vrouwen
was bekend met diabetes (tabel 1). Alle vrouwen waren á
terme bevallen (37-41 +4 weken) van kinderen met een
geboortegewicht variërend van 2180 gram tot 3845 gram
(mediaan 3263 gram). Zeventien van de negentien vrouwen
waren primipara. De voornaamste klacht was pijn met als
belangrijkste hulpvraag een behandeling, anders dan een
expectatief beleid. Tevens speelde er zorgen ten aanzien van
het anatomische eindresultaat en zagen de meeste patiënten
erg op tegen het lange beloop van een expectatief beleid.
Het secundair herstel vond gemiddeld tien dagen postpartum plaats (spreiding van 5-19 dagen). Vier patiënten waren
bevallen en primair gehecht in de eerste lijn. Zestien
vrouwen ondergingen een secundair herstel na een episiotomie, waarvan er tien geplaatst waren bij een vacuümextractie. Eén patiënte werd voorafgaand aan het secundair herstel
behandeld met een orale antibioticakuur (tabel 2).
Alle patiënten konden uiterlijk de volgende dag na het secundair herstel het ziekenhuis in goede conditie verlaten. Twee
patiënten werden na het secundair herstel van hun episiotomie opnieuw geopereerd in verband met de ontwikkeling

Antibiotica

Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

Termijn
hechten
(dagen)
16
6
11
13
15
11
9
19
6
15
5
12
6
5

Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

11
5
7
10
15

Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
nee
Nee
Nee

van fibrose en littekenweefsel, 126 respectievelijk 228 dagen
na het secundair herstel van de perineumwond. De patiënten beschrijven over het algemeen de eerste twee tot drie
dagen na het secundair sluiten een toename van de pijnklachten, waarna dit snel verbetert en de pijnklachten
binnen één tot twee weken verdwijnen.

Techniek
Bij alle vrouwen werd bij poliklinische intake beoordeeld of
de wond schoon genoeg was voor secundair herstel naar het
oordeel van een behandelend gynaecoloog of ouderejaars
aios. Hierbij waren de belangrijkste criteria geen pusuitvloed
uit de wond en slechts minimale tekenen van infectie in de
vorm van roodheid of beslag op de wond. Wanneer dit niet
het geval was, werden instructies gegeven voor adequaat
wondtoilet door patiënte en/of haar partner, eventueel door
kraamzorg of thuiszorg. In die gevallen waarbij mictie ten
gevolge van de openvallen ruptuur of episiotomie te pijnlijk
was, werd een verblijfskatheter geplaatst.
Wanneer de wond schoon genoeg was bevonden, werd het
secundair herstel uitgevoerd. Aangezien het om relatief grote
wonden (tweedegraads rupturen en episiotomieën) ging, werd
dit steeds in de operatiekamers van ons ziekenhuis uitgevoerd
onder antibiotische profylaxe met cefazoline en metronidazol.
Allereerst werden de wondranden van het vaginaepitheel
‘angefrisht’ zodat er weer vitale wondranden ontstonden.
Hierna werd de wondbodem van het vaginale deel genettoyeerd met eventueel voorzichtige excisie van geïndureerd
weefsel. Hierna werd de wondbodem van het perineale deel
van de wond genettoyeerd. Hierbij kon soms worden volstaan met het uitschrapen van de wond met het chirurgisch
mes tot er weer vitaal weefsel werd bereikt, maar bij een
langer interval tussen primair en secundair herstel moest
vaak niet vitaal weefsel geëxcideerd worden tot vitaal
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weefsel bereikt werd. Als laatste werden de perineale wondranden geëxcideerd. Aangezien het om een secundair
herstel ging met een mogelijk verhoogd risico op infectie
werden alle lagen met separaat geknoopte hechtingen
gehecht. Het vaginale deel met Vicryl 2-0, de diepere spierlaag met Vicryl 0. Subcutis werd met Vicryl 2-0 gesloten en
de huid met separaat geknoopte Monocryl 3-0. Postoperatieve pijnstilling werd verzorgd met Paracetamol, Diclofenac
en zo nodig Tramadol. Heel zelden was in de eerste uren na
de ingreep pijnstilling met Oxycodon noodzakelijk.

Casus mevrouw X (secundair herstel episiotomie)
Mevrouw X presenteerde zich acht dagen postpartum met
een dehiscente episiotomie nadat zij middels een vacuümextractie met episiotomie bij een amenorroe van 38 weken en
2 dagen elders bevallen was van haar eerste kind met een
geboortegewicht van 3560 gram. Elders was vijf dagen postpartum de opengevallen episiotomie beoordeeld. De introïtus vaginae werd geapproximeerd middels één adaptatiehechting en er werd gestart met Augmentin oraal in verband
met een ontstoken wondbed, waarna afwachtend beleid.
Door de verloskundige praktijk die de kraambedcontroles
uitvoerde werd zij drie dagen later voor een tweede opinie
verwezen naar ons ziekenhuis.
Zij presenteerde zich op de achtste dag postpartum in onze
polikliniek met pijn als hoofdklacht die normaal zitten en
liggen ernstig hinderde. Mictie gaf ook veel pijn ter plaatse
van de dehiscente episiotomie. Er werd een dehiscente episiotomie gezien die over het gehele wondbed openlag, met de
adaptatiehechting (inmiddels los) in situ. Tevens werd er, met
name vaginaal, veel beslag gezien (afbeelding 1a). In verband
met de pijn die mictie ernstig bemoeilijkte werd een verblijfskatheter geplaatst. Mevrouw werd geïnstrueerd om thuis
meerdere malen per dag goed te spoelen onder de douche.
Tien dagen postpartum onderging mevrouw X secundair
herstel van haar episiotomie (afbeelding 1b). Het herstel
werd uitgevoerd volgens de eerder beschreven techniek.
Elf dagen na het secundair herstel werd bij eerste controle
een goed genezend perineum gezien dat veel minder pijnlijk
was (afbeelding 1c). Bij controle zes weken postpartum was
het litteken nog wat gevoelig maar werd strakke kleding
goed verdragen en kon mevrouw X normaal zitten en bleek
de episiotomie vrijwel volledig genezen.

Casus mevrouw Y (secundair herstel ruptuur)
Mevrouw Y presenteerde zich vijf dagen postpartum met een
dehiscente tweedegraads perineumruptuur na een ongecompliceerde thuispartus bij een amenorroe van 40 weken. Het
geboortegewicht van het kind was 3845 gram. De ruptuur
was primair met separate hechtingen gehecht. Zij presenteerde zich met matige pijnklachten. Er was een dehiscente
perineumwond zichtbaar met beslag op de wondbodem en
alleen nog resten van de hechtingen in situ zonder functie
(afbeelding 2a).
Zeven dagen postpartum onderging zij een secundair herstel
van de tweedegraads ruptuur (afbeelding 2b). Zes dagen na
het secundair herstel werd mevrouw Y teruggezien op de
polikliniek. De pijn was volledig verdwenen en bij inspectie
van het perineum werd goed herstel van de ruptuur gezien
met een klein verschil in niveau van beide wondranden
(afbeelding 2c).

Discussie
Secundair herstel van opengevallen perineumwonden in de
eerste weken van het kraambed is een optie waar in Nederland relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, maar wat
een goede mogelijkheid is om een vlotter herstel te bereiken.
Inherent aan het vaker optreden van perineumletsel, accidenteel of iatrogeen, zijn primipariteit en kunstverlossingen
met gebruik van mediolaterale episiotomie.1
In een kleine gerandomiseerde trial waarin 34 patiënten
werden geïncludeerd bleek bij vergelijk twee weken postpartum, dat vrouwen die een secundair herstel ondergingen
betere wondgenezing en minder pijnklachten vertoonden.
Zes tot acht weken postpartum was er geen duidelijk verschil meer tussen beide groepen qua wondgenezing. Drie
maanden postpartum waren vrouwen die secundair herstel
hadden ondergaan meer tevreden en keken zij beter terug
op hun partus en kraamtijd.9
Dudley et al hebben onderzoek gedaan naar de visie van
patiënten op perineale wonddehiscentie (zowel ruptuur als
episiotomie) en eventueel secundair herstel hiervan.5 Patiënten werden ondervraagd over hun ervaringen op gebied van
fysieke, psychosociale en seksuele impact en tevredenheid
over de wondgenezing. Op het gebied van fysieke impact
omschreven patiënten met name pijn en hoe dit hun dagelijkse activiteiten hinderde. Tevens werd de angst voor het
ontwikkelen van een infectie in combinatie met de dehiscen-

Afbeelding 1. Mevrouw X, secundair herstel episiotomie

A
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B

C

A: A
 cht dagen postpartum,
dehiscente episiotomie met
losgelaten adaptatiehechting in
situ.
B: R
 esultaat na secundair herstel
(tien dagen postpartum).
C: R
 esultaat elf dagen na secundair
herstel.
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Afbeelding 2. Mevrouw Y, secundair herstel ruptuur

A: V
 ijf dagen postpartum, dehiscente tweede graads ruptuur met
resten van hechtdraad.
B: R
 esultaat na secundair herstel
(zeven dagen postpartum).
C: Resultaat zes dagen na secundair
herstel, stukje hechtdraad nog
zichtbaar, minimaal niveauverschil van perineum.

A

tie als belastend aangemerkt en beïnvloedde dit het gedrag
van de kraamvrouw. Regelmatig werd een gevoel van falen,
schuldgevoel en veranderd zelfbeeld gemeld. Opvallend was
dat vrouwen vaak zelf een sterke voorkeur hadden voor een
operatief herstel in plaats van het wachten op secundaire
genezing.
Een retrospectieve case-series van 72 patiënten die over een
periode van dertien jaar (2006-2019) een secundair herstel
van een dehiscente perineumwond hadden ondergaan toont
ook snellere wondgenezing bij operatief herstel ten opzichte
van een afwachtend beleid.10
Wij hopen dat meer bewustwording ertoe leidt dat secundair
herstel in toenemende mate wordt aangeboden, om
daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren op zowel
fysiek als psychosociaal gebied. Hierbij zou het traditionele,
afwachtende beleid bij perineale wonddehiscentie meer naar
de achtergrond kunnen verdwijnen. Beter implementeerbaar
zouden duidelijke afspraken ten aanzien van het beoordelen
van perineale wonden postpartum zijn. Hierbij zou in geval
van dehiscentie standaard overleg moeten plaatsvinden met
de primaire behandelaar van de episiotomie of ruptuur en
eventueel met de tweede lijn. Deze afspraken zouden eenvoudig toegepast kunnen worden in de verloskundige organisatie zoals deze in Nederland bestaat. In de toekomst
bestaat ruimte om met behulp van prospectief onderzoek
beter te kijken naar verschillen in hechttechniek en hechtmateriaal om het secundair sluiten te optimaliseren. Bovendien
zou prospectief, kwalitatief onderzoek kunnen worden
gedaan naar de kwaliteit van leven na secundair sluiten op
langere termijn (>3 weken).
Recent onderzoek dat het secundair herstel van obstetrisch
anale sfincter letsel (derde- en vierdegraads rupturen) heeft
geëvalueerd laat ook bevredigende resultaten zien in lijn met
de resultaten van het secundair herstel van kleinere rupturen, zodat ook bij een opengevallen derde- of vierdegraads
ruptuur secundair herstel overwogen kan worden.11

Conclusie

B

C

ten aanzien van verschillende behandelopties bij dehiscentie
van een ruptuur of episiotomie is wenselijk. Hierbij is een
adequate follow-up van wondheling na primair sluiten noodzakelijk om patiënten goed te kunnen verwijzen en behandelen.
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Ondanks het feit dat uitgebreid wetenschappelijk bewijs ontbreekt, laat het beperkte beschikbare bewijs zien dat secundair herstel van rupturen en episiotomieën een positief effect
heeft op pijn en wondgenezing. Verder wordt ook een positief effect op psychosociaal gebied bereikt. Meer bekendheid
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Summary
Up to 13.5% of all sutured perineal wounds develop dehiscence. Watchful waiting is current practice. Available
research shows that secondary repair as a treatment
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veel actiever het perineum te controleren in het kraambed
ondersteun ik van harte. Perineumletsel en bekkenbodemschade na de partus in het algemeen behoeven nog veel meer
aandacht. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat de verschillende hulpverleners hier laagdrempelig contact over hebben.
Wellicht is goed om lokaal afspraken te maken voor een
gestandaardiseerde beoordeling en overleg. Ook op de
langere termijn is awareness voor bekkenbodemschade
essentieel, te beginnen bij de nacontrole. Het recente proefschrift van collega Speksnijder onderstreept dit.3 Het stuk initieert kansen ter verbetering van de zorg: wat is de prevalentie van perineale klachten en wondgenezing post partum, hoe
is de analyse naar risicofactoren voor dehiscentie van perineumletsel en de hechttechniek te verbeteren? Is de scholing
optimaal? Welke verbeterpunten liggen hier?4 Voor een concreet vervolg is het goed om met elkaar een prospectieve
analyse met een langere follow-up op te zetten ter verbetering
van de uitkomsten voor de kwaliteit van leven van de individuele kraamvrouw als ook ter preventie van chronificatie pijn
met vermindering van maatschappelijke kosten.

Referenties
Zie pagina 179.
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In het artikel van Kluivers en De Leeuw wordt een case-serie
gepresenteerd van secundair herstelde post partum perineum
dehiscenties. Zij laten zien dat secundair herstel een goede
optie kan zijn zowel voor het herstel als voor de psychosociale aspecten.1 Van oudsher is het minder gebruikelijk om een
wond secundair te sluiten. Kluivers en De Leeuw brengen het
secundair sluiten van post partum perineumletsel onder de
aandacht in het kader van het verbeteren van de kwaliteit
van leven van de kraamvrouw en mogelijk positieve effecten
op de langere termijn. Post partum perineumletsels en episiotomieën komen zeer frequent voor en hebben veel impact.
De voornaamste klachten zijn pijn en dyspareunie. Het goed
behandelen is erg belangrijk voor de kwaliteit van leven van
de kraamvrouw als ook ter voorkoming van chronische pijn
met alle gevolgen van dien. Dit kan leiden tot vele consultaties en uiteindelijk werkverzuim.2 Kluivers en De Leeuw
beschrijven dat de dehiscentie van postpartum perineumletsel vaak voorkomt. Secundair herstel kan een goede optie
zijn. Zij geven kaders op welke wijze dit kan plaatsvinden.
Deze case-serie laat op korte termijn een afname van pijn en
meer tevredenheid zien. Echter, een langere follow-up met
een brede evaluatie inclusief de effecten op seksualiteit is
mijn inziens van belang. Het pleidooi dat zij houden om nog

com

Commentaar op ‘Secundair herstel van
dehiscente episiotomie en perineumruptuur, een case-serie’
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Trefwoorden
episiotomie, ruptuur, wonddehiscentie, secundair herstel

option is preferred by patients and has promising
outcome. This case series shows results of secondary
repair of perineal wounds in a Dutch secondary care hospital. Women who underwent secondary repair of perineal wounds between January 2018 and March 2021 in a
Dutch hospital were included. Nineteen women, of whom
seventeen were primiparous, were enrolled. Sixteen
women developed wound dehiscence after mediolateral
episiotomy. Secondary repair was on average performed
ten days postpartum. Treatment of perineal wound dehiscence has a positive effect on pain and time of healing.
Adequate follow-up for timely recognition of perineal
wound dehiscence gives the possibility for eventual secondary repair.
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Samenvatting
Tot 13,5% van alle gehechte perineale wonden ontwikkelt
dehiscentie. Afwachtend beleid is gebruikelijk. Beschikbaar onderzoek toont aan dat secundair herstel als
behandeloptie veelbelovende resultaten en de voorkeur
van patiënten heeft. Deze case-serie toont de het beloop
en de resultaten van secundair herstelde perineale
wonden in een Nederlands tweedelijns centrum tussen
januari 2018 en maart 2021. Negentien vrouwen werden
geïncludeerd, van wie zeventien primipara. Zestien
vrouwen hadden een episiotomie die dehiscentie vertoonde. Secundair herstel werd gemiddeld tien dagen
postpartum verricht. De behandeling van perineale wonddehiscentie had een positief effect op pijn en wondgenezing. Een adequate follow-up om perineale wonddehiscentie tijdig te herkennen en meer bekendheid van
behandelopties te genereren is nodig. .
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De leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen is na
ruim vijf jaar toe aan herziening. In deze periode zijn er
veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en blijft het
een relevant en actueel onderwerp. Uit onze enquête, die
beantwoord is door bijna zeshonderd verloskundig zorgverleners in Nederland, blijkt dat het zorgvragen zijn,
waarover de meningen sterk uiteenlopen. Een deel van de
verloskundige zorgverleners heeft hier weinig moeite
mee, terwijl het bij een ander deel op veel weerstand
stuit. Verschillende thema’s zoals aandacht voor de ervaring van de zorgverlener, juridische aspecten en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en met de kinderarts komen in deze enquête als aandachtspunten naar
voren en dienen als basis voor de herziening.

Introductie
In 2015 is de multidisciplinaire leidraad Verloskundige zorg
buiten richtlijnen (hierna: de leidraad) verschenen, voorvloeiend uit een samenwerking tussen de KNOV en de NVOG.1 De
aanleiding was een toename van verzoeken voor zorgverlening buiten de richtlijnen, waarbij er geen landelijke adviezen
waren die als ondersteuning konden dienen. Bovendien zijn er
in 2013 enkele tuchtzaken geweest, gericht tegen verloskundigen die zwangere vrouwen begeleid hebben bij een thuisbevalling bij een medische indicatie.2 Het Tuchtcollege concludeerde onder andere dat een leidraad of richtlijn voor het
omgaan met deze verzoeken ontbrak en dat er een noodzaak
was voor het ontwikkelen hiervan.3
De huidige leidraad geeft adviezen over de communicatieve,
juridische en praktische aspecten van verzoeken buiten de
richtlijnen aan de hand van een stappenplan. Omdat deze verzoeken zeer divers kunnen zijn en de lokale afspraken met
betrekking tot samenwerking en verantwoordelijkheden
kunnen verschillen, werd destijds geadviseerd om op basis
van de leidraad een lokale richtlijn binnen het verloskundig
samenwerkingsverband (VSV) te maken. Daarnaast is een
multidisciplinaire scholing over de leidraad aangeboden.
Hiervan is in een twintigtal trainingen door bijna 200 gynaecologen en verloskundigen, afkomstig uit 56 VSV’s, gebruik
gemaakt. Na ruim vijf jaar is de leidraad aan herziening toe.
Hiertoe heeft de commissie Gynaecoloog en Maatschappij en
enkele bij dit onderwerp betrokken verloskundigen via een
landelijke enquête de ervaringen, knelpunten en verbetermogelijkheden bij het gebruik van de leidraad in de dagelijkse
praktijk in kaart gebracht.

Methode
Het doel van de enquête was het in kaart brengen van de
implementatie en het gebruik van de leidraad in Nederland,
om die vervolgens mede te gebruiken als input voor de herziening van de leidraad. Gezien de uitgebreidheid van de enquête
is het niet mogelijk om alle resultaten in één artikel weer te
geven. Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten en
opmerkingen over het gebruik van de leidraad, en de aanbevelingen voor herziening.
We hebben een enquête opgesteld en deze verspreid onder de
leden van de NVOG (1001 gynaecologen en 427 aios), de KNOV
(2463 eerstelijns- en 469 tweede-/derdelijnsverloskundigen)
en de werkgroep Klinische Verloskunde van de NVOG (329 klinisch verloskundigen/gynaecologen/aios). De enquête is verstuurd naar de werkgroep, om ook de klinisch verloskundigen
te kunnen bereiken die geen lid zijn van de KNOV. Obstetrieverpleegkundigen zijn niet meegenomen in deze enquête,
omdat ze in het algemeen niet of nauwelijks betrokken zijn bij
de besluitvorming rondom verzoeken buiten de richtlijnen.
De enquête is digitaal verspreid in een aparte mailing voor de
NVOG-leden en via de nieuwsbrief van de KNOV in de periode
23-08-2019 tot en met 14-12-2019 met gebruik van SurveyMonkey. De enquête was ingedeeld in zes onderdelen met vragen
die op die onderdelen aansloten (figuur 1). De resultaten zijn
gecategoriseerd en kwantitatief geanalyseerd. Daarnaast was
er in de enquête bij veel vragen ruimte voor ‘opmerkingen’ of
‘toelichting’. De antwoorden in de vrije tekst werden per vraag
bekeken om te beoordelen of hier nog relevante informatie uit
naar voren kwam. Vervolgens zijn deze antwoorden ondergebracht in thema’s, die naar inzicht van de auteurs werden
gecategoriseerd. De ruwe data afkomstig uit SurveyMonkey
zijn verwerkt en gecodeerd in Excel, waarna de analyses zijn

Onderdelen van de enquête:
1. baselinegegevens,
2. het gebruik van de leidraad,
3. de implementatie van de leidraad in het VSV,
4. in de praktijk/het gesprek met zwangere vrouwen over
zorgvragen,
5. overige aspecten van het gebruik,
6. weerstanden en knelpunten.
Figuur 1. Onderdelen van de enquête
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verricht in SPSS-versie 26 (IBM, Armonk, NY). Een baseline
tabel werd opgesteld op basis van de algemene gegevens. De
antwoorden per vraag/variabele werden getoetst middels de
Chi-kwadraattoets voor onafhankelijkheid met een significantieniveau (alfa) van 0,05 en Bonferroni-correctie.

Tabel 2. Doel van het gesprek, naar beroep
Beroep
Gynaecoloog

Resultaten kwantitatief
De enquête is door 576 verloskundig actieve zorgverleners
ingevuld (respons van 12,3 procent). De belangrijkste groepen
respondenten zijn de verloskundigen uit de eerste lijn en de
gynaecologen, van wie het merendeel meer dan tien jaar in de
verloskunde actief is.
Tabel 1. Baseline gegevens
Beroep

Leeftijd

Aantal jaar werkervaring

N

%

Verloskundige 1e lijn

223

38,7

Verloskundige 2e/3e
lijn

69

12,0

Aios

28

4,9

Gynaecoloog

177

30,7

Onbekend
(niet ingevuld)

79

13,7

87

15,1

30-39 jaar

<30 jaar

180

31,3

40-49 jaar

156

27,1

50-59 jaar

121

21,0

>60 jaar

32

5,6

<5 jaar

88

15,3

5-10 jaar

108

18,8

10-20 jaar

219

38,0

20-30 jaar

120

20,8

41

7,1

507

88,0

69

12,0

>30 jaar
Geslacht

Vrouw
Man

Gebruik van de leidraad en implementatie
Van de respondenten kent 97 procent de leidraad. In alle
beroepsgroepen gebruikt meer dan 50 procent van de zorgverleners hem. De leidraad is geïmplementeerd binnen het VSV
in 39,7 procent (volgens de eerste lijn) tot 47,9 procent
(volgens de tweede en derde lijn). De voornaamste redenen
voor het (nog) niet implementeren van de leidraad zijn ‘nog
niet aan toe gekomen’ en ‘weet ik niet’.
Gesprek over zorgvragen buiten richtlijnen (tabel 2)
Meer dan 99 procent van alle zorgverleners die de enquête
hebben ingevuld, gaat het gesprek over zorgvragen buiten de
richtlijnen met de zwangere vrouw aan. Tussen de verschillende echelons bestaat een significant verschil in het doel van
dit gesprek met de zwangere vrouw.
Van de gynaecologen geeft 76,1 procent aan te proberen tot
een consensus te willen komen, wanneer een zwangere zich
presenteert met een zorgvraag buiten de richtlijnen. Bij het
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Doel van
dit
gesprek

Aios

Verloskundige
2e/3e lijn

Verloskundige
1e lijn

(69)

(222)

(176)

(28)

Overtuigen

13,1%

25,0%

1,4%

4,1%

Zwangere
beslist zelf

10,8%

25,0%

21,7%

45,5%

Consensus

76,1%

50,0%

76,8%

50,5%

bereiken van een consensus wordt vaak de eerstelijnsverloskundige betrokken, waarbij er in onderling overleg en met
afstemming over taken en verantwoordelijkheden, zorg verleend wordt aan de zwangere. Slechts één gynaecoloog geeft
aan dat een zwangere met een dergelijk verzoek niet welkom
is in zijn/haar ziekenhuis.
Als er geen consensus met de zwangere vrouw wordt bereikt,
verwijst 49,2 procent van de gynaecologen naar een collega
binnen het VSV; 23,2 procent zoekt een zorgverlener buiten
het VSV; 5,6 procent laat de zwangere zelf op zoek gaan naar
een andere zorgverlener en 22 procent lost het op een andere
manier op. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met verloskundigen
in de eerste lijn: hiervan verwijst 45 procent naar een collega
binnen het VSV; 18,8 procent naar een zorgverlener buiten het
VSV; in 4,3 procent van de gevallen wordt de zwangere
gevraagd zelf op zoek te gaan naar een andere zorgverlener en
28,7 procent lost het op een andere manier op.
Weerstanden en knelpunten (tabel 3 en 4)
Een groot deel van de zorgverleners (60-70 procent) geeft aan
knelpunten te ervaren bij het gebruik van de leidraad. Ze
voeren verschillende redenen aan, maar zijn unaniem over het
belangrijkste knelpunt. In alle echelons vinden de zorgverleners dat de leidraad onvoldoende rekening houdt met de emotionele belasting voor zorgverleners bij het honoreren van
zorgvragen buiten de richtlijnen (31,5-46,4 procent van de
zorgverleners). Omgekeerd beredeneerd ervaart vier op de
tien gynaecologen geen knelpunten bij het gebruik van de leidraad voor deze groep zwangere vrouwen met complexe zorgvragen.
Tabel 3. Knelpunten bij gebruik van de leidraad, naar
beroepsgroep
Beroep
Gynaecoloog

Aios

Verloskundige
2e/3e lijn

Verloskundige
1e lijn
(216)

(172)

(28)

(68)

Emotionele belasting

35,3%

46,4%

39,7%

Aanzuigende werking

14,5%

10,7%

16,2%

6,0%

Juridische onderbouwing

14,5%

14,3%

19,1%

13,0%

Te grote belasting

25,4%

28,6%

33,8%

19,9%

Geen grote knelpunten

41,0%

28,6%

35,3%

39,8%

Anders

13,3%

17,9%

11,8%

18,5%

31,5%
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Naast het ervaren van knelpunten bij het gebruik van de leidraad speelt persoonlijke weerstand bij zorgvragen buiten
richtlijnen een belangrijke rol. In de groep van gynaecologen
is deze weerstand gebaseerd op het niet begrijpen van de
wensen (50,4 procent), angst voor een slechte afloop
(49,6 procent) en angst voor de juridische/tuchtrechtelijke
consequenties voor henzelf in geval van een slechte afloop
(34,1 procent). Deze percentages liggen bij de verloskundigen
niet veel anders.
Tabel 4. Redenen voor weerstand bij zorgvragen buiten de
richtlijnen, naar beroepsgroep
Beroep
Gynaecoloog

Aios

Verloskundige
2e/3e lijn

Verloskundige
1e lijn

(49)

(134)

(123)

(23)

Angst voor emotionele
belasting bij slechte
afloop

49,6%

52,2%

Angst voor juridische
gevolgen bij slechte
afloop

34,1%

30,4%

55,1%

35,1%

Kost teveel tijd

29,3%

26,1%

26,5%

29,1%

Moeite met het in twijfel
trekken van deskundigheid

17,9%

8,7%

10,2%

11,2%

Ik begrijp de wensen niet

50,4%

56,5%

51,0%

53,0%

5,7%

13,0%

8,2%

8,2%

14,6%

13,0%

8,2%

12,7%

Angst voor reputatieschade
Anders

53,1%

47,0%

Toepassing van de leidraad (tabel 5)
Om beter gebruik te kunnen maken van de leidraad hebben
zorgverleners behoefte aan voorbeelden van een praktische
invulling op de werkvloer, meer juridische zekerheid en
betere ondersteuning van zorgverleners. In mindere mate is
er ook behoefte aan advies over hoe het beste met collega’s
tot een overeenstemming is te komen en aan concrete voorbeelden uit andere VSV’s. Slechts 14,3-26,5 procent van de
zorgverleners geeft aan dat de leidraad in de huidige vorm
goed genoeg is.

Analyse van de opmerkingen in de vrije tekst
Bij vier vragen waren er vermeldenswaardige opmerkingen.
Deze zijn gecategoriseerd in vijf thema’s: transmurale samenwerking tussen verloskundige zorgverleners en betrokkenheid
van de kinderarts; de ervaring van de zorgverleners en het
ervaren van weerstand; het delen van ervaringen/expertise;
tijdsinvestering en financiële tegemoetkoming; juridische
aspecten. Per thema zijn de belangrijkste aanbevelingen uit
deze enquête weergegeven.
Transmurale samenwerking en betrokkenheid van de kinderarts
Vooral in de tweede lijn wordt opgemerkt dat het onwenselijk
is dat zorg buiten de richtlijnen actief wordt aangeboden om

Tabel 5. Behoeften om beter gebruik te kunnen maken van
de leidraad, naar beroepsgroep
Beroep
Gynaecoloog

Aios

Verloskundige
2e/3e lijn

Verloskundige
1e lijn

(173)

(28)

(68)

(212)

Voorbeelden praktische
invulling

30,1%

28,6%

26,5%

31,6%

Voorbeelden andere
VSV’s

14,5%

14,3%

16,2%

17,5%

Juridische zekerheid

32,4%

35,7%

41,2%

34,0%

Ondersteuning zorgverleners

26,6%

39,3%

27,9%

32,1%

Overeenstemming collega's

20,2%

17,9%

16,2%

13,2%

Niets, goed zo

20,2%

14,3%

26,5%

22,2%

Anders

14,5%

17,9%

14,7%

10,8%

een aanzuigende werking te voorkómen. Tegelijkertijd noemen
verloskundigen die bereid zijn zorgvragen buiten de richtlijnen
te honoreren, soms dat zij hierover negatieve reacties uit de
tweede lijn ontvangen, hoewel vrouwen zich (slechts) tot hen
wenden omdat de tweede lijn de weigering van bijvoorbeeld
CTG-bewaking door de vrouwen niet accepteert. Daarnaast
geven meerdere respondenten aan dat het van belang is dat
de kinderarts betrokken wordt bij zorgvragen die betrekking
hebben op de neonatale periode.
De ervaring van de zorgverleners en het ervaren van weerstand
Veel respondenten ervaren weerstand bij zorgvragen buiten
de richtlijnen. Een belangrijke reden is de emotionele belasting bij een slechte afloop of de angst hiervoor en het feit dat
de zwangere vrouw geen rekening houdt met deze belasting
van de zorgverlener. Bovendien geven sommigen aan dat zij
wel eens het gevoel hebben dat hun integriteit en deskundigheid in twijfel wordt getrokken door de zwangere vrouwen.
Delen van ervaringen/expertise
Veel respondenten geven aan behoefte te hebben om een
casus te bespreken met een collega met affiniteit of meer
ervaring met zorgvragen buiten de richtlijnen en ook om
casuïstiek met elkaar te delen om hiervan te leren.
Tijdsinvestering en financiële tegemoetkoming
Een kwart van de respondenten noemt als obstakel de grotere
tijdsinvestering en ontbrekende bijbehorende beloning voor
het verlenen van deze zorg. Dit geldt zowel voor verloskundigen als gynaecologen.
Juridische aspecten
Juridische vragen en onzekerheden over onder andere tuchtrecht zijn een terugkerend thema. In de eerste versie van de
leidraad zijn de juridische aspecten beschreven, maar dit blijkt
onvoldoende houvast te bieden voor menig zorgverlener.
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Discussie en aanbevelingen
Het omgaan met verzoeken buiten de richtlijnen heeft sinds de
publicatie van de leidraad de afgelopen jaren meer aandacht
en bekendheid gekregen, onder andere door wetenschappelijk
onderzoek en door training van de VSV’s. Uit de resultaten
van deze enquête blijkt dat de leidraad bekend is bij vrijwel
alle respondenten. De kanttekening dient gemaakt te worden
dat er een waarschijnlijk sprake is van bias. Zorgverleners met
affiniteit voor dit type zorgvragen zullen eerder geneigd zijn te
deel te nemen aan de enquête.
Gesprek over zorgvragen
Het gesprek over zorgvragen buiten de richtlijn wordt door
vrijwel alle zorgverleners aangegaan als een zwangere hierom
vraagt. Het doel van dit gesprek wisselt per echelon en aandachtsgebied, maar meestal probeert de zorgverlener consensus te bereiken. Desondanks blijkt uit de enquête dat het
omgaan met deze verzoeken als niet eenvoudig wordt ervaren.
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de leidraad
moeilijk toepasbaar te vinden, en 60-90 procent ervaart in
meerdere of mindere mate persoonlijke weerstand bij zorgvragen buiten de richtlijnen. Redenen voor het ervaren van deze
weerstand zijn onder andere de emotionele gevolgen voor de
zorgverlener bij een slechte uitkomst en het ontbreken van
begrip voor het bepaalde verzoek.
Samenwerking is een essentieel onderdeel van het verlenen
van zorgvragen buiten de richtlijnen, juist omdat het afwijken
van richtlijnen buiten ieders comfortzone is en flexibiliteit
vraagt. Het is van groot belang dat er vertrouwen is tussen de
zorgverleners in de eerste en tweede lijn.
Als zwangere vrouwen bepaalde opvattingen hebben over
gezondheid of gezondheidszorg in het algemeen, zoals het
gebruik van antibiotica of specifieke wensen ten aanzien van
voeding, is het daarnaast waarschijnlijk dat de kinderarts
hiermee te maken krijgt. Het is daarom wenselijk om deze
dan al tijdens de zwangerschap te betrekken.
Ervaren van weerstand
De ervaring van de zorgverleners en het ervaren van weerstand verdient aandacht. Het is belangrijk om binnen het VSV
stil te staan bij het gevoel dat zorgverleners kunnen hebben
dat hun integriteit in twijfel wordt getrokken, evenals de emotionele belasting voor zorgverleners bij een slechte afloop (of
de angst hiervoor). Dit geldt voor degene die tijdens de zwangerschap de afspraken maakt, maar ook voor degene die
durante partu de zorg verleent, evenals voor de arts-assistent,
klinisch verloskundige, verpleegkundige en kraamverzorgende
of collega-eerstelijnsverloskundige die hierbij betrokken is. Als
er onvoldoende aandacht is voor de beleving van het team dat
de zorg verleent, kan het neveneffect zijn dat de zorgverleners
niet meer mee willen werken aan soortgelijke verzoeken en
hier negatief tegenover komen te staan en er polarisatie in
plaats van samenwerking tussen zorgverleners ontstaat.
Delen van ervaringen en expertise
Er lijkt behoefte aan het delen van ervaringen en expertise
met betrekking tot zorgvragen buiten de richtlijnen. Er is een
grote variatie in aard van de zorgvragen. Een verzoek kan mild

178

of invoelbaar zijn, maar soms ook heel erg indruisen tegen
wat zorgverleners als ‘goede zorg’ beschouwen. Dit vereist
soms zorgverlening buiten de eigen comfortzone. Na exploratie waarom vrouwen geadviseerde interventies afwijzen, is het
een uitdaging om op een respectvolle wijze het gesprek aan te
gaan om de geadviseerde zorg te onderbouwen en te komen
tot daadwerkelijke shared-decision making.
Het kost tijd om een goede relatie op te bouwen en om samen
te komen tot een goed multidisciplinair plan, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Het aansluiten van een eerstelijnsverloskundige bij het gesprek met de gynaecoloog kan dit
soms bevorderen. Het is wenselijk dat de Beroeps Belangen
Commissie van de NVOG gaat ijveren voor een betere beloning
voor deze gesprekken, al dan niet in samenwerking met (het
bestuur van) de KNOV.
Juridische aspecten
Tot slot zijn de juridische aspecten met betrekking tot zorgvragen buiten de richtlijnen een belangrijk onderwerp. Uitgangspunt is de autonomie van de vrouw over haar eigen lichaam,
hetgeen betekent dat het doen van een interventie zonder
haar toestemming niet is toegestaan. De verantwoordelijkheid
van de zorgverlener betreft een inspanningsverplichting om de
meest optimale zorg te adviseren. Uiteindelijk is het de zwangere vrouw die beslist of zij informed consent geeft voor de
voorgestelde interventies. Juridische aspecten die eerder
onvoldoende aandacht kregen en bij de herziening van de leidraad aan bod moeten komen zijn onder andere het verlenen
van toelatingsovereenkomsten. Alhoewel een ziekenhuis het
recht heeft een verloskundige van buiten het VSV een toelatingsovereenkomst te weigeren, is dit niet wenselijk. Dit geldt
ook voor het weigeren binnen het VSV van begeleiding door
de ‘eigen’ eerste lijn van een poliklinische baring bij een medische indicatie. Andere juridische aspecten die aan de orde
moeten komen in de herziene versie van de leidraad, zijn de
rechten van het (ongeboren) kind en de neonatale periode en
de tucht- en civielrechtelijke beoordeling bij ongewenste neonatale uitkomsten.

Conclusie
Uit de enquête komen verschillende belangrijke aspecten naar
voren die een rol spelen bij het verlenen van zorg aan zwangeren met een zorgvraag buiten de richtlijnen. Onder andere de
emotionele belasting voor zorgverleners bij een negatieve uitkomst en angst voor juridische consequenties spelen een rol.
Dit zijn twee punten die een belangrijke barrière kunnen zijn
als het gesprek met een zwangere vrouw wordt aangegaan.
Het accent van het gesprek kan dan komen te liggen op het
overtuigen van de zwangere en het streven naar zorg binnen
de richtlijnen, in plaats van een open gesprek over de wensen
en met name de achtergronden van een hulpvraag.
Uit ervaringen van poliklinieken gespecialiseerd in zorgvragen
buiten de richtlijnen blijkt dat door het voeren van open
gesprekken, zwangere vrouwen in veel gevallen kiezen voor
reguliere zorg of dat er consensus wordt bereikt.4 Uiteraard
vergt dit (tijds)investering, die mogelijk ten koste gaat van tijd
voor andere zwangere vrouwen. Toch is dit de enige verantwoorde manier om met deze zorgvragen om te gaan. Deze
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verzoeken zullen blijven, ook in de toekomst, en het is een uitdaging om hier goed en zorgvuldig mee om te gaan in het
belang van moeder en kind.
De aanbevelingen uit deze enquête zijn overgebracht aan de
commissie herziening leidraad zorgvragen buiten de richtlijnen. De herziene leidraad wordt verwacht in de zomer 2022.
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Samenvatting
Ruim vijf jaar geleden is de leidraad Zorgvragen buiten de
richtlijnen gepubliceerd. Deze is toe aan herziening.
Gynaecologen en verloskundigen is gevraagd naar hun
ervaring met de leidraad en suggesties voor de herziening.
Uit deze enquête blijkt dat zorgverleners in meer of
mindere mate weerstand ervaren bij zorgvragen buiten de
richtlijnen. Verschillende onderwerpen, waaronder de
emotionele belasting en angst voor juridische consequenties, worden genoemd als reden voor de weerstand,
hoewel 40 procent van de ondervraagden geen grote knelpunten bij het gebruik van de leidraad ervaart. Respondenten hebben meerdere suggesties gedaan ter verbetering. Er lijkt onder andere behoefte aan het delen van
ervaringen en aan meer duidelijkheid met betrekking tot
de juridische aspecten.
Trefwoorden
zorgvragen buiten richtlijnen, VIL, bevalwensen
Summary
Five years ago the guideline ‘maternity care outside guidelines’ was published. We evaluated the experience of
gynaecologists and midwives with the current guideline
and their suggestions for revision and improvement. This
survey shows that many caregivers experience misgivings
concerning these types of requests, mainly because of the
emotional burden and fear of legal consequences,
although circa 40% of respondents do not mention major
concerns regarding the guideline and this type of care.
Respondents have offered several suggestions for revision
and improvement. Among other things, there appears to
be a need for sharing experiences and having more clarity
about legal aspects.
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heathcare issues off protocol, guides and guidelines, VIL,
birth plan
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Stalen gezicht
Ghislaine Dekeunink

Als dokters moeten we allemaal erg in touch zijn met onze emoties. We leren op gepaste momenten oprechte
gevoelens te tonen en mocht het niet zo vanzelf gaan, dan kun je nog altijd een ietwat meer gekunstelde
gevoelsreflectie gebruiken. Waar ik echter niet zo goed op voorbereid was toen ik begon te werken als dokter,
was het proberen te verbergen van je gevoelens. Iets wat toch regelmatig van pas zou komen.
Zo kan ik me herinneren dat ik als jonge anios me helemaal ’t apenzuur schrok toen ik een kamer binnenliep
waar een heel grote mevrouw aan het kolven was (NB ik had nog nooit iemand zien kolven). Tepels zo groot
als koffieschoteltjes verbonden met een apparaat dat een “woepwoep” geluid maakte. Ik wist niet wat ik zag.
Ik schrok ontzettend en voelde me vervolgens opgelaten vanwege mijn bleuheid. Hetgeen waarschijnlijk ook
op mijn gezicht te zien was. Gelukkig was de afspraak dat tijdens borstvoeding de nieuwbakken moeders zo
veel mogelijk met rust gelaten werden, en kon ik snel de kamer verlaten.
Vervolgens zei een verpleegkundige tegen mij dat ze altijd erg benieuwd was wat ik tegen zou komen tijdens
het verrichten van een vaginaal toucher, behoudens ontsluiting. Dit omdat ik kennelijk met veel wenkbrauwbewegingen en met wisselende kaakspanning de portio beoordeelde. Achteraf hoop ik maar dat mensen dit
niet gemerkt hebben en als ze het gemerkt hebben het zouden beschouwen als grote toewijding aan de procedure.
Een ander moment waarop ik het moeilijk vond om mijn gevoelens niet in volle sterkte te laten zien, was toen
ik voor het eerst iemand moest vertellen dat haar baby was overleden. Ik was alleen in de nacht, ik keek met
de echo en dacht alleen maar na over welke woorden ik moest gaan kiezen. Toen ik de woorden zorgvuldig
had gekozen en deze met zoveel mogelijk empathie en met relatief droge ogen had verteld, verliet ik de kamer
waarna ik zelf enorm hard moest huilen.
Gelukkig leert de tijd me om uit te spreken en niet uit te stralen. Dit lukt nog niet altijd, het is een leerproces.
Het lukt inmiddels wèl om met een volstrekt uitgestreken gezicht een episiotomie te hechten, terwijl een patiënte met een ruggenprik kortdurend de controle over haar anale sfincter verliest en een klassiek geluid produceert. Het lukte me ook om met een stalen gezicht een kind te ontwikkelen, terwijl zojuist een Bartholinisch
abces in mijn gezicht was ontploft en de co-assistent – die waarschijnlijk als feedback had gekregen dat hij
meer vragen moest stellen – me vroeg of dit een gebruikelijk onderdeel was van de baring.
En toen een mevrouw me vertelde dat haar partner ook zo’n last had van haar fluorklachten, omdat hij na de
orale bevrediging een onwelriekende geur uit zijn mond had, kon ik ook bijna met een neutraal gezicht een
gevoelsreflectie geven: “Goh, wat vervelend voor jullie”
Het punt dat ik wil maken is dat we allemaal maar mensen zijn en onze emoties er mogen zijn. We mogen
boos worden, teleurgesteld zijn en schrikken. Niemand heeft er iets aan wanneer je met boosheid de kamer
uit loopt en je vervolgens met buikpijn van frustratie naar huis gaat. Natuurlijk moet het niet zo zijn dat de
beleving van je eigen emoties het zorgproces in de weg staat. Maar over het algemeen kun je beter je gevoelens teruggeven aan de patiënt, dan ze helemaal voor jezelf houden. Dit teruggeven vind ik nog altijd ontzettend moeilijk, omdat je dan een specifiek deel van jezelf moet laten zien dat je anders meer voor je houd,
en wat misschien ook een beetje aanschuurt tegen je eigen gevoel voor professionaliteit. Ik ben hier wel nu
bewust mee bezig en probeer dat ook mee te geven aan co-assistenten. Blijf bij jezelf en laat zien wat je voelt,
dit maakt een gesprek vaak veel gemakkelijker. Als patiënt wil je gehoord worden, en hoe laat je dit beter zien
door weer te geven wat het verhaal van een patiënt met je doet. Dit zorgt voor efficiënte communicatie, een
meer tevreden patiënt èn een meer tevreden dokter.
En mocht je toch onverhoopt iets ontzettend geestigs meemaken, dan zal ik uiteraard de laatste zijn die zegt
dat je daar niet om mag lachen.
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Periconceptional maternal conditions and virtual reality
ultrasound markers of early placental health
Promovendus I. (Igna) Reijnders | promotor prof. dr. R.P.M. Steegers-Theunissen | copromotoren dr. A.G.M.G.J. Mulders,
dr. A.H.J. Koning | 16-02-2022, Erasmus Universiteit Rotterdam

Waar gaat je proefschrift c.q. onderzoek
over?
Mijn proefschrift richt zich op de invloed
van maternale karakteristieken in de periconceptieperiode en vroege placentaire
gezondheid. De periconceptieperiode is de
periode van veertien weken vóór de conceptie tot tien weken daarna. Een groot
deel van (voorbereiding op) placenta-ontwikkeling vindt plaats in dit tijdsbestek,
maar toch is deze periode zowel wetenschappelijk als klinisch onderbelicht.
Naast literatuuronderzoek naar de effecten
van periconceptionele maternale voeding
en leefstijl op vroege placenta-ontwikkeling, beschrijft mijn proefschrift de mogelijkheid om al op vroege en niet-ingrijpende
wijze placenta-ontwikkeling te beoordelen
met behulp van driedimensionale (3D)echoscopie en virtuele realiteit (VR). VR
faciliteert de interactie tussen een beoordelaar en het 3D-echoscopisch beeld. Met
3D-echoscopie en VR heb ik longitudinale
metingen van placentavolume en uteroplacentair vasculair volume verricht om placenta-ontwikkeling in het eerste trimester
te beoordelen. Deze placentametingen zijn
vervolgens in verband gebracht met embryonale en foetale groei, geboorte-uitkomsten en maternale hemodynamische adaptatie in het eerste trimester.
Wat is de belangrijkste les uit je proefschrift voor de dagelijkse klinische praktijk van de Nederlandse gynaecoloog?
Mijn proefschrift onderstreept dat de peri
conceptieperiode zeer relevant is voor placentaire gezondheid. Zo zien we dat
vroege placenta-ontwikkeling, uitgedrukt
in placentavolume en uteroplacentair vasculair volume, gerelateerd is aan de groei
van het embryo en de foetus met verschillen tussen geslacht. Door de klinische blik
van gynaecologen naar deze vroege
periode te verschuiven, kunnen we progressie boeken in de ontwikkeling van een
strategie gericht op het vroegtijdig opsporen van placentagerelateerde complicaties
en ongunstige geboorte-uitkomsten, maar
ook het voorkómen hiervan.

placentair vasculair volume in de klinische praktijk gebruikt worden. Daarnaast
is de bijdrage van het endometrium preconceptioneel een interessant onderwerp
als het gaat om de hierop volgende placenta-ontwikkeling. Ook zou het interessant zijn om de paternale invloed te be
studeren op placenta-ontwikkeling, aangezien er een rol lijkt te bestaan voor de
vader bij het ontstaan van preeclampsie.
Tot slot moet worden ingezet op onderzoek naar de waarde van e-health-interventies voor het optimaliseren van maternale voeding en leefstijl in de periconceptieperiode, en het effect hiervan op
vroege placenta-ontwikkeling.

Wat is de meerwaarde van je onderzoek/
proefschrift voor de individuele patiënt?
Zwangerschap wordt beschouwd als een
stresstest voor de maternale hemodynamiek, met placentagerelateerde complicaties tot gevolg wanneer men voor deze
‘test’ faalt. Wereldwijd krijgen jaarlijks
miljoenen vrouwen hiermee te maken.
Mijn proefschrift toont dat er bij placentagerelateerde complicaties sprake is van
een nadeligere invloed van verminderde
maternale hemodynamische adaptatie
aan zwangerschap op de placenta-ontwikkeling in het eerste trimester. We
zouden dit gegeven kunnen inzetten om
individuele vrouwen met een verhoogd
risico op afwijkende placenta-ontwikkeling al in vroegere stadia op te sporen. Zo
kunnen preventieve maatregelen, zoals
counseling voor het gebruik van acetylsalicylzuur of calciumsuppletie, maar ook
intensievere antenatale monitoring
gerichter worden ingezet.
Wat is je voorstel voor vervolgonderzoek?
Het bestuderen van placentaire gezondheid vereist een multifactoriële benadering. Allereerst stel ik een toekomstige
validatie voor van onze bevindingen in
een algemene populatie, voordat de
metingen van placentavolume en utero-

Welke vraag van de opponent gaf een
interessante discussie en wat was je antwoord daarop?
De vraag van één van de opponenten was
of niet alleen neonatologen een interesse
in de placenta zouden moeten hebben,
maar ook de internisten. Hiermee werd
gedoeld op het gegeven dat het doormaken van placentagerelateerde complicaties een hoger risico geeft op cardiovasculaire events in het latere leven van de
moeder. Een zeer terecht punt, dat ik ook
heb beaamd. Ik had hieraan nog toe
kunnen voegen dat ook de huisarts niet
vergeten moet worden. Die is tenslotte
gericht op het eerstelijns cardiovasculair
risicomanagement en moeten vrouwen
met een voorgeschiedenis van placentagerelateerde complicaties hierbij niet vergeten.
Wat is je voorstel voor vervolgonderzoek?
‘Future development of lifestyle interventions and strategies to benefit placentation is essential to further improve fetomaternal pregnancy outcome.’

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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22/3 zuijderland & janssen
Aanpassen van embryo-DNA:
veranderd persoon of ander persoon?
drs. Marcel Zuijderland

In 2018 hoorden we van de tweeling
Lulu en Nana. De eerste ‘designer
baby’s’ ter wereld. Hun ‘vader’ was
de Chinese wetenschapper He
Jiankui. Toen ze nog embryo’s
waren, had hij bij de tweeling het
CCR5-gen met CRISPR-Cas9 verwijderd. De biologische ouders van de
tweeling waren hiv-positief en He
Jiankui had ze een IVF-traject aangeboden. Door het gen te verwijderen
waar het virus zich aan hecht,
meende hij de tweeling hiv-resistent
te kunnen maken.
He Jiankui zal van een plek op de
medische Olympus hebben gedroomd,
een plek naast grootheden als Pasteur,
Jenner en Fleming. Maar in plaats van
onsterfelijke roem viel hem eeuwige
hoon ten deel. Hij wordt nu al herinnerd als de ‘Chinese dr. Frankenstein’.
Die hoon is terecht. CRISPR-Cas9 is een
experimentele techniek. De veiligheid
en doeltreffendheid is hoogst onzeker.
Er is nog nauwelijks zicht op de verhouding tussen de medische noodzaak,
de risico’s en potentiële voordelen op
de lange termijn.
Het verbaast dan ook niet dat een
groep wetenschappers, waaronder
Emmanuelle Charpentier die samen
met Jennifer Doudna de methode ontwikkelde, na de geboorte van de tweeling opriep ‘to adopt a worldwide
moratorium on heritable genome
editing’.1 In 2015 had Jennifer Doudna
ook al gepleit voor grote terughoudendheid: ‘Strongly discourage, even in
those countries with lax jurisdictions
where it might be permitted, any
attempts at germline genome modification for clinical application in
humans…’ 2 He Jiankui had er geen
oren naar, waarschijnlijk waande hij
zich al op de Olympus, ver verheven
boven de ruis van het gepeupel.

Onderzoek gaat door
Inmiddels bestaat in veel landen wet-
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geving. Sinds januari 2020 is het in
24 landen verboden om het genoom
van menselijke embryo’s te bewerken,
9 andere landen hebben het via richtlijnen verboden. Ondanks deze verboden
en moratoria, vinden veel wetenschappers toch ook dat het onderzoek niet
mag stremmen. In maart 2017 kwamen
de US National Academy of Sciences
en de American Society of Human
Genetics met een ‘position statement’
waarin ze stelden dat we ons weliswaar bewust moeten zijn van de risico’s, maar dat onderzoek moet blijven
doorgaan. Ook de bio-ethicus Arthur
Caplan zei vlak na de oproep van
Doudna dat we niet onmiddellijk al te
driftig op de ethische rem moeten
trappen.3
Hoe het onderzoek naar ‘genome
editing’ in menselijke embryo’s zich
verder zal ontwikkelen is moeilijk te
voorspellen, maar het is niet waarschijnlijk dat het stil komt te liggen.
De klinische belofte van de techniek
om erfelijke ziektes en het menselijk
leed dat ermee verbonden is uit te
bannen, is te groot om een strikt
verbod op de lange duur te handhaven.
Gesteld dat op den duur veilig en verantwoord wijzingen in het DNA kunnen
worden aangebracht om ernstige erfelijke ziektes te voorkomen, dan zullen
klinische toepassingen niet uitblijven.
Met dergelijke toepassingen staat de
deur echter ook open om toepassingen
te verkennen die mogelijk nog meer in
petto hebben dan een therapeutisch
voordeel. Toepassingen waar we bijvoorbeeld onze cognitieve vermogens
mee kunnen verbeteren.

Ethische dilemma’s
Of het ooit mogelijk is, en of het ooit
zo ver komt, de mensheid te verbeteren met genetische interventies is koffiedik kijken. Vooralsnog leeft bij
menigeen een intuïtieve weerzin tegen
het idee. Er lijkt geen grote behoefte
om het roer van de menselijke evolutie

zelf ter hand te nemen en ‘betere
mensen’ te ontwerpen. Uit rapport
Resultaten van de DNA dialoog, zo
denken Nederlanders over het aanpassen van embryo DNA bleek dan ook
dat vrijwel iedereen ‘mensverbetering’
van de hand wees.4 Maar het rapport
stelde ook vast dat van de meeste
Nederlanders aanpassen van het
embryo-DNA wel mag worden gebruikt
als ernstige erfelijke aandoeningen
voorkomen kunnen worden, en toekomstige ouders een vrije en weloverwogen keuze kunnen maken om de
technieken in te zetten.
Een ander ethisch probleem dat zich
voor doet bij het aanpassen van
embryo-DNA is ‘informed consent’. In
eerste instantie voor de toekomstige
ouders. Maar dat zou met goede voorlichting afdoende kunnen worden
ondervangen. Het structurele probleem
is dat ‘het kind’ zelf geen toestemming
kan geven. Nu beperkt dat probleem
zich niet tot embryo’s. Het doet zich
ook voor bij neonaten, feitelijk bij
iedere patiënt die niet wilsbekwaam
ter zake is. De vertegenwoordigers
worden dan geacht in het beste belang
van de patiënt te handelen. Toekomstige ouders mogen dan in principe
voor iedere behandeling mits veilig en
effectief, kiezen wat het in het beste
belang van hun toekomstige kind is.

Dieper probleem
Een dieper probleem dat zich aandient
in verband met het aanpassen van het
DNA van het embryo is de vraag of we
de identiteit van de toekomstig
persoon niet aantasten met een
CRISPR-interventie. De vraag of je met
het DNA ook niet de persoon verandert. Of iemand zonder Huntington een
ander persoon wordt dan met de
ziekte, valt te bezien. Diegene zal ieder
geval een ander leven hebben zonder
de ziekte. Maar wanneer het om aanpassing van cognitieve vermogens of
karakter zou gaan, dan ligt het meer

voor de hand om te denken dat je de
persoon hebt veranderd.
Toch is dat een misvatting. Althans,
aan het idee dat je iemand dan verandert ligt een identificatie van het
embryo met de toekomstige persoon
ten grondslag. Het is namelijk nog
maar de vraag of die identificatie een
solide grondslag heeft. Stel je de race
van twee spermacellen voor op weg
naar een beschikbare eicel. Spermacel
A ligt op koers om te ‘winnen’. Stel nu
dat je via ‘magische interventie’ spermacel B voorrang geeft door A de pas
af te snijden. Er zal dan een ander
persoon worden geboren dan wanneer
A de race had gewonnen. Het lijkt me
dat je door A de pas af te snijden niet
de persoon hebt veranderd die verwekt
had kunnen worden, maar de verwekking van een ander persoon hebt veroorzaakt.
Stel nu dat je niet B voorrang geeft en
A op de winnende koers laat, maar
wederom door ‘magische interventie’
vlak voor de versmelting met de eicel,
spermacel A het DNA-profiel van B
geeft. Ook dan zal weer een ander
persoon worden verwekt. Deze analogie gaat in principe ook voor embryo’s
op. Wanneer je uit een schaaltje
beschikbare embryo’s toch B kiest in
plaats van A voor terugplaatsing, dan
hoef je geen verantwoording aan de
persoon af te leggen die geboren had
kunnen worden als je A had gekozen.
Volgens diezelfde logica zou je dan net
zomin iets aan die persoon verschuldigd zijn, wanneer je embryo A door
interventie het DNA-profiel van B geeft.
Of je nu embryo B selecteert of embryo
A tot B ombouwt, ook in dat het laatste
geval kies je in wezen voor een ander
persoon, en niet voor de verandering
van een persoon.

Integriteit
Zodra je de integriteit van het embryo
met de integriteit van een persoon
identificeert, meen je dat iedere verandering aan het embryo moet worden
opgevat als schending van de integriteit
van die persoon. Maar, zoals gezegd, is
die identificatie hoogst twijfelachtig.
De integriteit van een persoon kan pas
worden aangetast, zodra die in het
‘vlees’ is verschenen. Op welk punt
van de foetale ontwikkeling die
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persoon bezitneemt van het biologisch
substraat is niet eenduidig vast te
stellen. Maar dat die persoon niet
evident in een embryo aanwezig is,
behoeft nauwelijks betoog. De contouren van een uniek persoon gaan zich
pas aftekenen zodra de foetus levensvatbaar is, of als het centraal zenuwstelsel is voltooid en we niet meer
slechts met een ‘levend wezen’, maar
inmiddels met een ‘belevend wezen’ te
maken hebben.
He Jiankui blijft zonder meer aanspraak maken op het predicaat ‘dr.
Frankenstein’, maar als we nadenken
over toekomstige toepassingen van
CRISPR-Cas om het DNA van embryo’s
aan te passen, dan is schending van de
integriteit van de persoon in ieder
geval geen solide argument om de toelaatbaarheid ervan te pareren.

Referenties
1. Lander, E. S., Baylis, F., Zhang, F., Charpentier, E., Berg, P., Bourgain, C., ... & Winnacker, E. L. (2019). Adopt a moratorium on
heritable genome editing.
2. Baltimore, D., Berg, P., Botchan, M., Carroll,
D., Charo, R. A., Church, G., ... & Yamamoto, K. R. (2015). A prudent path forward
for genomic engineering and germline gene
modification. Science, 348(6230), 36-38.
3. Caplan, A. L., Parent, B., Shen, M., & Plun-

kett, C. (2015). No time to waste—the
ethical challenges created by CRISPR:
CRISPR/Cas, being an efficient, simple, and
cheap technology to edit the genome of
any organism, raises many ethical and
regulatory issues beyond the use to manipulate human germ line cells. EMBO
reports, 16(11), 1421-1426.
4. DNA-dialoog (2021). Resultaten van de DNAdialoog – Zo denken Nederlanders over het
aanpassen van embryo-DNA.
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wetenschappelijk docent bij
Amsterdam UMC, locatie VUMC,
afdeling Ethiek, Recht & Humaniora.
Hij schrijft geregeld voor NRC en
Trouw. Voor het NTOG levert hij
bijdragen op het vlak van bio- en
medische ethiek.
De cartoonist
Marc-Jan Janssen (marcjanjanssen.
com) is gynaecoloog-oncoloog en
verbonden aan Medisch Spectrum
Twente. Marc-Jan heeft altijd een
potlood en een schetsboek bij zich.
Heeft zichzelf tekenen geleerd. Zijn
cartoons zijn te zien op de site van
BNN/VARA www.joop.nl en in
verschillende tijdschriften,
waaronder het NTOG.
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deren van de keuzevrijheid van onze
patiënt.
Graag pleiten wij tot slot ook voor een
Nederlandse versie van de richtlijn
Management of Breech Presentation
gepubliceerd door de RCOG.2 Deze
richtlijn is zeer compleet en biedt meer
ruimte voor de vaginale stuitbevalling
in vergelijking met de verouderde
Nederlandse richtlijn.

Bronnen
1. Reitter A. et al. Practical insight into upright
breech birth from birth videos: a structured analysis. Birth 2020; 47(2):211-219.
2. Impey L. et al. Management of Breech Presentation. Green-top Guideline No. 20b.
BJOG 2017; 124(7):e151-e177.

Is het B1?
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Er zijn zes
taalniveaus: A1 (makkelijkste) tot en met C2 (moeilijkste). Taalniveau B1 bestaat uit gemakkelijke woorden die veel voorkomen in de Nederlandse taal. Informatie voor patiënten zou moeten aansluiten op taalniveau B1. Hoe doen wij het in de
spreekkamer; is ons taalgebruik B1? In deze rubriek bespreken wij iedere maand een veelgebruikt woord of veelgebruikte
zin, met als vraag: Is het B1?

Gemeenschap
Nee! Het woord ‘gemeenschap’ is niet B1. Sterker nog, het betekent ook ‘samenleving’, of ‘groep’. Reden voor verwarring
dus. Beter kunt u het hebben over seks of vrijen, beiden zijn namelijk wel B1.
Bron: www.ishetb1.nl
Correspondentieadres: al.rietveld@amsterdamumc.nl
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valling te behouden. Hij oppert centralisatie en de verticale baringshouding
als potentiële oplossingen. Als jongere
generatie binnen ons vakgebied geven
wij graag te kennen dat er reeds
gestart is met wetenschappelijk onderzoek naar de management van de stuitgeboorte a terme.
Door een internationale onderzoeksgroep is een belangrijke bijdrage geleverd voor de fysiologische stuitbevalling door de ontwikkeling van een algoritme wanneer en hoe te handelen bij
de verticale baringshouding.1 Ons toekomstig onderzoek zal zich richten op
trainingen van de fysiologische stuitbevalling waarbij gebruik wordt gemaakt
van onder meer serious gaming en
virtual reality. Ook wordt centralisatie
reeds onderzocht, waarbij naast vergelijkend onderzoek er ook gekeken zal
worden naar patiënten- en artsenperspectief. De hypothese is dat centralisatie van de stuitbevalling zal zorgen
voor betere neonatale uitkomsten, verlaging van het aantal spoedsectio’s,
verlaging van zorgkosten en het bevor-
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dr. J. Velzel aios obstetrie en gynaecologie
drs. L.E. Van Rheenen-Flach gynaecoloog
beiden OLVG, Amsterdam
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Op naar de stuitgeboorte in 2030
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22/3 boekbespreking

Met zeer grote interesse lazen wij het
boek Vijftig jaar stuitgeboorte in transitie – Haalt de stuitgeboorte 2030 van
dr. Arno Vermeulen waarin hij de
geschiedenis van de stuitbevalling in
Nederland schetst. Hij beschrijft de
vaginale stuitpartus in de jaren voorafgaand aan de publicatie van de Term
Breech Trial en het tumult dat deze
studie veroorzaakte bij onze vereniging
met haar mediagevoelige uitkomsten.
Als geoefende geschiedschrijver verwoordt de auteur de tijdsgeest van
deze publicatie met bijkomende kritieken en andere publicaties over de stuitbevalling. Voor degene die het eerste
decennium van deze eeuw nog geen
prakkiserend gynaecoloog of aios
gynaecologie waren, is dit schrijven
een zeer waardevol leermoment om
kennis te nemen van een ontwikkeling
met sterke gevolgen voor ons huidige
handelen.
Het laatste hoofdstuk geeft een schets
op het toekomstperspectief waarbij de
schrijver aangeeft dat er een beweging
noodzakelijk is om de vaginale stuitbe-
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22/3 richtlijn uitgelicht
Recente update van de richtlijn CIN, AIS en VAIN
In september 2021 verscheen een
update van de richtlijn CIN, AIS en
VAIN. We bespreken hier de (achtergrond van de) belangrijkste wijzigindrs. A.A. de gen, waaronder de screening van
Ruigh
immuungecompromitteerde patiëndr. A.W. Kas- ten, management en follow-up van
telein
onbehandelde CIN2, en medicamenredacteuren
teuze behandeling van CIN2/3 met
Imiquimod. Voor de volledige richtlijn gaat u naar www.richtlijnendatabase.nl.

Screening immuungecompromitteerde patiënten
Het risico op HPV-gerelateerde tumoren
is verhoogd bij immuungecompromitteerde patiënten, waardoor de
screening moet worden aangepast.
Hiv-positieve vrouwen *
Bij hiv-positieve vrouwen is het risico
op het oplopen van een humaan papillomavirus (HPV)-infectie verhoogd
(relatieve risico (RR) 2,64, 95% confidence interval (CI) 2,04-3,42) en de
kans op het klaren van de HPV-infectie
lager (hazard ratio (HR pooled) 0,72,
95% CI 0,62-0,84).1 Tevens is de
mediane incidentie voor cervicale
laesies drie keer hoger dan bij hivnegatieve vrouwen.1,2 Progressie van
laag- naar hooggradige laesies varieert
in de literatuur tussen 1,2 en 26,2
gevallen per honderd vrouwjaren.2
Daarbij stijgt de incidentie en progressie naar een hooggradige laesie bij een
lager aantal CD4+ cellen, waardoor de
kans op progressie tot cervixcarcinoom
groter is. In een recent review in The
Lancet wordt het effect van antiretrovirale therapie (ART) op high risk HPV
(hrHPV) en cervicale intra-epitheliale
neoplasie (CIN) beschreven.3 Bij een
vroege start van ART en bij een hogere
therapietrouw, namen de incidentie en
progressie van cervicale laesies af, en

daarmee uiteindelijk ook de incidentie
van cervixcarcinoom. Vrouwen met
ART hadden een lagere prevalentie van
hrHPV (adjusted odds ratio (aOR) 0,83,
95% CI 0,70-0,99, aangepast voor
CD4+ celgetal en duur van ART), een
lager risico op een CIN2 of hoger laesie
(OR 0,59, 95% CI 0,40-0,87), CIN-progressie (aOR 0,64; 95% CI 0,54-0,75)
en een hogere kans op CIN-regressie
(OR 1,54, 95% CI 1,30-1,82).3 ART lijkt
bovendien geassocieerd met een
afname van de incidentie van cervixcarcinoom (HR 0,40, 0,18-0,87).1 Een
adequate behandeling met ART is dus
van groot belang.
Na transplantatie van een solide
orgaan, stamceltransplantatie, systemische lupus erythematodes (SLE),
inflammatoire darmziekten (IBD) met
medicatie, reumatoïde artritis (RA)
Het risico op cervixcarcinoom is tevens
verhoogd bij vrouwen die een transplantatie van een solide orgaan hebben
ondergaan (nier, hart, long, lever,
darm).4 Het relatieve risico (RR) op een
CIN-laesie varieert in de literatuur
tussen 1,3 en 4,7. Het risico op het ontwikkelen van een CIN-laesie stijgt naarmate patiënten meer immunosuppressieve medicamenten gebruiken (geen
immunosuppressieve medicatie: RR 2,0
(95% CI 0,7-5,5), gebruik van één à
twee medicamenten: RR 3,1 (95%CI 1,66,1) en bij gebruik van drie medicamenten: RR 4,9 (95% CI 3,0-7,9)).4,5
Daarnaast is het risico op het ontwikkelen van een cervixcarcinoom matig
verhoogd bij vrouwen met IBD en bij
vrouwen met RA (indien zij ook immunosuppressieve medicatie gebruiken)4,6 en verhoogd bij vrouwen met
SLE. In deze laatste groep geldt ook dat
door het gebruik van medicatie dit
risico verder toeneemt.4,6

Richtlijn Uitgelicht is een nieuwe
rubriek en zal vier keer per jaar in
het NTOG verschijnen. In deze
rubriek worden richtlijnen met een
recente update uitgelicht. De onderdelen ‘Samenvatting en wat is
nieuw in de richtlijn’, ‘Overzichtstabel’ en ‘Wat u moet weten voor de
voortgangstoets?’ komen in elke bijdrage aan bod. Deze rubriek verschijnt onder redactie van Annemijn
de Ruigh en Arnoud Kastelein,
beiden aios gynaecologie cluster
Amsterdam UMC en voorheen
redacteuren van de UNO-rubriek.
Richtlijn Uitgelicht wordt geschreven
in samenspraak met de auteurs van
de desbetreffende richtlijn.

Voor bovenstaande patiëntengroepen
is een optimale screening van belang.
De frequentie wordt bepaald door het
risicoprofiel van de immuungecompromitteerde patiënt. Er wordt daarbij
onderscheid gemaakt tussen patiënten
met een matig verhoogd risico (hiv
met CD4+ count > 500, status na transplantatie van solide organen of stamceltransplantatie, SLE, IBD met medicatie, RA met medicatie) en een sterk
verhoogd risico (hiv met CD4+ count <
500). Het advies luidt om bij de matig
verhoogde risicogroep tot minimaal
60-jarige leeftijd vijfjaarlijks te screenen. In de sterk verhoogde risicogroep
wordt geadviseerd om jaarlijks te
screenen met cytologie, ongeacht de
leeftijd. (Zie de richtlijn voor het
screeningschema bij immuungecompromitteerde patiënten.)

Management en follow-up van
onbehandelde CIN2
Bij vrouwen met een CIN2-laesie in de
fertiele levensfase moet een individuele afweging gemaakt worden tussen

* Disclaimer
Er is discussie met de richtlijn commissie van hiv-behandelaren over het screeningsbeleid bij hiv-positieve vrouwen. Tot er een gezamenlijk advies is kan individueel worden afgewogen of de screening zoals geformuleerd door hiv-behandelaren wordt aangehouden
(http://richtlijnhiv.nvhb.nl/index.php/Hoofdstuk_13._Screening_van_mensen_met_hiv_op_anogenitale_maligniteiten) of het advies
van de richtlijn commissie CIN.
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Tabel 1. Overzichtstabel: behandelen of expectatief beleid bij CIN2?
Patiëntkarakteristieken • < 30 jaar versus > 30 jaar
die een rol spelen bij
• Wel versus geen (actieve) kinderwens
de behandelingskeuze
Opties behandeling

Bij vrouwen in de fertiele levensfase moet een individuele afweging gemaakt worden tussen de kans op progressie
enerzijds en de kans op complicaties van de behandeling anderzijds:
Expectatief beleid:
• Expectatief beleid gedurende 6
maanden.
• Follow-up volgens flowchart ‘Follow-up onbehandelde CIN2’
Voordelen:
• Geen risico
op vroeggeboorte, subfertiliteit en
cervicale
stenose.
• 20% van de
vrouwen met
CIN2 en
expectatief
beleid wordt
ontslagen uit
follow-up
zonder behandeling.1
• 50% van de
vrouwen blijft
langdurig in
de follow-up,
voornamelijk
met laaggradige cytologie/ histologie
en/of HPVpositieve test.1

Nadelen:
• Herhaalde cytologie en eventueel
colposcopie. Belasting in tijd, financiën en emotionele
stress of angst.
• Eventueel herhaalde biopten en
de kans op vroeggeboorte.2 (Onafhankelijk van CIN
is de kans op
vroeggeboorte bij
herhaalde biopten:
(volume excisie
0,5-0,9cc: OR 2,20,
95% CI 1,52-3,20,
4-8,9cc: OR 3,13,
≥9cc: OR 5,93)2
• 30% van de
vrouwen met een
CIN2 en expectatief
beleid wordt toch
behandeld.1

Medicamenteuze behandeling: (indien persisterende CIN2)
• Imiquimod (Aldara)
• 6 mnd na start Imiquimod: cytologie en
hrHPV, op indicatie een colposcopie.

Chirurgische interventie:
• LETZ

Voordelen:
• Geen risico op vroeggeboorte, subfertiliteit en
cervicale stenose.
• 51.4% van de vrouwen
heeft cytologische/histologische regressie (en HPV
negatief) na behandeling
met 12x 250mg intravaginaal aangebrachte imiquimod-crème.3
• Histologische regressie
naar ≤CIN1 na 16 weken
behandeling: 73% in de
Imiquimod-groep versus
39% in de placebogroep
(p=.009). NNT 2,9 (1,710,0).
• Complete remissie na
16 weken behandeling:
47% in de Imiquimodgroep versus 14% in de
placebogroep (p=.008).4
• Klaring van HPV na 16
weken behandeling was
60% in de Imiquimodgroep versus 14% (n=4) in
de placebogroep
(p<.001).4

Voordelen:
• Verwijderen
van de dysplasie
en hierna een
grote kans op
normalisering
van de cytologie.
• Kan veelal
onder lokale
verdoving
worden uitgevoerd in een
poliklinische
setting.

Nadelen:
• Intensieve
behandeling.
Hoge patiënten
belasting.
• Tijdens duur
van de behandeling goede
anticonceptie
noodzakelijk.

Nadelen:
• Complicaties van LETZ
op korte
termijn: zoals
bloeding en
infectie
• Complicaties op lange
termijn: vroeggeboorte2,
subfertiliteit
en cervicale
stenose.

Voorwaarden voor
behandeling

• Voorwaarde voor een expectatieve behandeling is dat vrouwen in de gelegenheid zijn om voor follow-up (a 6
maanden) te komen.
• Voorwaarde voor een medicamenteuze behandeling met Imiquimod is een goede begeleiding en ondersteuning. Zo
kan vroegtijdig stoppen met behandeling worden voorkomen. Behandel volgens het behandelschema uit de richtlijn.
Zorg tijdens behandeling voor goede anticonceptie. Imiquimod tast pessaria en condooms aan, deze zijn niet geschikt
als anticonceptie.

Duurzaamheid behandeling

• Ondanks in opzet een expectatieve behandeling zal een deel van vrouwen progressie door maken een hooggradige
laesie, en zal dus een interventie noodzakelijk zijn.
• Bij de populatie vrouwen > 30 jaar zijn er minder aanwijzingen voor volledige terugkeer naar normale cytologie (kans
op regressie t=24 maanden: 44% (95% CI: 36-52%)5).
• Deel van de vrouwen zal een persisterende maar niet-progressieve laaggradige laesies houden. Het niet ‘klaren’
maakt terugkeer naar routinematige ‘goedkopere’ screening niet goed mogelijk. De vele herhaalde colposcopieën en/of
biopsieprocedures brengen aanzienlijke kosten met zich mee in termen van tijd, financiën en emotionele stress of angst.

Acroniem: LETZ, loop-excisie van de transformatiezone; hrHPV, high risk HPV; NNT, number needed to treat.
Bronvermelding: 1. Silver et al. 2018, 2. Loopik et al. 2021. 3. Lin et al. 2012. 4. Grimm et al. 2012, 5. Tainio et al. 2018.
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de kans op progressie enerzijds en de
kans op complicaties van de behandeling anderzijds. Bij vrouwen met een
histologisch bewezen CIN2 is de kans
op regressie na 24 maanden 50% (95%
CI 43-57%). De kans op progressie na
24 maanden naar een hogere CIN-laesie (CIN3) is 18% (95% CI 11-27%) en
het risico op een carcinoom is 0,5%.7
De kans op regressie of progressie is
afhankelijk van de leeftijd. Een metaanalyse van Tainio et al. uit 2018 laat
zien dat wanneer wordt gestratificeerd
naar leeftijd de kans op regressie van
60% (95% CI 57-63%) bij vrouwen <30
jaar daalt naar 44% (95% CI 36-52%)
bij vrouwen >30 jaar.7 Zij laten tevens
zien dat de kans op progressie naar
een hogere CIN-laesie oploopt met de
leeftijd. De kans op progressie is 11%
(95% CI 5-19%) bij vrouwen <30 jaar
en 23% (95% CI 12-37%) bij vrouwen
>30 jaar.7
Bij vrouwen met een voltooide kinderwens boven de 30 jaar met een persisterende CIN2 is een loop-excisie van de
transformatiezone (LETZ) dus een aanvaardbare interventie, terwijl bij
vrouwen van 30 jaar of jonger voor een
expectatief beleid gekozen kan
worden. Indien gekozen wordt voor
een LETZ moet de potentieel verhoogde kans op een vroeggeboorte
hierna in acht genomen worden.8 In
een recente case-control-studie in de
JAMA was de incidente van vroeggeboorte in de controlegroep 4,8%, bij
onbehandelde CIN 6,9%, behandelde

CIN 9,5% en na meerdere behandeling
zelfs 15,6%.8 Er is daarbij een sterke
correlatie met het volume van het geëxcideerde weefsel, ongeacht de ernst
van de CIN-afwijking (OR 2,2-5,9).
Voorzichtigheid is dus ook geboden bij
het nemen van multipele biopten bij
vrouwen met een kinderwens. Weeg
door middel van shared decision
making samen met de patiënt de vooren nadelen af van afwachten en behandelen en gebruik hiervoor de Keuzekaart (te vinden op www.richtlijnendatabase.nl, richtlijn CIN, AIS en VAIN,
‘Keuzekaart’). Zie tabel 1 voor een overzicht van de belangrijkste overwegingen en referenties.

Medicamenteuze behandeling
met Imiquimod
De immuunmodulerende crème Imiquimod is een immuunrespons modifier
met antivirale en antitumor activiteit.
De behandeling is reeds effectief gebleken in de behandeling tegen genitale
wratten en vulvaire intra-epitheliale
neoplasie (VIN).9 Vaginale behandeling
met Imiquimod (duur zestien weken)
leidt tot regressie van CIN2/3 in > 50%
van de patiënten. De richtlijn adviseert
daarom om vrouwen met CIN3 of persisterende CIN2 met een behandelindicatie en een (latente) kinderwens het
alternatief van vaginale Imiquimod
behandeling aan te bieden. De behandeling wordt zestien weken 3x/week
toegepast, vervolgens wordt na zes
maanden cervixcytologie herhaald en

op indicatie een colposcopie verricht.
Op basis van het beschikbare (lowgrade) bewijs komt na vaginale Imiquimod-behandeling recidief of persisterende CIN niet vaker voor dan na een
standaardbehandeling (LETZ).10 In de
Imiquimod-groep hadden 7/28 patiënten recurrence van CIN, tegenover 6/28
in de standaardbehandelingsgroep. De
gemiddelde tijd tot recurrence was tien
maanden in de Imiquimod-groep en
zes maanden in de standaardbehandelingsgroep.10 Behandeling met Imiquimod kan bijwerkingen hebben waardoor patiënten vroegtijdig met de
behandeling stoppen.

Patiëntinformatie
Er is een nieuwe patiëntinformatiefolder toegevoegd aan de richtlijn, waar
patiënten naar verwezen kunnen
worden. Op degynaecoloog.nl staat
een filmpje met uitleg over de colposcopie en over de behandelopties,
waar patiënten op gewezen kunnen
worden. Er wordt op dit moment nog
gewerkt aan de ontwikkeling van patiëntinformatie voor de website Thuisarts.nl en een Keuzekaart.

Referenties
1. Liu G, Sharma M, Tan N, Barnabas RV. HIVpositive women have higher risk of
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2. Denslow SA, Rositch AF, Firnhaber C, Ting
J, Smith JS. Incidence and progression of
cervical lesions in women with HIV: a
systematic global review. Int J STD AIDS

Samenvatting en wat is nieuw in de richtlijn CIN, AIS en VAIN:
• CIN1: wordt in principe niet behandeld in verband met de grote kans op regressie.
• CIN2: voer een expectatief beleid bij vrouwen van 30 jaar of jonger met een histologisch bewezen CIN2 en behandel niet
direct, mits de patiënt bereid is om voor follow-up te komen.
• Indien een voltooide kinderwens boven de 30 jaar met een persisterende CIN2 of progressie naar een CIN3 of meer, is
het verwijderen van de dysplasie een aanvaardbare interventie en vergroot het de kans op normalisering van de cytologie.
• Bied vrouwen met CIN3, of persisterende CIN2, met een behandelindicatie en met nog een bestaande (latente) kinderwens, het alternatief van vaginale Imiquimod-behandeling (naast een LETZ) aan.
• CIN3: bied hooggradige laesiebehandelen middels een LETZ en het preparaat voor pathologische beoordeling aan. Voer een
see-and-treat uit bij een hooggradige cytologie (PAP3a2 of hoger) en een hooggradig kolposcopisch beeld.

Wat moet u weten voor de voortgangstoets?
Vraag: U ziet een vrouw van 28 jaar met een histologisch bewezen CIN2-laesie. Wat is de kans op progressie naar een hogere
CIN-laesie?
Antwoord: De kans op progressie naar een hogere CIN-laesie bij vrouwen < 30 jaar: 23% (95%CI 12-37%).
Bron: Tainio et al 2018, richtlijn CIN, AIS en VAIN (september 2021).

188

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 135, april 2022 www.ntog.nl

2014; 25(3): 163-77.
3. Kelly H, Weiss HA, Benavente Y, et al. Association of antiretroviral therapy with highrisk human papillomavirus, cervical
intraepithelial neoplasia, and invasive
cervical cancer in women living with HIV:
a systematic review and meta-analysis.
Lancet HIV 2018; 5(1): e45-e58.
4. Moscicki AB, Flowers L, Huchko MJ, et al.
Guidelines for Cervical Cancer Screening
in Immunosuppressed Women Without
HIV Infection. J Low Genit Tract Dis 2019;
23(2): 87-101.
5. Silverberg MJ, Leyden WA, Lam JO, et al.
Effectiveness of catch-up human papillomavirus vaccination on incident cervical
neoplasia in a US health-care setting: a
population-based case-control study.
Lancet Child Adolesc Health 2018; 2(10):
707-14.
6. Raposo A, Tani C, Costa J, Mosca M. Human
papillomavirus infection and cervical
lesions in rheumatic diseases: a systematic review. Acta Reumatol Port 2016;
41(3): 184-90.
7. Tainio K, Athanasiou A, Tikkinen KAO, et al.
Clinical course of untreated cervical
intraepithelial neoplasia grade 2 under
active surveillance: systematic review
and meta-analysis. BMJ 2018; 360: k499.

8. Loopik DL, van Drongelen J, Bekkers RLM,
et al. Cervical intraepithelial neoplasia
and the risk of spontaneous preterm
birth: A Dutch population-based cohort
study with 45,259 pregnancy outcomes.
PLoS Med 2021; 18(6): e1003665.
9. van Seters M, van Beurden M, ten Kate FJ,
et al. Treatment of vulvar intraepithelial
neoplasia with topical imiquimod. N Engl
J Med 2008; 358(14): 1465-73.
10. Pachman DR, Barton DL, Clayton AC, et al.
Randomized clinical trial of imiquimod:
an adjunct to treating cervical dysplasia.
Am J Obstet Gynecol 2012; 206(1): 42 e1-7.

189

22/3 ob gyn
Pessarium of chirurgie
als behandeling voor een
symptomatische vaginale
prolaps
Een vaginale prolaps is een veelvoorkomend probleem en met een toenemende levensverwachting zal de impact
wereldwijd toenemen. Alhoewel niet
levensbedreigend, kan de kwaliteit van
dr. Floor
Vernooij & leven negatief beïnvloed worden. Een
dr. Rafli van vaginale prolaps kan verscheidene
symptomen veroorzaken: balgevoel,
de Laar
redacteuren mictie- en defecatieklachten en seksuele disfunctie. Seksueel functioneren
wordt nog onderbelicht in de spreekkamer, terwijl vrouwen een negatief zelfbeeld en last kunnen hebben van urineen/of fecale incontinentie tijdens seksuele activiteit. Een pessarium of chirurgie wordt aanbevolen bij een
symptomatische vaginale prolaps
stadium ≥ 2. Vergelijkende studies
tussen pessarium en chirurgie zijn
schaars, heterogeen in design, underpowered en hebben een hoge loss of follow-up. Daarnaast zijn er weinig studies
die het seksueel functioneren onderzoeken. Dit maakt aanbevelingen voor de
beste behandelopties speculatief.
In de PEOPLE-cohortstudie is daarom
de werkzaamheid van een pessarium
en chirurgie vergeleken bij vrouwen
met een symptomatische, vaginale
prolaps.1,2
In deze multicenter prospectieve
cohortstudie werden vrouwen met een
symptomatische vaginale prolaps
stadium 2 of hoger geïncludeerd. Zij
maakten zelf een keuze voor behandeling middels pessarium of chirurgie. Bij
baseline, 12 en 24 maanden werden
vragenlijsten ingevuld aangaande subjectieve verbetering, symptoomverlichting en seksueel functioneren. Tevens
werd cross-over van therapie geregistreerd. Er werden 539 vrouwen geïncludeerd waarvan 335 (62,2%) in de pessariumgroep en 204 (37,8%) in de chirurgiegroep. Na 24 maanden werd subjectieve verbetering gerapporteerd door
74,4% van de vrouwen met een pessarium en 83.8% van de vrouwen na chirurgie (p<0,01). Beide interventies lieten
klinisch relevante verbetering zien van
prolapssymptomen. Negenenzeventig
vrouwen (23,6%) switchten van pessarium naar chirurgie. Seksueel actieve
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vrouwen in de chirurgiegroep rapporteerden meer verbetering ten opzichte
van de pessariumgroep. Tevens was de
kans om weer seksueel actief te
worden 2,6 keer zo groot na chirurgie.
Kortom: na chirurgie is er dus meer
subjectieve verbetering, echter dit
betreft een conservatief versus invasief
beleid en na twee jaar is 74% nog tevreden met een pessarium. Wel switcht
één op de vijf vrouwen binnen twee
jaar van pessarium naar chirurgie.
Beide behandelopties laten klinisch
relevante verbetering zien van prolapssymptomen, maar indien mictieklachten op de voorgrond staan, biedt chirurgie betere uitkomsten. Verder kan bij
seksueel actieve vrouwen waarbij de
prolaps het seksueel functioneren
belemmert gecounseld worden dat chirurgie meer verbetering laat zien. Na
chirurgie is er 2,6 keer zo grote kans
om weer seksueel actief te worden.
Bovenstaande implicaties zijn met enige
terughoudendheid gezien het level I evidence betreft, een RCT zal dit jaar verschijnen.
L.R. van der Vaart
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Hooggradige Cervicale
Intraepitheliale Neoplasia
(CIN) is voorstadium van
cervixcarcinoom en wordt
behandeld met LLETZ
Na een eerste LLETZ is er 5 tot 27%
kans op een recidief of residu CIN.
Hoewel een recidief dus niet ongebruikelijk is, bestaan er geen (inter)nationale richtlijnen over de behandeling
hiervan. In de praktijk wordt bij een
hooggradige CIN laesie vaak opnieuw
een LLETZ verricht. Er is nagenoeg geen

onderzoek over de effectiviteit van deze
re-LLETZ. In een recent verricht observationeel onderzoek werden de effectiviteit en lange termijn uitkomsten van
een tweede LLET- behandeling onderzocht.3 In de PALGA-database werden
data verzameld van vrouwen die een
tweede LLETZ procedure ondergingen
voor CIN tussen januari 2005 en juni
2015. De primaire uitkomstmaat was
het eerste uitstrijkje na de tweede
LLETZ-procedure. Alle additionele procedures na de tweede LLETZ-behandeling in de follow-up werden eveneens
bekeken. 499 vrouwen voldeden aan
de inclusie criteria. De mediane leeftijd
was 39 jaar ten tijde van de tweede
LLETZ. Gemiddeld zat er dertien
maanden tussen de twee procedures.
Bij 81% van de tweede LLETZ procedures was er sprake van een CIN-3-laesie.
Na de tweede LLETZ-procedure werd
bij 61% een PAP 1 gevonden. Er was een
gemiddelde follow-up van 68 maanden.
Hierbij werden bij 168 vrouwen (33,7%)
214 additionele procedures na de
tweede LLETZ verricht. Van deze groep
met additionele procedures, ondergingen 94 vrouwen (18,8%) een re-LLETZ
en 95 vrouwen (19%) een hysterectomie, 21 na een eerdere additionele reLLETZ-procedure. Bij 6 vrouwen (1,2%)
werd in de follow-up cervixcarcinoom
gediagnosticeerd. Het overgrote
gedeelte van de additionele procedures
werd in de eerste 72 maanden na de
tweede procedure verricht. In een subgroep analyse bleek een leeftijd > 40
jaar de enige risico factor voor het
ondergaan van een hysterectomie.
Het succes percentage van een herhaalde LLETZ was 61% in deze studie,
wat aanzienlijk lager is dan die van een
eerste procedure. Een derde van deze
vrouwen ondergaat later alsnog een
additionele procedure. Een vijfde
eindigt met een hysterectomie en bij
vrouwen boven de 40 jaar is dit percentage zelfs 28%. Deze getallen kunnen
ondersteunen bij counseling in de dagelijkse praktijk. Bij jonge vrouwen
zouden andere opties (zoals Imquimod)
verder onderzocht moeten worden en
bij vrouwen boven de 40 jaar is een
hysterectomie ook een reële behandeloptie.
A.J.M van de Sande en H.J. van Beekhuizen
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Antwoorden Gynfeud 12
Antwoord op vraag 1: c
Er is van het particium perfectum passivum van het werkwoord aborior een zelfstandig naamwoord gemaakt en dit
zelfstandig naamwoord wordt van de 4e declinatie. Het meervoud is derhalve abortus. Dit is een mannelijk woord, dus
het bijvoeglijk naamwoord in meervoud wordt dan provocati.
Abortus (arte) provocatus, opzettelijke vruchtafdrijving of zwangerschapsafbreking genoemd, is de medische term voor
het voortijdig afbreken van een zwangerschap door (medisch) ingrijpen. Bij abortus provocatus lege artis staat lege
artis voor: volgens de regelen der kunst. Het is dus zwangerschapsafbreking en geen zwangerschapsonderbreking, want
dat kunnen we (nog) niet, we kunnen alleen afbreken.
Antwoord op vraag 2: d
In het Grieks is het embryon, dat is een onzijdig woord. In meervoud wordt dat embrya.
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