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Fysiologisch en anatomisch rappel 

 

Hypothalamus produceert oa gonadotrofine-releasing hormoon (GnRH): op pulsatiele manier 

beïnvloeding hypofyse 

 GnRH = gonadoreline = luteinizing hormone releasing hormone (LHRH, LRH) = LRF 

 Verantwoordelijk voor synthese, opstapeling en afscheiding vd hypofysaire gonadotropines 

FSH en LH 

 Gonadoreline is in België niet als specialiteit beschikbaar 

 Synthetische analogen vh GnRH met agonistische werking: busereline, gosereline, histreline, 

leuproreline en triptoreline  

o Zou natuurlijker beleid kunnen zijn voor contraceptie? → NEE 

 Releasing factoren stimuleren in eerste instantie  

 Toedieningswijze is moeilijk te regelen om dit effect te krijgen  

o Veroorzaken initieel stimulatie vd gonadotropinesecretie → nadien (chronisch gebruik) 

inhibitie 

 DUS igv in hoge continue dosis geven is er uitputtend effect → hele systeem w platgelegd 

(dus omgekeerd effect) 

 W dus meer gebruikt in continue hoge dosering om systeem volledig plat te leggen (incl 

wegnemen “achtergrondruis” zodanig dat IVF procedures beter verlopen) 

o In praktijk: vnl ovariële stimulatie als voorbereiding op IVF 

 Frequent gecombineerd met humaan menopauzaal gonadotropine (HMG) om premature 

LH-piek te vermijden 

o Palliatieve behandeling van gevorderd prostaatcarcinoom 

o Borstkanker 

 Behandeling gevorderde borstkanker  

 Bij pre- en perimenopauzale vrouwen: alternatief van adjuvante chemotherapie bij 

vroegtijdige borstkanker geschikt voor hormonale R/ 

o Hormoongevoelige aandoeningen vb. endometriose en uteriene fibromen 

o Vroegtijdige puberteit (pubertas praecox) 

o Reversibele daling van testosteron → seksuele drift verminderen bij volwassen mannen met 

ernstige seksuele afwijkingen 

 Dus door rechter opgelegde chemische castratie 

o Alternatief van castratie bij vrouw (chemische castratie) 

 Belangrijkste contra-indicaties: zwangerschap en borstvoeding 

 Belangrijkste ongewenste effecten 

o Ovariële cysten  

 Door stimulatie vd gonadotrofinesecretie bij begin vd behandeling 

 Bij pulsatiele toediening: zeldzaam 

o Warmte-opwellingen 

o Vaginale atrofie 

o Bij chronisch gebruik 

 Gedaalde botdensiteit en verhoogd fractuurrisico door wegvallen (na initiële stimulatie) 

vd oestrogeeneffecten 

 Stijging vh cholesterol  

 Stijging vd glycemie 

 Belangrijkste voorzorgen bij langdurige behandeling: cardiovasculaire risicofactoren (lipiden, 

glycemie) extra opvolgen 

 

Inhibine A en B en anti-Müllerhormoon (AMH, andere naam: MIS = Mullerian Inhibiting Substance) 

w gesynthetiseerd en gesecreteerd door granulosacellen 

 Inhibine B: negatieve feedback op FSH-productie 

o FSH geproduceerd door anterior hypofyse →  stimuleert sperma en maturatie van eicellen 

o Vrouw 

 FSH geproduceerd tijdens eerste helft menstruele cyclus 

 Versnelt maturatie van eicel die w vrijgelaten tijdens ovulatie (in midden vd cyclus) 
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 Op ogenblik dat follikel barst: plotse val in oestrogenen → 10 – 20% vd mensen 

ovulatie-bloeding hierdoor 

 Stimuleert productie van hormoon estradiool 

 Folliculaire granulosa cellen in eierstokken produceren dan inhibine B → hypofyse weet 

dat proces gestart is en stopt productie FSH 

 Menopauze: inhibine B productie vermindert met aantal eicellen die beschikbaar zijn 

voor bevruchting (‘ovariële reserve’) 

 Gehalte inhibine B in vrouw kan gebruikt w voor bepalen fertiliteit 

 Vrouwen met laag inhibine B op 3e dag vd menstruele cyclus: soms geen regelmatige 

ovulatie 

o Man: inhibine B productie door Sertoli cellen 

 FSH w geproduceerd door mannen voor stimulatie productie van sperma 

 Inhibine B reguleert FSH → spermaproductie op normaal niveau houden 

 Mannelijke fertiliteit kan ook bepaald w met inhibine B test: mannen met lager gehalte 

zijn vaak minder vruchtbaar 

o Sommige tumoren secreteren ook inhibine B: hoog gehalte kan aanwezigheid tumoren 

indiceren  

 Vb. granulosa cel tumoren en epitheliale tumoren vd ovaria  

 Pt’en met deze vormen kunnen inhibine-gehalte laten controleren voor opvolging 

 Postmenopauzale vrouwen met detecteerbaar inhibine kunnen deze tumoren hebben 

 Inhibine A kan zelfde effecten hebben op FSH 

o Productie 

 Op ander moment in menstruele cyclus 

 Ook door placenta tijdens zws 

o Meting van inhibine A, α-foetoproteïne, hCG en ongeconjugeerd estriol in bloed tijdens zws: 

kan risico op Down syndroom in foetus helpen bepalen 

 = “quad screen” 

o Er is mogelijk link tss inhibine A en doodgeboorte: studie toonde enkel verhoogd inhibine A 

(gemeten ikv quad screen) in 2e of 3e trim vd zws bij doodgeboorte 

 AMH: inhibitie follikelrecrutering vd niet-dominante follikels en FSH-gestimuleerde follikelgroei 

o W rechtstreeks geproduceerd door ovariële folikels → correleert met aantal antrale follikels 

in ovaria 

o Vrouwen met lager AMH: lagere antrale folliculaire telling en produceren minder oöcyten 

o Testen van AMH gehalte 

 Variatie AMH gehalte  

 Verandert niet significant met menstruele cyclus → kunnen gemeten w onafhankelijk 

van dag vd menstruele cyclus 

 Neemt af met leeftijd 

 Hoog gehalte bij pt’en met PCOD (Polycystic Ovary Disease) 

 AMH kan gebruikt w voor 

 Jonge vrouwen die zws willen uitstellen maar fertiliteitspotentiaal willen controleren 

hiervoor 

 Evaluatie fertiliteitspotentiaal en overiële respons in IVF 

 Serum AMH correleert met aantal vroege antrale follikels → nuttig voor predictie 

ovariële respons in IVF cyclus: laag AMH = meer wsl slechte ovariële respons 

 Meten ovariële veroudering 

 Vrouwen met weinig ovariële reserve die in oöpauze zijn: laag AMH gehalte  

 Maar nieuwe test, nog niet goed beschikbaar 

 

Midcyclisch: wijziging vd ovariële hypofysaire controle 

 Oestrogenen oefenen positieve feedback uit op gonadotrofines  

o Natuurlijke oestrogenen (estradiol, estron en estriol) ondergaan na orale toediening 

belangrijk first pass-effect thv lever 

 Kan w vermeden door parenterale toediening (SC, transdermaal of IM) 

 Voor IM toediening: esters met lange werkingsduur gebruikt 
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o Natuurlijke oestrogenen w gebruikt ikv 

 Hormonale substitutie en menopauzale klachten  

 Anticonceptie  

 Voorbereiding van embryotransfer  

o Ethinylestradiol = synthetisch derivaat dat minder first pass-afbraak thv lever ondergaat → 

w vnl in oestroprogestatieve anticonceptiva gebruikt 

 Door oestrogenen: FSH/LH-piek die ovulatie uitlokt 

o Follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteïniserend hormoon (LH) zijn gonadotropinen of 

gonadotrope hormonen 

 W bij man en vrouw gesecreteerd door hypofysevoorkwab 

 Humane choriongonadotrofine (hCG) 

 Afgescheiden door placenta en door trofoblasttumoren 

 Heeft zelfde biologische activiteit als LH 

 Humane menopauzegonadotrofine (hMG) bevat gelijke hoeveelheden LH en FSH 

o Vroeger werden gonadotropinen geëxtraheerd uit urine van zwangere vrouwen (hCG) of 

van postmenopauzale vrouwen (voor hMG) 

o Nu: biosynthetisch FSH (corifollitropine, follitropine), LH (lutropine) en hCG 

(choriogonadotropine) 

 Indicaties bij vrouw  

 hMG en FSH 

 Verminderde vruchtbaarheid tgv anovulatie 

 Hyperstimulatie vd ovaria ikv IVF-behandeling 

 hCG 

 Uitlokken vd ovulatie na follikelrijping door HMG of follitropine 

 Timing vd ovulatie igv intra-uteriene inseminatie of IVF 

 Ondersteuning vd luteale fase: vnl bij kunstmatig geïnduceerde cycli 

 Indicaties bij man  

 Inductie vd spermatogenese bij steriliteit berustend op oligo-azoöspermie door 

hypothalamo-hypofysaire deficiëntie 

 Cryptorchidie met niet-retractiele testes 

o Belangrijkste contra-indicaties: zwangerschap en borstvoeding 

o Belangrijkste ongewenste effecten  

 Multipele ovulaties: risico van meerlingzwangerschap 

 Hyperstimulatie → luteïnecysten: abdominale last, ascites, oligurie en hemoconcentratie 

 Allergische reacties 

 Reversibele gynaecomastie 

 LH  

o Stimuleert lokale productie van prostaglandines en proteolytische enzymen 

o Ontwikkelt corpus luteum: produceert progesterone (P) 

 Progesteron is spierrelaxerend hormoon en onderhoudt zws 

 Toediening 

 Niet actief langs orale weg behalve als gemicroniseerde vorm w gebruikt 

 Gemicroniseerd progesteron kan ook vaginaal w toegediend om systemisch effect te 

verkrijgen 

 Vnl gebruik van synthetische progestagenen afgeleid van progesteron of 17-α-

hydroxyprogesteron en van testosteron, nortestosteron of norprogesteron 

 Indicaties 

 Anticonceptie  

 Menopauzale klachten of hormonale substitutie  

 Plaatsbepaling 

 Lynestrenol, norethisteron, norgestrel en levonorgestrel hebben androgene 

eigenschappen → kan belang hebben ivm indicaties en CI 

 Desogestrel, diënogest, norgestimaat en gestodeen: weinig androgeen 

 Progestagenen kunnen cyclisch of continu w toegediend 
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 Cyclische toediening (10 – 14 d): enkel zin als er voldoende oestrogene invloed is 

geweest tijdens vorige weken 

 Indicaties en wat zijn geen indicaties? 

 Anticonceptie: alleen (minipil, prikpil, implantaat, intra-uterien) of in associatie met 

oestrogenen  

 Ovulatie inhiberen mbv oestrogenen of progestagenen → endocriene functie vd 

eierstokken w overgenomen 

 Niet meer gestimuleerd + systeem valt stil → ik maak geen hormonen meer en 

als collateral damage ook geen ovulatie meer 

 Eierstokken stilleggen = endocrinologische én gametogenetische functie w 

stilgelegd! 

 Urgentie-anticonceptie (morning-after pill) 

 Postmenopauzale substitutie (oraal, intra-uterien): in associatie met oestrogenen 

 Amenorroe of anovulatoire bloedingen 

 Natuurlijk progesteron (oraal, vaginaal) of afgeleide ervan (dydrogesteron): luteale 

fase ondersteunen als deficiëntie vh corpus luteum w vermoed (vnl als ovulatie werd 

geïnduceerd door gonadereline-analogen) 

 Onvruchtbaarheid of (dreigend) miskraam enkel wanneer deze gevolg zijn van 

deficiënt corpus luteum 

 Bloedverlies in 1e trimester vd zws (dreigend miskraam): zelden gevolg van 

progesterontekort → op zich GEEN indicatie voor progesteron 

 Dreigende vroeggeboorte in sommige risicogroepen 

 Uitstellen vd menstruatie 

 Endometriose 

 Idiopathische menorragieën (intra-uterien) 

 Hormoondependente maligniteiten 

 Vb. van endometrium of prostaat 

 W vermeld bij specialiteiten die hiervoor in aanmerking komen 

 Progestagenen: GEEN plaats in behandeling van dysmenorroe, menorragie en 

premenstrueel syndroom 

 Tenzij levonorgestrel-bevattend intra-uteriene device (IUD): kan gebruikt w bij 

idiopathische menorragieën 

 Progesteron w zonder veel evidentie lokaal aangewend bij goedaardige mastopathie 

en mastodynie 

 Progestagenen met androgene eigenschappen (lynestrenol, norethisteron, norgestrel, 

levonorgestrel): gecontra-indiceerd tijdens zws  

 Want blootstelling kan leiden tot masculinisatie vd vrouwelijke foetus 

 Belangrijkste ongewenste effecten  

 Stoornissen vh lipiden- en koolhydratenmetabolisme 

 Nausea, braken, diarree 

 Libidovermindering 

 Hoofdpijn, moeheid, neiging tot depressie 

 Oedeem, gewichtstoename 

 Cholestatische icterus en urticaria: zeldzaam 

 Injectie van retardvormen, implantaten of continue toediening progestagenen om 

menstruatie tegen te gaan 

 Dikwijls onregelmatig bloedverlies (spotting) tijdens behandeling 

 Min of meer langdurige amenorroe na stoppen vd behandeling 

 Acne, seborroe, alopecie en hirsutisme met derivaten met androgene werking 

 Belangrijkste voorzorgen: voorzichtigheid is geboden bij  

 Leveraandoeningen 

 Vrouwen met antecedenten van of risicofactoren voor trombo-embolie 

 Hypertensie 

 Associatie met oestrogenen bij vrouwen met hoog risico van borstcarcinoom 

Early pregnancy factor (EPF) = early conception factor (ECF)  
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 Proteïne geassocieerd met zoogdierembryo’s kort na fertilisatie 

o Mogelijk > 1 molecule 

o Is aanwezig in  

 Maternaal serum (bloedplasma) kort na bevruchting  

 Cervicale mucus 

 Amnionvloeistof 

 W voor getest in ‘rosette inhibition assay’ 

o Zou in mens binnen ong 6 – 48u na bevruchting detecteerbaar zijn (niet in alle studies 

bevestigd maar de prof gelooft van wel) 

o Deze asay is indirect → stoffen met gelijkaardig effect zorgen voor confounding (vb. 

varkenssemen inhibeert test ook) 

 Bestaan deze factor is geaccepteerd in wetenschappelijke gemeenschap 

 Productie en functie EPF 

o Productie wsl niet embryo zelf maar embryo produceert chemische stoffen die maternaal 

systeem aanzetten voor creatie EPF 

o EPF = immuunsuppressief: wsl rol in preventie dat zwangere vrouwtje embryo aanvalt 

 Gehalte hoog tijdens eerste 20 w → dan afname → niet detecteerbaar laatste 8 w voor bevalling 

 Recent onderzoek: EPF mss geassocieerd met celproliferatie in ook andere biologische situaties 

(niet enkel embryo-ontwikkeling) 

 Klinisch gebruik 

o Zwangerschapstest 

 Voorlopig nog geen accurate test voor EPF voor dit doel (dus men heeft er nog niet zo 

veel aan) 

 Maar is wsl vroegste mogelijke merker voor zws, al binnen enkele uren aanwezig 

 In vss studies: accuraatheid EPF als zws-test in mensen hoog 

 Moderne zwangerschapstests detecteren hCG in urine: pas aanwezig na implantatie (6 

– 12 dagen na bevruchting) 

o EPF kan gebruikt w voor bepaling of zwspreventiemechanisme van anticonceptie werkt voor 

of na bevruchting 

 Vb. IUDs: post-fertilizatie mechanismen dragen sterk bij aan effectiviteit (maar recente 

studies bewijzen dat dit ook werkt door inhibitie fertilisatie dus werkt vroeger dan 

aanvankelijk gedacht) 

 Vb. momenteel discussie over of COCP (combined oral contraceptive pill) ook post-

fertilisatie methoden heeft → gaat onderzocht w ahv EPF 

o Infertiliteit en vroeg zws-verlies 

 EPF: nuttig in onderzoek embryoverlies voorafgaand aan implantatie 

 Gebruik voor onderscheid infertiliteit tgv falen bevruchting vs falen van implantatie 

 Marker voor viabele zws: meer nuttig voor onderscheid ectopische of andere niet-

viabele zws dan andere chemische merkers (vb. hCG en progesteron) 

 Vb. studie behandeling infertiliteit: igv fertilisatie was er meer subklinisch verlies van 

embryo’s dan in gezonde vrouwen 

 Vb. studie EPF bij IVF: conclusie dat significant aantal embryo’s faalden om te 

implanteren maar even belangrijk aantal werd beschadigd of gedood door 

transferproces zelf → gevolg: meer aandacht voor effectieve transfer embryo’s 

o Tumormerker: EPF-achtige activiteit is gedetecteerd in tumoren van kiemcelorigine en 

andere types tumoren 

 Nut als tumormerker (evaluatie succes chirurgie) is gesuggereerd 

 

Opmerkingen  

 Stel: 22 jaar, geen regels of zeer onregelmatig  

o 1/3 kans om zwanger te w bij ovulatie op goeie moment 

o Hoe stimuleren we eierstokken om ovulatie uit te lokken? (zie boven) 

 FSH en LH inspuiten (cave: risico op overstimulatie) 

 GnRH (minder risico op overstimulatie igv niet continu gegeven) 

 LH lijkt heel fel op hCG (zwangerschapshormoon) 
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o hCG onderhoudt gelijk LH geel lichaam dat progesterone vormt = pro gestatie  = voor zws 

in stand te houden 

o Vroeger werd urine van zwangere vrouwen verzameld → hieruit LH halen → inspuiten 

 FSH 

o Is hoog als oestrogenen laag zijn ~feedbacksysteem met hypofyse 

o Dus menopauze: weinig oestrogenen → hoge concentraties FSH en LH (gonadotrofines) 

 Kan je gebruiken voor diagnose menopauze 

 Werd vroeger verzameld en gebruikt bij infertiliteit 

o Normaal is FSH > LH 

 Is zo bij normale cyclus 

 Indien LH > FSH: functionele ovariële hypogonadisme 

 Mensen die kaderen binnen syndroom X: neiging tot hypertensie, obesitas, oligo-

menorea, lichte graad hirsutisme 

 Menopauze: FSH > LH 

 Belangrijkste methoden om te weten of ovulatie is geweest 

o LH-piek zoeken 

o T °C meten: stijging 0,3 °C oiv progesterone 

o Kijken of progesterone gemaakt w (dan is ovulatie geweest) 

 Meestal in bloed meten 

 Andere optie: endometriumbiopsie → dan door patholoog laten kijken met welke dag in 

cyclus dit overeen komt 

 Sperma 

o Factoren die kwaliteit van sperma verslechteren 

 Infecties 

 Warmte vb. bakker, chauffeur, varicocoele, … 

 Medicatie 

 … 

o Teelballen stimuleren: gonadotrofines gebruiken in bepaalde gevallen  

o Steroïdhormonen inhiberen spermatogenese 

 Andere stof om ovulatie te stimuleren / op te wekken: clomifeen (Clomid®) 

o Dit is selectieve oestrogeenreceptor-modulator 

 Verhoogt frequentie vd pulsatiele secretie van GnRH (gonadoreline) hypothalamus → 

tijdelijke verhoging vd concentraties van LH en FSH  

 Zal alleen werken bij mensen die onder oestrogene invloed staan DUS enkel bij pt’en die 

niet in menopauze zitten 

o Doet oestrogeen dalen → FSH en LH stijgt om meer oestrogeen te maken → werkt positief 

op ovulatie: stimulatie vd follikelrijping en inductie vd ovulatie bij anovulatie of oligo-

ovulatie tgv hypothalame disfunctie 

 Dus is ‘anti-oestrogeen’ die hersenen bedriegt 

 Trofoblast is enorm invasief: indien geen modulatie kunnen tumoren ontwikkelen → er is veel 

onderzoek naar regulatie en wat men kan leren voor oncologie 

 NIPT test: embryonaal DNA controleren ahv bloedstaal vd moeder 

 Placenta 

o Kan je DNA uit halen want bevat heel veel bloedvaten (weefsel, mitochondriën, …) 

o Chinezen koken daar gehaktballetjes mee  

o Foto placenta 

 We zien foetale zijde; navelstreng min of meer in midden 

 MAAR choriale plaat lijkt precies veel kleiner dan basale plaat = placenta circumvalata 

(je ziet dus klein foetaal deel, rand lijkt omgekruld) 

 Dit is overigens dikkere placenta van vorm + kleur is afwijkend 
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 Eerder klein kind verwacht 

 Als randen omgekruld zijn: placenta zit minder goed vast → makkelijker bloedingen 

ad rand 

 Hoofden van baby’s w steeds groter (mensen slimmer) → 3 compensaties 

o Relaxine 

o Vanaf 6 w krijgt baby band met moeder, lacht niet meer zo stom, …: dus wsl w we 6 weken 

te vroeg geboren (om groot hoofd mogelijk te maken) 

o Schedel nog niet verbeend dus kan nog goed samen gepitst w 

 Cave igv te veel hCG: eierstokcysten mogelijk 

o Bij molaire zws: veel hCG → onderhoud corpus luteum → dik corpus, ascites, indikking, 

trombose, overlijden 

o Bij onvoorzichtige ovulatie-stimulatie 
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Fysiologie: diagnose van zwangerschap en prenatale zorg 

 

Teratogeniciteit van geneesmiddelen: enkele historische drama’s → professionele en publieke opinie 

gesensibiliseerd voor mogelijke teratogeniciteit van geneesmiddelen 

 “Softenon: vloek of zegen” 

o Jaren ’50 - gegin jaren ’60: slaap- en kalmeringsmiddel Softenon veroorzaakte geboorte 

van mismaakte kinderen  

 Artikelen over wetenschappelijke blunders halen steevast voorbeeld van thalidomide aan 

= “Softenon” 

 Na introductie leek thalidomide wondermiddel 

 Ging zeer effectief ochtendmisselijkheid van zwangere vrouwen tegen 

 Leek bovendien opvallend veilig: onderdrukte ademhaling niet, overdosis quasi 

onmogelijk 

 Rond 1960: enkele publicaties → verontrusting 

 1e melding: bij langdurig gebruik mogelijk zenuwschade 

 Kort na introductie thalidomide: aantal kinderen met focomelie nam toe = 

aandoening waarbij ledematen van kinderen verkort of zelfs volledig afwezig zijn 

 Slimme kinderarts vermoedde dat er verband was tss focomelie en slikken van 

thalidomide door zwangere vrouwen 

 Verder onderzoek: in bijna elk geval van focomelie slikte moeder tss 3e – 8e week 

vd zws thalidomide  

 Soms richtten slechts enkele tabletten in specifieke periode vd zws al de schade 

aan 

 Redenen giftigheid 

 Softenon bevatte twee spiegelbeeldvormen vh molecuul thalidomide → 1 daarvan 

veroorzaakte ernstige verstoringen vd ontwikkeling van jonge vrucht  

 Lange tijd: aangenomen dat R-enantiomeer van thalidomide voor teratogene 

werking zorgde terwijl S-enantiomeer kalmeerde en in slaap suste 

 Maar als men zuivere S-enantiomeer op markt had gebracht: ramp was ook 

gebeurt want in lichaam kunnen door ‘racemisatie’ beide enantiomeren in 

elkaar overgaan 

 Afbraakproducten spelen ook rol in giftigheid 

 Wsl verklaart dat gevoeligheids-verschillen tss diverse diersoorten 

 Enzymen die betrokken zijn bij afbraak sommige vetzuren kunnen ook 

thalidomide afbreken → hierbij ontstaan zuurstofradicalen → kunnen DNA 

beschadigen 

 Rem angiogenese 

 Vruchtbeschadigende (teratogene) werking: specifiek voor sommige diersoorten 

 Nu terug volop in belangstelling: bij kanker en andere ziekten gunstig effect  

 Stof werkt nog zeer effectief tegen ontstekingen en infecties 

 Thalidomide onderdrukt aanmaak van tumornecrosefactor (TNF) = eiwit dat 

belangrijke rol speelt bij onderhouden en versterken van ontstekingsprocessen 

 Hierdoor wsl gunstige werking bij ziekten zoals lepra, syndroom van Behçet en 

afstotingsreacties zoals na beenmergtransplantatie ontstaan 

 Zweren in mond bij personen besmet met HIV reageren gunstig op behandeling 

met thalidomide 

 Middel stopt ernstige vermagering bij AIDS- en kankerpatiënten (cachexie)  

 Bij sarcoïdose (korrelige weefselwoekering in oa huid of longen): thalidomide ook 

gunstig 

 Thalidomide remt vorming van bloedvaten (angiogenese) → nieuw wapen in strijd 

tegen kanker: mogelijke remmer vd tumorgroei 

 Vaste tumoren zijn voor groei afhankelijk vd aanmaak en groei van nieuwe 

bloedvaten → door rem angiogenese: ook tumorgroei w belemmerd  

 Deze remming vd angiogenese speelt wsl ook rol in vruchtbeschadigende 

eigenschappen (want verschilt per diersoort en per afbraakroute vh middel) 
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 Mechanisme waarmee thalidomide slaap veroorzaakt is niet bekend 

 Owv effect thalidomide op afweersysteem: nu onderzoek naar rol vh immuunsysteem 

bij slaapstoornissen 

 Wekt slaap op zonder aantasting REM-slaap (Rapid Eye Movement slaap waarbij 

iemand ervaringen vd dag verwerkt) → lijkt sterk op fysiologische slaap 

o DUS nu terug belangrijk en beloftevol geneesmiddel 

 Alternatieven zijn niet voorhanden 

 In Verenigde Staten: zeer voorzichtig → houden aan STEPS-richtlijnen 

 STEPS = System for Thalidomide Education and Prescribing Safety 

 Richtlijnen behelzen oa 

 Registratie vd voorschrijvende artsen, afleverende apothekers en ontvangende 

patiënten 

 Voorlichting over gevaren 

 Beperkte hoeveelheid thalidomide die per recept w afgegeven  

 Controle op mogelijke zenuwschade in sommige patiënten 

o Positieve gevolgen vh thalidomidedrama 

 Nieuwe GM moeten tegenwoordig op meer diersoorten w getest 

 Afgezien van de test op giftigheid van nieuw GM in meerdere diersoorten: ook goed 

afbraakproces in kaart brengen 

 Sindsdien meer aandacht voor mogelijke teratogene werking van nieuwe GM 

o Triest: niet iedereen heeft geleerd van Softenondrama 

 Het is niet overal goed geregeld: in Brazilië komen weer kinderen zonder ledematen of 

met korte ledematen ter wereld (doordat leprapatiënten thalidomide krijgen en mensen 

het gewoon aan elkaar doorgeven) 

 DES (diëthylstilbestrol) = kunstmatig vrouwelijk hormoon (oestrogeen) 

o Werd in NL voorgeschreven aan zwangere vrouwen tss 1947 – 1976: zou miskramen 

moeten voorkomen → werkte niet maar  

 Zorgde wel voor gezondheidsproblemen bij dochters vd vrouwen 

 Schadelijke gevolgen voor moeders zelf, hun zonen en mogelijk kleinkinderen 

o Meest voorkomende klachten  

 Gevolgen voor DES-moeders 

 Verhoogd risico op borstkanker tss 45 – 65 jaar 

 Emotionele gevolgen 

 Gevolgen voor DES-dochters 

 Overmatige vaginale afscheiding 

 Vormafwijkingen vd inwendige geslachtsorganen 

 Meer vruchtbaarheidsproblemen dan andere vrouwen 

 Verhoogd risico op zwangerschapsproblemen 

 Meer kans op goedaardige voorstadia van baarmoederhalskanker 

 Bij 1/1.000 DES-dochters: zeldzame vorm van vaginakanker 

 Emotionele gevolgens 

 Gevolgen voor DES-zonen 

 Knobbeltjes op bijbal 

 Te kleine zaadbal 

 Gevolgen voor DES-kleinkinderen 

 DES-kleindochters: (nog) geen gevolgen 

 DES-kleinzonen: verhoogde kans op hypospadie 

 Gevolgen door vroeggeboorte 

 

Andere opmerkingen 

 Oudere zwangeren en zwarte zwangeren hebben meer fibromen 

 Teken van carnett: dient om wandpijn op te sporen, je kijkt of pijn uitgelokt w 

 Casus aambeien: Kelly is een drietal weken geleden bevallen van een flinke zoon. Het was een 

lange bevalling en ze heeft aambeien. Als ze gaat zitten, doen ze pijn en soms heeft ze ook 

rood bloedverlies. Het advies van de proctoloog was nog te wachten met invasieve middelen; 
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hij zal haar binnen een drietal maanden terugzien. Ondertussen heeft ze echter wel behoorlijk 

last. IJs helpt niet echt meer, wel net na de bevalling. Ze geeft vol overtuiging borstvoeding. 

Mag zij lokale preparaten gebruiken? 

o Ja, zie samenvatting 
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Pathofysiologie: specifieke zwangerschapsaandoeningen 

 

Antihypertensiva tijdens zws 

 Hypertensie is frequent voorkomend probleem tijdens zwangerschap 

o Aandeel vrouwen met chronische HT vergroot door  

 Verouderen vd zwangere populatie 

 Migraties  

 Behandelen van hoge bloeddruk tijdens zws  

o Doel is moeder vrijwaren van verwikkelingen 

 Dus doel niet in eerste plaats bevorderen foetale welzijn 

o Niet bedoeling om bloeddruk te normaliseren maar wel binnen veilige grenzen brengen 

(diastolische bloeddruk <100 mmHg) 

o Welke antihypertensiva? 

 Best antihypertensiva vermijden die 

 Hartdebiet verlagen: β-blokkers 

 Bloedvolume verminderen: diuretica 

 Owv teratogene effecten en belemmeren vd regulatie van lokale (uteroplacentaire) 

circulaties: ACE-I en sartanen tijdens zws tegenaangewezen 

 Wel goed 

 Methyldopa (ruime en geruststellende ervaring) 

 Labetalol  

 Calciumantagonisten  

 Antihypertensiva postpartum 

o Als hypertensie zich in postpartum niet spontaan oplost: breder spectrum van producten 

o Bij preterm geboren baby’s die borstvoeding krijgen: wel opletten met  

 β-blokkers: interferentie met cardiovasculaire adaptatie 

 ACE-inhibitoren en sartanen: risico op ernstige neonatale hypotensie 

 Maar mag wel overwogen w bij borstvoeding van mature neonaten: captopril, 

enalapril en quinapril  

o Diuretica zijn weinig efficiënte lactatie-inhibitoren → kunnen w gebruikt 

 

Andere opmerkingen 

 Casus hypertensie: Ussie is een Balkanese mevrouw, die zes weken geleden op haar 41e beviel 

van haar eerste dochter, na drie zonen. Ze is zo fier als een gieter, voelt zich heel erg 

verbonden met haar dochter en droomt van shopping tripjes en girliestuff. Op haar 39e werd 

bij haar essentiële hypertensie gevonden, waarvoor zij atenolol kreeg. Deze zwangerschap 

kwam na de zware verhuis naar België, en was ongepland, maar wel gewenst. De gynaecoloog 

startte methyldopa (Aldomet®) op in plaats van de bètablokker toen zij haar het eerst zag. Ze 

heeft toch flink wat gewicht overgehouden. Tijdens haar zwangerschap was de challengetest 

gestoord en de tolerantietest eveneens. Zij geeft exclusief borstvoeding, omdat haar twee 

eerste zonen en haar man ‘vol allergieën zitten’. Zouden we hier niet beter naar een ACE-

inhibitor omschakelen? 

 Tocolytisch effect van alcohol: hoe? 

o Inhibitie vrijzetting van oxytocine in neurohypofyse  

o Direct relaxerend effect op myometrium 

 Sulfatasedeficiëntie w met postmaturiteit geassocieerd: onderzoek 

o Sulfatase en aromatase: sleutelenzymen van oestrogeenbiosynthese in menselijke placenta 

o Verminderde sulfatase-activiteit gebeurt in 1/2.000 – 1/6.000 zws’en 

 Kan vermoed w bij pt’en met lage urinaire excretie estriol of laag serum estriol 

 Kan gedetecteerd w tijdens zws door verlenging halfleven van dehydro-epi-

androsteronesulfaat (DHAS) na IV DHAS insputing 

 Postpartum kan placentale sulfatasedeficiëntie gedemonstreerd w in vitro door niet-

conversie van radioactief DHAS naar DHA 

o Studie: 76 sulfatasedeficiënte zws’en  

 Bevalling 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Verloskunde lesnotities | 2015 - 2016
  

12 | P a g i n a  
 

 7 zws’en: niet-gecompliceerde vaginale bevalling na spontaan begin arbeid 

 18 zws’en: keizersnede nodig 

 Overige case reports: vnl verlengde zws, minder cervicale dilatatie of geen inductie 

van arbeid 

 Alle 76 nieuwgeborenen waren mannelijk 

 Dus sulfatasedeficiëntie wsl congenitaal, geslachtsspecifiek, X-gebonden placentaal 

enzymdefect 

o Speciale therapie niet noodzakelijk maar antepartum diagnose belangrijk want benigne 

stoornis die moet onderscheiden w van meer ernstige foetale bijnierhypoplasie 

 

Voorbeeldexamenvragen 

 Een zwangere biedt zich aan op amenorroe van 24 weken. Haar BD = 140/80. Er bestaat geen 

proteïnurie. Haar hemoglobine afgenomen ter gelegenheid van screeningstesten op 14 weken, 

bedroeg 12,6 g/dL. Welke situatie lijkt meest ontrustend? 

o A: Bij klinisch onderzoek bedraagt de pols 76 sl/min. Het bloedonderzoek toont 

nu een hemoglobine van 13.8 g/dl 

 Dit is meest verontrustend want je verwacht een gestegen HR en gedaald Hb! 

o B: U meet een pols van 104 sl/min en het Hb bedraagt 9.8 g/dl 

 Normaal in zws 

o C: U vindt malleolaire oedemen, de alcalische fosfatases en het LDL-cholesterol zijn 

duidelijk verhoogd 

 Is normaal 

 Een zwangere vrouw biedt zich aan op amenorroe van 24 weken met hevige epigastrische 

pijnen. U meet bij haar BD van 150/…???. Wat kiezen we? 

o A: gastroscopie 

o B: bepaling van amylases en lipases 

o Bepaling vh totale en vrije bilirubine 

o Bepaling vd bloedplaatjes 

 Juiste antwoord: om HELPP uit te sluiten 

o Bepaling vh fibronectine 

 Welke stelling onderschrijft u het meest? 

o A: preventieve antiHT behandeling verbetert foetale uitkomst bij hypertensieve zws 

verwikkelingen  

o B: zoutbeperking voorkomt pre-eclampsie 

o C: aspirine in lage dosis zou best aan de prenatale vitamines geassocieerd worden ter 

preventie van pre-eclampsie. 

 Je doet hier meer kwaad dan goed mee, enkel voor de zeer ernstige gevallen met een 

hoog risico maar niet systematisch aan iedereen. 

o D: theoretisch zijn vasodilatoren te verkiezen boven betablockers en diuretica bij 

hypertensieve zwangerschapsverwikkelingen. 

 Teratogene effecten van ACE-I 

 Diuretica zijn goed, maar niet voor zws hypertensie. Want fysiologische plasmavolume 

expansie. (die doe je teniet door diuretica = gevaarlijk) 

 Beta blokkers verminderen het hartdebiet, maar dat is ook niet gewenst hier. 

 Door vasodilatoren te geven doen we een stuk van het effect teniet. 
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Zwangerschap bij vrouwen met voorafbestaande ziekte 

 

Luchtweginfecties 

 Casus luchtweginfecties: Mia is 26-jarige moeder van een tweeling. Zij slaapt niet zo goed, 

omdat ze borstvoeding geeft aan haar tweeling van twee maanden. Ze zijn geboren op 35 

weken. Het zijn haar eerste kindjes en ze is ook nogal ongerust. Vorige week was ze 

snipverkouden, ze hoestte heel erg, met witte slijmen en had een verstopte neus die haar 

belette de uren die ze kon slapen, in te slapen. Haar longen waren op consultatie zuiver. Zij 

had weinig koorts, 37°4 C, weinig eetlust, moe. De hoest put haar uit, de verstopte neus laat 

haar niet inslapen. Ze weet zelf ook wel dat deze klachten overgaan… maar ze is zo moe dat 

ze hét moe is. Kunnen we haar veilig helpen? 

 Supplementen en narcotische antitussiva 

o Eerste suggestie bij zws (zeker bij tweelingzws): preventief aandacht hebben voor goede 

algemene weerstand 

 Ook postpartum niet alleen rozengeur en maneschijn 

 Zorgen voor  

 Goede voeding met evt wat vitaminesupplementen  

 Correctie van vermoedelijke anemie  

 Spoedig tijd nemen voor cardiopulmonaire training  

o Mia zou al eens beter moeten kunnen slapen, beter ademen en minder moeten hoesten 

 Pseudo-efedrine: vermijden want accumuleert in moedermelk → agitatie en 

prikkelbaarheid bij baby 

 Narcotische antitussiva (vb. pentoxyverine en antihistaminica) liever niet herhaaldelijk 

toedienen maar evt kortstondig?  

 Hier kan bijvoorbeeld combinatie gebruikt w 

 Spray met steroïden  

 Vasoconstrictor (type oxymetazoline-tramazoline) 

 Butamiraatcitraat als hoestsiroop 

 Voor koorts en pijn: paracetamol wsl voldoende 

 Igv vermoeden beginnende longontsteking zonder verdere risicofactoren: welk AB? 

o Penicilline, amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur en cefalosporines 

 Gaan beperkt over in moedermelk  

 Kunnen veelal probleemloos gebruikt w 

 Meestal niet ernstige diarree en mondcandididose kan ook bij kind w opgemerkt 

o Bij allergie: evt clindamycine  

 Gaat wel goed over in moedermelk  

 Risico op pseudomembraneuze colitis 

o Fluoroquinolones w tijdens borstvoeding (en bij pediatrische patiënten) niet aangeraden 

 Tenzij bij ernstige infecties 

 Reden: kunnen interfereren met vorming van been en kraakbeen 

 Samenvatting 

o Nemen van GM tijdens zws of lactatieperiode veroorzaakt vaak onrust (zowel bij arts als bij 

pt) 

o Moedermelk w erg gepromoot  

 Innemen van GM is al eens reden om borstvoeding toch niet op te starten of te stoppen 

MAAR in praktijk hoeft dit meestal niet: er bestaan vaak alternatieven 

 

Urinaire infecties 

 Casus blaasontsteking: Aurélie is 30 jaar en moeder van drie kinderen. Haar derde kindje is 

thuis geboren, zij is ‘groen en voor de natuur’, en geeft borstvoeding. Haar derde is drie 

maanden oud en nummer twee is twee jaar en een paar maanden. Nummer twee zuigt af en 

toe nog een hapje mee. Vorige week kwam zij op consultatie met een fikse blaasontsteking. 

De cultuur was positief op E. Coli. Wat kunnen we hier best gebruiken? 

 Antibiotica 

o Meestal voldoende: penicilline, amoxicilline, amoxicilline-clavulaanzuur, cefalosporines  
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o Nitrofuranes zijn compatibel met borstvoeding 

 Zeker na één maand 

 Theoretisch: risico op hemolytische anemie bij G-6-PD-deficiënte baby’s 

 

Irritable bowel syndrome 

 Casus stress: Bea is 26 jaar en voor de eerste keer bevallen zes maanden geleden. Ze geeft 

nog borstvoeding ’s morgens en ’s avonds ook wel eens, voor de gezelligheid. Ze is een 

stresskonijn van jewelste en heeft al een paar jaar een voorgeschiedenis van het Irritable 

Bowel Syndrome (IBS). Ze neemt dan een paar weken otiloniumbromide (Spasmomen®) en 

pepermuntolie (Tempocol®). Kan dat? 

 Fysieke activiteit, beperkte geneesmiddelen 

o Veel stress → Bea kan beter door fysieke activiteiten haar overtollige energie kwijtgeraken 

 Veel gaan wandelen met haar kleintje  

 Regelmatig zwemmen  

o Otiloniumbromide: als antispasmodicum en anticholinergicum veilig 

 W weinig geresorbeerd  

 Bea’s niet zo kleine spruit drinkt bovendien slechts nog sporadisch 

o Hoge dosissen pepermunt kunnen melkproductie wat verminderen (maar vermoedelijk is 

dit hier geen probleem meer en zelfs gewenst) 

 

Andere opmerkingen 

 Toxoplasmose: moet kat weg als je zwanger wordt? → Neen maar volgende tips zijn nuttig om 

risico op besmetting te verminderen 

o Vermijd zelf kattenbak te verversen 

 Indien onmogelijk: handschoenen dragen + nadien handen wassen met warm water en 

zeep 

 Ververs kattenbak dagelijks: toxoplasmoseparasiet w pas besmettelijk na 5-tal dagen 

o Voed poes geen rauw vlees maar droge voeding of ingeblikte maaltijden 

o Houd poes(en) binnenshuis 

o Mijd zwerfkatten 

 Vnl hun jongen 

 Adopteer nu ook geen nieuwe (jonge) poes als je zwanger bent 

o Bedek zandbak met zeil 

o Draag handschoenen als je in tuin werkt of met mogelijk besmette grond in contact komt 

 En was handen grondig na tuinieren of na contact met grond 

 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Verloskunde lesnotities | 2015 - 2016
  

15 | P a g i n a  
 

Arbeid en bevalling: praktische leiding 

 

Tien vuistregels voor welslagen vd borstvoeding: alle instellingen voor moeder- en kindzorg 

dienen er zorg voor te dragen dat 

 Zij borstvoedingsbeleid moeten uitwerken dat standaard bekend w gemaakt aan alle betrokken 

medewerkers 

 Alle betrokken medewerkers vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor uitvoeren van 

dat beleid 

 Alle zwangere vrouwen w voorgelicht over voordelen en praktijk van borstvoeding geven 

 Moeders binnen 1 uur na geboorte van hun kind w geholpen met borstvoeding geven 

 Aan vrouwen w uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij melkproductie in stand 

kunnen houden zelfs als baby vd moeder moet w gescheiden 

 Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op 

medische indicatie 

 Moeder en kind dag en nacht bij elkaar op kamer mogen blijven 

 Borstvoeding op verzoek w nagestreefd 

 Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen w gegeven 

 Zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over begeleiding van 

borstvoeding en dat zij ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties 

 

Lactatieremming 

 Door toediening vd dopamine-agonisten bromocriptine en cabergoline (ergotderivaten) 

o Bromocriptine w vnl gebruikt bij ziekte van Parkinson 

o Cabergoline (Dostinex) vnl gebruikt bij lactatiesuppressie 

 Belangrijkste contra-indicaties 

o Ulcus pepticum 

o Ernstige cardiovasculaire aandoeningen 

o Antecedenten van psychische stoornissen 

 Belangrijkste ongewenste effecten  

o Orthostatische hypotensie, nausea, obstipatie 

o Vaatspasmen, hallucinaties of psychotische reacties: zeldzaam met gewone doses 

o (Compulsief gedrag bv. gokverslaving en hyperseksualiteit bij chronisch gebruik van 

dopamine-agonisten) 

o (Inflammatoire reacties zoals pleuritis, pericarditis, retroperitoneale fibrose en 

hartklepletsels bij chronisch gebruik van ergotderivaten) 


