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Uitleg ivm examen 

 

80 meerkeuzevragen 

 Zo veel mogelijk casusgebaseerd 

 5 antwoordmogelijkheden 

 Giscorrectie 

 3 u tijd 

 Vragen relatief verdeeld over verschillende lesgevers 

 In deze 80 vragen zitten ook radiologievragen  

 Niet alleen theoretische lessen worden bevraagd, ook interactieve lessen  

 (2de zit mondeling: 3 - 4 vragen) 

 

Opmerking bij cursus: cursus van Medica is up to date, behalve deel over borsttumoren en deel 

van prof Verhaege (zie pdf Toledo) 
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Inleiding: terminologie ivm chirurgische gynaecologische operaties (klassieke ingrepen) 

 

Curettage (vaak afgekort als D&C = Dilatatie en Curettage) (figuur 0-1) 

 
 Eerst w cervicaal kanaal gedilateerd tot ong 10 mm  

o Is pijnlijk → pt w in slaap gedaan 

o Cervicaal kanaal: normaal gezien toegankelijk voor instrument van 4 mm 

 Belangrijk voor spiralen en contraceptive devices: zijn 4 mm dus kan je zonder 

dilatatie (en dus met beetje pijn) id baarmoeder inbrengen 

 Daarna w endometrium gecuretteerd met curette die gewoonlijk diameter van 10 mm heeft 

o Met curette w weefsel bekomen uit  

 Baarmoederhals 

 Cervix  

 Baarmoederlichaam (maw baarmoeder schrapen) 

o Vroeger werd blind gecurreteerd, nu vooral hysteroscopie  

 Vaak w gefractioneerde curettage uitgevoerd 

o Hierbij w eerst endocervicaal kanaal gecuretteerd  

o Daarna cavum vh corpus vd uterus 

 

Hysteroscopie (figuur 0-2) 

 
 Hierbij w cervix ook gedilateerd (want meeste scopen zijn 8 – 10 mm) waarna scoop in 

uterus w gebracht 

o Zo kunnen kleine afwijkingen gevisualiseerd worden 

 Bv. poliepen of hyperplasie vh endometrium  

 Bv. subendometriale myomen 

o Cavum vd uterus w opgeblazen onder druk met vloeistof 

 Soms: diagnostische hysteroscopie aangevuld met operatieve hysteroscopie 

o Diagnostische hysteroscopie: biopsies  

o Operatieve hysteroscopie → ook ingrepen uitvoeren via hysteroscoop zoals bv. 

 Poliepectomie 

 Verwijderen van intrauterien septum 

 Volledige endometrium kan w weggereseceerd en/of gecoaguleerd w 

(hysteroscopische endometrium ablatie) 
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Laparoscopie (figuur 0-3) 

 
 Hiermee w endoscopie vh abdomen (en niet alleen vd lever!) bedoeld 

o Meestal via navel: laparoscoop ingebracht  

o Abdomen w opgeblazen met CO2 

 Gebruik 

o Oorspronkelijk gebruikt voor sterilisaties 

o Sinds komst van videotorens en camera’s die op laparoscoop w bevestigd → tal van 

gynaecologische ingrepen endoscopisch uitgevoerd → bv. 

 Hysterectomie 

 Lymfadenectomie 

 Oöforectomie (verwijderen van ovarium) 

 …  

 Laatste jaren: endoscopische ingrepen ook uitgevoerd mbv robot = robot-geassisteerde (Da 

Vinci®) ingrepen  

o Hierbij 

 Chirurg: 3D zicht 

 Instrumenten: meer bewegingsvrijheid dan gewone laparoscopische instrumenten 

 Chirurg bedient zelf camera ipv assistent 

o Mbv robot assistentie kan chirurg ingrepen uitvoeren die moeilijk via gewone laparoscopie 

kunnen uitgevoerd w 

 Figuur 0-4: klassieke insnedes voor laparoscopie 

  
 

Laparotomie 

 = openen vh abdomen via incisie 

 Figuur 0-5: 2 soorten insnede in gynaecologie 

 
o Mediaan: van navel naar pubis 

o Horizontaal (Pfannenstiehl – of “bikini insnede”) aan bovengrens vd pubisbeharing 

 

Hysterectomie 

 = verwijderen vd baarmoeder 

 Kan uitgevoerd worden via 

o Laparotomie: “abdominaal” 

o Vaginale weg: “vaginale hysterectomie” 
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o Laparoscopisch geAssisteerde Vaginale Hysterectomie (LAVH) 

 Bij veel baarmoeders w deze gecombineerde techniek gebruikt: laparoscopisch + 

vaginaal 

o Totaal laparoscopisch (al dan niet robot-geassisteerd) 

 Ander onderscheid: totaal of subtotaal 

o Totale hysterectomie (HT)  

 = verwijderen vh corpus vd uterus mét cervix vd uterus 

 (Maw ook baarmoederhals) 

o Subtotale hysterectomie 

 Enkel corpus vd uterus w verwijderd  

 Cervix blijft ter plaatse 

 Techniek 

 Kan niet vaginaal 

 Wel via laparotomie of laparoscopisch 

 Bij subtotale laparoscopische hysterectomie moet uterus via één vd laparoscopie 

poorten verwijderd w (hiervoor moet uterus soms gemorceleerd w) 

 Radicale hysterectomie (Wertheim-Meigs hysterectomie) 

o W uitgevoerd bij cervixcarcinoom 

o Hierbij w naast uterus met cervix ook verwijderd 

 Parametria 

 Deel vd vagina (4-tal cm)  

 Pelviene lymfeklieren 

 Met of zonder BSO 

 

Bilaterale salpingo-oöforectomie (BSO) en unilaterale salpingo-oöforectomie (USO) 

 BSO: beide salpingen (tubae) en ovaria (oöforectomie) verwijderd 

 Totale hysterectomie met bilaterale salpingo-oöforectomie: w ook afgekort als HT + BSO 
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H1: Abnormaal uterien bloedverlies 

 

Definities 

 

Abnormaal uterien bloedverlies 

 = uterien bloedverlies dat afwijkt vd normale menstruatie door veranderingen in  

o Duur vd bloeding 

o Hevigheid vd bloeding 

o Tijdstip vd bloeding 

 Voorbeelden 

o hypermenorroe 

o hypomenorroe 

o menorragie 

o metrorragie 

o intermenstrueel bloedverlies 

o postmenopauzaal bloedverlies  

 

Amenorroe 

 = id vruchtbare levensperiode uitblijven vd menstruatie gedurende > 6 m 

 Primaire amenorroe  

o Als vrouw voor 16e verjaardag nog niet gemenstrueerd heeft 

o Maar indien wel pubarche: men kan pt wel gerust stellen! 

 Secundaire amenorroe  

o Als interval tss menstruaties > 6 maanden bedraagt 

 

Anovulatie = niet plaatsvinden van ovulatie (eisprong) id vruchtbare levensperiode 

 

Cyclusstoornis  

 Stoornis id menstruatiecyclus → voorbeelden 

o Amenorroe 

o Oligomenorroe 

o Polymenorroe 

 Zeer frequent: vnl vanaf 35 j  

 

Hypermenorroe 

 Toegenomen hoeveelheid bloedverlies bij menstruatie  

o > 80 mL per episode 

o Normale hoeveelheid bloedverlies bij menstruatie: 30 – 50 mL 

 Met  

o Normale, regelmatige intervallen  

o Normale duur vh bloedverlies 

 

Hypomenorroe 

 Afgenomen hoeveelheid bloedverlies bij menstruatie  

 Met  

o Normale, regelmatige intervallen  

o Normale duur vh bloedverlies 

 

Spotting 

 Wisselende hoeveelheden 

o Meestal gering bloedverlies van wisselende duur 

 Voorkomend onder hormonale therapie (orale anticonceptie = OAC of hormonale substitutie 

therapie = HST) tijdens verder regelmatige menstruele cyclus! 

o OAC: nieuwere pillen te laag gedoseerd → waardoor spotting (maar minder bijwerkingen) 
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Menorragie 

 Toegenomen hoeveelheid bloedverlies  

 Bij menstruatie met  

o Normale, regelmatige intervallen en tevens  

o Toegenomen duur vh bloedverlies (itt hypermenorroe!!) 

 

Metrorragie 

 Wisselende hoeveelheden bloedverlies 

 Met  

o Wisselende intervallen  

o Wisselende duur vh bloedverlies  

 Tussen overigens normale menstruele bloedingen 

 

Oligomenorroe 

 Cyclusduur (interval tss menstruaties gerekend vanaf 1e dag vh bloedverlies) bedraagt > 6 w 

en < 6 m 

 Zegt NIKS over hoeveelheid bloedverlies maar enkel dat cyclus te lang is 

 

Ovulatie-inductie 

 Medicamenteus of chirurgisch behandelen van vrouwen met cyclusstoornissen en anovulatie 

 Met doel: ovulatie en zwangerschap te bewerkstelligen 

 

Polymenorroe = cyclusduur (interval tss menstruaties gerekend vanaf 1e dag vh bloedverlies) 

bedraagt < 3 w 

 

Postmenopauzaal bloedverlies  

 = vaginaal bloedverlies na menopauze 

 Elk verlies is abnormaal en duidt op bepaalde afwijkingen 

o Atrofie 

o Poliepen 

o Endometriumcarcinoom (!) 

o … 

 

Postcoïtaal bloedverlies  

 = vaginaal bloedverlies na seksuele betrekkingen 

 Moet onmiddellijk doen denken aan  

o CervixCa! 

o Andere goedaardige aandoeningen 

 

Inleiding 

 

Stoornissen vd cyclus en klachten van abnormaal bloedverlies 

 Komen zeer frequent voor 

 Ervaren van abnormaal vaginaal bloedverlies  

o Kan subjectief gekleurd zijn  

o W ook cultureel bepaald  

 Belangrijk om duidelijk onderscheid te maken tss 

o Cyclusstoornissen 

 Bv. amenorroe of oligomenorroe 

 Is verandering id regelmaat vd menstruatie of geheel uitblijven vd menstruaties 

o Problemen vd menstruatie 

 Bv. hypermenorroe of menorragie 

 Is verandering vd duur en/of hevigheid vd menstruatie 

 Verder onderzoek geeft duidelijk aan welk probleem pt heeft 

o Zorgvuldige anamnese!  
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o Objectiveren 

 Omdat veranderingen vd cyclus en menstruatie zeer verschillend w ervaren: proberen 

klacht te objectiveren 

 Niet altijd eenvoudig 

 Menstruatiekalender = menogram: kan inzicht geven in cyclusregelmaat (figuur 1-1) 

 
 Op deze manier: berekenen wanneer eisprong zal plaatsvinden 

 Deze manier is verouderd! (tegenwoordig speciale apps hiervoor) 

 Visuele scorekaart met daarop aantal en mate van verzadiging van maandverbanden 

en/of tampons (figuur 1-2) 

 
 Geeft inzicht in hevigheid vd bloedingen  

o Lichamelijk onderzoek (algemeen en gynaecologisch) → doelen 

 Ernst vh probleem beoordelen  

 Verklaring voor klacht vinden 

o Aanvullend onderzoek  

 Bv. (vaginale) echografie, hormoononderzoek, stollingsonderzoek 

 Helpt bij stellen vd uiteindelijke diagnose 

 In te stellen behandeling is afhankelijk van vss factoren 

o Diagnose = van primair belang 

o Facetten als  

 Zwangerschapswens  

 Anticonceptiewens  
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Inhoud hoofdstuk 

 Symptomatologie, pathofysiologie, diagnostiek en behandeling vss types cyclusstoornissen 

en vss vormen van abnormaal uterien bloedverlies 

 Ontwikkelingsstoornissen 

 Verkregen organische afwijkingen 

 Tumoren 

 Functionele stoornissen  

 

Methodologische aspecten 

 

Cyclusintervallen 

 Cyclusintervallen beschreven id definities van cyclusstoornissen = arbitrair 

 Mss had men bij definiëren beter kunnen kiezen voor definitie die gebaseerd is op door 

Treloar gepubliceerde percentielen van menstruatie-intervallen (figuur 1-3) 

 
o Dan zou bij omschrijving van bv. begrip oligomenorroe ook leeftijd betrokken kunnen w → 

‘oligomenorroe ifv leeftijd’ 

o WANT bijvoorbeeld cyclus van 42 dagen  

 Abnormaal voor 32-jarige vrouw (valt buiten 90e percentiel voor leeftijd) 

 Normaal (valt binnen 90e percentiel voor leeftijd) voor  

 Jonge vrouw 2 jaar na menarche  

 Oudere vrouw 4 jaar voor menopauze  

o Distributie van cycluslengte 

 Eerste jaren na menarche: gemiddeld langere cyclus 

 Kort na menarche: cyclus van 2 – 3 m ook nog normaal  

 (eerste jaren na menarche: anovulatoire cyclus ook nl) 

 Na 6-tal jaar w het ongeveer 28d 

 Gedurende 6-40j na menarche: blijft ongeveer 28d (maar w progressief iets korter) 

 Korter voor menopauze: w onregelmatiger 

 Meeste zullen verlengen 

 Deel vd ptn gaat id jaren voor menopauze kortere cyclus krijgen → kortere cyclus is 

dus ook normaal! 
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Primaire en secundaire amenorroe 

 Ook deze begrippen moeten met nuance gehanteerd worden 

 Primaire amenorroe: als meisje op haar 16e verjaardag nog niet heeft gemenstrueerd 

o 16-jarig meisje dat nog met groeispurt bezig is, beginnende mamma-ontwikkeling heeft 

en bij wie pubis- en oksel-beharing pas recent zichtbaar w: moet zich over uitblijvende 

menarche geen zorgen maken 

o Als meisje van 14 jaar naast uitblijvende menarche geen secundaire geslachtskenmerken 

heeft en bovendien stigmata vh syndroom van Turner toont → goede reden voor nader 

onderzoek (ook al is er in strikte zin geen sprake van primaire amenorroe) 

 

Menorragie 

 Verdient bijzondere aandacht 

 Klacht “hevige menstruaties” = subjectief 

o Wat sommige vrouwen als normale ongesteldheid betitelen: door andere als fors ervaren 

o Hoeveelheid menstrueel bloedverlies redelijk objectief meten 

 Bloed uit maandverbanden en tampons extraheren → daarin hematine (afbraakproduct 

van hemoglobine) bepalen 

 Door vrouwen zelf laten bijhouden van menstruatie controlekaart (visuele scorekaart; 

zie fig. 1-2) kan goede indruk geven over bloedverlies bij menstruatie 

 Meten vh hemoglobinegehalte of serum ferritine in bloed: minder geschikt 

 

Epidemiologie en demografie  

 Abnormaal bloedverlies meestal ih midden vd cyclus 

 Cyclusstoornissen en abnormaal uterien bloedverlies = modern probleem 

o Tot midden 20e E 

 Effectieve contraceptie-methoden → zwangerschappen waren gevolg 

 Geven van borstvoeding was gangbaar 

o In reproductieve fase van haar leven menstrueerde vrouw voor komst van anticonceptie 

slechts 30 – 40 keer 

 = 1/10e vh aantal menstruaties dat thans id vruchtbare levensjaren plaatsvindt 

 Cijfers 

o Prevalentie amenorroe: 0 – 7/1.000 ptn 

o Prevalentie oligomenorroe en amenorroe bij vrouwen gedurende reproductieve leven: 

geschat op 20 – 30/1.000 

o Incidentie overvloedige dan wel irreguliere menstruaties loopt uiteen: 7,6 – 12,8/1.000 

vrouwen per jaar 

 Dus wel frequent 

 Mss door infecties? 

 Onderzoek bij mono- en dizygote tweelingen → genetisch bestaat bepaalde factor die 

hevigheid vh menstruele bloedverlies mee bepaalt 

o DUS mss erfelijke factoren (stollingsstoornissen?) die voorkomen van abnormaal vaginaal 

bloedverlies bepalen 

o Overvloedige en onregelmatige menstruaties zijn zeer frequent: als dit onmiddellijk na 

menarche plaatsvindt → denken aan stollingfactoren (erfelijke factoren) 

 Met vorderen vd leeftijd w menstruatie heviger 

o Incidentie van menorragie stijgt vanaf 35 jaar 

o Enige jaren later stijgt ook incidentie van anemie 

 

Anamnese 

 Goed afgenomen anamnese en juist uitgevoerd onderzoek → duidelijkheid over aard en 

oorzaak vh abnormale vaginale bloedverlies 

o Als organische afwijking met redelijke waarschijnlijkheid is uitgesloten: medicamenteuze 

behandeling met oestrogenen en/of progestagenen 

 Gebaseerd op aanname dat bloedverlies gevolg is van hormonaal onevenwicht 

 Doel vd behandeling  
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 Id acute fase: controleren bloedverlies  

 Voorkomen recidief 

 Bij abnormaal uterien bloedverlies: eerst nagegaan wat klacht precies inhoudt en waar pt 

zich zorgen over maakt 

o Bij beoordelen ernst vd klacht: rekening houden met culturele en maatschappelijke 

achtergrond 

 Obv anamnestische gegevens moet duidelijk w of er sprake is van 

o Menorragie = overmatig bloedverlies bij herkenbare cyclus 

 Gewoonlijk het gevolg van  

 Uteriene oorzaak/pathologie  

 Poliep 

 Myoom = hyperplasie vd spier vd baarmoederwand  

 Ontstaat uit myometrium 

 Komt zeer frequent voor (1/4)  

 W ook vaak fibromen genoemd maar myoom is juistere benaming want 

ontstaat uit spier (myometrium) 

 … 

 Functionele oorzaken menorragie: stollingsstoornissen (coagulopathieën)  

 Abnormale bloedplaatjesaggregatie  

 Meest frequent igv niet primair (dus niet vanaf 1e menstruatie): 40% 

 Von Willebrand ziekte 

 Indien er stollingsstoornissen zijn vanaf 1e menstruatie: wss Von Willebrand 

ziekte (meest voorkomend igv primair) 

 Achtergrondprevalentie ong 1% → bij menorragie ong 10% 

 Deficiëntie van stollingsfactor(en): V, VII, VIII, XI 

 Trombocytopenie: ITP, … 

 Acute leukemie 

 Gebruik van  

 Anticoagulantia  

 Te hoge dosis acetylsalicylzuur 

 Ernstige leverdysfunctie 

 Stollingstesten bij menorragie: zie verder 

o Metrorragie 

 Cyclus vaak anovulatoir hierbij 

 Bloedverlies treedt op onvoorspelbare momenten op 

 Oorzaak vaak endocrien: vaak onevenwicht tss oestrogenen en progestagenen 

o Intermenstrueel of tussentijds bloedverlies  

 Kan zich voordoen in zowel ovulatoire als anovulatoire cycli 

 Deze vorm abnormaal bloedverlies: niet direct terug te voeren op organische 

(anatomische) of functionele (bv. hormonale-, stollingsstoornissen, …) pathologie 

 Relevante vragen naar aard vh bloedverlies, evt begeleidende verschijnselen en overige 

relevante anamnestische gegevens 

o Sinds wanneer bestaat klacht?  

o Indien gedurende 3 – 4 m reeds bloedverlies: denken aan kanker 

o Is er nu bloedverlies? 

o Is cyclus (nog) herkenbaar? 

 Belangrijk!: als er continu bloedverlies is en cylus is niet meer herkenbaar als 

maandstonden doorkomen → meestal iets ernstig (carcinoom) ad hand 

o Hoe lang duurt cyclus? Is cyclusduur veranderd? 

o Hoe lang duurt menstruatie? Is menstruatieduur veranderd? 

o Treedt abnormale bloedverlies op vast of wisselend tijdstip in cyclus op? 

 Bv. bij eisprong kan beetje bloedverlies voorkomen 

o Zijn er contactbloedingen? 

o Hoeveel bloedverlies is er?  
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o Zijn er meer maandverbanden, tampons (inschatten hoeveel bloedverlies dmv bv. 

zwaarte van tampon) en dergelijke nodig? 

o Heeft bloedverlies sociale repercussies? 

 Bv. geen afspraken kunnen maken, geen boodschappen kunnen doen, angst voor 

doorlekken, … 

o Is er pijn tijdens menstruatie en is die pijn anders dan voorheen? 

 Pijn en abnormaal bloedverlies moeten doen denken aan endometriose 

 Endometriose = slijmvlies dat bij menstruatie afgestoten w → naar ovarium via 

eileider of naar buikholte → kan zich afzetten op darmen, id Douglas holte; … 

 Groeit telkens weer (bloedt iedere keer)  

 Evt cysten mogelijk 

 Belangrijk want fertiliteits- en andere stoornissen 

o Mastodynie = pijn id borsten → meestal  

 Tekort aan progestagenen  

 Of luteale insufficiëntie 

o Ovulatiepijn, …? 

o Zijn er onbeschermde seksuele contacten en/of tekenen van infectie? 

 Chlamydia: kan postcoitaal bloedverlies geven 

o Welke vorm van anticonceptie w gebruikt? 

 Hypermenorroe mogelijk bij IntraUterineContraceptiveDevice (IUCD) 

 Als geen anticonceptie w gebruikt: kan er dan zwangerschap zijn?  

 ! Extra-uteriene zwangerschap altijd uitsluiten als er iets abnormaal is tot tegendeel 

bewezen is (bv. te veel bloed-/witverlies of pijn) 

 Missed abortion 

 Dreigende abortus 

o Is er verhoogde bloedingsneiging (stollingsstoornis)? 

o Worden er medicijnen gebruikt? 

 Hormonen 

 Antistollingsmedicatie (bv. coumarinederivaten en Asaflow) → makkelijk bloedings-

stoornissen 

 Om na te gaan of er sprake is van ovulatoire of anovulatoire cyclus 

o Anovulatoir: er is cyclus maar geen ovulatie 

 Dan zal er makkelijker luteale cyclus → metorragie (?) 

 Follikel persisteert  luteale cyclus persisteert 

 (zie hieronder: “anovulatoir bloedverlies kan in eerste jaren na de menarche te 

wijten zijn aan persisterende follikel” – hierboven: meteroragie = onevenwicht 

oestrogenen en progestagenen) 

 Dit is vrij nl ih 1ste jaar na menarche en is ook typisch voor menopauze  

o Vragen naar aanwezigheid van 

 Ovulatiepijn 

 Premenstrueel optredende klachten 

 Gespannen borsten 

 Opgezette buik 

 Stemmingsveranderingen 

 Dysmenorroe (pijnlijke maandstonden) 

o Vragen naar klachten van 

 Langdurige heldere slijmige vaginale afscheiding  

 Veel cervixslijm bij continue oestrogenenstimulatie 

 Langdurig gespannen borsten  

 Blijvende vochtretentie 

o Bijhouden van menstruatiekalender (zie fig 1-1) of menstruatiescorekaart (zie fig 1-2): 

kan belangrijke informatie opleveren 
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Onderzoek 

 

Oordeel vormen over algemene conditie vd patiënte (anemie, koorts)  

 

Dan moet w nagegaan: abnormale bloedverlies van uteriene origine of niet? 

  

Algemene onderzoeken 

 Inspectie vd vulva en perianale gebied  

 Onderzoek vd vagina en de cervix (portio)  

o Mbv speculum  

o Bij actueel bloedverlies: zo ook indruk over hevigheid vh bloedverlies 

 Daarna vaginaal toucher → bimanuele beoordeling vd uterus en adnexa  

 Op indicatie: rectovaginaal toucher verricht 

 Mogelijke technische onderzoeken 

o Cytologisch onderzoek 

 Bij verdenking cervixafwijking: materiaal vd endo- en ectocervix afgenomen (zie 

verder) 

 Bij tussentijds bloedverlies: ook materiaal afgenomen voor onderzoek naar Chlamydia 

trachomatis 

o Zwangerschapstest w uitgevoerd indien nodig 

 Uitbreiding standaard gynaecologisch onderzoek 

o Vaginale echografie vd inwendige genitaliën → verdere beoordeling van uterus en adnexa 

mogelijk  

o Diagnostische hysteroscopie: bij verdenking op intra-uteriene afwijkingen zonder 

vermoeden ve maligne letsel 

o Diagnostische laparoscopie → nadere beoordeling van eventuele adnexpathologie 

 

Niet-uteriene oorzaken voor abnormaal bloedverlies  

 Afwijkingen van cervix 

o Cervixcarcinoom  

o Cervixpoliep  

o Ectropion  

o Cervicitis  

o Condylomen 

 Afwijkingen van of in vagina 

o Vaginacarcinoom 

o Vaginaletsel (bv. na coïtus of bij automutilatie)  

o Vaginale infectie 

o Corpus alienum (bv. tampon, pessarium = ring)  

o Atrofische vaginitis 

o Inflammatoire desquamatieve vaginitis (lichen ruber planus) 

 Afwijkingen vd urinaire tractus 

o Hemorragische cystitis  

o Blaassteen, niersteen  

o Blaaspoliepen  

o Blaascarcinoom 

 Afwijkingen vd vulva 

o Vulvacarcinoom 

o Vulvaletsel (bv. na krabben)  

o Vulvavarices 

o Vulva-infectie 

o Atrofische vulvitis 

 Afwijkingen vd tractus intestinalis 

o Hemorroïden  

o Rectumcarcinoom 
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Oorzaken van abnormaal uterien bloedverlies bij vrouwen met ovulatoire cyclus  

 Bloedverlies in samenhang met actuele zwangerschap of complicaties na zwangerschap 

o Mogelijke oorzaken 

 Dreigende abortus 

 Abortus incompletus 

 Extra-uteriene zwangerschap 

 Molazwangerschap 

 Placenta- en/of vliesresten 

 Placentapoliep 

o Onderzoek 

 Afhankelijk vd aard vd onderliggende aandoening: sprake van 

 Gering intermenstrueel bloedverlies (extra-uteriene zwangerschap)  

 Hevig en vitaal bloedverlies (abortus incompletus) 

 Diagnose extra-uteriene zws w bevestigd of uitgesloten door 

 Echografie  

 Bepaling vh serum-β-HCG gehalte (humaan choriongonadotrofine)  

 Als er mogelijk zws bestaat: altijd zwangerschapstest in urine uitgevoerd 

 Igv positief: aanvullende diagnostiek 

 Bloedverlies als gevolg van organische afwijkingen (zie afzonderlijke hoofdstukken) 

o Endometriumpoliep 

o Endometritis (Clamydia, tuberculose) 

o Corpus alienum (IUCD) 

o Sarcoom 

o Myoom 

o Adenomyosis uteri 

o Tubacarcinoom 

o Salpingitis 

o Ovariumcarcinoom (denk ook aan hormoon producerende ovarium tumoren) 

o Pelvic inflammatory disease (PID) 

o Endometriosis 

o Endometriumcarcinoom 

 Bloedverlies als gevolg van stollingsstoornissen 

o Mogelijke oorzaken 

 Ziekte van von Willebrand 

 Idiopathische trombocytopenische purpura 

 Bloedziekte met pancytopenie (leukemie) 

 Verhoogde bloedingsneiging bij overdosis antistollingmedicatie of bij aspirinemisbruik 

 Abnormale bloedplaatjesaggregatie 

 Meest frequente oorzaak: 40% vd oorzaken door stollingsstoornissen 

 Deficiënte stollingsfactoren: factor V-, VII-,VIII-, XI-deficiëntie 

 Leverfunctiestoornissen 

o Stollingsstoornissen zijn frequente bevinding bij menorragie 

 Zowel bij acute menorragie als “poliklinische” menorragie: ongeveer 1/3  

 Versterkte bloedingsneiging kan aan licht komen door menstruaties die heviger zijn en 

langer duren 

 Als stollingsparameter van vrouwen met menorragieën zorgvuldig w onderzocht: 

opvallend frequent (ong 10%) aangeboren stollingsstoornissen gevonden 

 Bv. Ziekte van von Willebrand, deficiënte stollingsfactoren en trombocyten 

functiestoornissen  

o !!! Belangrijk bij onbegrepen menorragie of hypermenorroe aan afwijkende stolling 

denken → gericht onderzoek naar doen 

 Stollingstesten die men moet uitvoeren bij menorragie 

 Minimum (bij alle menorragie) 

 Familiale en persoonlijke bloedingsanamnese 

 Complet formule  
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 aPTT 

 Bij primaire menorragie (adolescenten): minimum + 

 vW factor antigeen en ristocetine cofactor (vW factor activiteit) 

 Stollingsfactoren V, VII, VIII, XI 

 Plaatjesaggregatie en evt plaatjes ATP release  

o Behandleing hierbij 

 Medicamenteuze beïnvloeding vd stollingsstoornis heeft voorkeur 

 Als verhoogde bloedingsneiging niet therapeutisch kan w gecorrigeerd → behandeling 

waarbij amenorroe w gerealiseerd = 1e keuze 

 Bloedverlies bij endocrinologische stoornissen: hypothyreoidie is belangrijkste 

o ! Belangrijk om te onthouden: bij abnormaal bloedverlies altijd denken aan thyroïdlijden 

→ zowel hypo- als hyperthyreoïdie 

o Hypothyreoïdie = meest frequente endocrinopathie bij vrouwen > 35 jaar 

 1/4 vrouwen met hypothyreoïdie heeft cyclusstoornissen → variëren  

 Oligo-amenorroe (55%)  

 Menorragie (30%) 

 Menorragie beantwoordt aan L-T4 therapie! 

 DUS TSH meting is aangewezen bij alle vrouwen met abnormaal vaginaal bloedverlies 

zonder organische oorzaak 

 

Abnormaal uterien bloedverlies bij vrouwen met anovulatoire cyclus  

 Oorzaken 

o Bloedverlies in eerste jaren na menarche: metrorragie bij persisterende follikel 

o Bloedverlies in fertiele jaren 

 Metrorragie bij chronische ziekten (bv. hepatitis, cirrose, ondervoeding) 

 Metrorragie bij endocriene aandoeningen (bv. van schildklier of bijnier) 

o Bloedverlies in jaren voor menopauze: metrorragie bij persisterende follikel 

 Belangrijkste probleem bij deze ptn: anovulatoire cyclus → oorzaak kan op vss niveaus liggen 

o Hypothalamus 

o Hypofyse 

o Ovarium 

 

Behandeling 

(Medicamenteuze behandeling: voor niet-anatomische oorzaak) 

 

Organische oorzaken of zwangerschap 

→ behandelingen w id hoofstukken over deze afwijkingen besproken 

 

Metrorragie bij anovulatie: medicamenteuze behandeling 

 Als het bloeden kort geleden begonnen: < 7 dagen 

o Gedurende 10 dagen: progestageen gegeven 

 Voorbeelden  

 Medoxyprogesteron 10 mg 2/d  

 Lynestrenol 5 mg 2/d 

 Norethisterone 5 mg 2/d 

 Cave na staken: (soms hevige) onttrekkingbloeding/dervingsbloeding 

o 7 dagen na staken vd progestagenen: beginnen met sub-50-OAC (orale anticonceptie met 

< 50 μg oestradiol/dag) → bv. gedurende 3 cycli  

 Dit is een redelijk sterke anticonceptie, om de cyclus terug opgestart te krijgen (itt nl 

sub-20-OAC) 

 Id loop vd pilcycli (op termijn dus): onttrekkingsbloedingen w minder hevig en 

bloedverlies normaliseert  

 In samenspraak met pt w vervolgens besloten of  

 Pil w gecontinueerd  

 Spontane cyclusherstel en mentruatiebeloop w afgewacht 
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 Bij al langere tijd bestaand hevig bloedverlies  

o Sub-50-OAC 

 5x4-schema: gedurende 5 dagen 1 tablet 4x/d  

 Hierdoor verandert kwetsbare proliferatieve toplaag vh endometrium naar secretoir 

endometrium → is steviger 

 Bloedverlies stopt id regel binnen 48 u 

 Onttrekkingsbloeding die volgt na stoppen vd 5x4-kuur: hevig 

 Eén vd frequente bijwerkingen: misselijkheid  

 Hyperplastisch endometrium w massaal afgestoten → totale desquamatie vh 

endometrium 

 Hierdoor ontstaat schone basale laag van waaruit weer opbouw mogelijk is 

o 7 dagen na einde vd kuur: beginnen met sub-50-OAC 

 Bij anticonceptiewens w hiermee doorgegaan 

 Bij zwangerschapswens w pil na 3 m gestopt 

 

Menorragie: medicamenteuze behandeling 

 Overzicht: geneesmiddelen die bij menorragie worden voorgeschreven 

o Combinatiepreparaten van oestrogenen en progestagenen 

 Sub-50-OAC’s (orale anticonceptie) 

o Prostaglandinesynthetaseremmers (NSAID’s) bv. naproxen, ibuprofen 

o Progestageenhoudende intra-uteriene contraceptive devices (bv. Mirena) 

o Antifibrinolytica bv. tranexaminezuur, ε-aminocapronzuur 

o Progestagenen (twijfelachtig effect bij menorragie) 

 Dydrogestron (zwak secretoir effect)  

 Medroxyprogesteronacetaat (matig goed secretoir effect)  

 Norethisteron (sterk secretoir effect) 

 Lynestrenol (sterk secretoir effect) 

o Andere 

 Danazol (duur en weinig effect) 

 GnRH-analogen (duur) 

 Sub-50-OAC preparaten (orale anticonceptie; ‘de pil’)  

o Observationeel onderzoek: orale anticonceptiva (OAC) id vorm van sub-50-preparaten 

reduceren effectief hoeveelheid menstrueel bloedverlies  

 Ongeveer -50% 

o 1e keuze bij menorragieën owv 

 Grote ervaring met deze producten 

 Goede acceptatie 

 Effectiviteit 

 Geringe kosten  

o Ook bij anatomische oorzaken (bv. myomen) kunnen OAC gunstig effect hebben 

 Toepassen sub-50-OAC bij ptn met myomen  

 Niet gecontraïndiceerd  

 Kan redelijk goede reductie van overvloedig menstrueel bloedverlies geven (-25%) 

o Gebruik van sub-50-OAC’s: gedurende minstens 3 cycli → om effect te kunnen beoordelen 

 Non steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID’s) 

o Studies: NSAID’s reduceren effectief hoeveelheid menstrueel bloedverlies (-20 tot -30%) 

 Dus minder effectief dan Sub-50-OAC’s 

 Effect w toegeschreven aan invloed van NSAID’s op  

 Aanmaak van prostacycline → verminderen contracties vd uterus (die vaak zorgen 

voor overmatig bloedverlies) 

 Functie van trombocyten 

o Bepalend voor plaats die NSAID’s innemen bij behandeling van menorragieën 

 Grote ervaring met NSAID’s 

 Goede acceptatie 

 Redelijk goede effectiviteit 
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 Korte innameperiode 

 Feit dat deze middelen geen geslachtshormonen bevatten 

 Voordeel dat NSAID’s ook pijnstillend werken → gunstig effect op dysmenorhoe 

o Ook bij anatomische oorzaken (bv. IUCD) kunnen NSAIDs gunstig effect hebben  

 NSAID’s kunnen goed w toegepast bij menorragie obv submuceuze myomen (= 

fibromen vh myometrium) of bij hevige menstruaties in samenhang met IUCD 

o Aanbeveling: gebruik NSAID’s gedurende minstens 3 cycli (3 m) vd 1e tot en met 3e dag 

vd menstruatie 

 Bv. ibuprofen 400 mg 4x/d 

 Bv. naproxen 500 mg 2x/d 

 Progestageen (= levonorgestrel) houdend-IUCD (Mirena®) 

o Studies: hormoonbevattende IUCD Mirena® reduceert effectief hoeveelheid bloedverlies  

 Ongeveer 80%! 

 Dus zeer effectief voor pt met menorragie en normaal geconfigureerd cavum uteri 

 Kan ook bij anatomische oorzaken maar best regelmatig cavum uteri 

o Amenorroe kan uitgelokt/veroorzaakt w door progestageenhoudend spiraal  

 Komt enkel voor bij pt>40j: daaronder is er te hevige hormonale stimulus 

o Pt moet eerst door periode van onregelmatig bloedverlies (spotting, doorbraakbloeding) 

voorafgaand aan secundaire amenorroe 

 Vaak eerste 5 – 6 m 

 Spotting vnl bij gebruik < 40 j 

o Mirena-spiraal: 5 jaar actief 

o Nadeel 

 Pt moet akkoord gaan met intra-uteriene plaatsing vh IUCD  

 Pt weet vaak niet of ze 5 jaar anticonceptie wenst 

 Tranexaminezuur (Exacyl®) = antifibrinolyticum 

o Reduceert effectief hoeveelheid menstrueel bloedverlies  

 Ongeveer -50% 

o Kan ook toegepast w bij menorragie obv anatomische oorzaken 

 Bv. submuceuze myomen  

 Bv. koper houdende IUCD’s: veroorzaken heviger bloedverlies itt progestageen-

houdende 

o Contra-indicaties 

 Verhoogd risico op trombose  

 Nierfunctiestoornissen 

o Inname 

 Van 1e tot en met 4e dag vd menstruatie 

 Dosering van 500 – 1000 mg 4x/d 

 Danazol = derivaat van ethisteron dat productie van LH en FSH blokkeert 

o Uit studies: gebleken dat Danazol hoeveelheid menstrueel bloedverlies zou verminderen 

o Middel is kostbaar en heeft nogal wat bijwerkingen → w niet meer aanbevolen 

 Progestagenen: niet meer aanbevolen want twijfelachtig of cyclisch geven van 

progestagenen zinvol is als behandeling van menorragie  

 Als bovenbeschreven behandelingen onvoldoende effect tonen; chirurgische oplossing  

o Vroeger: hysterectomie was voor hand liggende keuze 

o Nu: endometriumablatie waarbij uterus gespaard blijft 

 

Complicaties bij abnormaal uterien bloedverlies 

 Kunnen zich op zeer vss gebieden voordoen 

 Belangrijkste complicatie: zeer hevig bloedverlies 

o Kan gevaarlijk zijn 

 Zeker hevig bloedverlies bij ZS-verwikkelingen (abortus incompletus, placentaresten) 

o Dan nodig: evacuatie vd uterusinhoud + tamponade vh cavum uteri (met 

gynaecologische tampon of ballonkatheter)  

 Chronische anemie: minder vitaal maar toch van belang 
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o Bij acuut hevig vloeien: Hb-gehalte niet indicatief voor hoeveelheid bloedverlies 

o Bij chronisch hevige menstruaties: laag Hb en laag serum-ijzergehalte wel indicatie 

 Vaak volstaat ijzersuppletie 

 Soms zal bloedtransfusie nodig zijn 

 Als op goede gronden gekozen w voor hormonale behandeling moet: bij persisteren vd 

klacht moet altijd opnieuw gezocht w naar organische oorzaak vh bloedverlies! 
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H2: Gynaecologische infecties en seksueel overdraagbare aandoeningen 

 

Inleiding  

 

Algemeen 

 Aantal gynaecologische infecties kan invloed hebben op  

o Beloop vd ZS  

o Pasgeborene 

 Belangrijke gynaecologische problemen w door infecties veroorzaakt 

o (Pre)carcinomen van vulva, vagina en cervix w (vaak) door HPV veroorzaakt 

o Problematiek van tubaire infertiliteit en extra-uteriene ZS: relatie met infecties door C. 

trachomatis of N. gonorrhoeae 

 Belangrijk deel vd gynaecologische infecties: seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) 

o = infectie of gevolg ve infectie die vnl door seksueel verkeer w overgedragen 

 

Indeling gynaecologische infecties 

 Naar lokalisatie vd infectie (bv. vulvitis, vaginitis of salpingitis) 

 Naar verwekker vd infectie (bv. Neisseria gonorrhoeae of Chlamydia trachomatis) 

 Naar moment van optreden vd infectie (bv. in kraambed of postoperatief) 

 

Seksueel overdraagbare aandoeningen 

 

Opmerking: aantal bekende SOA’s groeit nog steeds → hier w enkel voor verloskunde en 

gynaecologie belangrijke SOA’s besproken 

 

Neisseria gonorrhoeae 

 Gonorroe w veroorzaakt door N. gonorrhoeae = gonokokken 

o Gram-negatieve diplokokken 

 Epidemiologie en demografie 

o Incidentie van circa 9/100.000 inwoners/jaar 

o Leeftijdsverdeling: vrouwen hebben piek bij 20 – 24 j 

o Man > vrouw (3,5:1)  dus belangrijker id urologie dan id gynaecologie 

 Anamnese, onderzoek en diagnose 

o Veroorzaakt purulente ontsteking van slijmvliezen: treedt 2 – 7 d na besmetting op 

 Urethritis 

 Cervicitis 

 Proctitis 

 Faryngitis 

 Conjunctivitis 

o Klassieke klachten bij vrouw 

 Buikpijn 

 Koorts 

 Fluor vaginalis (= vaginaal witverlies)  

 30 – 60% asymptomatisch 

 Cave besmetting w overgebracht zonder dat men ervan weet 

o Materiaal afkomstig uit cervix en urethra w onderzocht mbv 

 Sneldiagnostiek: Gram-preparaat of methyleenblauwpreparaat 

 Kweek  

 W nu meestal gedaan 

 Resistentie w ook bepaald (bv. penicillinase producerende stam aantonen) 

 PCR/LCR-test (polymerase- of ligase kettingreactie) 

 1e keuze behandeling: ceftriaxone (Rocephine®) 125 – 250 mg eenmalig IM 

 Complicaties bij vrouw 

o Endometritis 

o Salpingitis 
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o Bartholinitis (ontsteking vd Bartholin klier, in perineum)  

o Zeer zz hematogene complicaties  

 Artritis  

 Sepsis  

 Dus niet altijd onschuldig: soms zelfs infertiliteit achteraf! 

 

Chlamydia trachomatis 

 Behoort (samen met Chlamydia psittaci en Chlamydia pneumoniae) tot genus Chlamydia 

o Zijn obligaat intracellulaire parasieten (zoals virussen) 

o Bevatten zowel desoxyribonucleïnezuur (DNA) als ribonucleïnezuur (RNA) (itt virussen) 

 Epidemiologie en demografie 

o C. Trachomatis-infecties komen 2 – 10x vaker voor dan gonorroe 

 Wss is 2 – 5% vd seksueel actieve bevolking besmet 

o Man > vrouw (1,5:1) 

o Risicofactoren  

 < 25 j 

 Ongehuwd  

 Contacten met vss seksuele partners 

 Anamnese 

o Chlamydia veroorzaakt bij  

 Man  

 Urethritis  

 Epididymitis  

 Vrouw  

 Urethritis  

 Cervicitis 

o Belangrijke complicatie: PID (Pelvic Inflammtory Disease) 

o Vrouwen met urogenitale infectie: slechts in 30% vd gevallen symptomatisch 

 Dysurie 

 Fluor vaginalis 

 Abnormaal uterien bloedverlies 

 Bv. postcoitaal bloedverlies 

 Buikpijn 

 Onderzoek en diagnose 

o Materiaal uit cervix en/of urethra w in labo onderzocht met  

 Weefselkweek  

 Ook urethra! (vaker positief dan cervix) 

 Of PCR/LCR-test 

o Serologie 

 NIET geschikt voor diagnostiek vd individuele patiënt! 

 Kan nuttig zijn als aanvulling vd diagnostiek en voor epidemiologisch onderzoek  

 Behandeling 

o Azitromycine (macrolide) 4 x 250 mg eenmalig PO  

 Heel simpele behandeling: weinig toxisch, in 1x opgelost 

 Voorkeur igv geen cervicitis 

o Doxycycline (tetracycline) 100 mg PO 2x/d gedurende 7 d 

 Bij vrouwen: doxycycline voorkeur (igv duidelijke cervicitis) ivm kans op 

asymptomatische salpingitis 

 Complicaties  

o Veel vaker dan gonorree: opstijgende infecties → infertiliteit en peritonitis 

o Bij vrouw 

 Endometritis 

 Salpingitis 

 Perihepatitis (met vergroieiingen als gevolg) 

 Bartholinitis 
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 Conjunctivitis 

o Infertiliteit w vaak veroorzaakt door  

 Salpingitis  

 PID 

 

Syfilis 

 Veroorzaakt door Treponema pallidum (micro-organisme uit groep vd spirocheten) 

 Besmetting vooral door direct seksueel contact 

 Epidemiologie en demografie 

o 1/100.000 inwoners (aantal aangegeven gevallen syfilis) = zeer zeldzaam 

o Man > vrouw (2:1)  

 Anamnese en onderzoek 

o Primaire syfilis (primair affect) 

 Ontwikkelt zich 10 – 90 d na besmetting 

 Vast aanvoelend pijnloos ulcus = ulcus durum (figuur 2-1) 

 
 Kleine erosie die scherp begrensd is 

 Ulcus thv vulva is nooit normaal → testen!! 

o Secundaire syfilis  

 Ontwikkelt 3 – 6 w na optreden vh primair affect 

 Gekenmerkt door  

 Exantheem (vnl aan handpalmen en voetzolen)  

 Zz: platte rode papels in warme vochtige huidgebieden 

 Bv. bilplooi  

 Bv. uitwendige genitaliën (door condylomata lata) 

o Tertiaire syfilis 

 Kan jaren later (bij 25% vd onbehandelde pt) optreden.  

 W gekenmerkt door  

 Gummata  

 Neurosyfilis 

 Diagnose 

o Serologische tests  

 TPHA-reactie = Treponema pallidum-hemagglutinatiereactie 

 Primaire screeningstest 

 W 21 – 84 d na contact positief 

 FTA-ABS-test = fluorescerende Treponema pallidum-antilichaam-absorptietest 

 VDRL-test = venereal diseases research laboratory-test 

 Is complementbindingsreactie: test op serologische activiteit van syfilis 

 Geschikt voor monitoren vd behandeling 

 RPR-test = rapid plasma reagin-test 

 Behandeling = gemakkelijk 

o Benzathine benzylpenicilline 2,4 mE (elke bil 1,2 mE) op dag 1, 8 en 15 

o Bij penicillineovergevoeligheid: doxycycline 200 mg PO 2x/d gedurende 4 w 

 

Herpes simplex virus (HSV) 

 Herpes genitalis: oorzakelijk virus 

o In 80% vd gevallen: HSV type 2 
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o In 20%: HSV type 1 

 Na besmetting met HSV 

o Primaire herpes genitalis: incubatietijd van 2 – 7 d 

 Vrij kort! → meestal weten ptn van welke partner het komt 

o Virus blijft na infectie latent aanwezig id sacrale ganglia → kan daaruit recidiveren 

 14% recidief bij type 1 

 60% recidief bij type 2 

 Epidemiologie en demografie 

o Herpes genitalis w meestal vastgesteld bij mensen van 20 – 40 j 

o Orale besmetting met HSV type I is wijdverspreid: 70% vd volwassenen heeft dergelijke 

infectie doorgemaakt 

 Anamnese en onderzoek 

o Shedding: intermittent asymptomatisch (type 1 < 2) 

o Regionaal ontstaan van  

 Blaasjes: zie je enkel als je er op tijd bij bent 

 Ulcera  

 Figuur 2-2: ulcera bij Herpes (kleinere lokalisaties dan syfilis) 

 
 Meestal komt vrouw als je deze ziet 

 Lymfeklierzwellingen  

o Recidieven 

 Kunnen symptoomloos verlopen 

 Kunnen gepaard gaan met symptomen als bij primaire infectie 

 Verschijnselen zijn dan echter minder ernstig en minder uitgebreid  

 Duren korter: hoogstens 1 w 

 Diagnose 

o W id praktijk gesteld obv klinisch beeld (figuur 2-3)  

 
o Kan w bevestigd door 

 Direct microscopisch onderzoek van materiaal uit bodem ve ulcus met directe 

immunofluorescentietest  

 Virusisolatie door weefselkweek → PCR op doen 

o Serologie: slechts beperkte betekenis 

 Bij primo-infectie: 2 serummonsters met 3 w tussenpauze 

o Bepaling vh type HSV is van belang omdat genitale infectie met HSV type 1 minder vaak 

recidiveert dan infectie met type 2 
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 Behandeling 

o Antivirale middelen zoals 

 Aciclovir 

 Famciclovir 

 Valaciclovir 

o Bij zeer frequente recidieven (bv. > 6x/j): onderhoudsbehandeling met antivirale 

middelen (aciclovir) kan w overwogen 

 Complicaties 

o Aseptische meningitis 

o Urineretentie 

 

Humaan papillomavirus (HPV) (zie ook hoofdstuk cervix) 

 Klein circulair DNA-virus 

o Inmiddels 100 genotypen bekend  

o Kan oorzaak zijn van  

 Wratten  

 Genitale (cervix, vulva en vagina) carcinomen 

 Incubatietijd  

o Gemiddeld 3 m 

o Maar is zeer variabel 

 Meeste genitale HPV infecties verdwijnen zonder symptomen spontaan binnen 6 – 18 

maanden door immuunreactie tegen virus 

 Anamnese en onderzoek 

o Genitale wratten (condylomata acuminata) komen id gehele distale genitale tractus voor 

 W in 80 – 90% veroorzaakt door HPV types 6 en 11 

 Naast klassieke exofytische condyloom: ook vlakke en zelfs subklinische varianten  

o HPV-16 en -18: vaak gevonden bij  

 Ernstige dysplasie (cervicale intra-epitheliale neoplasie – CIN III) vd cervix uteri  

 Genitale carcinomen: vulvaCa, vaginaCa, cervixCa en penisCa 

 

Hepatitis B-virus 

 Hepatitis B w veroorzaakt door hepatitis-B-virus (HBV) 

o DNA-virus 

o Besmetting vindt plaats via  

 Bloed en bloedproducten (vnl) 

 Genitaal contact (in mindere mate) 

 Infectie verloopt in 2/3e vd gevallen onopgemerkt 

 Incubatietijd 4 – 12 w 

 

Humaan Immunodeficiëntievirus (HIV) 

Zie cursus inwendige geneeskunde 

 

Trichomonas 

 Trichomonas = geflagelleerde anaërobe protozoön (figuur 2-4) 

 
o Heeft 1 of meerdere flagellen 

o Invadeert epitheliale cel 
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 W tijdens seksueel contact overgebracht: mogelijk ook door sperma 

 Epidemiologie en demografie 

o Redelijk frequent 

o Ongeveer 5 – 10% vd vaginitiden w door Trichomonas veroorzaakt 

 Anamnese en onderzoek 

o Trichomonas kan vss delen infecteren 

 Bij man  

 Urethra  

 Prostaat  

 Bij vrouw  

 Urethra 

 Vagina 

 Blaas  

 Klieren van Bartholin 

o Jeuk of irritatie  

o Overvloedige fluor (figuur 2-5) 

 
 Geelgroene afscheiding  

 Soms zelfs schuimend 

 Diagnose 

o Diagnose w bevestigd door aanwezigheid van colpitis macularis: inflammatie vd vagina 

 Vagina zo geïnflammeerd dat er sprake is van “aardbei-aspect” 

 Dit “aardbeiaspect” vd vaginawand en/of cervix is zeer specifiek klinisch symptoom  

 Maar zelden klinisch aanwezig (wel beter zichtbaar colposcopisch) 

 Figuur 2-6: colpitis macularis met schuimende fluor 

 
o Direct onderzoek vh natte fluorpreparaat  

 Druppel fluor vaginalis met druppel 0,9% NaCl → eenvoudig en zeer betrouwbaar: 

bewegende protozoa met flagellen in preparaat 

 pH vd fluor is relatief hoog (> 4,5) 

 Terwijl vagina normaal zuur is! → door fluor w vagina meer alkalisch 
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 Behandeling = makkelijk 

o Metronidazol (Flagyl: naam komt ervan omdat metronidazole eigenlijk tegen flagellaat 

Trichomonas werd ontwikkeld)  

 Dosis 

 2 g PO 1x  

 Of 500 mg PO 2x/d gedurende 7 d 

 Lokale behandeling (vaginaal) is onvoldoende werkzaam en dus minder efficiënt 

 Nadeel metronidazol: misselijkheid! 

 Dus zeker alcohol ontraden want anders w alles terug overgegeven 

o Partner moet ook behandeld w 

o ZS: in 1e trimester is terughoudend beleid nodig → daarna is GM toedienen toegestaan 

 Complicaties: discussie of Trichomonas (mede)oorzaak kan zijn van 

o Endometritis 

o Salpingitis  

o Peritonitis  

 

Pediculosis pubis = schaamluisinfectie 

 W veroorzaakt door schaamluis (phthirus pubis) 

 (zie cursus Dermatologie) 

 

Gynaecologische infecties 

 

Gynaecologische infecties kunnen w onderscheiden naar lokalisatie: vulvitis, vaginitis, cervicitis, 

salpingitis 

 

Vulvitis en Bartholinitis 

 Zijn meestal gevolg van vaginitis → meestal GEEN SOA! 

 Vulvitis = ontsteking vd vulva → mogelijkheden 

o Primaire vulvitis bv. herpes simplex 

o Reactieve vulvitis bv. candidiasis vd vagina  

o Ontsteking van onderliggende structuur bv. acute bartholinitis 

 W vaak verward met “vulvair uitdrogingseczeem”  

o Uitdrogingseczeem: zeer frequent (nog frequenter dan vaginitiden!!) 

o Pt'en komen met vulvaire irritatie, roodheid, … 

o Meestal zelf oorzaak van probleem 

 Wassen iedere dag, allerlei soorten zepen die w aanbevolen in reclames, parfums, … 

 Allergie  

 Vaak ook uitdroging!  

 Water op zich (ook zonder zeep) droogt ook al uit!! 

 Vaak diagnose Candida maar dan loopt crème wat uit → wassen nog vaker, … 

 DUS navragen naar gewoonten van vrouw! 

o Therapie 

 Zeep vermijden 

 ALLE mogelijke producten, ook uit reclames: zijn zepen die uitdrogen dus probleem 

w erger 

 Vermijd zeker dagelijks te wassen/spoelen 

 Indien nodig 

 Niet-uitdrogende zeep (bv. Balneum Hermal® badolie)  

 Maar liefst zelfs enkel water indien echt nodig 

 In combinatie met hydraterende crème (Bv. Cetaphil® restoraderm hydraterende 

emulsie (Galderma))  

 Meestal verbetert eczeem hierdoor op enkele weken 

 Pathogenese en etiologie  

o Vulvitis: meestal GEEN primair ontstekingsproces maar gevolg van primaire vaginitis  

 Bv. vaginitis veroorzaakt door 
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 Bacteriële vaginose 

 Candidiasis 

 Trichomoniasis 

 Cervix uteri en vaginawanden bevatten weinig zenuwweefsel en zijn relatief ongevoelig 

 Pas als afscheiding uit vagina vulva bereikt (die wel goed van zenuwweefsel is 

voorzien): klachten van pijn en/of branderigheid ontstaan 

o Bartholinitis: problemen vd klier van Bartholin zijn eigenlijk problemen vd uitvoergang 

van deze klier 

 Slanke uitvoergang mondt uit ih vestibulum (aan binnenzijde vd kleine schaamlippen)  

 Op grens tss voorste 2/3e en achterste 1/3e vd binnenkant vh labium minus 

 Door infecties kan vestibulaire opening afgesloten raken → stase van slijm in uitgezette 

uitvoergang: ‘cyste van Bartholin’ 

 Cyste van Bartholin raakt gemakkelijk geïnfecteerd → ‘acute bartholinitis’ of ‘abces 

van Bartholin’  

 Is eigenlijk geïnfecteerde uitvoergang vd klier van Bartholin 

 Infecties vd klier van Bartholin w slechts in minderheid vd gevallen veroorzaakt 

door SOA  

 Bv. gonorroe (< 10%)  

 Bv. Chlamydia-infectie (< 10%) 

 Figuur 2-7: normale anatomie klieren van Bartholin en cyste 

 
 Symptomatologie, DD en behandeling 

o Reactieve vulvitis 

 Vulva en omgeving: rood, gezwollen en geïrriteerd  

 Zonder duidelijk gelokaliseerde laesies 

 Onderzoek w gericht op oorzaken vd vaginitis 

 Behandeling: gericht op die van vaginitis (die er nl gezien mee samen gaat) 

o Problemen vd klier van Bartholin 

 Cyste vd uitvoergang vd klier van Bartholin: pijnlijke zwelling ih labium gelokaliseerd id 

achterste helft 

 DD: lipoom, fibroom of varices 

 Bij acute bartholinitis: verschijnselen van infectie  

 Pijn 

 Zwelling 

 Roodheid  

 Functiestoornissen bv. loop- en zitproblemen 

 Algemene malaise  

 Koorts 

 Behandeling cyste van Bartholin/Bartholinitis: marsupilaisatie evt na afkoeling 

 Cyste: kan w geopend en gemarsupialiseerd 

 Gebeurt evt onder lokale anesthesie 
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 Marsupialisatie (figuur 2-8) = epitheel vh vestibulum w met hechtingen 

vastgezet ad cystewand  

 
 Zo ontstaat nieuwe opening vd uitvoergang 

 Bij acute bartholinitis: zelfde procedure vergt meestal algemene anesthesie  

 Soms best eerst af te koelen met  

 Amoxicilline-Clavulaanzuur (bv. Augmentin) 500 mg 5x/dag  

 Of doxycycline 100 mg 1x/dag 

 

Vaginitis 

 

Algemeen 

 Bij vaginitis, afscheiding of fluor vaginalis: afwijkende vaginale flora aanwezig → mogelijke 

gevolgen  

o Abnormale afscheiding: fluor vaginalis 

o Branderigheid en/of jeuk aan vulva: pruritus vulvae 

o Pijn bij coïtus: dyspareunie 

 Epidemiologie en demografie 

o Naast menstruatiestoornissen en (onder)buikpijn: meest frequente diagnose id 

gynaecologie (zowel in 1e als in 2e lijn) 

o Candida infecties en bacteriële vaginose: 2 meest frequente vaginale infecties 

 Pathogenese en etiologie 

o De nl vagina is niet steriel: normale vaginale flora bestaat uit allerlei bacteriën 

 Vnl Lactobacillus (figuur 2-9) 

 
 Sterk afhankelijk vd beschikbaarheid van glycogeen vh plaveiselcelepitheel vd 

vaginawand 

 Glycogeen w door bacteriën id vagina omgezet in melkzuur en pyrodruivenzuur → 

ontstaan van normale zure vaginale milieu  

 Hierin ontwikkelen normale bacteriën zich goed  

 Kan bescherming bieden tegen vreemde agentia 

 Beschikbaarheid van glycogeen is afhankelijk van oestrogenen: id premenarche en 

postmenopauze zijn vaginawanden dun en glycogeenarm 

o Factoren die nl zure vaginale milieu kunnen verstoren: zuurtegraad verlagen 

 Bloedverlies uit uterus 

 Ih bijzonder te veel en/of te langdurig bloedverlies  

 Bv. chronische menometroragie  

 Zeer frequente coïtus: maakt vagina ook alkalisch 

 Diabetes mellitus  

 Door verminderde beschikbaarheid van glycogeen 

 AB: schadelijk voor normale vaginale flora 

 Zeer frequente oorzaak 
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 Veroorzaakt overgroei abnormale flora 

 Slechte hygiëne en/of overmatig zeepgebruik 

 Infecties van buitenaf bv. Trichomonas 

 Anamnese en onderzoek  

o Klacht vaginale afscheiding vereist altijd lokaal onderzoek 

 Belangrijk: goed onderscheid maken tss  

 Afscheiding  

 Abnormaal bloedverlies per vaginam 

 Onderzoek omvat 

 Inspectie vd uitwendige genitaliën: reactieve vulvitis? 

 Inspectie vd vagina met speculum: abnormale afscheiding? 

 Fluor 

 Macroscopisch aspect vd fluor → onvoldoende info over oorzaak vd afscheiding 

 Vervaardigen van direct preparaat: 2 druppels afscheiding vh speculum w op 

objectglas gebracht 

 Aan 1 druppel fluor w druppel 0,90% NaCl toegevoegd 

 Aan andere druppel fluor w druppel 10% KOH toegevoegd 

 Meten vd zuurgraad (pH) vd fluor mbv pH-papier 

 Inspectie vd cervix uteri: wel of geen cervicitis 

 Bacteriologisch onderzoek vd cervix uteri 

 Aangeraden: altijd materiaal afnemen → eerst beoordeling direct microscopisch 

preparaat: daarna beslissen of het moet w ingezonden 

o Diagnose 

 In 80% vd gevallen: obv bovenstaand onderzoek direct primaire diagnose  

 Tabel 2-1: belangrijkste vaginale infecties en hun kenmerken (!!!!!!!) 

Criteria Bacteriële vaginose 
Gardnerella vaginalis  
Mycoplasma hominis  
Mobiluncus 

Vaginale 
candidiasis 
Candida albicans 

Trichomoniasis 
Trichomonas 
vaginalis 
 

Afscheiding    

Kleur Melkachtig of grijsachtig Wit Geelgroen 

Aspect vloed 
homogeen 
klevend 

Cottage cheese 
(brokkelig) 

Schuimend, klevend 

Geur 

(spontaan of 
vastgesteld bij 
10% KOH) 

+++  

(rotte vis (amine)) 

 0 +  

(aminegeur) 

pH > 4,5 ≤ 4,5 > 4,5 

Microscoop Clue cells  
(fijn granulair 
voorkomen) 

Boomvormige 
schimmel, gist 

Geflageleerde en 
beweeglijke 
parasieten 

 
Leukocyten +++ 

 Opmerking: KOH w gebruikt voor schimmel op te sporen maar igv mis: hele kabinet 

ruikt naar rotte vis 

 

Bacteriële vaginose = niet-specifieke vaginitis 

 Wss GEEN SOA 

 Samen met Candida: meest frequente oorzaak van vaginitis 

 Is syndroom dat veroorzaakt w door abnormale anaërobe vaginale flora 

 Diagnose: bevestigd door de gelijktijdige aanwezigheid van 

o Aminelucht (rotte vislucht) 

 Spontaan  
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 Of na toevoegen 10% KOH op directe preparaat 

o pH > 4,5 

o “Clue cells” ih directe (0,9% NaCl) preparaat 

 Zijn normale platte plaveiselepitheelcellen maar bedekt met groepen adherente 

staafbacteriën 

 Zij zijn “clue to the diagnosis” (vandaar naam) 

 Garnerella (Haemophilus) vaginalis  

o Kan deel uitmaken vh anaërobencomplex 

o Maar komt in slechts helft vd gevallen van bacteriële vaginose voor 

 Figuur 2-10: bacteriële vaginose 

  
o Microscopie links: epitheliale cellen met kleine kern → helemaal zwart bedekt door 1.000 

bacteriën! 

o Microscopie midden boven: H&E kleuring → je ziet iets beter cellen met alle bacteriën op 

 Risicofactoren 

o Multipele of nieuwe seksuele partners (maar géén SOA) 

o Vaginaal douchen 

o Roken 

 Behandeling 

o Enkel indien klachten! 

o 1e keuze: clindamycine (Dalacin®)  

 Vaginale crème 5 g 1x/d gedurende 7 d 

 Of 300 mg PO 2x/d gedurende 7 d 

o 2e keuze: metronidazole (Flagyl®)  

 Vaginaal: ovulen 5 – 10 d (bv. als pt vroeger al misselijk was van Flagyl PO) 

 Beste: 500mg PO 2x/d gedurende 7 d 

 Metronidazole 2x/w PO gaat recidieven tegen: maar enkel zo lang behandeling 

gegeven w 

o Behandelen vd seksuele partner(s): enkel bij frequente recidieven  

o Als preventie van recidieven: vaginale ovules van 

 Lactobacillen (Progyn®, …) evt in combinatie met oestriol (Gynoflor®,…) 

 Oestriol = oestrogeen → vaginaal gebruik: nut 

 Vaginale cellen prolifereren wat meer 

 Iets zuurdere pH 

 Vitamine C (pH!) 

 In vaginale ovules (Femiprim®, …)  

 Bewezen in RCT: preventie recidieven bacteriële vaginose → vnl gebruik bij 

herhaaldelijk 

 

Candidiasis (schimmels) 

 GEEN SOA! 

 W meestal veroorzaakt door C. albicans en minder vaak door C. tropicalis en andere soorten 

o Candida = deel vd normale vaginale flora (>50%) 

 Candida albicans 

 Maar ook non-albicans: neemt toe in prevalentie 
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o Onder bepaalde omstandigheden: Candida gaat flora overheersen 

 Vnl rond menses 

 Secretoire fase: glycogeen 

 Premenarchaal: NOOIT candida 

 Bij ZS 

 Komt id zwangerschap relatief vaak voor  

 Kan oorzaak zijn van spruw (candidiasis vd mondholte) bij pasgeborene 

 Bij gebruik van OAC 

 Bij diabetes 

 Slechte hygiëne 

 Frequente betrekkingen 

 Chronisch recidiverende candidiasis = zz ziektebeeld dat specifieke aandacht en behandeling 

behoeft 

 Kliniek  

o Witte, vlokkerige/brokkelige vaginale fluor/afscheiding → ‘hutekäse’  

 Figuur 2-11: heel uitgesproken (meestal is het minder uitgesproken) 

 
o Geurloos 

o Vaak erytheem vulvair  

 Candida veroorzaakt klachten van branderigheid maar vnl jeuk ad vulva 

 Is wsl allergische reactie of reactie op door Candida geproduceerde endotoxinen 

 Figuur 2-12: erytheem bij candida 

 Fig 2-12a: perineaal erythemateuze rode plaques, met ernaast kleine satelietletsels 

(is oude infectie) 
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 Fig 2-12b: glinsterend effect van vulvair erytheem, ernaast kleine satelietletsels 

 
 Fig 2-12c: candidiasis bij oude vrouw met diabetes 

 
 Fig 2-12d: roodheid, licht glinsterende satelietletsels 

 
o pH laag: < 4,5 (dus witverlies blijft zuur!) 

 Microscopie 

o Geen WBC (itt Trichomonas en bacteriële vaginose) 

o Directe (10% KOH) preparaat (figuur 2-13) 

 
 Pseudo-hyfen en sporen  

 Normale geur (ook na KOH) 

 Behandeling enkel vd vrouw (en indien klachten) (opmerking: niet alle soorten azolen moeten 

onthouden w) 

o Vaginaal 

 Miconazolnitraat (Gyno-Daktarin®)  

 1 ovule 400 mg 1x/d gedurende 7 d  

 1 ovule 1200 mg 1 d 

 Clotrimazol (Gyno-Canestene®) vaginaal tablet 500 mg 1d 
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 Econazol vaginale crème (Gyno-Pevaryl®) 1x/dag gedurende 15 d 

 Probleem van vaginale crème: pt voelt zich na enkele dagen beter → stopt → 2 weken 

later recidief  

 Dus benadrukken dat pt minstens 10 dagen moet doorgaan!! 

o PO 

 Fluconazol (Diflucan®) 1 capsule 150 mg PO 1-malig 

 Zeer gemakkelijk en populair 

 Even effectief als 10 d vaginale behandeling (waar men nu dus wat vanaf stapt) 

 Itraconazol (Sporanox®) 2x 2 capsules 100 mg PO met interval van 12u 

o Bij recidiverende candida: 

 Fluconazole (Diflucan®) 150 mg x3 om 2 uur → erna 150 mg per week gedurende 6 m 

 Of afbouwend schema  

 Bepaalde schema's om dosis geleidelijk aan af te bouwen beschikbaar (niet 

vanbuiten te kennen) 

 Totale schema vaak ong jaar 

 Laatste 6 maanden zelfs maar 1x per maand 

 Figuur 2-13: voorbeeld van schema 

 
 Fluconazole 3x 200 mg/d gedurende 1 w 

 Fluclonazole 200 mg 1x/w gedurende 8 w 

 Fluclonazole 200 mg 1x om 2w gedurende 4 m 

 200 mg 1x/m gedurende 6 m (proberen regelen net voor maandstonden) 

 

Trichomoniasis = SOA (vide supra) 

 

Cervicitis = ontsteking vd cervix uteri 

 W alleen opgemerkt bij aanwezigheid van ≥ 1 symptomen (bv. witverlies of bloedverlies) 

 Pathogenese en etiologie 

o Cervix = natuurlijke reservoir voor aantal gynaecologische infecties 

 Ih bijzonder: SOA’s (N. gonorrhoeae, C. trachomatis, HSV, …) 

o Gevolgen cervicitis  

 Kan leiden tot opstijgende infecties (bv. endometritis en salpingitis) 
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 Tijdens ZS: chorioamnionitis en voortijdig breken vd vliezen 

 (mede)oorzaak van cervicale dysplasie (HPV) 

 Symptomatologie en diagnostiek 

o Cervicitis w vaak niet opgemerkt! 

o Mucopurulente afscheiding uit cervix 

o Roodheid en oedeem 

o Gemakkelijk bloeden bij aanraken 

o Veel leukocyten in 

 Directe preparaat  

 Uitstrijkjes voor cytologisch onderzoek  

 Ulcera (bij HSV) 

 Infectie ontstaat vaak thv van cervicale ectopie (zie goedaardige cervixafwijkingen) 

 Bevinding “cervicitis” in cervixuitstrijkje kan reden zijn voor nader onderzoek 

o MAAR niet voor behandeling! 

o Alleen gericht onderzoek naar N. gonorrhoeae, C. trachomatis, HSV en HPV kan diagnose 

cervicitis bevestigen → gerichte behandeling mogelijk 

o Behandeling: obv gevonden oorzaak 

 Soms destructie vh epitheel: bevriezen, laservaporisatie, coagulatie 

 Soms Iso-betadine® spoelingen (Polyvidone) 

 

Supracervicale infecties (PID) 

 Terminologie  

o Salpingitis = ontsteking vd salpingen (tubae) 

o Pelvic inflammatory disease (PID) = ook andere structuren bv. cervix, corpus uteri, 

parametrium en ovaria bij onstekingsproces betrokken (is vaak geval) 

 Epidemiologie en demografie 

o Incidentie van  

 PID: ongeveer 2/1.000 vrouwen/j  

 Salpingitis: incidentie vnl te maken met incidentie van SOA id populatie  

 Vnl 20 – 40 j 

 Belangrijke (mede)verwekkers van salpingitis zijn 

 N. gonorrhoeae (20%) 

 C. trachomatis (60%)  

 Anaërobe bacteriën 

 Betekenis van Mycoplasma hominis en Ureaplasma urealyticum w onderzocht 

o Salpingitis komt vnl voor bij jonge vrouwen zonder kinderen 

o Risicofactoren 

 Wisselende partners 

 SOA id anamnese, 

 Abortus provocatus 

 Roken 

 Vaginale douches  

 Etiologie en pathogenese 

o Er kan onderscheid w gemaakt tss primaire genitale PID en primaire niet-genitale PID 

o Primaire genitale PID: stijgt op vanuit lagere genitaliën 

 Betrokken micro-organismen zijn  

 Exogeen: meestal seksueel overdraagbaar 

 En/of endogeen: behoren tot flora vd cervix, vagina of vulva 

 Id fertiele leeftijd: salpingitis vrijwel altijd primaire genitale infectie 

o Secundaire genitale PID 

 Verspreidt zich naar inwendige genitaliën 

 Per continuiatem (bv. vanuit appendicitis)  

 Of hematogeen (tuberculose; zeer zz)  

o Cervix uteri vormt ih grootste gedeelte vd menstruele cyclus goede barrière voor 

opstijgende micro-organismen 
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 Dit w minder functionele barrière  

 Rond ovulatie 

 Tijdens menstruatie 

 Na abortus 

 Na partus 

 Opstijgen van infecties w wss bevorderd door  

 Uteruscontracties  

 Adherentie van micro-organismen aan spermatozoa 

o Insertie van een IUCD verhoogt risico op PID tot 90 d na insertie 

 DUS nieuw spiraaltje steken: liefst niet bij ptn met risicogedrag 

o Iatrogene salpingitis kan gevolg zijn van intra-uteriene procedures zoals 

 Medische abortus 

 Plaatsen van IUCD 

 Curettage 

 Hysterosalpingografie 

 Salpingitis komt voor in vss graden van ernst 

o Vroege en milde salpingitis  

 Tubae zijn rood en gezwollen 

 Tubae bevatten seropurulent exsudaat maar zijn nog open 

o Later verschijnt fibrine op serosa vd tubae 

 Er ontstaan adhesies met naburige structuren  

 Fimbriële einde vd tubae sluit zich af in poging de infectie te beperken.  

 Als dat niet lukt: ontstaan uitgebreide adhesies van organen ih kleine bekken 

o Er kunnen abcessen ontstaan in 

 Tubae = pyosalpinx 

 Ovaria = pyovarium 

 Kleine bekken = Douglas-abces 

o Als lokale beperking vh ontstekingsproces niet lukt → mogelijke gevolgen 

 Gegeneraliseerde peritonitis (zz) 

 Perihepatitis ontstaan (Fitz-Hugh-Curtis-syndroom) 

 Ontsteking verspreidt zich (analoog aan ovariumCa) langs paracolische goten naar 

diafragma 

 Perihepatitis kan oorzaak zijn van adhesievorming tss leveroppervlak en  

 Diafragma  

 Voorste buikwand 

o Na salpingitis → vss mogelijkheden 

 Volledig herstel mogelijk 

 Adhesies 

 Afgesloten tubae  

 Zelfs chronisch abces 

 Anamnese en onderzoek 

o Symptomen salpingitis 

 Pijn id onderbuik 

 Afscheiding 

 Abnormaal uterien bloedverlies: symptoom van endometritis 

 Dysurie  

 Dyspareunie 

 Igv perihepatitis: ziektebeeld kan overheerst w door hevige bovenbuikpijn rechts 

o Onderzoek  

 Er kan peritoneale prikkeling zijn vd onderbuik 

 Druk- en loslaatpijn  

 BILATERAAL!!! 

 Is belangrijk onderscheid met bv. torsie ovarium en extra-uteriene ZS 

 Uterus is pijnlijk bij aanraken 

 Bv. bij afnemen van materiaal voor bacteriologisch onderzoek (“kweekpijn”) 
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 Bij speculumonderzoek: vaak  

 Fluor vaginalis  

 Cervicitis  

 Bij inwendig onderzoek (vaginaal toucher): pijn aan 

 Uterus 

 Adnexa  

 Douglas → cri du Douglas 

 1/3e vd ptn met salpingitis: koorts  

 2/3e vd ptn met salpingitis: verhoogd CRP 

o DD 

 Appendicitis: unilateraal! 

 Extra-uteriene zwangerschap of abortusproblematiek 

 ZS-test is obligaat bij alle mogelijke diagnosen “salpingitis” (hCG afnemen)! 

 Torsie van een adnex, tubae  

 Bloeding in cyste of tumor vd adnexa 

 Behandeling: minimaal 14 d behandeling IV + PO 

o Primaire antibiotische behandeling van salpingitis 

 Is gericht tegen mogelijke verwekkers: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, anaëroben 

 Voorkeur: bij ernstig zieke pt is opname en IV therapie aangewezen 

 Start IV bij voorkeur 72 u 

 Levofloxacine (Tavanic®) 500 mg/d  

 + metronidazole (Flagyl®) 3x 500 mg/d 

 Hierna overschakelen op PO therapie voor 11 d 

 Levofloxacine 500 mg/d  

 + metronidazole 2x 500 mg/d 

 Klachten en koorts bij typische salpingitis reageren binnen 72 u goed op deze 

ingestelde behandeling 

 Zo niet (geen respons op AB na 72 u) of bij twijfel in DD: diagnose herzien + 

overwegen diagnostische laparoscopie 

 Primaire antibiotische behandeling kan w bijgesteld ahv uitslagen vh bacteriologisch 

onderzoek naar etiologie en resistentie 

o Bij aangetoonde SOA: obligaat 

 Onderzoek en behandeling vd seksuele partner(s)  

 Contactonderzoek: onderzoeken met wie pt in (seksueel) contact is geweest en indien 

nodig deze ook onderzoeken naar SOA’s en behandelen 

 Complicaties 

o Tubaire infertiliteit: door afsluiting en/of beschadiging vd tubae 

 Is belangrijkste complicatie van salpingitis! 

 Kans hierop  

 Na 1e salpingitis: 12 % 

 Na 2x salpingitis: 25%  

 Na 3x salpingitis: > 50% 

o Kans op extra-uteriene zwangerschap: na salpingitis 6x verhoogd 

o Groot aantal ptn houdt na salpingitis chronische buikklachten 
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H3: Goedaardige letsels vd baarmoederhals  

 

Overzicht goedaardige cervicale aandoeningen 

 Cervicitis 

 Cervicale ectopie 

 Cervicale erosie = verdwijnen vh epitheel = “wondje’ 

 Cervicale wratten: condylomen (HPV) 

 Cervicale poliepen 

 Zz: myomen, endometriose, hemangiomen 

 Naboth cyste 

 

Cervicitis 

Zie hoofdstuk “Infecties” 

 

Cervicale ectopie 

 Cilindrisch epitheel vd endocervix breidt uit naar exocervix (ectopisch)  

o Figuur 3-1: cilindrisch eptiheel is roder dan normale meerlagig plaveisel epitheel vd cervix 

  
 Lichtroze = plaat/plaveiselepitheel 

 Donkerroze = tranformatiezone (metaplastische cellen – ectopisch gebied) 

 Geel = cilinderepitheel endocervix 

o Rode zone op cervix → kan 2 dingen zijn 

 Ectopie  

 Tumor 

 Voorkomen 

o Zeer frequent 

o Ectopie is normaal aanwezig na menarche  

 Cilindrisch epitheel komt naar buiiten 

 Hierdoor w meer mucus geproduceerd → goed voor fertiliteit 

 Maar kan niet tegen zure milieu vd vagina → infecties mogelijk 

 Verdwijnt meestal na menopauze 

 Figuur 3-2: verloop ectopie met leeftijd 
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 a = voor menarche: enkel ingang vd baarmoederhals en amper cervicaal epitheel 

zichtbaar 

 b = na menarche komt cilindrisch epitheel naar buiten (ectopie)  

 c = reactie in 2e – 3e decade (10 – 30 j) → cilindrisch epitheel w metaplastisch 

(donkerrood)  

 Sprake van ‘transformatiezone’ = plaats waar makkelijk infecties kunnen 

voorkomen → HPV kan zich nestellen owv ectopie in vruchtbare periode 

 Cilindrisch epitheel w plaatepitheel 

 d = na menopauze: plaatepitheel weer alles overgenomen  

o Cervicale ectopie is vaak groter dan normaal  

 Tijdens zwangerschap  

 Bij behandeling met orale contraceptie 

 Moet onderscheiden w ve cervicale erosie (DD!) 

o Macroscopisch: verschil niet te zien 

o Bij colposcopie (bekijken vd cervix met vergroting) 

 Cilindrisch epitheel: bij ectopie 

 Geen epitheel zichtbaar bij erosie 

 Metaplastisch epitheel thv transformatiezone  

 Behandeling  

o Niet nodig! 

o Tenzij bij recidiverende cervicitis: destructie uitgevoerd vh epitheel 

 Coaguleren: door litteken te creëeren, komt er terug plaatepitheel over 

 Afbeeldingen 

o Figuur 3-3: baarmoederhals van jong meisje  

 
 Nog geen kinderen gebaard (ingang is nog klein cirkeltje) 

 We zien duidelijke lichtreflex op plaatepitheel en lichte ring plaveiselepitheel 

o Figuur 3-4 

 
 Al kind(eren) gebaard want baarmoederingang is streep ipv rondere vorm 

 Aan ingang zien we cilindrisch epitheel en linksonder terug vlak plaatepitheel = ectopie 

met weinig transformatie 
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o Figuur 3-5 

 
 Multipara (wss want lange spleet/streepvormige ingang) of unipara 

 Cilindrisch epitheel is ah vervlakken: metaplasie  

 Witte verkleuring komt door lichtreflex maar ook azijnzuur 5% (metaplasie) 

o Figuur 3-6 

 
 Vrouw die reeds 1 kind gehad heeft 

 Men ziet nog wat metaplasie en erboven is plaatepitheel nog krachtiger 

 Waar plaatepitheelgroei is: ook witte zone  

 Is “aceto-wit”: azijnzuur kleurt zones waar plaatepitheel groeit wit 

 Hier zijn klierbuizen die bijna afgestoten w en afsterven 

 Transformatiezone gevisualiseerd 

 

Cervicale erosie 

 Door verdwijnen vh epitheel op cervix onstaat erosie → ziet eruit als “wondje” 

 Zeldzaam (itt ectopie) 

 Ontstaat meestal na trauma of coitus 

 Therapie: meestal niet nodig  

o Tenzij bij recidiverende cervicitis: destructie uitgevoerd indien klachten (bloeding, fluor) 

 

Cervicale transformatiezone 

 Onstaat door naar buiten komen vd cilindrische cellen vd endocervix naar ectocervix (zie 

cervicale ectopie) → gaat gepaard met omvorming vd cilindrische cellen naar plaveiselcellen 

o Gebeurt door metaplastisch w vh epitheel 

o Zeer dynamisch gebeuren → gevolg: transformatiezone is voorkeurplaats voor ontstaan 

van maligne en premaligne letsels vd cervix!  

 Macroscopisch: transformatiezone vaak niet te onderscheiden ve ectopie of erosie 

 Therapie: meestal niet nodig  

o Tenzij bij recidiverende cervicitis: destructie uitgevoerd 

 

Cervicale wratten 

 Ontstaan door infectie met het Humaan Papilloma Virus (HPV) 

 Zie H4: HPV geinduceerde wratten thv cervix en vagina 

o Opmerking: als men denkt aan Ca: men moet biopsie nemen! 

 DUS vermoeden kanker → biopsie 

 NIET uitstrijkje want dit laatste is om premaligne letsels te vinden (dus niet als je al 

iets verdacht ziet)!! 
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o Figuur 3-7 

 
 Linksboven = geen kanker maar condyloom 

 Links onder = condyloom op cervix 

 Rechts: ook biopseren! 

 

Cervicale poliepen 

 Komen frequent voor 

 Bestaan uit steel van bindweefsel bedekt met epitheel 

o Meestal glandulair (uit endocervix) 

o Kunnen enkele mm – enkele cm groot zijn 

 Symptomen 

o Meestal: geen symptomen → w bij routine onderzoek ontdekt (figuur 3-8) 

 
o Soms ontstaat onregelmatig (bv. postcoïtaal) vaginaal bloedverlies  

o Soms: vaginale fluor (= vaginaal witverlies) 

 Zeer zeldzaam: ontaarding 

 DD: soms kan maligne tumor er uitzien als goedaardige cervicale poliep  

o Bv. Maligne Gemengde Mulleriaanse Tumor of carcinosarcoom vd uterus 

o Macroscopisch moeilijk te onderscheiden → poliepen w best verwijderd en APO onderzocht 

 Behandeling: poliepectomie  

o Gebeurt op consultatie: afdraaien vd poliep 

o (cfr endometriumpoliepen) 

 

Cyste van Naboth 

 Cyste onder plaatepitheel 

 Ontstaat door verstopping vd endocervicale klierbuizen  

o Klierbuizen: vaak onder metaplastisch epitheel vd transformatiezone nog aanwezig  

o Treedt dus op bij heel snelle overgroei plaatepitheel over cilindrisch epitheel → klierbuisje 

verstopt 

 Voorkomen 

o Zeer frequent 

o W vaker gezien na destructie vh cervicaal epitheel voor premaligne letsel of ectopie 

 Geven geen symptomen (asymptomatisch)! 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

39 | P a g i n a  
 

 Figuur 3-9: schuine opname cervicaal kanaal met rechtsboven cyste 

 
o Als we bloedvaten goed zien: eigenlijk verdacht voor iets maligne MAAR hier precies 

takken van boom → geruststellend want premaligne letsels of carcinomen hebben niet 

zo’n mooie structuur! 

 Geen behandeling nodig 

o Daarom moet je het herkennen (onnodige behandeling vermijden) 

 

Zeer zeldzame goedaardige letsels thv cervix 

 Myomen 

 Endometriose 

 Hemangiomen  
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H4: Premaligne en maligne letsels vd baarmoederhals  

 

Premaligne letsels vd cervix: Cervicale Intra-epitheliale neoplasieën (CIN) of 

Squameuse Intra-epitheliale Letsels (S.I.L.) 

 

Definities 

 Intraepitheliale letsels vd cervix zijn CIN of SIL 

 Vroeger gebruikte men terminologie: lichte, matige, ernstige dysplasie en carcinoma in situ 

o Betekenis 

 Dysplasie: normale plaatepitheel w vervangen door onrijpe ongedifferentieerde cellen 

met veel mitosen 

 Dysplasie vd cervix ontstaat door infectie met Humaan Papiloma Virus (HPV) 

 Lichte dysplasie: enkel onderste 1/3e vh epitheel is vervangen door onrijpe, 

ongedifferentieerde cellen 

 Matige dysplasie: ook middelste 1/3e ingenomen is 

 Ernstige dysplasie: ook oppervlakkige 1/3e is ingenomen maar is er nog 

oppervlakkig laagje met rijpe cellen 

 Carcinoma in situ: dysplasie strekt zich uit over gehele dikte vh epitheel  

 Oppervlakkig laagje met rijpe cellen waar we bij ernstige dysplasie over spreken: 

bij Ca in situ volledig verdwenen 

o Thv cervix grijpt continue histologische evolutie plaats 

 Van lichte dysplasie naar carcinoma in situ  

 Maar ook vice versa 

o Strikte scheiding tss bv. matige of ernstige dysplasie enerzijds en carcinoma in situ 

anderzijds = vrij arbitrair 

 Zou dus verkeerd zijn om matige dysplasie op volledig andere manier te behandelen 

dan carcinoma in situ 

 Dan: meer gebruik van nieuwere terminologie → ‘cervicale intra-epitheliale neoplasie’ (CIN)  

o Figuur 4-1: overeenkomst CIN graden met vroegere terminologie 

 
 CIN graad I: lichte dysplasie 

 CIN graad II: matige dysplasie 

 CIN III: ernstige dysplasie en carcinoma in situ (Figuur 1) 

o MAAR ook CIN classificatie voldeed niet! → ondertussen gebleken dat 

 HPV infectie zonder dysplasie: kent ongeveer zelfde evolutie als CIN I 

 Onderscheid tss CIN II en III nog te moeilijk was en weinig praktische betekenis had 

 1991: Bethesda Classificatie → letsels ingedeeld in laaggradige en hooggradige Squameuze 

Intra-epitheliale Letsels (SIL)  
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o Figuur 4-2: voorbeeld van laaggradig SIL (L-SIL) 

 
o Figuur 4-3: vss graden 

   
 Links: abnormale donkere kernen met soms mitose 

 Middenste = CIN II: tot middelste 1/3e afwijkingen id kernen → nu is dit H-SIL 

 Rechts = dysplasie: volledige dikte epitheel is dysplastisch geworden 

o Tabel 4-1: overzicht vss classificatiesystemen  

Traditioneel 

Cervicale intra- 

epitheliale neoplasie 
(CIN) 

Bethesda systeem: 

Squameus intra-epitheliaal 
letsel (SIL) 

HPV 
(Plat condyloom) 

HPV 
Laaggradig 

Squameus 

Intra-epitheliaal Letsel (L-SIL) 
Lichte Dysplasie CIN 1 

Matige dysplasie CIN 2 

Hooggradig Squameus 
Intra-epitheliaal Letsel (H-
SIL) 

Ernstige dysplasie 

CIN 3 

Carcinoma in situ 

 CIN vs GIN 

o 90% vd intra-epitheliale letsels thv de cervix zijn afwijkingen vh plaatepitheel (CIN)  

o 10% vd letsels ontstaan in cilindrisch/glandulair epitheel → ‘Glandulaire Intra-epitheliale 

Letsels/Neoplasie’ (GIN)  

 Etiologie, evolutie en behandeling van GIN gelijkt sterk op deze van CIN  

 Maar rekening houden met feit dat GIN vaker endocervicaal gelegen is → gevolgen 

 Diagnose moeilijker  

 Vaker conisatie nodig (zie verder)  

 

Evolutie 

 Evolutie van CIN naar invasief carcinoom gebeurt frequent maar niet altijd! 

o 50% vd CIN III → invasieve carcinomen binnen 10 jaar 

o 80% vd CIN III → invasieve carcinomen binnen 30 jaar  

 Elke CIN kan regresseren  
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o Maar voornamelijk lagere graden doen dit 

 Invasief carcinoom: als carcinoom door basale membraan vh epitheel infiltreert 

 Figuur 4-4: ziekteprogressie 

 
o HPV nestelt zich meestal laag in epitheel → koilocytose is eerste wat je ziet 

 Koilocytose = epitheelcellen die door virus w opgeblazen en helder uitzien  

o Volgende stap: celafwijkingen (mutaties, dysplasie, …) met dysplasie  

 Eerst in basale laag  

 Dan meer naar boven tot volledige epitheel: van CIN I tot CIN III  

o Volgende stap is invasief carcinoom 

 Van normaal epitheel tot invasief Ca: gaat 10 jaar over dus je hebt tijd om te screenen 

 

Leeftijd 

 Premaligne letsels komen vroeger voor dan invasieve letsels 

 Mediane leeftijd is lager bij laaggradige letsels dan bij hooggradige letsels 

o CIN I, II: 25 – 30 jaar  

o CIN III: 35 jaar 

o Micro-invasief carcinoom: 42 jaar 

 

Etiologie → HPV speelt centrale rol 

 HPV komt in principe niet voor bij vrouwen die nooit seksueel contact hebben gehad → 

cervixCa is SOA (HPV w overgedragen)! 

 Risicofactoren voor ontwikkelen van CIN en cervixcarcinoom: zelfde als voor seksueel 

overdraagbare infectie van Humaan Papilloma Virus (HPV)  

o Vroegtijdig seksueel contact 

o Groot aantal seksuele partners 

o Hoog-risico seksuele partners 

o Lage sociale klasse 

o Roken 

o Verlaagde immunologische weerstand (bv. niertransplantatie, HIV) 

o Geen cervixcytologie 

 Risicofactor omdat HPV niet of te laat w opgemerkt 

o (Orale contraceptiva)  

 Belangrijkste gemeenschappelijke factor bij ontstaan van CIN en cervixcarcinoom: aantal 

seksuele partners 

 Andere factoren zijn waarschijnlijk secundaire factoren: leeftijd bij eerste seksueel contact, 

lage sociale klasse en orale contraceptie  

o Bv. vrouwen van lage sociale klasse hebben gemiddeld meer partners  

o Bv. orale contraceptie: zou iets te maken hebben met aantal partners 

o Bv. vrouwen die roken 

 Gemiddeld iets meer partners dan niet-rokers 
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 Maar roken op zich zou ook rechtstreekse invloed kunnen hebben door verminderen vd 

lokale immunologische weerstand (tegen virusinfecties) 

 Vroeger: circumcisie vd echtgenoot gezien als protectieve factor tegen ontstaan cervixCa 

o W niet langer aanvaard 

 Er zijn > 100 types/soorten van HPV → 35 anogenitaal 

o Laag risico HPV (LR-HPV): HPV-types 6, 11, 42, 43, 44 

 Type 6 en 11 zijn belangrijkste 

 Veroorzaken 

 Condylomata acuminata (genitale wratten) 

 Vestibulaire (vestibulum thv introïtus vd vagina) hyperplasie  

 Géén CIN 

 Verdwijnen meestal spontaan na 8 – 9 maanden 

 Tenzij zich ondertussen condylomen hebben ontwikkeld 

 Condylomata acuminata: niet precancereus 

 Prevalentie HPV infectie: hoogst bij adolescenten en jongvolwassenen (tot 1/3 vd 18-

jarigen!)  

 Maw 1e HPV infecties komen vaakst voor in deze leeftijdsgroepen (zie ook figuur 4-

5: is voor oncogene types maar komt overeen) 

 Frequentie neemt af met oudere leeftijd → dan zelfs meestal oudere infecties die ze 

nooit kwijtgeraakt zijn 

o Hoog risico HPV (HR-HPV)  

 Oncogene HPV types  

 Belangrijkste: 16, 18, 31, 33 en 45  

 Overige types: 35, 39, 51, 56, 58, 59, 68 

 Figuur 4-5: eerste HPV-infecties met oncogene HPV-types vaak bij adolescenten en 

jongvolwassenen 

 
 Duurt 10 j voor ontwikkeling Ca → screening vanaf 25 jaar (maar bij héél vroege 

‘beginners’ vind je dan soms al premaligne letsels) 

 Verantwoordelijk voor ontstaan en sneller evolueren ve hoge graad CIN en invasief 

carcinoom 

 Meeste genitale HPV infecties verdwijnen spontaan binnen 18 maanden 

 3% vd HR-HPV infecties zijn persistent → veroorzaken  

 CIN/HSIL (Hooggradig Squameus Intraepitheliaal Letsel)  

 Ca! 
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 Prevalentie HPV types bij cervixcarcinoma in België (figuur 4-6) 

 
 50% vd gevallen: veroorzaakt door HPV-16 

 14% door HPV 18 

 8% door HPV 45 

 5% door HPV 31 

 Overige HPV types: verantwoordelijk voor resterende cervixcarcinomen (23%) 

 Om CIN en ontstaan van cervixCa te voorkomen: recent preventieve HPV vaccins ontwikkeld 

o HPV vaccinatie is dus geen utopie meer! → cervixCa zal voorkomen w dmv vaccinatie 

o Deze vaccins: preventief DUS geen effect op bestaande infecties of CIN! 

o W bij voorkeur toegediend aan jonge meisjes vóór 1e seksuele contact  

 Dus best tss 9 – 15 jaar 

 In Vlaanderen: op school toegediend aan 12-jarige meisjes 

o Er zijn 2 vaccins 

 Cervarix® (GSK vaccin): tegen oncogene HPV types 16, 18  

 Gardasil® (MSV/Pasteur vaccin) 

 Vaccin tegen  

 Oncogene HPV 16, 18 → bescherming tegen cervixCa 

 2 niet oncogene types HPV 6, 11 → bescherming tegen > 90% vd condylomen 

 Gardasil® w gegeven als 3 subcutane inspuitingen op 0, 2 en 6 maanden 

 0 maanden = referentieleeftijd van eerste vaccin (in VL op 12 jaar) 

 Kostprijs circa 400 euro (terugbetaald 9 – 18 j) 

 In Vlaanderen: Gardasil® vaccin verkozen  

 Beschermt tegen cervixCa + tegen > 90% vd condylomen  

 In Vlaanderen systematisch toegediend tijdens schoolonderzoek op 12 j sinds 2010 

 In Wallonië: Cervarix® gebruikt 

 Er is ook zekere kruisbescherming tegen andere oncogene HPV types met beide 

vaccins 

o Vaccinaties bieden praktisch 100% bescherming tegen ASC-US/LSIL/HSIL (en 

vermoedelijk Ca) veroorzaakt door types waar tegen gevaccineerd werd 

 Figuur 4-6: potentiële impact vh HPV 16/18 kandidaat vaccin 

 
 ASC-US: Atypical squamous cells of undetermined significance 

 L/HSIL: Low/high grade squamous intraepithelial lesion 

HPV 16

50%

andere 

types 

HPV

23%

HPV 31

5%

HPV 45

8%
HPV 18

14%



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

45 | P a g i n a  
 

 ICC: Invasive cervical cancer 

 ! Probleem: follow-up is nog te kort om te bewijzen dat cervixCa voorkomen w (want 

10 jaar evolutie) 

o Aangezien vaccins gericht zijn tegen meest frequente HR- en LR-HPV types 

 Vnl invloed op verlaging van CIN en vermoedelijk ook Ca  

 Verlaging vh aantal HPV infecties (ASC-US, zie verder): geschat op 10%  

 Meeste HPV infecties w door andere HPV types veroorzaakt (die reversibel zijn) 

 Screening voor cervixCa dmv cervixuitstrijkjes blijft belangrijk én noodzakelijk !!!! 

 Omdat vaccinatie (voorlopig) niet alle mogelijke oncogene HPV infecties voorkomt: 

beschermen niet tegen alle HR-HPV types! 

o Blijvende vragen rond HPV vaccinatie 

 Op welke leeftijd w het best gevaccineerd?  

 Wsl best voor 1e seksueel contact 

 VL heeft gekozen voor vanaf 1e middelbaar 

 Heeft zin te vaccineren boven 25 j?  

 Wsl wel want recentere studies: ook aangetoond dat HPV vaccinatie op oudere 

leeftijd ook effectief is 

 Heeft het zin vrouwen te vaccineren die reeds in aanraking kwamen met HPV type 

waartegen niet gevaccineerd w? Wss wel 

 Heeft het zin mannen te vaccineren? 

 HPV geeft bij mannen soms wel dysplasie op penis maar zz → kostenefficiëntie niet 

zo goed  

 Maar mss wel goed om HPV uit te roeien? 

 Moet er later een boost gegeven w? 

 Er is nu bijna 10 jaar opvolging sinds eerste studies met HPV vaccins → titers in 

bloed van antilichamen blijft hoog genoeg om beschermend te werken 

 Voorlopig dus niet nodig om boost te geven 

 Wanneer komen de polyvalente vaccins gericht tegen ALLE HPV types? 

 Komen er later therapeutische vaccins? Wss wel 

 

Diagnose en screening 

 

Overzicht screening cervixcarcinoom 

 Cervixcytologie 

o Dunne laag techniek → cellen veel beter beoordeelbaar 

o In nabije toekomst HPV testing vanaf 30 j zonder cervixcytologie 

 HPV typering: w steeds belangrijker 

o Afname of gewoon ptn tampon laten plaatsen → die dan bekijken 

o Zeker goed voor minder bereikbare mensen → er zal zelftest w ingevoerd (met tampon) 

voor mensen die geen uitstrijkje laten nemen 

 Colposcopie: diagnostisch 

 (Cervicographie: minder ontwikkelde landen) 

o Verpleegkundige neemt foto’s onder azijnzuur → behandeling igv witte letsels 

o In toekomst: wsl ook HPV typering in minder ontwikkelde landen 

 Belang screening: reductie in mortaliteit van 80% in Finland, Ijsland en Zweden 

o Grootste probleem in West-Europa is niet-bereiken vd hoog-risico populatie !! 

o Landen waar screening heel goed w opgevolgd: sterfte aan cervicCa praktisch volledig 

vermeden (BE: ong 1/3 niet bereikt) 

 

Bij ieder gynaecologisch screeningonderzoek: niet alleen afnemen cervixuitstrijkje maar ook 

 Volledig klinisch onderzoek vd genitalia externa 

 Abdomen 

 Bimanueel vaginaal onderzoek 

 Borstonderzoek 

 Onderzoek vd supraclaviculaire-, axillaire en inguinale lymfeklieren 
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Cervixuitstrijkjes 

 CIN: geen symptomen MAAR kan vroegtijdig ontdekt w door maken van cervixuitstrijkjes 

welke cytologisch en/of op HPV w onderzocht 

o Door behandelen alle CIN’s: incidentie van en mortaliteit door cervixCa daalt tot bijna 0 

o Id toekomst kan evt screening met cytologie vervangen w door HPV screening 

 Hoe w cervixuitstrijkje afgenomen? 

o Optimaal  

 Vóor vaginaal onderzoek 

 Tss 5e – 12e dag vd cyclus  

 Maar belangrijker tijdig uitstrijkje te nemen dan geen te nemen door op juiste 

tijdstip vd cyclus te wachten!! 

o BEST NIET 

 Premenstrueel 

 Per gravidatum 

 Reden: trofoblast ziet er heel kwaadaardig uit 

 Opmerking: indien pt nooit uitstrijkje laat doen en komt tijdens ZS: dan toch beter 

dan eentje doen ipv nooit (wel steeds vermelden dat pt zwanger is!) 

 Postnataal (6 weken) + lactatieperiode 

 Hormonaal milieu minder → minder cellen schilferen af 

 ≤ 24 uur na vaginale medicatie (1 week voor antifungi) 

 Bij vulvovaginitis en cervicitis 

 ≤ 3 maand na conisatie of elektrochirurgie (vals positief!) 

 ≤ 3 maand na vorig uitstrijkje (vals negatief!) 

 Want duurt zo lang voordat oppervlakkige cellaag terug is 

 Bv. examenvraag: pt bij andere arts geweest en uitstrijkje zegt cervixCa en je doet 

nieuw uitstrijkje als second opinion en is negatief  

 NIET DOEN! (want uitstrijkje binnen maand of 2 m is altijd fout!!) 

o Uitstrijkje: best afgenomen met Cervexbrush  

 Figuur 4-7: mogelijke borstels 

 
 Uitstrijkje met Ayre spatel en cytobrush is obsoleet geworden! 

 Cervexbrush w gebruikt = plastic (PVC) spatel met borsteltje op top  

 Aandachtspunten! 

 Geen crème gebruiken voor inbrengen vh speculum 

 Want kan interpretatie van specimen bemoeilijken 

 Steeds vóór vaginaal bimanueel onderzoek (anders zitten oppervlakkige cellen op 

handschoenen) 

 Geen bloeding, geen infectie, geen intravaginale therapie, geen ernstige atrofie 

 Althans niet voor screening! 

 Als mensen met klacht van tussenbloeding/infectie/… komen (dus niet voor 

screening komen): uitstrijkje w genomen ikv klacht 

 Onmiddellijke fixatie! 

 Aanwezigheid endocervicale cellen = lagere kans op vals negatieve resultaten 
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 Figuur 4-8: techniek 

 
 Spatel w ih os externum geplaatst → 5x 360° klokwijs gedraaid  

 Maw 10x naar rechts draaien 

 Hierbij moet men er altijd zorg voor dragen om ganse cervix te bestrijken 

 Tip vd Cervexbrush w in bewaarvloeistof gefixeerd (dan w in labo cellen nog van 

brush verwijderd) of cellen w in bewaarvloeistof afgeborsteld (10x tikken in potje) 

 Nadien (onafhankelijk vd manier van afname): via dunne laag techniek over 

glaasje verspreid 

 Preparaat kan ook gebruikt w voor testing op aanwezigheid van HPV 

 Wie?  

o Iedere vrouw tss 25 – 60 jaar: eerst 2 normale jaarlijkse uitstrijkjes → dan uitstrijkje om 

3 jaar (trage evolutie van CIN)  

 Vaker uitstrijkjes nemen heeft weinig tot geen zin! 

o Opgelet!  

 Als vanaf 10 – 12 j al seksueel contact (bv. misbruik) → NIET wachten tot 25 j voor 

eerste uitstrijkje! 

 Igv gynaecologische problemen: ook al eerder screenen 

o Kan interessant zijn om bij postmenopauzale pt naast gewone cervixuitstrijkje ook 

uitstrijkje te nemen vd fornix posterior  

 Want op deze manier: ong 50 % vd endometriumCa kunnen ontdekt w 

o In nabije toekomst: HPV testing van 30-60j en om de 5j met een cervixcytologie op 25 en 

26j 

 Vals negatieve uitstrijkjes 

o 1/3 vd uitstrijkjes van CIN: vals negatief omdat abnormale cellen niet herkend worden  

 = screening error 

 Bij invasief cervixcarcinoom liggen deze cijfers zelfs nog hoger  

 Owv moeilijkere interpretatie door necrose en inflammatie 

o  2/3 vd vals negatieve uitstrijkjes: negatief omdat uitstrijkje fout is afgenomen  

 = sampling error 

 Frequente fouten 

 Niet volledige transformatiezone/squamocolumnaire junctie bestreken  

 Geen endocervicale cellen bekomen (cf. belang van endocervicale Cervexbrush) 

 Fixatie foutief uitgevoerd 

o Meest frequente reden voor vals negatief resultaat: ontoereikende afname thv 

squamocolumnaire junctie of transformatiezone 

o Geassocieerd met meer vals negatieve resultaten 

 Nieuwe afname binnen 8 w 

 Meer vals negatief bij invasieve letsels dan bij preinvasieve letsels (debris) → belang 

biopsie nemen!! 

o Sampling en screening error: nu lager door dunne laag techniek en digitalisering 

 Digitaal: cellen w eruit gepikt → moeten dan door patholoog bekeken w (dus minder 

screening error) 

 Cytologisch verslag 

o Vroeger veel gebruik gemaakt vd Papanicolaou classificatie → is verouderd 

o Verslagen moeten nu geprotocolleerd w volgens Bethesda classificatie als cytologisch 

beeld passend bij laaggradige of hooggradig SIL of invasief carcinoom 

o Nieuwe Bethesda classificatie (II, 2001): minimale atypiën onderverdeeld in 
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 Atypical Squamous Cells (ASC) 

 Atypical Squamous Cells Of Undertermined Significance (ASCUS) 

 Ook belang van HPV typering → laag of hoog risico voor ASCUS 

 Atypical Squamous Cells: High Grade Lesion to/must be excluded (ASC-H)  

 Atypical Glandular cells (AGC) 

 AGC-NOS (not otherwise specified) 

 Waarschijnlijk atypie: ‘atypia favor neoplasia’ 

 Endocervicaal carcinoma in situ (AGC-H)) / endocervicaal AIS 

 Adenocarcinoma 

 Hiernaast w volgens Bethesda classificatie ook beoordeling gegeven van 

 Kwaliteit vh staal  

 Al dan niet aanwezig zijn van metaplastische en/of endocervicale cellen 

 Beleid bij afwijkende uitstrijkjes (altijd examenvragen over!!) 

o Herhalen van een uitstrijkje binnen 3 maanden: GEEN zin (vaak vals negatief)! 

 Want duurt minstens 6 – 8 weken vooraleer voldoende oppervlakkige cellen kunnen 

afgestreken w om zinvolle beoordeling toe te laten 

o 1. Geen evidentie voor intra-epitheliale neoplasie/maligne op uitstrijkje (figuur 4-9) 

 
 Na TOTALE hysterectomie: geen uitstrijkje meer want ontstaat altijd in transitiezone 

o 2. abnormaal plaveiselepitheel niet LSIL (figuur 4-10) 
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o 3. herhalingsadvies LSIL (figuur 4-11) 

 
o 4. afwijkend endocervicaal epitheel (figuur 4-12) 

 
o 5. na biopsie = CIN 0 (geen pathologische bevindingen) (figuur 4-13) 
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o 6. na CIN1 (figuur 4-14) 

 
o 7. endometriumcellen aanwezig (figuur 4-15) 

 
o 8. endometriumcellen aanwezig bij AGC (figuur 4-16) 

 
o 9. zes maanden na behandelde CIN2-3 (figuur 4-17) 
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Colposcopie 

 Met colposcoop w cervix met vergroting van 10x – 40x bekeken na applicatie van azijnzuur 

3% (om slijm te verwijderen) 

o Figuur 4-18: nut van colposcopie 

 
 Cytologie: screening maar je ziet niet waar letsel is voor uitstrijkje (vals negatieven) 

 Colposcopie: vergroting en azijnzuur 3% → gericht zoeken naar letsel 

 Wat kan je onderzoeken met colposcoop? 

o Acetowit: wit kleuren door azijnzuur 

 Metaplastisch epitheel 

 CIN 

 Carcinomen  

o Bloedvaten/intercapillaire afstand (bv. punctuaties, mozaiek) 

o Oppervlakte 

o Begrenzing 

o Atypische vaten 

 Vaatveranderingen: best te zien met groenfilter 

 Colposcopie: enkel betrouwbaar als letsel én overgang tss cilindrisch en plaatepitheel 

(squamo-columnaire junctie) én transformatiezone volledig kunnen gevisualiseerd w  

 Typische colposcopische kenmerken ve CIN 

o Wit-kleuren vh epitheel door azijnzuur (acetowit) 

o Mozaicisme en punctuatie 

 Mozaicisme = kleine bloedvaatjes id CIN hebben zich omgevormd tot kleine mozaïek 

(figuur 4-19) 

 
 Punctatie = capillairtjes doen zich voor als kleine stipjes (figuur 4-20) 

 
 Figuur 4-21: bloedvaten → uitbreiding van bloedvaten = mozaiek; rode puntjes = 

punctuaties 

   
o Afhankelijk vd graad vd CIN  
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 Vaatveranderingen meer uitgesproken  

 Oppervlak w meer verheven en kleurt donkerder met groenfilter 

o Afbeeldingen  

 Figuur 4-22: mozaiek → laaggradig squameus intra-epitheliaal letsel 

 
 Figuur 4-23: intra-epitheliale punctuaties → hooggradig squameus intra-epitheliaal 

letsel 

 
 Figuur 4-24: reliëf → verdacht voor CIN tot tegendeel bewezen! 

 
 Figuur 4-25: colposcopisch gerichte biopsie 

 
 Scherp begrensd acetowit letsel met punctuaties = sterk verdacht voor hooggradig 

intra-epitheliaal letsel 
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 Figuur 4-26: punctuaties + mozaiek → hooggradig letsel 

 
 Figuur 4-27: vaten die tortueus zijn, plots stoppen, soms klein en soms groot → is al 

maligne!! 

 
 Figuur 4-28: zeer abnormale bloedvoorziening (plotse zones zonder bloedvaten: 

lacunes) → erg abnormaal 

 
 Figuur 4-29: carcinoma in situ maar met veel lymfocyten eronder (komt doordat er 

crypten zijn: buizen die soms dieper doordringen dus daar ook CIN) 

 
 Micro-invasieve en invasieve carcinomen 

o Abnormale vaten w waargenomen  

 Kronkelend 

 Plots veranderen van grootte 

 Grotere afstand tss vaten 

o Oppervlak: nog onregelmatiger en meer verheven dan bij CIN III 

o Ervaren colposcopist kan met vrij grote zekerheid CIN graad en aanwezigheid van 

(micro)invasie zien 

 Colposcopie dient uitgevoerd te w bij 

o Pt met abnormaal cervixuitstrijkje (cytologische indicatie) 

o Pt met contactbloedingen  
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o Pt met verdachte baarmoederhals bij klinisch onderzoek (klinische indicatie)  

 !!! Als cervix klinisch verdacht is: ook biopsie nemen omdat uitstrijkje vaak vals 

negatief is !!!! 

 Colposcopisch gerichte biopsie 

o Na colposcopie w colposcopisch gerichte proefexcisies genomen  

o Als macroscopisch letsel aanwezig is op cervix: belangrijk om biopsie te nemen op rand 

vd krater of bloemkoolvormige tumor! 

 Biopsies genomen thv centrum ve krater kunnen negatief zijn omdat stukjes dan 

moeilijk te interpreteren zijn door necrose 

 Endocervicale curettage (ECC) 

o Bij niet-betrouwbare colposcopie (bv. squamo-columnaire junctie niet volledig te zien) bij 

pt met abnormaal cervixuitstrijkje: vaak ook endocervicale curettage (ECC) of uitstrijkje 

met Endocervicale Cervexbrush uitgevoerd 

o MAAR vaak vals positief want cellen vd exocervix w meegesleurd → niet zo betrouwbaar 

 Conisatie 

o Als men met colposcopie en biopsies geen zekerheid verkrijgt over aard vh letsel: soms 

diagnostische conisatie uitgevoerd 

o Hierbij w kegelvormig stuk (conus) vd cervix verwijderd mbv laserapparaat of 

luselectrode (zeldzaam met scalpel) 

 Basis vd kegel w genomen thv exocervix en top thv endocervix 

 Basis ve kegeltje meet vaak 1,5 cm  

 Hoogte vh kegeltje is ong 2 cm  

 Afmeting vd conus  

 Afhankelijk van  

 Anatomie vd transformatiezone  

 Lokalisatie vh letsel  

 Leeftijd van pt  

 Fertiliteitswens 

 Bij oudere pt moet conus hoger zijn: junctie meestal dieper ih cervicaal kanaal  

 Bij jonge ptn die nog zwanger willen w: conus best kort gemaakt  

 Excisie vd transformatiezone: want hoge conus kan gepaard gaan met hoger 

risico op vroeggeboorte 

 Conisatie of excisie vd transformatiezone w poliklinisch uitgevoerd 

 Laatste jaren w een conisatie ook met luselectrode uitgevoerd 

 LLETZ: Large Loop Electrosurgical Excision of the Transformation Zone 

 Instrument is snel en goedkoop 

 Nadeel: conus kan soms niet in 1 stuk verwijderd w → snijranden vaak moeilijk 

beoordeelbaar 

o Complicaties 

 Voornaamste directe complicatie van conisatie: postoperatieve bloeding 

 Cervixincompetentie  

 Cervixdystocie  

 Opmerking: Schillertest 

o Principe 

 Normaal vaginaepitheel en plaatepitheel thv cervix is zeer rijk aan glycogeen → kleurt 

donkerbruin als jodium aangebracht w 

 Carcinomen zijn glycogeenarm → kleuren veel minder intens aan 

o Maar zeer aspecifieke test: ook normaal cilindrisch epitheel, ectopie en normale 

transformatiezone zijn glycogeenarm  

 Maar werd vroeger vaak gebruikt als men biopsies wou nemen van verdachte zones 

thv cervix 
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Behandeling 

 

Behandeling CIN 

 Behandelingsmogelijkheden 

o Destructie vh letsel is mogelijk met 

 Coagulatie “branden” 

 Laservaporisatie 

 Bevriezen = cryotherapie 

o Excisie  

 Excisie vd transformatiezone (ETZ) 

 Large Loop Excisie vd transformatiezone (LLETZ) 

 Laser Excisie vd Transformatiezone (LETZ) 

 Therapeutische conisatie: verwijderen kegeltje (scalpel, laser)  

 Hysterectomie (verwijderen baarmoeder) 

 Figuur 4-30: beleid bij cervixuitstrijkje wijzend op HSIL of 2 uitstrijkjes op LSIL: colposcopie 

+ biopsie 

 
 Tot begin vd jaren '70 bestond klassieke therapie van CIN uit conisatie en/of hysterectomie  

o Hysterectomie w in principe niet meer uitgevoerd voor CIN 

 Tenzij igv andere redenen waarom deze geïndiceerd is 

o Frequentie van invasief carcinoom na hysterectomie of conisatie voor carcinoma in situ: 

precies dezelfde (0,3%) 

 Bij meeste CIN's volstaat conservatieve destructieve behandeling: coagulatie, cryotherapie, 

laservaporisatie 

o Kunnen poliklinisch gebeuren 

o Geven niet complicaties die men bij conisatie en hysterectomie kan verwachten 

o Conservatieve therapie: tegenaangewezen indien er geen uitgebreide oppuntstelling aan 

voorafgaat 

o Bij wie?  

 Ideale pte voor conservatieve behandeling = jonge vrouw met zwangerschapswens en 

focaal letsel dat bij colposcopie volledig omringd is door normaal epitheel  

 Enkel ptn waarbij met absolute zekerheid micro-invasief carcinoom kan uitgesloten w: 

in aanmerking voor deze conservatieve behandeling! 

 Er zijn 2 bijkomende voorwaarden voor conservatieve behandeling 

 Behandeling moet gebeuren door iemand die ervaring heeft met colposcopie 

 Pt moet bereid zijn zich te onderwerpen aan langdurige follow-up 

o Grote CIN II of III: best behandeld met conisatie of excisie vd transformatie zone 

 Meer en meer nu voorkeur gegeven aan excisionele behandelingen  

  colposcopie

  evt endocervicale curretage

  colposcopisch gerichte proefexcisies

biopsie = CIN (2-3) invasief cervixcarcinoom biopsie = CIN (2-3)

bij colposcopie kan 

squamocolumnaire junctie 

(of letsel) niet volledig 

gevisualiseerd w

  discrepantie tss cytologie, 

histologie en colposcopie

volledige colposcopische 

evaluatie mogelijk

behandeling afhankelijk 

van stadium

diagnostische conisatie invasief carcinoom destructieve behandeling

CIN follow-up therapeutische conisatie

hysterectomie igv andere 

gynaecologische problemen

1 van 

de 3 

opties
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o 2 redenen 

 Op deze manier: beter histologisch onderzoek mogelijk 

 Excisies met laser of Large Loop kunnen ambulant gebeuren 

o Opmerking: conisatie 

 Figuur 4-31: conisatie 

  
 Probleem van diepe conus: isthmus → kans op premature bevallingen is groter igv 

wegnemen isthmus door diepe resectie 

 Letsels bij jonge ptn: zitten vnl aan buitenkant omdat transformatiezone meer naar 

buiten ligt dan bij oudere pt waar zone meer naar binnen gelegen is 

 Figuur 4-32 

  
 L: gebruik luselektrode → zeer oppervlakkig mogelijk 

 R: met laser kan men lengte en breedte heel gericht bepalen 

 

Follow-up na therapie van een CIN 

 Moet gedurende 6 maanden na behandeling 

 Ook na hysterectomie voor CIN moet patiënte op dezelfde manier gevolgd w als na conisatie 

of excisie vd transformatiezone 

 

Behandeling van GIN  

 Grosso modo zelfde als voor CIN 

 Wel gaat men sneller of tot excisionele chirurgie (conisatie) en evt hysterectomie → redenen 

o Letsels zitten hoger ih cervicaal kanaal (endocervicaal) → moeilijker te evalueren 

o Vaker kleine “skip letsels” op afstand vh hoofdletsel (multifocaal) 

o Vaak geassocieerde CIN 

 CIN letsels: komen vaak voor id buurt van GIN of van invasief spinocellulair of 

glandulair letsel  

 

Invasief cervixcarcinoom 

 

Voorkomen en etiologie 

 Frequentie  

o In vss landen sterk afhankelijk van 

 Screening  

 Seksuele promiscuïteit 
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o In bepaalde ontwikkelingslanden: frequentste maligne tumor bij vrouw 

 Figuur 4-33: bij ons ong op 8e plaats van tumoren bij vrouwen in 2004 → zelfs 

helemaal uit top 10 verdwenen in 2008! 

  
 Incidentie  

o Be: 7/100.000/j 

 2009: circa 625 gevallen in BE 

 Figuur 4-34: incidentie cervixCa stijgt met leeftijd → vanaf 30 jaar redelijk constant 

 
o Frequentie is sterk dalend in BE → wss door betere screening 

o Globaal gezien 

 80% vd kankers komen voor in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Indië 

 Figuur 4-35: gemiddelde leeftijd bij ieder (pre)maligne stadium van cervixCa 

 
 Hogere leeftijd → hoger stadium 

 Ook mortaliteit stijgt met leeftijd (zie onder) 

 2e meest frequent voorkomende tumor (borst op 1) 

 230.000 cases (8,7%) en 200.000 doden (3%) 

o Gemiddelde leeftijd: 50 – 55 j 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

58 | P a g i n a  
 

 Mortaliteit 

o Figuur 4-36: mortaliteit 

 
 Over algemeen daling (vroeger in landen waar eerder screening is begonnen) 

 Bv. Finland en Ijsland halen bijna 100% effect 

o Figuur 4-37: hoe hogere leeftijd, hoe hoger stadium, hoe slechtere prognose 

 
o Opmerking: mortaliteit is iets anders dan incidentie!  

 Mortaliteit stijgt duidelijk met leeftijd: hoe latere ontdekking, hoe hoger stadium 

 Incidentie van cervixCa stabiliseert wel maar mortaliteit vertoont deze evolutie helaas 

niet → ligt boven 45 – 50 j heel hoog 

 

 Etiologie: zie CIN 

 Voorbeelden 

o Figuur 4-38: zichtbaar letsel → biopsie nemen!!!!! (niet laten misleiden door vals 

negatieve cytologie) 
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o Figuur 4-39: deze pt kwam voor liesbreuk maar had totale prolaps vd uterus en groot Ca 

vd cervix! 

 
 

Evolutie en metastasering 

 CervixCa blijft heel lang lokaal 

o Lokale uitbreiding (figuur 4-40) 

 
 Cervix: naarmate cervixcarinoom groeit 

 Meestal ontstaat krater thv cervix (endofytisch) 

 Maar soms vormt zich ook wel eens bloemkoolvormige tumor (exofytisch) 

 Als tumor verder groeit: grijpt meestal over op vagina en op parametria 

 Tenslotte w ook blaaswand en soms ook rectum aangetast 

 Later w ook bekkenwanden en ureters geïnfiltreerd → gevolg: hydronefrose  

o Omdat cervixCa zo lokaal proces is 

 Stadiëring ook lokaal gericht  

 Recidieven treden vnl lokaal op 

 Stroma vd cervix bevat zeer rijk lymfatisch netwerk  

o Lymfeklieren ih kleine bekken: eerste en frequentste plaatsen waar metastasering 

voorkomt (dus ook weer lokale klieren) 

 In ong 25% vd cervixcarcinomen stadium Ib: bekkenlymfeklieren aangetast 

o Meest frequente lokalisaties van metastasering buiten kleine bekken zijn 

 Para-aortale lymfeklieren 

 Mediastinum 

 Supraclaviculaire klieren (meestal links) 

 Hematogene uitzaaiing  

o Is laattijdig fenomeen 

o Hierbij zijn meest frequente lokalisaties 
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 Long 

 Abdomen 

 Lever 

 ! Botmetastasen zijn niet frequent 

 Cervixcarcinomen recidiveren gewoonlijk vrij snel: 75% vd recidieven binnen 2 jaar 

 Meest frequente doodsoorzaak bij cervixcCa: blokkade van beide ureters → uremie  

 

Stadia 

 

Stadium I = carcinoom strikt beperkt tot cervix (extensie naar corpus telt niet mee) 

 Stadium Ia (figuur 4-41) 

 
o Preklinisch carcinoom 

o Diagnose enkel microscopisch gesteld 

 Macroscopisch NIET zichtbaar 

o Afmetingen 

 < 5 mm infiltratie: gemeten vanaf basis vh epitheel vh oorspronkelijke weefsel 

(squameus of glandulair)  

 < 7 mm diameter horizontaal gemeten (dus oppervlakte < 7 mm) 

o Vasculaire invasie sluit stadium Ia niet uit! 

o Onderverdeling in 

 Stadium Ia1: infiltratie ≤ 3 mm en horizontale spreiding < 7 mm  

 Stadium Ia2: infiltratie > 3 en < 5 mm en horizontale spreiding < 7 mm 

 Stadium Ib 

o Klinisch te zien (= alle macroscopisch zichtbare letsels) of microscopisch letsel dat groter 

is dan Ia carcinoom 

o Stadium Ib1: macroscopisch zichtbare tumor ≤ 4 cm (figuur 4-42) 

 
o Stadium Ib2: klinisch zichtbare letsels > 4 cm (figuur 4-43) 
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Stadium II = aantasting buiten uterus maar niet tot bekkenwand of onderste 1/3e vd vagina  

 Stadium IIa (figuur 4-44) 

 
o Proximale vaginale uitbreiding 

o Geen aantasting vd parametria 

o Verdere onderverdeling 

 Stadium IIa1: klinisch zichtbare letsels ≤ 4 cm  

 Stadium IIa2: klinisch zichtbare letsels > 4 cm 

 Stadium IIb: parametriale uitbreiding (figuur 4-45) 

 
o Aantasting vd parametria maar niet tot bekkenwand 

 

Stadium III  

 Vss mogelijkheden vallen onder noemer ‘stadium III’ 

o Uitbreiding tot aan bekkenwand (bij rectaal onderzoek geen kankervrije zone tss tumor 

en bekkenwand) 

o En/of uitbreiding tot onderste 1/3e vd vagina 

o Of veroorzaakt hydronefrose of niet-functionele nier 

 Verdere onderverdeling 

o Stadium IIIa: uitbreiding tot aan onderste 1/3e vd vagina maar niet tot aan bekkenwand 

(figuur 4-46) 

 
 Stadium IIIb: uitbreiding tot aan bekkenwand en/of hydronefrose of niet- functionele nier 

(figuur 4-47) 
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Stadium IV = extensie buiten kleine bekken of invasie (biopsie bewezen) vd mucosa vd blaas of 

rectum (figuur 4-48) 

 
 Bulleus oedeem is onvoldoende om tot Stadium IV te behoren! 

 Verdere onderverdeling 

o Stadium IVa: aantasting van blaas- of rectum-mucosa 

o Stadium IVb: metastasen op afstand of ziekte buiten kleine bekken 

 

Tabel 4-1: Voorkomen vd verschillende stadia en 5-jaarsoverleving 

Stadium  Voorkomen 5-jaars 

overleving 

I  Cervix 45% 88% 

II  Cervix + parametria of bovenste 1/3 vagina 30% 68% 

III Bekkenwand of onderste deel vagina 19% 41% 

IV Rectum/blaas/meta’s 6% 15% 

Totaal  100% 69% 

 Cijfers van FIGO-annual report 2006 

 Opmerking: stadium IV heeft slechte prognose maar is slechts weinig frequent → algemene 

prognose is dus wél goed! 

 

Belangrijkste prognostische parameters 

 Stadium 

 Lymfekliermetastasen: al dan niet aangetaste lymfeklieren (in stadium I en II)  

 Tumorgrootte 

 Snijranden/sectieranden 

 Lymfevatinvasie 

 Leeftijd + algemene toestand pt 

 !! NIET: differentiatiegraad en histologisch type !! 

 

Histologisch type cervixCa 

 80 – 85%: spinocellulair Ca (= plaatepitheel Ca) 

 15 – 20%: adenocarcinoom 

 

Symptomen invasief cervixCa 

 Cervicale intra-epitheliale neoplasieën en invasief cervixcarcinoom stadium Ia 

o Geven meestal geen symptomen 

o Soms ziet men wel wit verheven letseltje: leukoplakie 

 Vroege symptomen 

o 1e symptoom: meestal intermenstrueel bloedverlies (metrorrhagieën) 

 Gaat hier dikwijls om POSTCOÏTAAL BLOEDVERLIES (alarm!) 

 Soms ook bloedverlies na inspanning 

o Soms geeft pt ook aan dat ze meer witverlies heeft dan normaal (slecht ruikend) 

 Maar is zeer frequente en overkoepelende klacht (kan bij vanalles voorkomen) 

o Pijn is geen vroeg symptoom vh cervixcarcinoom 

 Latere symptomen vh cervixcarcinoom zijn 

o Uitgesproken vaginale bloedingen  
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 Evt anemie als gevolg 

o Veel slecht ruikend witverlies 

o Later krijgt pt ook pijn (lumbo)sacraal/heupen of hypogastrisch 

 Treedt pas op igv invasie in plexus lumbosacralis 

 Pijn kan zeer uitgesproken zijn en moeilijk te behandelen  

 Onhoudbare pijn dus als men hiermee sterft: erge dood! 

 Zelfs met morfine moeilijk te blokkeren 

o Bij vergevorderd cervixCa 

 Blaas- of rectale klachten  

 Valse stoelgangsnood 

 Rectaal bloedverlies  

 Hematurie 

 Lymfoedeem (oedeem OL) 

 Trombose van één vd onderste ledematen 

 Uremie (hydronefrose) 

 Ureters liggen daar: obstructie  

 Behandeling: stents steken  

 MAAR door plaatsen vd stents gaat pt 3 – 4 maanden langer leven → zeer 

slechte maanden omdat pijn dan nog helser worden  

 Dus liever niet doen!: pt liever aan uremie laten sterven dan 4 maanden later 

met infiltratie bekkenbodem 

o Lymfekliermetastasen/ OEDEEM-PIJN 

 Bekken  

 ! tumor blijft zeer lang ih bekken ! 

 Para-aortaal 

 Supraclaviculair  

 Ductus thoracicus → LINKS!!! 

 Meest frequente palpeerbare lymfekliermetastase 

 Voor deze tumoren, ook voor GI tumoren (maag, pancreas,…) 

 Waarom is de pijn altijd links? Ductus thoracicus! 

 Indien metastasen, zeker de longen controleren! 

o Meta’s (andere): treedt zelden op maar als het gebeurt meestal long 

 Tenslotte verslechtert algemene toestand → pt sterft meestal aan uremie (hydronefrose) 

 

Bilan 

 Ptn met invasief cervixCa moeten ingedeeld w volgens FIGO-classificatie (stadia) 

o Dit is zuiver klinische classificatie 

 Onderzoeken die pt moet ondergaan 

o Gewone speculumonderzoek  

o Vaginaal en rectaal onderzoek onder narcose 

 Rectaal onderzoek is voor stadiëring heel belangrijk: infiltratie in parametrium als 

eerst te voelen (nog beter dan MR) 

 Tenzij medische contra-indicatie 

 Technische onderzoekingen 

o Colposcopie met biopsie 

o Cystoscopie + evt rectoscopie (bij vermoeden tumorinfiltratie) 

o Bloedname/biochemie 

 Routine bloedname 

 + serum tumormerkers 

 SCC (Sqaumous Cell Carcinogen – bij plaatepitheelcarcinoom) 

 CA 125 (bij adenoCa) 

o CT thorax-abdomen (= inclusief bekken) 

 Lymfekliercontrole  

 Aorta controleren (igv gevorderd stadium) 

 Thorax: long 
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 !! NOOIT CT bekken vragen voor gynaeco (examen!) 

o MR klein bekken met aanvullende diffusie-opnamen  

 Belangrijk voor inschatten  

 Grootte vd tumor  

 Vaak ook voor parametriale invasie 

 Belang: als tumor naar endocervicaal gaat → zie je klinisch niet 

 Behalve bij Ia! 

 Figuur 4-49: pt met cervixtumor met ‘barrelshape’ uitbreiding 

 
 Barrel = tonnetje rondomrond cervix die goed begrensd is 

 Exofytische uitbreiding: ‘bloemkool op cervix’ 

o PET-CT = waardevolle aanwinst 

 Indicaties 

 Vervangt CT Abdomen en CT thorax bij tumor > 4 cm en alle stadia vanaf IIa 

 Ook geïndiceerd als er op CT abdomen pathologische pelviene klieren w vastgesteld 

 Figuur 4-50: pt met aangetaste klieren supraclaviculair L en klieren langs iliaca-vaten 

 
o Endoscopische laag-para-aortale lymfadenectomie (tot a. mesenterica inferior) bij 

tumoren met 

 Diameter > 4 cm 

 Stadium Ib2 tot IVa 

 Lagere stadia met verdachte pelviene lymfeklieren zonder manifeste para-aortale 

aantasting op CT of PET-CT 

 Want zelfs igv PET-CT negatief bij deze ptn: nog 10% micrometa’s gedetecteerd 

 

Therapie 

 

Hoekstenen vd behandeling van cervixcarcinoom 

 Chirurgie  

 Radiotherapie 

 

Stadium Ia 

 Diagnose: meestal pas gesteld na conisatie 
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o Carcinoom mag macroscopisch niet zichtbaar zijn: anders stadium Ib 

 Stadium Ia1: conus of hysterectomia totalis 

o Stadium Ia1 = invasief cervixcarcinoom dat < 3 mm infiltreert ih stroma (diepyr) en 

horizontale spreiding < 7 mm (diameter) 

o Vrije snijranden op conisatie 

 Kans dat deze ptn sterven tgv cervixcarcinoom: ongeveer 0,25% 

 Metastasen id lymfeklieren in deze groep van ptn: <1% 

 Als bij conisatie tumor in zijn geheel kon verwijderd w (vrije snijranden!) → radicale 

chirurgie (type Wertheim-Meigs: zie) niet nodig  

o Afhankelijk van evt kinderwens 

 Als pt nog kinderwens heeft: conisatie volstaat (indien vrije snijranden!) 

 Indien geen kinderwens: meestal toch voorkeur gegeven aan totale hysterectomie 

(verwijderen van corpus en cervix uteri) 

o Aanbrengen van radioactieve bron (radium, cesium, iridium) intracavitair: goed alternatief 

voor ptn die wegens algemene conditie inoperabel zijn 

 Intracavitair = in cervix, eventueel ook thv fornices 

 Stadium Ia2 of geen vrije snijranden op de conisatie 

o Stadium Ia2 = invasief cervixcarcinoom dat > 3 mm infiltreert ih stroma  

o Indien duidelijke lymfevatinvasie (LVI): radicale hysterectomie  

 Type Wertheim-Meigs (zie stadium Ib)  

 Alternatief = eenvoudige totale hysterectomie igv negatieve lymfeklieren of sentinel 

klieren ih bekken 

o In afwezigheid duidelijke LVI 

 Eenvoudige hysterectomie (zonder lymfadenectomie) 

 Als lymfeklieren negatief zijn: kans dat er id parametria iets zit heel klein → deze 

dus niet verwijderen 

 Of conisatie indien nog kinderwens 

o Alternatief bij ptn die inoperabel zijn owv medische redenen: radiotherapie/bestraling met 

indien mogelijk concomitante cisplatinum (extern + intracavitair) en brachytherapie  

 Bestraling is ih bekken probleem: er zit veel dundarm, blaas en rectum  

 Vnl dundarmen vergroeit dan met bekkenwanden, blaas en rectum  

 Aanleiding tot blijvende darmschade, malabsorptiesyndroom  

 DUS als pt medisch gezien operabel is: voorkeur chirurgie  

 Maar indien niet operabel: radiotherapie goed alternatief 

 

Stadium Ib en IIa 

 Behandeling van cervixCa stadium I is afhankelijk vd leeftijd en algemene toestand vd pt 

 Stadium Ib wil zeggen “zichtbare tumor” (en dus grote tumor) 

 Tumoren kunnen behandeld w met chirurgie of radiotherapie 

o Overlevingsresultaten met beide methoden gelijkaardig maar complicaties verschillend 

 RT: efficiënte manier om tumor te behandelen met even goede overleving als chirurgie  

 MAAR chirurgie gaat niet langdurige en blijvende bijwerkingen geven die 

radiotherapie soms geeft  

 Bij medisch operabele ptn: voorkeur gegeven aan chirurgie 

o Combinatie van RT en radicale chirurgie geeft meer complicaties!  

 Chirurgie 

o Wertheim-Meigs operatie: radicale (uitgebreide) hysterectomie met pelvische 

lymfadenectomie 

 Ingreep is totaal verschillend van (gewone) totale hysterectomie 

 Wertheim-Meigs operatie = “radicale hysterectomie” 

 Naast uterus ook meegenomen 

 Ligamenta cardinalia (parametria): evt tot ad bekkenwand 
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 Figuur 4-51: uterus achter hand; naast middelvinger: lig. cardinalia 

 
 Figuur 4-52: Wertheim: cardinale ligament 

 
 Zeer vaatrijk met enkele lymfeklieren 

 Meestal nodig alle ligamenten tot op bekkenwand weg te nemen (type III) 

 Circa 4 cm vd ligamenta sacro-uterina 

 4 cm vd vagina (uitgebreidheid hangt af vd grootte vd tumor) 

 Voor vrijmaken vd ligamenten en meenemen van vagina: ureter moet volledig vrij 

gelegd w vanaf kruising over a. iliaca communis tot aan inmonding in blaas 

 Bovendien w alle lymfeklieren verwijderd 

 Thv fossa obturatoria 

 Rond interne en externe iliacale vaten 

 Rond distale deel vd a. en v. iliaca communis 

 Ook blaas en rectum w vrijgemaakt vd cervix en vagina 

 Uitdrukking “radicaal” slaat dus niet op al dan niet wegnemen vd ovaria maar wel op 

uitgebreidheid vd resectie vd weefsels rond uterus  

 “radicale hysterectomie” = met parametria  

 Wegnemen vd ovaria: niet noodzakelijk bij behandeling van cervixcarcinoom 

 W enkel gedaan als pt toch postmenopauzaal is (of evt mits akkoord vd patiënte 

vanaf 45 jaar) 

 Bij spinocellulaire epitheliomas vd cervix: incidentie solitaire ovariële metastasen 

uitzonderlijk 

 Als ovaria bewaard w: soms wenselijk om ze te mobiliseren tot hoog id paracolische 

goot → radiocastratie vermijden bij indicatie tot postoperatieve bekkenbestraling 
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 Figuur 4-53: Totale hysterectomie zonder BSO (adnexen ter plaatse, vagina w 

gesloten) 

 
 Ingreep w vaak zenuwsparend uitgevoerd: bewaren vd takken vd n. hypogastricus en 

pelvische splanchnische plexus die naar blaas en rectum gaan 

o Complicaties/bijwerkingen van Wertheim-Meigs 

 1% ureter- en blaasfistels 

 Blaasretentie en obstipatie 

 Bij cervixCa moeten we breed gaan → kleine splanchnische zenuwen (oa blaas, 

rectum en gevoeligheid thv vagina en cervix) zitten beneden in lig. cardinalia  

 Als je lig. cardinalia volledig wegneemt tot op levatorspier 

 Pt krijgt blaasretentie  

 Minder gevoel in vagina en cervix → minder orgasme  

 DUS nu w wertheim zenuwsparend uitgevoerd (zie boven) 

 Vroeger deden we dit open chirurgisch (figuur 4-54) 

 
 Nu endoscopisch: zeker zenuwsparend → oa doordat mbv Da Vinci robot 

zenuwen beter te zien zijn en beter gespaard kunnen w (figuur 4-55) 

 
 Mortaliteit 0,1 – 0,25% 

 Frequentie van complicaties hangt af van 

 Leeftijd vd pt 

 Ervaring vd chirurg 

 Algemene toestand en andere aandoeningen (bv. diabetes, vasculair lijden, …) pt 

 Gewicht vd pt 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

68 | P a g i n a  
 

o Figuur 4-56 

 
 Rechts: cervixtumor + veiligeidsmarge (3 cm) dus vagina is wat korter maar 

betrekkingen zijn nog mogelijk 

 Radio-chemotherapie: uitwendige en intracavitaire RT (= brachytherapie) in combinatie met 

wekelijks cisplatinum 

o Bij pt in minder goede algemene toestand: goed alternatief voor chirurgie 

o Analogie met rectum en anusCa: dan w ook chemotherapie gegeven bij bestraling 

 Niet zozeer owv chemotherapeutisch effect 

 Wel owv het sensitiverend effect: dosis zelf is te laag om curatief effect te hebben 

MAAR combinatie met radiotherapie gaat radiosensitiverend effect hebben 

o Uitwendige pelvische bestraling: best 3-dimensionele CT of MR geleide conformele RT 

 Figuur 4-57: bestralingsveld 

 
 Uterus, cervix, gehele vagina 

 Parametria  

 Hogervermelde klierstations (iliaca externa, interna, communis en obturatoria) tot 

op niveau van L5 bestraald  

 Tot 45 Gy 

 1,8 Gy per fractie  

 1,8 x 25 = 45 Gy 

o Intracavitaire radiotherapie (brachytherapie): meestal iridium aangebracht id cervix en 

vagina → zeer grote dosis lokaal gegeven  

 Je kan enorm hoge dosissen ih cervicaal kanaal aanbrengen door daar radioactieve 

bron te steken op buitenkant vd cervix  

 Dosis 

 Op rand vd cervix soms tot 70 – 80 Gy dus relatief hoge dosis 

 Blaas en rectum 100 Gy 

 Bekkenwanden 10 Gy 

o Dankzij combinatie van uitwendige en intracavitaire radiotherapie: vergelijkbare 

overlevingsresultaten als met chirurgie 

o Radiotherapie w gecombineerd met lage dosis wekelijkse chemotherapie (cisplatinum) 

owv radiosensitiverend effect van Cisplatinum  

o Bijwerkingen van radiotherapie 

 1 – 2% blaas/ureter fistels 

 1 – 2% rectumfistels 

 Chronische diarree (frequent) en soms malabsorptiesyndroom 

 Castratie van pt 

 Bij jongere pt liggen eierstokken nl in bekkenveld 

 Zijn enorm chemosensitief 
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 Brachytherapie geeft maar 10 Gy op bekkenwanden maar dat is voldoende voor 

castratie TENZIJ eierstokken operatief hoger gelegd w 

 Bij oudere pt speelt dit geen rol meer maar bij jongere wel (en we zien cervixCa 

heel wat bij jongere pt) 

 Vaginale atrofie 

 Dyspareunie door synechieën (= vergroeiingen) 

 Bij RT is seksuele relatie nog mogelijk  

 Terwijl bij Wertheim stukje vd vagina weggenomen w 

 MAAR door heel hoge dosis straling: vagina w heel inflammatoir → bovenste helft 

vergroeit → slechts weinig toegankelijkheid dus seksuele relatie gaat niet echt 

 Bij jonge pt met kinderwens en cervixCa stadium Ib < 2 cm op MRI: evt kiezen voor 

neoadjuvante chemotherapie gevolgd door conisatie  

o Voorwaarde: pelviene lymfeklieren microscopisch normaal zijn! 

 Adjuvante behandeling stadium Ib – IIa 

o Adjuvant = behandeling die gegeven w na primaire behandeling  

 Doel: aantal recidieven (lokaal of metastasering) te verminderen 

 Bv. borstkanker: bolletje eruit halen + bestralen (= lokale primaire behandeling) maar 

je weet obv prognostische factoren dat kans op M+ groot is → adjuvant chemo geven  

o Na Wertheim-Meigs: pelvische uitwendige radiochemotherapie  

 Indicaties 

 ≥2 positieve lymfeklieren 

 Positieve snijranden 

 Soms bij zeer grote tumoren (> 4 cm doormeter) 

 Opmerking: meeste complicaties w gezien bij ptn die zowel behandeld w door chirurgie 

als door radiotherapie  

 Tot 5% fistels 

 10 – 15% lymfoedeem vd onderste ledematen 

 Richtlijnen om lyfmoedeem te vermijden 

 VERMIJD TEN ALLE PRIJZE LYMFANGITIS/ERYSIPLEAS 

 Vermijd ieder type kwetsuur, bezoek aan pedicuur (meestal instrumenten 

niet perfect steriel), injecties, … → maw infecties op de benen vermijden 

 Gebruik indien nodig elektrisch scheerapparaat om benen te ontharen 

 Onderhoud toestel goed en vervang scheerkoppen regelmatig 

 Vermijd extreme temperatuurschommelingen 

 Oefening is belangrijk 

 Vermijd lang staan of lang zitten met plooien vd bovenbenen thv lies over 

hoek van >90 graden 

 Bij vliegtuigreizen: personen met lymfoedeem of personen met verhoogd 

risico op lymfoedeem moeten steunkousen dragen 

 Probeer zoveel mogelijk water te drinken 

 Personen met lymfoedeem: overdag goed passende steunkousen dragen 

 Figuur 4-58 

 
o Na radio-chemotherapie: geen adjuvante behandeling 
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Stadium IIB (Parametria)  

 Radio-chemotherapie (RT + P) 

 Of neoadjuvante chemo + Wertheim 

o Neoadjuvant = vóór lokale primaire behandeling → om tumor te verkleinen alvorens 

lokale therapie te geven 

 Enkel primaire Wertheim is onvolodende want tumor > 4 cm → dan postoperatieve 

radiotherapie nodig  

o Cave lymfoedeem!! (zie boven) 

o Cave hogere kans op verklevingen (bv. darmen) 

o Dus bij grote tumoren: niet meer primair opereren maar vermijden van chirurgie + RT  

 

Stadium III of IVA: radiochemotherapie (RT + P) 

 

Stadium IVB (gemetastaseerd): palliatief of chemo 

 Palliatieve chemo = pt waarbij je niet verwacht dat je met chemo de pt nog kan genezen 

maar wel leven kan verlengen 

o Door behandeling w symptomen vd ziekte verzacht + vaak levensverlengend effect MAAR 

behandeling resulteert NIET in genezing 

o Itt behandeling met als doel pt te genezen = curatief bv. Wertheim-Meigs of RT bij 

cervixCa stadium Ib 

 Goed onthouden dat er vss vormen van chemo zijn! 

o Adjuvante therapie 

o Palliatieve chemo 

o Curatieve chemo 

 Bv. trofoblasttumoren = maligne tumoren placenta die ondanks metastasen in 

hersenen, longen, … curatief behandeld kunnen w met chemo 

o Neoadjuvante chemo 

 

Behandeling recidief invasief cervixCa 

 Metastasering 

o Chemotherapie (obv paclitaxel (“Taxol”) en carboplatinum)  

 Bij voorkeur in combinatie met angiogeneseremmer gericht tegen VEGF (Vacular 

Endothelial Growth Factor)  

 Bv. bevacizumab (Avastin®) 

 Met deze combinatiebehandeling 

 Mediane overleving ongeveer 17 maanden  

 Mediane progressievrije overleving 8 maanden  

 Gaat dus meestal om palliatieve behandeling 

 Bijwerkingen cisplatinum 

 Nefrotoxiciteit 

 Neurotoxiciteit 

 Terminologie 

 Respons op chemo 

 Complete respons = geheel verdwijnen vd gekende letsels 

 Partiële respons = >30% verkleinen vd gekende letsels 

 Progressie onder chemo: ontstaan van nieuwe letsels of ≥ 20% toename van 1 vd 

gekende letsels 

o Enkel bij sommige ptn met long- of kliermetastasen kan soms genezing bekomen w 

(curatieve behandeling) 

 Bij solitaire longmetastase w soms lobectomie uitgevoerd 

 Recidief ih bekken (meestal) 

o Nog niet bestraald: radiochemotherapie 

o Reeds bestraald (maw na RT) 

 Wel curatief nog bij centraal recidief (maw centraal in bekken): ook omdat recidief 

vlak bij blaas en rectum ligt + doorbloeding slecht  enige optie is totale exenteratie 
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 Bij centraal recidief zonder metastasering (bij jonge pt): recidief chirurgie (enkel na 

RT) = pelvische exenteratie / totale exenteriatie 

 Wat? (figuur 4-59) 

  
 Verwijderen tumor 

 Vagina, blaas en rectum w in 1 stuk verwijderd  

 Urine w afgeleid  

 Via  

 Niet-continente neoblaas gemaakt met dundarm (ileum) = Brickerblaas 

 Continente ileumblaas bv. Mainz blaas 

 Naar stoma op huid (via klepmechanisme + via navel afvloei) 

 Stoelgang  

 W afgeleid via colostoma  

 Of indien mogelijk: lage rectale sigmoïd-rectale anastomose aangelegd 

 Is zeer uitgebreide operatie → zowel psychisch en fysisch zeer belastend voor pt 

 Als ptn goed geselecteerd w 

 5-jaarsoverleving ong 50%  

 Perioperatieve mortaliteit ongeveer 1 – 2% 

 Chemotherapie 

 Veel minder efficiënt op recidief in bestraald gebied dan bij metastasering buiten 

bestraald gebied 

 Dus chemo zal niet meer veel doen want door RT: fibrose ih centrum vh bekken  

 Daar komen meeste recidieven voor 

 Brachytherapie w ook hier gegeven → chemo w er moeilijk  

 (Daarom trouwens ook oppassen om biopsie te nemen ad voorwand vd vagina 

want je zou vesicovaginale fistel kunnen uitlokken) 

 

Follow-up van pt met cervixCa 

 Klinisch onderzoek en cytologie vd vagina na Wertheim of cervix na radiochemotherapie of 

conisatie (Cervexbrush) 

o Klinisch onderzoek 

 Gynaecologisch 

 Abdominaal 

 Klierstreken 

 Longen 

o Cytologie 

 Na bestraling steeds expliciet op aanvraagformulier vermelden dat staal uit bestraalde 

regio komt! (risico op vals positief uitstrijkje) 

 Cytologische follow-up: enkel zinvol als curatieve behandeling recidief nog mogelijk is  

 Pt nog niet bestraald op bekken  

 Of pt die na radiotherapeutische behandeling nog evt in aanmerking komt voor 

exenteratie 

o Frequentie 

 Eerste 2 jaar: om 3 maanden 

 Nl gaan meeste gynaecologische tumoren recidiveren in eerste 2 j (als ze 

recidiveren) 
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 Recidief kan ontstaan op 3 m tijd → telkens controle vd vaginakoepel dmv uitstrijkje 

 3e – 5e jaar: om 6 maanden 

 Hierna jaarlijks 

 Serum tumormerkers 

o Welke? 

 SCC (Squamous Cell Carcinogen)  

 CA125 (bij adenocarcinomen)  

o Kunnen bij iedere controle afgenomen w 

o Zijn als monitoring bij chemotherapeutische behandeling 

o Geen gevoelige maar wel geruststellende test 

 Voor geen enkele gynaecologische tumor screening naar recidieven op afstand maar vooral 

concentreren op lokaal recifief  

o Zeker bij endometrium en cervix omdat daar nog … (?) zijn 

o Ovarium gaat bijna altijd intraperitoneaal en niet vaginaal recidiveren 
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H5: Endometrium 

 

Goedaardige letsels (benigne pathologie) vh endometrium 

 

Asherman syndroom: destructie van endometrium en traumatische stricturen (= vernauwingen) 

 Volledige destructie vh endometrium met 

o Posttraumatische strictuur  

o Verkleven beide zijden vd baarmoederholte aan elkaar 

 Zeldzame aandoening 

 Oorzaken 

o Dilatatie en curettage of endometriumablatie → gepaard met inflammatoir proces: vnl 

 Postpartum, postabortum curettages 

 Abortus provocatus 

o (Pelvische uitzaaiing van TBC) 

 Symptomen 

o Amenorrhoe 

o Infertiliteit 

 Diagnose  

o Anamnestisch : amenorroe of infertiliteit (synoniemen) 

o Curettage of hysteroscopie: bindweefselvorming thv endometrium (littekenweefsel) 

 

Poliepen 

 Algemeen: poliepen 

o Frequent voorkomende tumoren id uterus 

 Kunnen w teruggevonden ih corpus en id cervix 

 Meestal goedaardig (biopsie) 

o Men onderkent vss soorten poliepen volgens samenstellende weefsels  

 Van klinisch belang: cervicale en endometriale poliepen degenereren zeer zelden  

 Kliniek en therapie voor alle cervicale en endometriale poliepen = gelijkaardig 

o Cave DD: sommige uteriene carcinosarcomen kunnen er uitzien als poliep! 

 Poliepen vh endometrium 

o Is meest voorkomende vorm 

o Presentatie 

 Meestal hangen ze in cavum → dikwijls onzichtbaar bij onderzoek in speculo! 

 In zeldzame gevallen: hangen aan lange steel → puilen uit cervix 

 Cave gemengde maligne mesodermale tumor = carcinosarcoom 

o Opmerking: tamoxifengebruik (2 jaar) bij ptn met borstcarcinoom veroorzaakt 40 – 50% 

kans op ontwikkeling van endometrium poliepen 

 Tamoxifen is SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) 

 SERMS kunnen op vss plaatsen ih lichaam vss (agonitische of antagonische) 

werking hebben 

 Dus SERM is geen anti-oestrogeen: moduleert afhankelijk vd plaats waar 

oestrogeenreceptor zit 

 Bv. tamoxifen (Nolvadex®) 

 Agonistische (proliferatief effect) werking op endometrium, bot, HDL/LDL  

 DUS tamoxifen zou geen goede behandeling zijn voor endometriumCa: 

lokt het zelfs uit! 

 Antagonische werking (antioestrogeen effect) op borst → gunstig effect bij 

borstCa 

 Voorkomen van recidieven 

 Preventie sterfte 

 Bv. raloxifen (Evista®): zelfde werking als tamoxifen behalve endometrium: 

antagonistisch 

 Poliepen zijn gelukkig bijna altijd asymptomatisch en bijna nooit kwaadaardig  

 DUS bij tamoxifen raden we niet aan om om 6 m biopsie te doen! 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

74 | P a g i n a  
 

 Meestal verdwijnen poliepen zonder problemen bij stoppen van tamoxifen 

 Tabel 5-1: werking oestrogeen, tamoxifen en raloxifen 

 Oestrogeen Tamoxifen Raloxifen 

Borst + - - 

Endometrium + + - 

Bot + + + 

HLD/LDL + + + 

Vapeurtjes + - - 

Vaginale atrofie + +/- - 

 Vapeurtjes w tegengehouden door oestrogeen  

 Vaginale atrofie: tamoxifen vrij neutraal 

o Symptomen 

 Intracavitair 

 Soms functionele uteriene bloedingen (overvloedige menses = menorragiën) 

 Soms intermenstrueel bloedverlies (metrorraghiën) 

 Postmenopausaal bloedverlies bij oudere vrouwen 

 3e frequentste oorzaak van postmenopauzaal bloedverlies (na vaginale atrofie en 

endometriumcarcinoom) 

 "Uitpuilende" poliepen: ook nog 

 Contactbloedingen (postcoïtaal bloedverlies) 

 Purulente fluor 

o Zeer zelden maligne degeneratie maar toch soms Ca of sarcoom id buurt 

o Behandeling 

 Meestal kunnen ze poliklinisch afgedraaid w 

 MAAR let op 

 Grote poliepen hebben soms grote vaatsteel → kunnen soms fel bloeden 

 Bij recidiverende poliepen: hysteroscopie + curettage of hysteroscopische resectie 

kan aan te raden zijn 

 Figuur 5-1 

   
o Links en midden: normaal endometrium 

o Rechts: normale endometriumklierbuis met nl endometriaal stroma errond waarin je 

mitose ziet 

 

Endometriumhyperplasie 

 

3 groepen hyperplasie 

 Eenvoudige hyperplasie 

 Complexe hyperplasie 

o Vergelijking tss eenvoudige en complexe hyperplasie 

 Bij allebei hyperplasie endometrium 

 Eenvoudige hyperplasie: verhouding endometriumbuizen tov stroma gevrijwaard 

 Er mag bij allebei geen atypie zijn 

 Atypische hyperplasie: atypieën aanwezig → gevaarlijkste groep! 

 

Eenvoudige hyperplasie  

 Synoniemen (kennen want helpt te begrijpen hoe het uitziet) 

o “onregelmatig proliferatief endometrium” 
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o Vroeger “glandulocystische hyperplasie” (GCH) 

 Definitie (figuur 5-2) 

   
o Diffuse hyperplasie van klieren én stroma  

o Normale klier/stroma verhouding 

o Cellen zijn niet atypisch (maw geen cytologische atypie) 

 Niet premaligne 

 Eenvoudige hyperplasie = fysiologisch antwoord op langdurige/persisterende oestrogenen 

stimulatie in afwezigheid (dus zonder tegenwerking) van progesteron → mogelijke oorzaken 

o Anovulatoire cycli: ‘luteale insufficiëntie’ 

 Dus follikel ruptureert niet: blijft doorgroeien en oestrogenen produceren → 

endometrium w constant gestimuleerd en komt niet in secretoire fase  

 Karakteristieke verandering ih ovarium 

 Afwezigheid van corpus luteum  

 Aanwezigheid van  

 Ofwel 1 grote persisterende follikel  

 Ofwel multipele kleinere actieve follikels 

o Postmenopausale hormonale substitutietherapie gegeven met discontinue toediening 

oestrogenen zonder toevoeging van progesterone 

o Oestrogeenproducerende ovariële tumoren (granulosacel tumoren) 

 Kliniek  

o Onregelmatig bloedverlies 

 Metroraghiën  

 Menorragieën 

o Infertiliteit 

 Figuur 5-3: baarmoeder met eenvoudige hyperplasie 

 
 Behandeling  

o Progestagenen gedurende 2e helft vd cyclus (dag 14 – 24) 

 Bv. 5 – 10 mg medroxyprogesteroneacetaat/dag gedurende 6 maanden 

 Gaan hyperplasiën tegen 

 Hierdoor moeten we baarmoeder niet meer verwijderen (nog slechts uitzonderlijk) 

o Evt (soms) endometriumablatie (hysteroscopisch) 

o Mirena spiraal (progestageen spiraal, IUCD) 

 Blijft 5 j zitten: gaat dus 5 j hyperplasie tegen → efficiënt 

 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

76 | P a g i n a  
 

Complexe hyperplasie 

 Definitie (figuur 5-4) 

 
o Architecturale hyperplasie zonder cytologische atypiën 

 DUS geen atypie maar architecturaal enige gelijkenis met Ca 

o Beperkt tot klieren 

o Klierstructuren comprimeren dikwijls stroma: stroma w weggeduwd  

 Dus verstoorde klier/stroma verhouding 

 Rug-aan-rug liggende klieren zonder tussenliggend stroma → netwerk van buizen die 

elkaar raken 

o Weinig of niet meerlagig 

 Niet premaligne: “gelokaliseerd goedaardig adenoma” 

 Oorzaak: cfr eenvoudige hyperplasie 

 Therapie 

o Cfr eenvoudige hyperplasie  

o Of in uitgesproken gevallen hysterectomie 

 

Atypische hyperplasie 

 Definitie (figuur 5-5) 

 
o Eenvoudige of complexe hyperplasie met duidelijke cytologische/nucleaire atypiën 

 Verlies van celpolariteit 

 Ronde kernen met prominente nucleoli 

 Veel mitosen 

o Meestal multifocaal 

o Wegdrukken vh stroma door de klierstructuren (vaak “rug aan rug”) 

o Pseudostratificatie en meerlagigheid vd cellen → vorming van knopjes en bruggetjes in 

klieren 

 Premaligne: ongeveer 25% progressie naar endometriumcarcinoom (ontaarding) 

 (Symptomen: zie complexe hyperplasie) 

 Behandeling: hysterectomie 

o Als er atypie is: meestal binnen 1 jaar ontstaat Ca → we gaan niet meer met 

progestagenen behandelen! 
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Endometriumcarcinoom (ECA, corpus uteri) 

 

Voorkomen 

 In België 

o Ongeveer 1.300/jaar  

o 15/100.000/jaar 

 Vd maligne tumoren vd genitale tractus vd vrouw: dit is meest frequente  

o Frequenter dan cervix en frequenter dan ovarium 

o Maar borstkanker is wel nog frequentere gynaecologische tumor 

 (Zeer) zelden premenopausaal (< 10%) 

o Zeer zeldzaam bij ptn < 40 jaar 

o Endometriumcarcinoom op premenopauzale leeftijd → denken aan  

 Erfelijke voorbeschiktheid: HNPCC (Hereditary Non Poliposis Colorectal Cancer) = 

Lynch Syndroom 

 Infertiliteit (zie risicofactoren) 

 Gemiddelde leeftijd: 65 jaar 

 Figuur 5-6: verandering incidentie endometriumkanker in tijd 

 
o Japan ligt zeer laag (lager dan in Europa)  

o Wrm liggen Amerikanen (zeker blanken) zo hoog?  

 Piek in 1975 = oestrogeentherapie  

 Maar blijft dubbel zo hoog als bij ons → Amerikaanse vrouwen hebben onafgezien vd 

oestrogeentherapie toch meer endometriumCa?  

 Hebben meer subcutaan vet (meer obesitas en obesitas is gerelateerd aan 

endometriumCa): productie oestrogenen (zie onder) 

 Japanners dunner, eten veel groenten (itt Amerikanen hamburgers, cola, …) 

 Figuur 5-7: leeftijdsspecifieke incidentie endometriumkanker voor vss geografische regio’s 

 
o Start allemaal op ong zelfde moment (en vrij traag) 

o Piekincidentie verschilt wel 
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Risicofactoren: endometrioide endometriumCa ontstaat door onevenwicht id oestrogeen/ 

progestageen balans → overmaat oestrogeen 

 Oestrogeenproducerende tumoren: vnl ovarieel 

o Bij 1/4 granulosaceltumoren vh ovarium: endometriumcarcinomen (8%!) 

o Kan verklaard w door feit dat granulosaceltumoren oestrogenen produceren in hoge 

concentraties 

 Endometriumcarcinoom komt vaker voor bij nulliparen dan bij multiparen  

o Zou vnl te wijten zijn aan feit dat ptn met ongewenste kinderloosheid vaker anovulatoire 

cycli hebben met luteale insufficiëntie → oestrogeenoverwicht  

o Endometriumcarcinoom bij zeer jonge ptn (< 40 jaar): vaak geassocieerd met infertiliteit 

 Vnl ptn met polycystische ovaria 

 Klassiek beschreven triade bij endometriumcarcinoom: obesitas, hypertensie en diabetes 

o Vnl obesitas lijkt belangrijkste geassocieerde factor  

 Androstenedion dat geproduceerd w id bijnier w thv vet omgezet tot oestrone → w op 

zijn beurt omgezet tot meer actieve oestradiol  

 Pt met 25 kg overgewicht: tot 10x hoger risico op ontwikkelen van endometriumCa 

dan normaal 

o Vnl verhoogd risico als tijdens postmenopauze oestrogeenproductie thv vet niet 

tegengewerkt w door progestagenenproductie  

 Ook ptn met leverinsufficiëntie: verhoogd risico op endometriumCA 

o Door verlaagde/tragere afbraak van oestrogenen 

 Belangrijke factor vroeger: gebruik van oestrogenen (oestrogeentherapie) voor menopauzale 

klachten (zonder toevoeging van progestagenen) 

o Tot voor enkele decennia: cyclische oestrogeentherapie voor menopauzale klachten 

o Oestrogeentherapie zonder toevoegen van progestagenen = obsoleet!!!: bij cyclische 

oestrogeentherapie bv. gedurende 5 jaar 

 30%: endometriumhyperplasie  

 1/3: manifest endometriumcarcinoom! 

 Tamoxifen = “anti-oestrogeen” SERM 

o Is SERM dat vaak gebruikt w bij behandeling vh borstcarcinoom 

o Heeft zwak oestrogene werking op endometrium → gaat bij langdurig (> 2 jaar) gebruik 

ook gepaard met 2,5x verhoging vh aantal ECA 

 

Voorlopers 

 Eenvoudige of complexe hyperplasie 

 Vnl atypische hyperplasie 

 

Tweevoudig model voor endometriale carcinogenese (endometriaal adenoCa): 2 types ECA  

 Type 1 (laag risico – betere prognose)  

o Oestrogeen-gedreven tumor 

 Jongere postmenopauzale vrouwen 

 Obesitas 

 Infertiliteit 

 Hypertensie 

 Diabetes 

o Ontstaat tegen achtergrond van hyperplasie 

o Vaak G1 endometrioid adenocarcinoma met slechts oppervlakkige myometriale invasie 

 Dus minder diepe invasie en goed gedifferentieerd → betere prognose 

 Type 2 (hoog risico)  

o Niet-oestrogeen gerelateerd 

o Vaak ongunstige types (G3 of meer agressief type Ca) bv. sereus en klaarcellige Ca  

 OvariumCa zijn niet endometroied maar vnl sereus = slechtste tumor vd genitalia die 

we moeten behandelen 

o Oudere vrouwen zonder obesitas 

o Onstaan vaak uit atrofisch of nl endometrium 
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 Weinig gedifferentieerd en meer agressievere types 

 

Evolutie en metastasering 

 Eens endometriumcarcinoom zich ontwikkelt heeft: infiltreert myometrium  

o Hoe minder carcinoom gedifferentieerd is: hoe sneller het zal infiltreren 

o In verder stadium: infiltratie  

 Cervix (Stadium II),  

 Parametria  

o Vrij dikwijls (tot 10%): in vroegtijdige stadia ovaria ingenomen 

 Ook bekkenlymfeklieren: in 15% vd tumoren macroscopisch (beperkt tot uterus) ingenomen  

o Vnl afhankelijk van 

 Differentiatiegraad 

 Infiltratiediepte 

 Histologisch type 

o Komt vnl voor bij weinig gedifferentieerde tumoren of tumoren die > 50% vd dikte vh 

myometrium infiltreren 

 Goed gedifferentieerd carcinoom: slecht 5% vd gevallen infiltratie bekkenlymfeklieren  

 Weinig gedifferentieerde tumoren: 25% heeft geïnfiltreerde lymfeklieren 

o Para-aortische metastasen kunnen ook gevonden w: als  

 Macroscopisch zichtbare metastasen aanwezig in bekkenklieren  

 Macroscopische metastasen naar ovaria  

 Doorgroei naar serosa 

 Doorgroei tot id vagina komt vrij zelden voor bij endometriumcarcinoom  

o Maar wel vrij frequent vaginale recidieven  

 Zowel thv vaginatop als suburethraal 

 Tot 7 – 8% in stadium I indien geen adjuvante radiotherapie gegeven w 

 Metastasen op afstand 

o Meest frequent  

 Long 

 Supraclaviculaire klieren 

 Lever  

 Intra-abdominale metastasen  

 Intraperitoneaal: vnl sereus 

o Zeldzaam 

 Bot 

 Hersenen 

 Huid 

 Meeste recidieven komen voor binnen 2 jaar 

o Ong 50% vd recidieven: thv bekken alleen (vagina of pelvis) 

o Bij andere helft: metastasen op afstand 

o Itt cervixcarcinoom: ptn met ECA sterven zelden aan uremie maar meestal tgv 

metastasen buiten bekken 
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 Figuur 5-8: vss uitgebreidheid van ECA 

  
o L boven: vroeg carcinoma, enkel in endometrium 

o L midden: meer extensief carcinoma dat ook in spier invadeert 

o L onder: extensief Ca dat volledige dikte vh myometrium inneemt en via tuba uterina 

implanteert in ovarium 

o R: erg extensief Ca dat penetreert door uteriene wand en invadeert in peritoneum, darm, 

omentum en blaas 

 

Stadia 

 

Endometriumcarcinomen w ingedeeld volgens FIGO classificatie (chirurgisch) (2009) 

(Opmerking: G1, 2 of 3 = histologische differentiatiegraad) 

 

Stadium I : tumor beperkt tot uterus → beperkt tot orgaan waar het ontstaan is (figuur 5-9) 

 
 Stadium Ia G 123: geen invasie of < 50% vh myometrium (binnenste helft) 

 Stadium Ib G 123: invasie van ≥ 50% vh myometrium (buitenste helft) 

 

Stadium II: tumor infiltreert cervicale stroma (cervix) (figuur 5-10) 

 
 MAAR geen uitbreiding buiten uterus 

 Enkel uitbreiding ih endocervicale epitheel w geklasseerd als Stadium I 
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Stadium III: lokale en/of regionale uitbreiding vd tumor (figuur 5-11) 

 
 Stadium IIIa G 123: invasie vd serosa en/of adnexen  

o Positieve peritoneale cytologie moet apart gerapporteerd w en is op zich niet voldoende 

om tumor als stadium III te classificeren 

 Stadium IIIb G 123: invasie vd vagina of parametria (meta’s) 

 Stadium IIIc G 123: pelvische en/of para-aortische lymfekliermetastasen  

o IIIc1: Pelvische lymfekliermetastasen 

o IIIc2: Para-aortale lymfekliermetastasen 

 

Stadium IV: tumor invadeert blaas en/of darmmucosa, en/of metastasen op afstand (figuur 5-12) 

 
 Stadium IVa G 123: invasie blaas en/of darmmucosa  

 Stadium IVb G 123: metastasen op afstand met inbegrip van intra-abdominale en/of 

inguinale lymfeklieren 

 

Prognose 

 Belangrijkste prognostische parameter: FIGO stadium  

 In stadium I: volgende factoren belangrijk 

o Differentiatiegraad 

 Speelt hier dus wél rol! 

 (itt bij cervix: daar speelt differentiatie geen rol) 

o Diepte vd myometriuminfiltratie (onderdeel stadiering chirurgisch) 

o Histologisch type (zie onder) 

 2 met goede prognose 

 Adenocarcinoom 

 Adeno met squameuze differentiatie (= adenosquameus Ca en adenoacanthoma) 

 3 met slechte prognose 

 Clear 

 Sereus 

 Gemengd/ongedifferentieerd 

o Mogelijkheid om patiënte te kunnen opereren 
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 Tabel 5-1: voorkomen vd vss chirurgische stadia en 5-jaarsoverleving 

Chirurgisch stadium Voorkomen (%) 5-jaarsoverleving 

I 73% 90% 

II 12% 65% 

III 12% 45% 

IV 3% 15% 

Totaal 100% 73% 

 Prognose/overleving is zeer goed: > 70% → redenen 

o Meeste (3/4e) tumoren zijn stadium I tumoren zijn → oestrogeenafhankelijk 

o Meeste tumoren w vroeg ontdekt omdat ECA snel symptomen geeft (postmenopausaal 

bloedverlies) 

 

Histologische types 

 Endometrioide adenocarcinomen met of zonder squameuse differentiatie 

o 91% vd carcinomen vd uterus 

o Beste prognose 

o Klieren rug aan rug 

o Graad 1 types: papillair of villoglandulair (figuur 5-13) 

 
o Endometrioid met squameuze differentiatie 

 Adenoacantoom = meest frequent (87%) 

 Adenosquameus carcinoom (4,5%): minder goed (figuur 5-14) 

 
 AdenoCa met maligne squameuse component 

 Glandulaire component is prognostisch ongunstig want in principe geassocieerd met 

weinig gedifferentieerd adenoCa 

 Carcinosarcomen 

o Vroeger onderverdeeld bij sarcomen maar recent gebleken dat dit carcinomen zijn met 

sarcomateuse ontaarding in epitheliale componente 

 Dus w behandeld als weinig gedifferentieerde carcinomen 

o Slechte prognose 
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 Sereus papillair (USPC: Uterine Serous Papillary Carcinoma) (figuur 5-15) 

 
o Weinig frequent: 3% 

o Zeer agressief 

 LVSI +++ (lymfovasculaire invasie) 

 Slechte prognose: 5-jaars overleving 25% 

o Vaak spreiding als ovariumcarcinoom (gelijkend op ovariumCa) 

o Oudere ptn 

 Heldercellig (Clear cell/klaarcellig) (figuur 5-16) 

 
o Ongeveer 2% 

o Stage I: 5-jaars overleving 40% 

 Dus niet zo goed! 

o Vaak meta’s op afstand: extrapelvische metastasering 

 Abdomen 

 Long 

 Hersenen  

 Lever 

o Gemiddelde leeftijd 65 jaar (postmenopauzaal) 

 Mucineus  

o Zeldzaam (0,5%) 

o Goede prognose 

o Histologisch: endocervicaal adenoCa met overvloedige mucine secretie (> 50% vd tumor) 

 Zuiver squameus 

o Zeer zeldzaam (0,5%) 

 Ongedifferentieerd (2,5%) 

 Gemengd: 2 of meerdere vd vorige types 

 

Symptomen/klinische presentatie 

 1e en belangrijkste symptoom van endometriumCa = post-menopauzaal bloedverlies 

o 15% vd ptn met postmenopauzaal bloedverlies blijken endometriumCa te hebben 

o MAAR niet alle postmenopauzale bloedingen w veroorzaakt door endometriumCa: 

postmenopauzaal bloedverlies w ook veroorzaakt door  

 Atrofie in 30%  

 Poliepen (endometrium of cervix) in 10% vd gevallen  

 Endometriumhyperplasie in 5% 

 10% ‘andere’ bv. cervixCa, uterien sarcoma, urethrale carunkel, trauma, … 

 Bruinverlies  

 Premenopauzaal ECA komt vrij zelden voor → geeft dan meestal  

o Menometrorragieën  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

84 | P a g i n a  
 

o Evt vaginale fluor/witverlies (slechtruikend) 

 Latere symptomen  

o Pijn 

o Drukgevoel hypogastrisch 

o Symptomen tgv metastasen op afstand 

 

Diagnose  

 Anamnese 

 KO 

o Forse uterus 

o (PAP) 

 Histologisch onderzoek 

o Vaak noodzakelijk bij ptn met abnormaal bloedverlies uit uterus die > 40 jaar zijn → om 

endometriumcarcinoom met zekerheid uit te sluiten 

 Bij postmenopauzaal bloedverlies moet steeds DD gesteld worden met 

o Cervixcarcinoom 

o Endometriumpoliepen 

o Endometriumhyperplasie 

o Submuceuze myomen 

o Seniele vaginitis 

 Ook ptn met duidelijke seniele vaginitis met postmenopauzaal bloedverlies moeten 

toch verder geïnvestigeerd w 

o Blaas- en rectumtumoren 

 Technische onderzoeken 

o Cytologie van cervix en fornix posterior = onvoldoende voor uitsluiten van ECA! 

 (maximaal 50% positief) 

o Vaginale echografie 

 Meten van endometriumdikte is vrij betrouwbaar onderzoek: DET 

 Dikte van beide endometriumlijnen = DET = Double Endometrial Thickness 

(samengeteld) 

 Igv DET > 5 mm bij postmenopausale pt: moet verder onderzocht w 

 Heel goed onderzoek mogelijk van uterus en ovaria 

o Endometriumbiopsie: kan best bekomen w ambulant met Pipelle de Cornier  

 Figuur 5-17: Pipelle de Cornier 

 
 Instrumentje heeft diameter van 4 mm (zoals IUCD)  

 W na desinfectie intra-uterien gebracht: met Pipelle w vacuum gecreëerd → weefsel 

opgezogen dat histologisch kan w onderzocht 

 Maar nog bijna 5% vd endometriumcarcinomen gemist! 

 Opmerking: oudere Novak curette (Novak biopsie) is minder efficiënt dan Pipelle 

en w niet meer aanbevolen 

 Als diagnose carcinoom gesteld is obv Pipellebiopsie: er w geen curettage of 

hysteroscopie meer uitgevoerd 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

85 | P a g i n a  
 

 Uitgebreidheid verder bepaald dmv vaginale echografie of MR vh bekken 

o Diagnose van endometriumCa w in andere gevallen gesteld dankzij curettage 

 Zeer belangrijk: curettage gefractioneerd uitvoeren! 

 Dwz dat cervix eerst apart moet w beoordeeld en gecuretteerd  

 Gevolgd door dilatatie vh os internum vd cervix → corpuscurettage  

o Opmerking: géén hysteroscopie als ECA w vermoed: hysteroscopie w afgeraden owv 

risico op transtubaire verspreiding vh carcinoom 

 Omdat bij hysteroscopie hoge intra-uteriene druk w ontwikkeld om baarmoederholte te 

spreiden 

 Deze druk  

 Niet uitgeoefend bij curettage  

 In mindere mate bij hydrosonografie = echografie met inspuiten vocht in uterus 

 

Bilan 

 Pt met invasief endometriumcarcinoom moet ingedeeld w volgens FIGO-classificatie 

 Technische onderzoekingen 

o Vaginale echografie (of MR-bekken) 

 Figuur 5-18: grote tumor, rand lijkt nog normaal 

 
 Figuur 5-19 

 
 Links: schematische voorstelling bloedvoorziening → helpt om verschil te maken tss 

fibroom of myoom id baarmoeder of Ca 

 Rechts: brede doorbloeding verdacht voor Ca 

o Rx-thorax 

o CT abdomen (= inclusief bekken) 

 Figuur 5-20 

 
 CT is NIETS waard voor tumor zelf (MR en vaginale echografie wel): weinig detail 

over wat er id uterus gebeurt (ook voor ovaria is echo beter) 

 CT is wel goed om klieren mee na te gaan 

 (In gynaecologische onco: CT abdomen is juiste term, NIET CT bekken zeggen! → we 

moeten bepaalde klieren zien) 

o Bloedname 
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 Cofo 

 Lever- en nierfunctie 

 Serum tumor merker CA125 

 Stolling 

 Bloedgroep 

o Facultatief: 

 MR vh bekken: bij onzekere of onduideljke vaginale echografie (figuur 5-21) 

 
 Bij vermoeden van cervixinfiltratie: onderzoek onder narcose → cystoscopie en evt 

rectoscopie (zie cervixcarcinoom) 

 

Therapie 

 

Endometrioide adenocarcinomen met of zonder squameuze differentiatie (primaire therapie) 

 Stadium I  

o Chirurgie = hoeksteen vd behandeling vh endometriumcarcinoom 

 Bestaat uit  

 Totale hysterectomie: cervix moet zeker verwijderd w (w trouwens bij iedere 

hysterectomie aanbevolen om latere ontwikkeling ve cervixCa te voorkomen) 

 Bilaterale adnexectomie: best beide adnexen verwijderd omdat  

 Tot 10% vd ptn microscopische metastasen hebben id ovaria  

 EndometriumCa: is oestrogeenafhankelijke tumor 

 Afname van peritoneale cytologie  

 Evt pelvische (en para-aortale) lymfadenectomie 

 Chirurgische toegang 

 Ingreep gebeurt indien mogelijk laparoscopisch (al dan niet robot-geassisteerd bv. 

indien pt zeer obees is of wanneer uterus weinig mobiel is)  

 LAVH = Laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie 

 Nu vaker robotgeassisteerde hysterectomie met lymfadenectomie (figuur 5-22) 
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 Via laparotomie: Totale Abdominale Hysterectomie (figuur 5-23) 

 
o Radiotherapie  

 Kan toegediend w als primaire behandeling aan ptn die om medische redenen 

inoperabel zijn 

 Maar bestraling resulteert in minder goede resultaten dan chirurgie 

o Figuur 5-24: behandeling van stadium I endometrioide ECA 

 
 Legende 

 HT + BSO = hysterectomie met bilaterale salpingo-oöphorectomie 

 Cyto = peritoneale cytologie 

 Pelvische ln = pelvische lymfadenectomie 

 RT = radiotherapie 

 GR1, 2, 3: respectievelijk goed, matig en weinig gedifferentiëerd 

 PAO = para-aortaal 

 Verklaring in ‘mensentaal’ 

 Linkerkant figuur 

 Geldt voor tumor  

 < 2 cm stadium Ia G1 – G2 

 > 2 cm, G1 met < 1/3 geïnfiltreerd 

 Behandeling 

 Hysterectomie met bilaterale salpingo-oöphorectomie 

 Peritoneale cytologie 

 Geen adjuvante therapie nodig 

 Rechterkant figuur = “slechte groep” 

 Geldt voor 

 Endometrioid stadium Ib of G3 of > 2 cm 

 G2 of > 2 cm of G > 1/3e geïnfiltreerd 

 Sereus / clear (histologie) 

 Behandeling 

 Hysterectomie met bilaterale salpingo-oöphorectomie 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

88 | P a g i n a  
 

 Peritoneale cytologie 

 Pelviene lymfadenectomie 

 Afhankelijk van lymfeklieren (pelvien) 

 Negatieve pelviene klieren: ook op microscopie 

 Geen adjuvante therapie 

 Behalve igv endometrioid G3 → evt paclitaxel/carbo 6x 

 Positieve klieren 

 Bijkomende adjuvante chemo: paclitaxel (taxol) + carboplatinum 6x 

 Vervelend aan paclitaxel en carboplatinum (minder): haarverlies 

 10% betere overleving dus nuttig! 

 Na chemo: radiotherapie 

 Macropositieve vriescoupe lymfeklieren of groei in adnexen / door serosa: 

para-aortale lymfadenectomie doen 

 Igv negatief para-aortaal maar positieve pelvische klieren 

 Adjuvante chemo: paclitaxel + carboplatinum 6x 

 Na chemo: radiotherapie bekken 

 Igv positieve para-aortale en pelvische klieren 

 Adjuvante chemo: paclitaxel + carboplatinum 6x 

 Na chemo: radiotherapie bekken én para-aortaal 

 Stadium II  

o Wertheim-Meigs “radicale hysterectomie” met BSO bij operabele ptn 

o Niet-operabele ptn: bekkenbestraling met evt uitwendige of intracavitaire boost 

 Stadium III 

o IIIa: metastasering naar adnexen of doorgroei serosa → cfr Stadium I (met pelvische 

nabestraling) 

o IIIb: aantasting van vagina → RT 

o IIIc: klieraantasting ih bekken → chemotherapie en pelvische RT (zie figuur 5-24) 

 Stadium IV 

o Als tumor (endometrioid) positieve progesterone receptoren heeft (of recidief > 3 jaar en 

geen gekende receptoren): hoge dosis progestageen therapie  

 Bv. medroxyprogesterone acetaat (Provera®) 250 mg/dag  

 Is hoge dosis: ter vergelijking bv. medroxyprogesteronacetaat 50 mg/d (in 2e helft 

cyclus) bij luteale insufficiëntie 

 Bijwerkingen 

 Hypertensie  

 Verhoogd risico op trombosen en longembolen → antistolling geven!! 

 Gewichtstoename (soms 10 – 20 kg) 

 Corticoïd-effect 

o Chemotherapie  

 Indicaties 

 Negatieve progesterone receptoren  

 Of recidief < 3 jaar  

 Of sereus of klaarcellig 

 Welke? 

 Doxorubicine-cisplatinum  

 Of carboplatinum en paclitaxel  

o Eventueel palliatieve RT 

 

Lokaal recidief 

 Indien lokaal en nog niet vroeger bestraald: RT = 1e keuze 

 Chemo en progesteron? 

o Positieve progesterone receptoren (of > 3 j na primaire behandeling): progesterone hoge 

dosis (MPA 250 mg/d) 

o Negatieve progesterone receptoren of < 3 j na primaire behandeling of clearcel/sereus: 

chemotherapie → paclitaxel (Taxol) + carboplatinum 
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 Indien in bestraald gebied 

o Uitzonderlijk pelvische exenteratie 

o Anders palliatieve hormono- of chemotherapie (zie metastasen) 

 Figuur 5-25: pt die 20 jaar geleden met goed gedifferentieerd endometriumcarcinoom kwam 

  
o Links: slide bij presentatie 

o Rechts: al 10 jaar progestageentherapie en doet het nog goed 

o Nog 10 jaar later heeft pt recidief gehad en is gestorven (maar dus lang nog heel goed 

geweest) 

 

Metastasen 

 cfr Stadium IV 

 Indien solitaire metastase (bv. long): resectie of radiotherapie 

 

Heldercellige en sereuze carcinomen 

 In stadium I: behandeld als weinig gedifferentieerde endometrioide carcinomen (dus met 

lymfadenectomie) 

o Omdat sereuze tumoren vrij vaak intra-abdominaal spreiden: ook omentectomie 

aanbevolen 

o Omdat tumoren vaker buiten bekken recidiveren en vrij gevoelig zijn voor chemotherapie: 

soms adjuvante chemotherapie toegediend (carboplatinum-paclitaxel) 

 Hogere stadia: cfr endometrioiede carcinomen 

 

Follow-up/opvolging 

 Systematische opvolging 

o Wat? 

 Klinisch onderzoek 

 Gynaecologisch 

 Abdominaal 

 Klierstreken 

 Longen 

 MET vaginale cytologie (indien niet nabestraald)  

 Evt CA125 

o Frequentie 

 Eerste 2 jaar: om 3 maanden 

 3 – 5 jaar: 6-maandelijks met dezelfde onderzoekingen als eerste 2 j 

 Na 5 j: evt jaarlijks 

 Serum tumormerkers: CA125 kan evt bij iedere controle afgenomen w 

o Tumormerkers: geeft toch vroegere detectie Ca: CA125 (zoals ovariumCa) 

 Bijna 50% vd recidieven zijn vaginaal  

o Kunnen vaak nog curatief behandeld w (excenteratie of lokaal)!! 

o DUS belang goede vaginale cytologie bij IEDERE controle 
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H6: Myometrium 

 

Myomen = fibromen 

 

Inleiding 

 Myomen (fibromen) = fibreuze tumoren vh myometrium (volksmond: ‘vleesbomen’) 

o Heel frequent!! 

o Andere soort tumor vh myometrium: uteriene sarcomen (zie verder)  

 Figuur 6-1: myomen kunnen submuceus, intramuraal of subsereus (evt gesteeld) voorkomen 

 
 Geven aanleiding tot 

o Vaak: abnormale bloedingen  

 Menoraghieën, hypermenorrhoe, menometroraghieën 

 Vnl submucosale fibromen 

o Infertiliteit 

 Omdat igv net onder endometrium: moeilijke innesteling 

 Zeker igv  

 Submuceuze myomen  

 Grote intramurale fibromen 

o Soms dysmenorrhoe 

o Soms secundaire symptomen door druk op blaas of rectum 

o Subserosale fibromen: asymptomatisch 

 Zijn toevallige vondst! 

 Eerder gesteeld 

 Figuur 6-2: echografie 

  
o Concentrisch, rond 

o Scherp begrensd 

o Hyper/hypoechogeen: beide mogelijk in vss zones 

o Vaak calcificaties 

 Onderscheid fibroom – poliep (DD: via Doppler) 

o Fibroom  

 Altijd plaats met rechtstreekse connectie tss fibroom en myometrium  

 Figuur 6-3: inspuiten vocht op echo: zwarte schil errond → beweeglijk 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

91 | P a g i n a  
 

 
 Figuur 6-4: bloedvoorziening rondom bij fibroom 

  
o Poliep 

 Volledig omgeven door endometrium → behandeling makkelijker: resectie 

 Figuur 6-5: bij inspuiten vocht voor echografie → schil rondomrond dus bewijst dat het 

iets beweeglijk is 

 
 Figuur 6-6: bloedvoorziening maar door 1 bloedvat ernaartoe 

 
 Figuur 6-7: poliepen 

 
 

Epidemiologie 

 Héél frequent: meest voorkomende tumor vd tractus genitalis vd vrouw 

 Cumulatief risico diagnose 30%  

o Wsl zelfs nog meer! 

o Hysterectomie om deze reden 25 – 44 jaar: 7% 

 Vroeger zo veel maar nu gelukkig verlaagd door bv. spiralen, hysteroscopische 

technieken voor verwijderen fibromen, … 

 Basis voor 60% van alle hysterectomieën 

o Dus blijft wel probleem! 
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 Microscopisch tot 77% in hysterectomie preparaten (dus bijna 8/10 heeft myoom maar vaak 

asymptomatisch) 

 25% vd vrouwen tss 40 – 50 jaar hebben symptomatische of klinisch palpeerbare myomen 

 

Risicofactoren: weer belang oestrogeen (bovendien afname bij daling oestrogeen bv. postmenopauze) 

 Vroege menarche 

 Lage pariteit 

 Laat moederschap 

 Infertiliteit 

o Dikwijls eerder gevolg en niet oorzaak van myoom 

 Hoge BMI 

 Zwart ras 

 Familiaal 

o Niet goed geweten waarom 

o Hebben ook meer sarcomen vd uterus 

 Geen OAC 

 Vleesrijke voeding (?) 

 

Therapie 

 Geen indien asymptomatisch 

 Medicamenteus 

o OAC, progestagenen niet bewezen effectief  

 Geen effect op grootte vh myoom 

 Wel effect op bloedingen zelf (verminderen) 

o Progestageen houdend IUCS (Mirena) 

 Heeft aantal chirurgische interventies aanzienlijk verminderd 

o GnRH agonisten/analogen 

 30 – 50% reductie in grootte 

 Je brengt pt eigenlijk in menopauze 

 Meestal amenorroe 

 Nadeel 

 Tijdelijk effect: 3 maanden 

 Menopauze-klachten 

 Pre-operatief 

 Herstel anemie  

 Toename Pfannenstiel-incisie (Cochrane review) mogelijk of resectie mogelijk via 

laparoscopie of robot-geassisteerde myomectomie 

 Hysterectomie 

o Zeer effectief 

o Hoge pt tevredenheid bij abnormaal bloedverlies (95%) 

o Tegenaangewezen bij pt met kinderwens 

o Techniek niet van groot belang 

o Afhankelijk van grootte en mobiliteit 

 Laparotomie 

 Laparoscopie (evt LAVH = laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie) 

 Vaginaal 

 Robotgeassisteerd  

 Myomectomie: afhankelijk van lokalisatie! 

o Submuceuze myomen 

 Voorkeur hysteroscopische technieken 

 Effectief bij  

 Abnormaal bloedverlies 

 Dysmenorroe  

 Infertiliteit 

 Regelmatig recidief 
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 Zeker submucosale myomen: risico dat er iets blijft zitten bij weghalen 

 Itt gesteeld myoom: weinig recidief 

o Intramuraal en subsereus 

 Indicatie: klachten en zwangerschapswens 

 Methode 

 Laparoscopisch: myoom 5 – 6 cm resectie 

 Kan door soort ‘mixer’ (morcellator, figuur 6-8) dat je in buik kan doen in zakje: 

mesje draait → je kan myoom er zo uittrekken 

 
 Cave sarcoom uitsluiten ahv criteria want die ptn sterven binnen 1 jaar 

 Robot: kan tot 7 – 8 cm 

 Laparotomie: kan nog groter 

 Kans op uterusruptuur tijdens partus = 0,02% 

 Vooral beschreven na laparoscopische ingreep  

 Dus moeten heel nauwkeurig gevolgd w tijdens arbeid!: cardiotocografie met zowel 

metingen in baarmoeder als hartfrequentie foetus 

 Embolisatie 

o Best bij intramurale myomen 

o Nog relatief nieuwe techniek 

o Bloedverlies objectief minder 

o 24 – 28 u pijnbestrijding nodig 

o Nadelen 

 Problemen 

 Grootste probleem: post-embolisatie syndroom (plotse necrose) 

 Sepsis 

 Infectie 

 Sterfgevallen beschreven 

 Bij ZS na embolisatie: hoger risico op abnormale placentatie (accreta) 

 Zoals ook na sectio: placenta gaat dieper ingroeien → ingroei in myometrium of 

zelfs tot door placenta (accreta) tot bv. in blaas 

 

Gynaecologische sarcomen 

 

Voorkomen 

 Gynaecologische sarcomen zijn zz 

o 1 – 2% vd gynaecologische pelviene tumoren 

o BE ± 60 – 80 j 

o Kunnen voorkomen in alle gynaecologische organen (uterus, cervix, ovarium, vagina of 

vulva) MAAR meest frequent ih corpus uteri 

 Incidentie van uteriene sarcomen (sarcoma uteri) (figuur 6-9) 

 
o Zoals myomen: ook duidelijk meer carcinosarcomen bij Zwarte vrouwen! 
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o Leiomyosarcoom (maligne tegenhanger van myoom): vanaf 40 jaar ong constant 

 

Staging onderzoeken 

 Grondige anamnese (inclusief persoonlijke antecedenten) 

 KO + gynaecologisch onderzoek 

 Biochemie routine 

o Er zijn geen merkers voor deze tumoren behalve CA125 voor gemengde maligne 

Mülleriaanse tumoren (carcinosarcomen) 

 CT abdomen-thorax (longmetastasering is frequent) 

 Vaginale echografie 

 MR bekken 

 Bij gefixeerde tumoren 

o Onderzoek onder narcose met biopsiename 

o Cystoscopie 

o RX colon 

o Evt rectoscopie of coloscopie 

 Denk aan sarcoom bij snelle volumetoename vd uterus!!! 

 

Histologische indeling + prognostische factoren 

 

Gynaecologische sarcomen zijn  

 Leiomyosarcoom en carcinosarcoom zijn 2 meest frequente tumoren 

 Leiomyosarcoom  

o Figuur 6-10: leiomyosarcomen 

   
 L: duidelijk doorgegroeid dus slechte prognose 

 R: grote tumor met doorgroei 

o Diagnose berust op de aanwezigheid van 

 Mitosen 

 Atypieën 

 Coagulatie necrose 

o Alle variaties zijn mogelijk → op basis daarvan w onderscheid gemaakt tss 

 Atypische en mitotisch actieve leiomyomen 

 Gladde spierceltumoren met ongekende maligne potentiaal (STUMP) 

 Leiomyosarcomen 

o Belangrijkste prognostische factoren 

 Stadium 

 Myometriale invasiediepte 

 Endometriaal stromaal sarcoom (figuur 6-11: met uteriene doorgroei) 

 
 Gemengde maligne Mülleriaanse tumor (carcinosarcoom) 
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o In feite weinig gedifferentieerd carcinoom → nu onderverdeeld onder carcinomen (zie 

boven) 

o Figuur 6-12: carcinosarcoma uteri 

  
 Ongedifferentieerd sarcoom 

 Figuur 6-13 

  
o L: pt presenteerde met poliep die zich door cervix presenteerde → zo diagnose sarcoom 

gesteld 

o R: grote necrotische tumor 

 

Prognose 

 Slechte prognose 

o 5-jaarsoverleving bij uterien leiomyosarcoma, ongedifferentieerd uterien sarcoma en 

carcinosarcomen  

 ± 50% in stadium I en II  

 ± 10% in stadium III-IV 

o Zuivere mesenchymale tumoren metastaseren  

 Snel  

 Hematogeen → frequent in  

 Longen  

 Lever 

 Prognose bijzonder somber als bij primaire ingreep resttumor achterbleef 

 Belangrijkste prognostische factoren voor leiomyosarcoom 

o Stadium  

o Myometriale invasiediepte 

 

Therapie 

 Chirurgie/heelkunde = primaire therapie (belangrijkste onderdeel vd behandeling!) 

o Standaardbehandeling = hysterectomie met bilaterale salpingo-oöphorectomie  

 Bij jonge pt met uterien leiomyosarcoom kunnen ovaria in situ blijven 

o Praktisch streefdoel = alle tumor verwijderen 

 Adjuvante behandeling (radicale ingreep) 

o Bij sarcomen is GEEN nut aangetoond van routine adjuvante chemotherapie 

 Behalve kortdurende verbetering op chemo 

o Daarom w bij GEEN adjuvante chemo of RT (weinig gevoelig hiervoor) gegeven! 

 Dus er is geen efficiënte therapie voor gevorderde stadia 
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H7: Ovariële tumoren 

 

Inleiding 

 

Eileider (tuba) 

 Tumoren hier: zeldzaam  

 Dezelfde symptomatologie, prognose en behandeling als ovariële tumoren 

 

Ovarium 

 Anatomische opbouw vh ovarium 

o Cortex 

 Bedekt met oppervlakte-epitheel (mesotheel)  

 Meeste carcinomen ontstaan op oppervlakte 

 Stroma 

 Follikels 

o Medulla 

 Corpora albicantia 

 Vaatrijk 

o Hilus 

 Rete ovarii 

 Hier liggen hormoon-producerende cellen  

 Granulosacellen 

 Leydig cellen (hilus) 

 Ovariumtumoren 

o Ovariummaligniteiten zijn veel verscheidener dan alle tumoren die we tot nu toe gezien 

hebben (borst, endometrium, vulva, …) 

 Van ovaria-maligniteiten: > 50 soorten types die zich ook verschillend gedragen 

o Benigne cysten zijn veruit meest frequente ovariumtumoren 

o Histologische onderverdeling van ovariële tumoren (figuur 7-1) 
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 Niet-neoplastische tumoren 

 Vooral kleinere cystische structuren 

 Moeten beschouwd w als functionele cysten : oorsprong in corpora lutea of 

follikels 

 Follikelcyste 

 Corpus luteum cyste 

 Polycystische ovaria 

 Stromale hyperplasie en hyperthecosis 

 Zwangerschapsluteoom 

 Endometriose 

 Neoplastische tumoren (goed- of kwaadaardig): knn geweldige afmetingen aannemen 

 Epitheliale tumoren (zowel goedaardige, borderline als kwaadaardige vormen) 

 Sereus 

 Mucineus 

 Endometrioid 

 Gelijkend op endometrium, wss connectie met endometriose 

 Heldercellig 

 Ongedifferentieerd 

 Gemengde vormen 

 Brenner en Transitioneel cel 

 Niet-classifieerbaar 

 Kiemceltumoren (hier geen borderline! → enkel goed- en kwaadaardig en bijna 

altijd goedaardig eigenlijk) 

 Dysgerminoom 

 Endodermaal sinus tumor (Yolk sac tumor) 

 Embryonaal carcinoom 

 Choriocarcinoom 

 Teratoom: matuur, monodermaal, immatuur 

 Meest voorkomende 

 Kan je alles in terug vinden: tand, haar, hersenen … maar ook maligne 

component mogelijk 

 Gemengde kiemceltumoren 

 Sex Cord stromale tumoren 

 Granulosa-stromale tumoren 

 Granulosa cel tumor 

 Thecoma-fibroma groep 

 Sertoli-Leydig tumoren 

 Andere 

 Mesenchymale tumoren 

 Gemengde Mulleriaanse maligne tumoren (carcinosarcomen) 

 Andere 

 Metastasen 

 

Symptomatologie, diagnose en behandeling van niet-neoplastische en 

goedaardige neoplastische ovariële tumoren 

 

Klachten 

 Opmerking 

o Ovariumtumor hoeft geen enkele klacht te geven 

o Geen enkele klacht is pathognomonisch voor ovarieel gezwel 

 Meest voorkomende klachten 

o Buikpijn 

 Aspecifiek symptoom  

 Belang: patiënte meldt hierdoor aan voor onderzoek 

o Opzetting vh abdomen 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

98 | P a g i n a  
 

 Weinig specifiek 

 Indien dit door ovariële tumor: meestal gecorreleerd aan grootte vd tumor 

 Ook tijdspanne binnen dewelke dit gebeurt heeft geringe diagnostische betekenis: snel 

opzetten vh abdomen wijst soms op ascites 

o Onregelmatig bloedverlies 

 Niet vaak bij ovariumtumoren MAAR toch 3e meest frequente klacht 

 Geen verband tss aanwezigheid ervan en voorkomen van bepaald soort tumor 

o Mictie en stoelgangsklachten: vnl bij grote tumoren 

 

Klinisch onderzoek 

 Uitwendig onderzoek van  

o Abdomen (inspectie, palpatie, percussie) 

o Longen 

o Mammae 

o Supraclaviculaire, inguinale en axillaire klierstreken 

 Vaginaal onderzoek: bepalen tumorale kenmerken 

o Grootte 

o Consistentie 

o Beweeglijkheid 

o Pijnlijkheid vd tumor  

 Rectovaginaal onderzoek: onderzoek vh rectum, rectovaginaal septum en Douglasholte  

o Zeer belangrijk bij differentiatie tss benigne tumoren en maligne tumoren (met 

metastasen in Douglas of rectovaginaal septum) 

 

Complicaties 

 Torsie (zoals bij testis torsie mogelijk is: ook bij ovaria torsie mogelijk) (figuur 7-2) 

 
o Torsie op 2 plaatsen  

o Gevolgen van torsie vd cyste rond ovariële steel  

 Gevolg 

 Vaak necrose met acute pijn en peritoneale prikkeling  

 Uitgesproken veneuze stase → cyste w donkerblauw tot zwart  

 In extreme gevallen: occlusie vd arterieën mogelijk → gangreen 

 Soms is torsie slechts tijdelijk en “detorteert” cyste opnieuw 

o DD moeilijk 

 Acute apendicitis 

 Nierkoliek 

 Extra-uterine zwangerschap 

 PID (dit is bilateraal probleem) 

o Voorkomen 

 Meest frequente complicatie van ovariumcyste 

 Vooral bij kleine en middelgrote tumoren 

o Klinisch 

 Symptomen  

 Plots optredende heftige aanhoudende pijn 

 Flankpijn 

 Unilateraal 

 Nausea en braken 
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 Tekens  

 Tekens van peritoneale prikkeling: diffuse musculaire pijn en loslaatpijn 

 Snelle pols 

 Leukocytose  

 Lichte T°-stijging 

o Behandeling: urgente laparoscopie en/of laparotomie  

 Inspectie  

 Evt verwijdering vd betrokken adnex of cyste (cq detorsie) 

 Ruptuur 

o Relatief zeldzame complicatie 

o Na ruptuur kan ook bloeding plaatsvinden → gevolg: peritoneale prikkeling  

 Beeld is meestal minder uitgesproken dan bij torsie 

o Symptomen 

 Pijn 

 Nausea en braken 

 In groot aantal gevallen verdwijnen symptomen vanzelf 

 Infectie 

o Voorkomen 

 Vnl na torsie 

 Occasioneel ook langs hematogene of lymfatische weg verspreid 

o Symptomen  

 Gelijkaardig aan die van acute PID (zie infecties) 

 Meestal bilateraal 

 Bloeding 

 

Beleid 

 Beleid van gedocumenteerde ovariële tumor is afhankelijk van 

o Leeftijd van patiënte 

 Follikelcyste of corpus luteumcysten komen na menopauze niet meer voor 

 Postmenopauzale ovarium mag slechts gedurende eerste 2 jaren na menopauze als 

klein ovarium palpabel zijn en daarna niet meer 

 DUS voelen van ovarium van normale grootte na menopauze kan al abnormale 

bevinding zijn 

o Grootte vd tumor bij klinisch onderzoek 

o Echografisch onderzoek 

 Hoe hoger letsel is gelegen, hoe belangrijker echo! (cysten = vocht!) 

 Vaginale echografie = beste 1ste lijnsonderzoek om aanduiding te geven of letsel 

verdacht is of niet 

 Kenmerken die knn duiden op ontaarding 

 Aanwezigheid van soliede partijen (figuur 7-3) 

 
 ≥ 4 papillaire woekeringen (zie ook figuur 7-5) 

 Sterke flow op Doppler  

 Color score gaat van 1 tot 4 

 1: no flow 

 2: minimal flow 

 3: rather strong flow 

 4: very strong flow → deze is regel voor maligniteit! 
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 Bv. sterke flow (figuur 7-4) 

 
 Irregulaire multilocualire-soliede tumoren > 100 mL (figuur 7-5) 

 
 Ascites (figuur 7-6) 

 
 Bilateraliteit  

 Goedaardige kenmerken  

 Uniloculair 

 Soleide componenten < 7 mm in diameter (figuur 7-7) 

 
 Akoestische schaduw (wijst op benigne teratoom) (figuur 7-8) 

 
 Gladwandig multiloculair < 100 mL (figuur 7-9) 

 
 Geen of weining doppler flow (score 1) (figuur 7-10) 

 
 Indien echografisch onderzoek inconclusief: MR nuttig (2e-lijnsonderzoek) 
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 Echografie en classificatie van ovariële cystes (figuur 7-11) 

 
o Evolutie vd tumor  

 Functionele cysten verdwijnen vanzelf 

 Neoplastische cysten vergroten 

o Serum tumor merker CA125 

 Verhoogd bij  

 Ovariumcarcinomen: 85% vd gevallen 

 Suggestief voor ovariumcarcinoom 

 Gradueel stijgend CA125 in loop van enkele maanden  

 Of CA125 > 400 KU/L (normaal < 35 KU/L)  

 Andere carcinomen: verhoogd in ong 25% vd gevallen 

 Endometriumcarcinoom 

 Pancreascarcinomen 

 Borstcarcinomen 

 Goedaardige aandoeningen: (licht) verhoogd CA125 mogelijk 

 Endometriose 

 PID 

 Levercirrose 

 …  

 Benigne ovariële tumoren: 10% vd gevallen 

 Fysiologische omstandigheden: licht verhoogd CA125 

 Zwangerschap  

 Menstruatie  

 Huidige beleidslijnen 

o Postmenopauzale vrouwen met vergrote (palpabele) ovaria die echografisch bevestigd zijn 

 Laparoscopie indien niet verdacht (echografie, CA125, kliniek) 

 Anders laparotomie 

o Premenstruele vrouwen met 

 Kleine tumoren (< 5 cm) met geruststellende kenmerken 

 Afwachtende houding  

 Frequente klinische en echografische follow-up 

 Grote niet-verdachte tumoren of kleine niet-verdachte tumoren die niet verdwijnen, of 

bij twijfel 

 Laparoscopie 

 Bij twijfel mag adnex niet laparoscopisch verwijderd w (enkel bekijken, eventueel 

biopsie van excrescentie (uitwas) op kapsel)! 

 Verdachte tumoren: laparotomie 

 

Niet-neoplastische tumoren 

 

Folliculaire cyste 

 Ontstaan  

o Door cystische overdistentie tijdens proces van follikelatresie 
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o Tijdens geslachtsrijpe leeftijd gaan maandelijks aantal follikels verloren waarbij ovum 

afsterft en degeneratie vh folliculair epitheel optreedt 

 Hierbij kan caviteit opgevuld w met vocht → cysten knn ontstaan 

 Is eigenlijk fysiologisch proces dat soms symptomatisch kan zijn 

 Kenmerken 

o Kunnen volume aannemen dat makkelijk palpeerbaar is 

 Nochtans zelden > 5 cm en meestal zelfs veel kleinere proporties 

o Folliculaire cysten resorberen spontaan binnen 6 weken! 

 Meestal toevallige vondst 

o Gevonden bij gynaecologisch of echografisch onderzoek 

o Meestal na 2 3 d weg MAAR soms blijven ze en dan gevolgen mogelijk 

 Gevolgen 

o Soms verhoogde oestrogeenproductie 

 Menorragieën/metroraghieën 

 Endometriumhyperplasie  

o Soms ruptuur met pijn (in midden vd cyclus) 

 Pt gerust stellen 

 

Corpus Luteum Cyste 

 Ontstaan: uitgesproken bloeding in corpus luteum (gele lichaam) → gevolg: vorming van 

cyste  

 Gevolgen 

o Kan gepaard gaan met meno/metrorragieën 

 Evolutie 

o Meestal spontane resorptie 

o Soms ruptuur of torsie met pijn 

 Wanneer corpus luteum cyste gevonden w: mogelijkheid van zwangerschap? 

o Want verwijdering vd cyste kan miskraam voor gevolg hebben 

 Bij mola hydatidosa en maligne trofoblastziekten (zie verder): multipele grote luteine cysten 

knn ontstaan 

o Gevolg van multipele theca-luteine cystes 

 Ruptuur 

 Torsie 

 Toename peritoneale vloeistof (‘ascites’) 

o Aanwezigheid hiervan is ongunstig prognostisch teken omdat trofoblastziekte bij ptn met 

luteinecysten vaker ontaardt 

o Opmerking: trofoblastziekte: maligniteiten van trofoblast dat ontstaat tijdens zws → grote 

cysten ontstaan = pathologische luteine cyste 

 Soms ook bij ovulatieinductie 

o Als stimuleren met hCG: enorme luteinecysten mogelijk = hyperstimulatie-syndroom 

 Ook hier geruststellen 

 

Polycystische ovaria (PCO) = Stein-Leventhal syndroom 

(zie hoofdstuk 13) 

 

Stomale hyperplasie en stromale hyperthecose 

 Hyperplasie 

o Meestal peri- en postmenopauzaal 

o Soms palpabele tumoren 

 Hyperthecose: stromale hyperplasie met luteïne cysten 

 

Massief oedeem en fibromatose 

 

Zwangerschapsluteoom 

 Vooral in 3e trimester 
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 Verdwijnt spontaan na partus 

 

Endometriosecyste 

 In ovarium = endometrioom 

 (zie hoofdstuk 16) 

 

Epitheliale neoplastische tumoren 

 

Inleiding 

 Alle groepen epitheliale ovarium tumoren (sereus, mucineus, endometrioid, …) kunnen zijn 

o Goedaardig 

o Borderline  

o Kwaadaardig 

 Epitheliaal 

o 60% ovariumtumoren 

o 90% ovariumkankers 

 

Borderline tumoren 

 Wat?: cellen hebben maligne  cytologisch aspect maar er is geen destructieve stromale 

invasie  

o Bordeline tumor is dus soort “in situ carcinoom” 

o Itt “in situ carcinomen” thv cervix of endometrium: borderline tumoren kunnen zorgen 

voor 

 Peritoneale implanten  

 Kunnen invasief zijn 

 Zelfs als primaire tumor borderline tumor is (en dus niet invasief) 

 Igv invasieve implanten: slechtere prognose dan gewone borderline tumoren  

 Uitzonderlijk zelfs metastasen op afstand 

o Figuur 7-12: borderline tumor die verwijderd was 

 
o Vertonen epitheliale stratificatie van 2 of 3 lagen en cellulaire atypie (figuur 7-13) 

 
 Voorkomen 

o Vooral bij jonge ptn (< 40 jaar) 

 Dus meestal niet familiaal – BRCA gerelateerd!  

o 75% vd maligne ovariële tumoren < 25 jaar: borderline tumoren of kiemceltumoren  

 Niet gevoelig voor chemotherapie! 

 Evolutie en prognose 

o Vaak zeer trage evolutie 

 Kunnen soms zelfs na 20 jaar recidiveren 
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o Globale overleving 80 – 90% 

o Prognose: afhankelijk van 

 Stadium 

 Invasieve implanten  

 Evt aanwezigheid van micropapillair sereuze componenten 

 Micropapillaire sereuze carcinomen: slechtere prognose? (controversiëel) 

 Wel meer gevorderde stadia 

 Therapie  

o Afhankelijk van kinderwens en invasieve implanten (figuur 7-14) 

 

 
 Igv kinderwens + geen invasieve implanten: unilaterale salpingo-oophorectomie + 

stadiëring (zie onder) 

 Igv geen kinderwens of > stadium I door invasieve implanten: combinatie van 

 Bilaterale salpingo-oöphorectomie  

 + hysterectomie  

 + staging (zonder lymfadenectomie) 

o Cave: bilaterale borderline tumoren 

 Sereus: borderline tot 1/3 bilateraal  

 Mucineus: 10%  

o Belangrijke opmerkingen 

 Geen adjuvante chemotherapie: borderline tumoren niet gevoelig voor chemotherapie 

en prognose van borderline tumoren meestal uitstekend !!! 

 DUS STEEDS CHIRURGIE! 

 Bij recidief 

 Heringreep 

 Indien dan invasief: chemotherapie 

 Belangrijk: opvolging vnl vh gespaard ovarium 

 Best gevolgd met vaginale echografie  

 Iedere 3 maanden gedurende eerste 2 jaar  

 Hierna 6-maandelijks 

 CA125 en klinisch gynaecologisch onderzoek w ook meestal uitgevoerd 
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Voorkomen vh (invasief) ovariumcarcinoom 

 1/70 vrouwen (zonder borderline 1/100) 

o Qua frequentie niet zo belangrijk carcinoom 

o Maar wel tumor die vaak agressief is en voorkomt bij vrij jonge vrouwen! 

 Eigenschappen 

o 90% vd maligne ovariumtumoren zijn epitheliaal = carcinomen 

o 60% vd (benigne en maligne) ovariumtumoren zijn van epitheliale oorsprong 

 Gemiddelde leeftijd: 56 jaar (zonder borderline 65 jaar) 

o ‘Hoe jonger pt, hoe groter risico voor familiale kanker’ → klopt zo voor borstkanker, maar 

niet voor eierstokkanker!! 

 Erfelijke eierstokkanker nooit < 40 j normaal! 

 Dus als pt met eierstokkanker van 24 j: geen familiaal risico 

 Voorkomen 

o Invasief ovariumcarcinoom: 10/100.000/jaar 

o In België: ong 800 invasieve ovariumtumoren per jaar 

 Oorzaak? 

o Oorzaak eig niet zo goed gekend! 

 Itt bij  

 CervixCa: HPV 

 EndometriumCa: oestrogenen 

 Maar bij ovariumCa dus oorzaken niet zo goed gekend behalve heriditaire 

o Opmerking: geweten dat ovariumCa vaak niet in ovarium ontstaat maar wel in distale 

deel vd tuba (nl sereuze deel vd tuba) 

 p53 mutatie ontstaat (p53= tumorsupressie-gen) → dit epitheel komt via inclusie in 

ovarium → ga je als ovariumCa interpreteren  

 Dus: heel deel vd sereuze Ca = in feite voor groot deel afkomstig vd tuba 

o Waarschijnlijk combinatie van beide 

 Irritatie coeloom epitheel 

 Ovulatie 

 Want daling ovulatie → daling ovariumcarcinoom 

 Orale contraceptie: iemand die de pil neemt heeft minder ovulatie en dus minder 

ovariumCa 

 Lactatie – zwangerschap  

 Iemand die 10 zws heeft en iedere keer 2 j lactatie: minder ovariumCa 

 Dus lactatie en zws = eigenlijk beschermend! 

 

Etiologie 

 Risicofactoren 

o Nullipariteit 

 Epitheliale ovariumtumoren komen meer voor bij nulligravida  

 In verband gebracht met feit dat nullipara meer ovulaties gehad hebben 

 Iedere ovulatie zou risicofactor zijn tot ontwikkelen van ovariumcarcinoom 

 Dit zou trouwens reden kunnen zijn waarom zwangerschap, orale contraceptie en 

lactatie een beschermend effect hebben 

o Infertiliteit 

 Verhoogd risico onafhankelijk vh feit dat deze groep minder zws doormaakt 

o Hereditair borst/ovariumcarcinoomsyndroom  

 Heriditair: ong 10% 

 BRCA1 mutatie  

 Tot 40% ontwikkelen ovariumcarcinoom (bijna steeds hooggradig sereus) < 70 jaar 

 Hogere risicoverhoging voor ovariumCa dan voor borstCa 

 Aggresiefste vorm! 
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 Maar ptn die BRCA gerelateerde ovariumCa hebben en hooggradig sereus zijn: 

doen het beter ivm andere hooggradige sereuze carcinomen (maar prognose 

blijft natuurlijk niet goed) 

 BRCA2 tot 20% 

 NB Ovariumcarcinoom  

 Zelden als  

 < 40 jaar bij BRCA1  

 < 50 jaar bij BRCA2 

 Ovariumcarcinoom op jonge leeftijd (< 30 jaar) duidt dus niet noodzakelijk op 

BRCA mutatie  

 Itt borstcarcinoom op ≤ 30 jaar  

 DUS als jongere leeftijd: sporadisch ovariumcarcinoom 

 Beschermende factoren 

o Zwangerschap 

o Lactatie 

o Orale contraceptie 

 

Evolutie en metastasering 

 Ovariumcarcinoom: zeer vaak thv beide ovaria (> 50%!) 

o Bij sereuze ovariumcarcinomen:  

 Bij > 2/3 van alle ptn  

 Bij 30% in stadium I (beperkt tot ovaria) 

o Bij mucineuze tumoren: in stadium I slechts 10%  

o Bij heldercellige tumoren: 5% 

 Eens maligne cellen hebben ontwikkeld in ovarium: 3 belangrijke spreidingsmogelijkheden 

o Directe uitbreiding naar  

 Uterus 

 Tuba 

 Rectum- en blaasserosa 

o Intraperitoneale verspreiding (dodelijk!) = zeer belangrijk bij ovariumcarcinoom 

 Verspreiding vd tumorcellen over ganse abdomen maar 1e plaatsen verspreiding 

 (Re) diafragma 

 Opmerking: als pt meta op linker diafragma: iets klopt niet → 2 mogelijkheden 

 Situs inversus 

 Galblaas-operatie → vergroeiingen die diafragma Re afdekken  

 Omentum 

 Darmen 

 Peritoneum  

 Maligne cellen w meegesleurd met peritoneale vloeistof: circuleert normaal vanuit 

kleine bekken langs colon ascendens naar leveroppervlak en rechter diafragma (figuur 

7-15) 

 
 Later gaat spreiding verder  

 Serosa vd dun- en dikdarm 
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 Milt  

 Ganse peritoneale holte 

 Opmerking: omentum = waakhond vh abdomen 

 Als infectie van PID ofzo: omentum dekt dat af 

 OvariumCa cellen worden ook gevangen in omentum → zo ontstaat ‘omental cake’! 

 Diafragma bevat zeer rijk lymfevatnet: vangt maligne cellen in peritoneale holte op 

MAAR raakt verstopt door deze cellen → ascites  

 Kan ontstaan omdat er belangrijke fysiologische productie is van peritoneale 

vloeistof bij de mens 

 Figuur 7-16 voorbeelden 

 Figuur 7-16a: tumor op Re diafragma (is maar topje vd ijsberg) 

 
 Figuur 7-16b: grote cyste met tumor op darm 

 
 Figuur 7-16c: tumor op darm die moeilijk te verwijderen is want dan zou je alle 

darm al moeten reseceren! 

 
 Figuur 7-16d: buik vol met tumor: peritoneum, omentum, darm, … 

 
o Lymfatische spreiding (zelden dodelijk!) 

 Er lopen lymfevaten direct vd ovaria langs ligg. infundibulo-pelvica naar para-aortale 

regio links en paracavaal rechts en interaorto-cavaal 

 Daarom vaak para-aortale metastasen gevonden bij vroegtijdig ovariumcarcinoom 

 Verspreiding lmfeklieren 

 Para-ortaal 

 Bekken 

 Supraclaviculair 

 Inguinaal 

 Mediastinaal 
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 Frequentie van para- aortale metastasering bij ovariumcarcinomen beperkt tot ovaria 

(stadium I): hangt in eerste plaats af vd differentiatiegraad 

 Goed gedifferentieerde Stadium I tumoren: bijna nooit para-aortale metastasen 

 Para-aortale metastasen aangetroffen bij 28% vd weinig gedifferentieerde Stadium 

I carcinomen 

o (Hematogeen) 

 Ontdekking en verloop 

o Ovariumcarcinoom: slechts in 25% vd gevallen vroegtijdig ontdekt (Stadium I) 

 Meestal presenteren ptn met ascites, diffuse peritoneale carcinomatosis en omentale 

en para-aortale en pelvische lymfkliermetastasen 

 Dus heel laattijdig symptomen → SILENT KILLER genoemd 

o Later ontwikkelt patiënte  

 Supraclaviculaire lymfekliermetastasen (LINKS, cf. ductus thoracicus!) 

 Pleurale metastasen 

o Hematogene uitzaaiing: zeer zeldzaam (behalve af en toe lever- en longmetastasen) 

o Meestal sterft patiënte door darmobstructie en asthenie 

 

Chirurgische staging: FIGO-classificatie van maligne ovariumtumoren 

 Stadium I: tumor is beperkt tot ovaria (dus tumor beperkt tot orgaan waar het is ontstaan) 

o IA: unilateraal, geen ascites, geen kapseldoorbraak, geen ruptuur  

o IB: bilateraal, geen ascites, geen kapseldoorbraak, geen ruptuur  

o IC: tumor op 1 of beide ovaria met 

 IC1: ruptuur cyste peroperatief 

 IC2: ruptuur cyste preoperatief of tumor op oppervlak vh ovarium 

 IC3: maligne cellen in ascites of peritoneaal spoelvocht 

 Stadium II: Uitbreiding vd tumor in het kleine bekken 

o IIA: uterus, tuba 

o IIB: andere organen in kleine bekken 

 Stadium III: intra-abdominale spreiding buiten kleine bekken en/of metastasen naar retro-

peritoneale lymfeklieren (= frequentste vorm: als hele buik vol tumor) 

o IIIa: spreiding buiten kleine bekken is slechts microscopisch aan te tonen en/of positieve 

retroperitoneale lymfeklieren 

 IIIA1: enkel positieve retroperitoneale lymfeklieren  

 A1i: ≤ 10mm 

 A1ii: > 10mm 

 IIIA2: microscopische peritoneale spreiding buiten kleine bekken met of zonder 

lymfeklieraantasting 

o IIIb: metastasen in bovenste deel vh abdomen ≤ 2 cm (met of zonder lymfeklieraantasting), 

inclusief aantasting vh kapsel van lever of milt 

o IIIc: metastasen in bovenste deel vh abdomen > 2 cm (met of zonder lymfeklieraantasting), 

inclusief aantasting vh kapsel van lever of milt 

 Stadium IV: metastasen op afstand (uitgezonderd peritoneale en retroperitoneale 

metastasen) 

o IVA: pleuravocht met positieve cytologie 

o IVB: parenchymale lever of miltmetastasen of metastasen naar extra-abdominale organen (inclusief 

inguinale lymfeklieren en lymfeklieren buiten abdomen) 

o Opmerking: stadium 4 = tumor die zich overal neerzet en bv. geen levermeta zal geven 

 OvariumCa zet zich OP lever, maar er niet IN! 

 

Prognose: voorkomen vd verschillende stadia en 5-jaarsoverleving (tabel 7-1) 

 Voorkomen 5-jaarsoverleving 

I 24% 80% 

II 13% 55% 

III 47% 29% 

IV 16% 12% 

Totaal  38% 
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 Prognose bij stadium I is 80%: eig niet zo laag! 

 MAAR meeste ptn zitten bij diagnose al in stadium II, III of IV → zeker geen goede prognose! 

o Daarom: silent killer! 

 

Histologische types  

 Sereuze carcinomen = frequentste vorm (40%) 

o Meest frequent sereus gevolgd indien beperkt tot ovarium (st I) door mucineus! 

o Mogelijkheden 

 Cystadenoma 

 Bv. papillaire sereuze cystadenocarcinom (figuur 7-17) 

 
 Bv. pseudomucineus papillair cystadenocarcinoma (figuur 7-18) 

 
 Borderline 

 Bv. sereus borderline ovariumcarcinoom (figuur 7-19) 

 
 Details op echo en Doppler is veel nauwkeuriger! Dus zeker superieur 

 Invasief  

 Ongedifferentieerde (17%) 

 Endometrioide (15%) = 2e frequentste in alle stadia samen 

o Cystadenoma 

o Borderline 

o Invasief  
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 Mucineuze (12%) 

o Cystadenoma 

 Mucineus cystadenoom kan enorme proporties aannemen!! 

 Itt bij endometrium (daar is grotere tumor gevaarlijker): is hier niet zo! 

 Figuur 7-20: pt had tumor van 60 kg en geen metastasen 

 
 Dus hier zelfs eigenlijk eerder teken van goedaardig 

 Wel gevaarlijk: kleine tumoren die veel meta’s geven! 

o Borderline 

o Invasief  

 Heldercellige (6%) = clear cell = klaarcellig 

 Brenner 

 Transitioneel cel carcinoma 

o Benigne 

o Borderlinde 

o Maligne 

 Gemengd 

 

Prognostische factoren 

 Belangrijkste prognostische factor: FIGO-stadium 

 Ovariumca: epitheliaal prognostische factoren 

o Stadium I 

 Differentiatiegraad (zoals bij borst, endometrium; niet zoals bij cervix) 

 Sub stadium: tumor beperkt tot 1 ovarium heeft betere prognose dan bilateraal! 

 DNA ploïdie 

 Histologisch type  

 Heldercellige tumoren = slechtste prognose 

 Mucineuze tumoren = beste prognose 

 Vnl expansieve hebben betere prognose dan andere Ca 

 Mucineuze tumoren: bovendien relatief veel frequenter dan vergevorderde 

stadia 

o Stadium II – IV 

 Histologisch type: weinig prognostische betekenis! 

 Hoeveelheid resttumor na primaire chiurgie 

 Hoeveelheid tumor in bovenbuik voor primaire chirurgie 

 

Symptomen 

 Silent killer!!!! 

o Ovariumcarcinoma geeft weinig symptomen 

 Silent: Klachtenvrij tot meta’s optreden → dan pas secundaire symptomen (ascites, 

druk op darm, blaas, …)  

 Dus bovendien heel atypische klachten (zijn vaak al bij veel dokters geweest met 

hun klachten) 

 Killer: gevolg van ‘silent’ want vaak pas in stadium III of IV gevonden! 

o Stadium I ovarium carcinomen 
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 Dikwijls toevallige vondst 

 Soms torsie of ruptuur (zie eerder) 

 Opzetting vh abdomen = meest frequente symptoom bij vergevorderde stadia  

o Dus bij atypische darmklachten bij vrouw: steeds ook gynaecologisch onderzoek doen! 

o Kan veroorzaakt w door  

 Metastasen in bovenste deel vd buik  

 Ascites 

 Niet geproduceerd door Ca zelf!  

 Maar door neerzetten van Ca-cellen op diafragma  

o Gaat vaak gepaard met  

 Pollakisurie 

 Darmproblemen (obstipatie) 

 Nausea  

 Soms ook hypogastrische en lumbosacrale pijn 

 (vage pijn onder navel – GI klachten) 

 (Onregelmatig vaginaal bloedverlies: vooral tubaCa) 

 Vermindering eetlust en algemene toestand → ileus 

 Tumor in buikholte → gaat op darmen enzo zitten → obstructie  

 Stoma heeft bij deze pt weinig zin want obstructie van maaguitgang, dundarm, 

ileum, colon, … 

 Ptn sterven meestal aan uithongering (ileus!) 

 Bij ovariumCa kan buik vol zitten met tumor maar niet doorheen peritoneum! (niet 

infiltratief) 

o Daarom: iedere postmenopauzale patiënte met GI of blaasklachten → gynaecologisch 

onderzoeken (best met vaginale echografie)! 

 Postmenopauzaal bloedverlies 

o Komt wel eens voor bij ovariumCa 

o Kan ook duiden op aanwezigheid van tubaCa 

 

Pre-operatief bilan 

 Klinisch Onderzoek 

o Abdomen/thorax: ascites, omental cake 

 Tumor kan op ovarium echt maar speldenkop groot zijn maar omentale meta’s hebben 

van wel 2 – 3 kg! 

 Figuur 7-21: hele grote vs kleine tumor 

  
 Itt meeste andere tumoren: grootte vd tumor heeft geen prognostisch belang maar 

wel spreiding in buik (meta’s)!! 

 R foto: hele grote tumor maar nu nog altijd levend 

 L foto: kleine tumor maar buik vol meta’s  

 Itt borst, endometrium, … carcinomen: hoe groter, hoe slechter (grootte vd tumor 

bepaald mee prognose) 

 Maar bij ovariumCa niet! → wel spreiding in buik!! 

 Ascites bij vrouw > 40 j: denk aan ovariumCa! 

 Omental cake: net zoals je bij handgrepen van Leopold bij zws hoofdje van baby kan 

aanvoelen: bij omental cake ook 

 Aanduwen in ascites buik en in andere kant vd buik voel je dat tegendrukken! 

o Lymfeklieren 

 Supraclaviculair 
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 In eerste plaats altijd links omdat ductus thoracicus vanuit diafragma vertrekt en 

linkt komt! 

 Inguinaal 

 Axillair 

o Rectovaginaal onderzoek (uterus, ovaria, douglas, rectum) 

 Recto-vaginaal onderzoek samen doen! (niet eerst rectum en dan vaginaal!): want Ca 

heeft intraperitoneale spreiding → je voelt tumor in Douglas-holte 

 Je voelt bij rectovaginaal onderzoek knobbels in Douglas-holte als vroeg symptoom 

 Als verder doorgroei van tumor: ook in rectaal septum voelbaar! 

 Grootte? 

 Mobiliteit? 

 Pijn? 

 Cystisch? Vast?  

 Vaginale Echografie 

 Serum tumor merkers 

o CA125 (zie eerder) 

 Zeker NIET als screening: er zijn veel meer zaken die CA125 verhogen 

 Dus enkel doen bij vermoeden op ovarium-ca! 

o CEA  

 Deze merker vaker positief bij mucineuze tumoren 

 Bij sterke verhoging: moet doen denken aan gastro-intestinale tumor 

o α-foetoproteïne en β-HCG: moet bij ptn < 35 j bepaald w (zie kiemceltumoren) 

o AHM (Anti-Mullerian Hormone) en testosteron: bepaald bij vermoeden van sex cord 

stromale tumor (bv. volledig soliede tumor) 

 Volledig bloedbeeld 

o Ionogram 

o Lever- en nierfunctie 

o Bloedstolling 

o Cofo 

o Albumine en eiwit 

 CT Abdomen (PET-CT) 

o Je kan cyste zien maar moeilijk zeggen of dit goed- of kwaadaardig is  

 Kan je wel zien met echo of MRI 

 Figuur 7-22: cyste zichtbaar 

 
o DUS CT vooral voor meta’s op afstand te zoeken (figuur 7-23) 

 
 Klassieke meta van ovariumCa: op diafragma → drukt op lever (geen lever-meta!!!) 

 Zo’n meta gaat wel snel door diafragma intrapleuraal groeien! 
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 RX Thorax (eventueel CT thorax) 

 Bij vermoeden stadium III of IV: (om metastasen van een andere oorsprong uit te sluiten) 

o Gastroscopie 

o Mammografie  

o RX colon 

o Longfunctie 

 PET-CT of MR diffusie 

o Nieuwe en wsl betere beeldvormende technieken dan CT bij ovariumcarcinoom 

o MRI: betere resolutie dan PET-CT (figuur 7-24) 

 
 PET-CT: darmen kleuren wit en kleine meta’s dan goed zichtbaar 

 DXI (diffusion weighted MRI): alles wat wit kleurt is tumor 

 

Therapie 

 

2 hoekstenen vd behandeling vh ovariumcarcinoom 

 Chirurgie  

 Chemotherapie: carboplatinum – Taxol  

 Bv. pt 21 j – sereus adenocarcinoom graad 2 – stadium IIIc (figuur 7-25) 

 
o Tumorkenmerken 

 Sereus oftwel sero-papillair, want allemaal papillen 

 IIIc: diffuse spreiding id buikholte 

o Na uren overleg met haar: niet te overtuigen dat alles moet w weggenomen (ovaria, 

uterus,..) dus 1 ovaria laten zitten oa 

 Maar pt is gerecidiveerd en gestorven! 

o DUS: boodschap is dat behandeling maar kan slagen als operatie radicaal is!! → absoluut 

geen haarden van resttumor achterlaten, naast chemo te geven 

 Hoekstenen = chemo en aggresieve chirurgie! 

 

Chirurgie 

 2 zaken belangrijk als men preoperatief vermoedt dat men ovariumCa zal opereren 

o Ovariumcarcinoom = ziekte vh ganse abdomen 
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 DUS ingreep enkel via mediane incisie die evt verlengd moet w van xyphoid naar 

symfyse (figuur 7-26) 

 
 Oppuntstelling en behandeling uitvoeren van ovariumcarcinoom met lage transverse 

incisie (Pfannenstiel) = kunstfout 

 Via ‘bikini-insnede komt je niet aan bovenbuik! 

 ‘Dat is zoals krabben aan u oren op deze manier’ (figuur 7-27) 

 
o Wanneer men vermoedt dat het gaat om vergevorderd ovariumCa  

 Pt speciaal voorbereiden 

 Darmvoorbereiding 

 Volledige informatie over uitgebreidheid vd ingreep 

 Operatie door gynaecologisch oncoloog met ervaring in dit type chirurgie 

 Bij twijfel of men dit soort uitgebreide chirurgie kan doen of als men hoeveelheid 

metastatische tumor beter wil evalueren: eerst diagnostische laparoscopie met biopsie 

uitgevoerd 

 Na openen vh abdomen: eerst ascites- of spoelvocht nemen voor cytologisch 

onderzoek 

 Zeer zorgvuldige inspectie en palpatie vh volledig abdomen 

 Diafragmakoepels, lever, nierloges, milt, porta hepatis, omentum, bursa 

omentalis, dun- en dikdarm, retroperitoneale organen, para-aortale en pelvische 

lymfeklieren en volledige peritoneaal oppervlak 

 Men moet precies weten voor men beslist of operatie kan doorgaan hoeveel 

tumor in iedere regio in bovenbuik aanwezig is 

 Ook aspect (papillair of plaquevormig) vd metastasering en aantal metastasen 

moet geëvalueerd w 

 Stadium I 

o Basisbehandeling = hysterectomie + bilaterale adnexectomie + omentectomie + cytologie 

abdominaal (spoel)vocht en biopsies vh peritoneum 

o Igv weinig of matig gedifferentieerde tumor (graad 2 + 3): para-aortale en pelvische 

lymfadenectomie  

o Door uitgebreide stagering: in 30% vd tumoren die op eerste zicht een Stadium I lijken te 

zijn toch tumor in bovenbuik  

 Dus stagering w stadium III! 
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o Bij jonge ptn die nog zwangerschapswens hebben met goed gedifferentieerd (graad 1) 

invasief unilateraal carcinoom: unilaterale adnexectomie ± omentectomie 

 Als pt later gewenste kinderaantal heeft bereikt: best aangeraden om contralaterale 

ovarium te laten verwijderen 

 Stadium II (pelvis) 

o Steeds operabel omdat ovariumCa zich bijna nooit door peritoneum in retroperitoneale 

organen doorgroeit 

o Vaak 

 Extraperitoneale totale hysterectomie met bilaterale adnexectomie  

 Met resectie vh bekkenperitoneum  

 En indien nodig: rectumresectie met sigmoïd-rectum anastomose 

o Tevens w para- aortale en pelvische lymfadenectomie uitgevoerd en omentectomie 

 Stadium III-IV 

o Als alle tumoren volledig kunnen verwijderd w: prognose verbetert van 10% → 35 – 40% 

overleving!! 

o Bij deze ptn w “debulking of cytoreductieve” chirurgie toegepast: alle zichtbare tumor 

verwijderd ook al weet men dat er nog microscopisch resttumor zal zijn  

 DUS is geen echte R0 resectie! 

 Microscopische resten kunnen vernietigd w door postoperatieve chemotherapie (want 

ovariumCa = relatief chemo-sensitief) 

 Dit soort chirurgie is vaak zeer uitgebreid (6 - 8 uur) met evt vss orgaanresecties 

 Extraperitoneale hysterectomie + BSO + omentectomie 

 Rectumresecties en bekken peritoneum 

 Diafragma resectie evt met pleura 

 Dundarm 

 (milt) 

 operatie duurt vaak 6 – 10 u met mortatliteit van 1 – 2% 

o Bij sommige ptn (bv. stadium IV of zeer uitgebreide stadium III) w beter gestart met 

neo-adjuvante chemotherapie → interval debulking na 3 vd 6 chemotherapie cycli 

o Stadium IV: vaak enkel biopsie 

 

Chemotherapie 

 Ovariumcarcinoom = relatief gevoelig aan chemotherapie 

 Basispreparaat: carboplatinum gecombineerd met paclitaxel (Taxol) 

o Carboplatinum 

 Minder neuro- en nefrotoxiciteit dan cisplatinum  

 En is even effectief 

o Taxol = plantaardig preparaat dat actief is bij het ovariumcarcinoom 

 Geeft geen misselijkheid 

 Maar wel nevenwerkingen 

 Totale alopecie (haarverlies)! 

 Perifere neuropathie! 

 Vrij belangrijke beenmergtoxiciteit  

o Met combinatie Carboplatinum/Taxol: respons in ongeveer 90% vd ptn 

 Adjuvante chemotherapie 

o Stadium I 

 Ifv differentiatiegraad, stadium en algemene toestand 

 Geen adjuvante therapie gegeven  

 Of chemotherapie met carboplatinum  

 Bij meest ongusnitge prognose: ook nog paclitaxel toegevoegd 

 Mucineuze tumoren w niet gegradeerd: krijgen enkel chemo igv infiltratieve groei 

 Lesopmerkingen 

 Graad A: goed gedifferentieerd → geen post-operatieve therapie 

 Graad B: chemotherapie obv carboplatinum (en evt paclitaxel ifv FIGO substadium 

en algemene toestand) 
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 Goed gedifferentieerd 

 Matig/weinig gedifferentieerd 

 Clear cell 

o Stadium II – III: steeds carboplatinum en paclitaxel gegeven 

 Taxol-carboplatinum: 80% respons → meestal 6 kuren 

 Cave 

 TAxol: neutropenie, alopecie, allergie 

 Carboplatinum: beenmergtoxiciteit 

o Stadium IV: angiogenese remmer (VEGF inhibitor/vascular endothelial growth factor 

inhibitor) bevacizumab (Avastin) toegevoegd 

 Voornaamste bijwerkingen  

 Hypertensie  

 Darmperforaties 

 

Follow-up 

 Klinisch onderzoek (gynaecologisch, abdominaal, klierstreken, longen) 

o Eerste 2 jaar: om 3 maand 

o 3e – 5e jaar: om 6 maand 

o Hierna jaarlijks 

 Serum tumor merkers: CA125 (en CEA bij mucineuze tumoren) 

o Kan genomen worden maar heeft geen invloed op overleving 

 Bijkomende onderzoeken gebeuren enkel op indicatie 

 NB: geen vaginale cytologie! 

o Kans dat je meta ziet op vaginale cytologie is klein! 

 

Kiemceltumoren 

 

Inleiding 

 Komt voor op jonge leeftijd 

 30% vd maligne en benigne neoplastische ovariumtumoren zijn kiemceltumoren 

o Veruit meest frequente vorm (95%): mature (goedaardige) teratomen = dermoid cystes 

= ‘wondergezwel’ 

 Sebum 

 Haar 

 Kraakbeen 

 3% vd maligne ovariële tumoren zijn kiemceltumoren (zie figuur 7-1) 

 Maligne kiemceltumoren belangrijk omdat  

o Voorkomen bij zeer jonge ptn (2/3 vd maligne ovariumtumoren < 20 jaar) 

o Zeer gevoelig voor chemotherapie  

o Meestal unilateraal (behalve ‘dysgerminoom’) 

 10 – 15% bilateraal 

 Daarom kan bijna steeds fertiliteit gespaard w bij deze maligne tumoren 

 Meestal asymptomatisch 

 Diagnose/behandeling 

o Unilaterale salpingo-oophorectomie (USO) → vriescoupe 

o Meest gebruikte chemotherapie schema: BEP (Bleomycine-Etoposide- cisPlatinum) 

 Voorbeelden 

o Figuur 7-28: teratoom met tand en kraakbeen 
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o Figuur 7-29: teratoom met tand in 

 
 

Dysgerminoom 

 Voorkomen 

o 50% vd maligne kiemceltumoren 

o 80% komt voor < 30 jaar 

o 15% bilateraal in stadium I 

 Presentatie 

o 65% stadium Ia 

o Vaak lymfeklier metastasering 

 Extreem chemosensitief (en ook radiosensitief) 

 Labo-afwijkingen 

o Soms lichte hCG stijging 

o Vaak LDH stijging 

o Soms chromosomale afwijkingen 

 Therapie 

o Unilaterale adnexectomie 

 Door extreme gevoeligheid voor chemotherapie: bijna steeds voldoende 

 Zelfs in vergevorderde stadia meestal niet noodzakelijk beide ovaria te verwijderen 

o Zelfs bij resttumor postoperatief: overleving nog bijna 100% 

 Debulking chirurgie of diagnostische lymfadenectomie NIET noodzakelijk 

 Overleving 

o Stadium I: 100% 

o Stadium II – IV: 80% 

 

Endodermaal sinus tumor (yolk sac tumor = dooierzaktumor) 

 20% vd maligne kiemceltumoren 

 Bijna altijd unilateraal 

 Gemiddelde leeftijd 20 jaar 

 Typische tumor merker: α-foetoproteine 

o Dus hieraan denken als α-foetoproteine gestegen is bij niet-zwangere vrouw 

 Prognose 

o Voor komst van chemotherapie: zeer slechte prognose 

o Nu 75% overleving 

 Behandeling: USO + chemo 

 

Embryonaal carcioom: zeer zeldzaam 

 

Niet-gestationeel choriocarcinoom: zeer zeldzaam 

 

Teratomen 

 Mature (benigne) teratomen = dermoid cystes 

o Voorkomen 

 Zeer frequent (bijna 30% vd neoplastische ovariumtumoren) 

 2/3 vd tumoren < 15 jaar 

 Zeldzaam postmenopauzaal 

o Tumoren kunnen allerlei inclusies bevatten 
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 Vnl van ectodermale oorsprong: tanden, haar, talg, … 

 Maar ook mesodermale en endodermale weefsels kunnen aanwezig zijn 

 Worden zelden zeer groot 

o Benigne 

o Meestal preoperatieve diagnose mogelijk (aanwezigheid verkalkingen en/of vet!) obv  

 CT 

 MR  

 Echografie (akoestische schaduw) 

o Kunnen dan laparoscopisch verwijderd w: liefst met behoud vh ovarieel kapsel 

 Immature teratomen 

o Voorkomen 

 20% vd maligne kiemceltumoren 

 Gemiddelde leeftijd < 20 j 

 Bijna steeds unilateraal 

o Histologische gradering  

 Hangt af vd differentie vh gliaal weefsel 

 Belangrijk voor diagnose 

o Zeer gevoelig voor chemotherapie 

o Therapie: meestal unilaterale adnexectomie en chemotherapie 

o Nu uitstekende prognose 

 Monodermale teratomen 

o Meestal struma of carcinoid tumor 

o Meestal benigne 

o Algemene klachten kunnen ontstaan door endocriene storing (bv. hyperthyroidie) 

 

Gemengde kiemceltumoren 

 

Sex cord/Gonadale stromale tumoren 

 

Inleiding 

 6% vd benigne en maligne neoplastische ovarium tumoren 

 Bestaan uit één of combinatie van volgende cellen 

o Granulosa cellen 

o Sertoli cellen 

o Leydig cellen 

o Theca cellen 

o Fibroblasten 

 

Granulosa stromale tumoren 

 Granulosaceltumor  

o Meestal postmenopauzaal (alle leeftijden zijn wel mogelijk) 

o Meestal oestrogeen producerend  

 Abnormaal bloedverlies 

 Hogere oestrogeen zonder progestageen → endometriumhyperplasie of -carcinoom 

 Pubertas praecox  

o Merker: AMH (Anti Mullerian Hormone) 

o Meestal stadium I 

o Minstens lage graad maligne 

 Zeer late recidieven zijn mogelijk 

 Levenslange follow-up 

o Behandeling: stagering + totale hysterectomie + bilaterale adnexectomie 

o Is zeer radio- en chemo- en hormoon sensitief 

o Goede prognose (80%) 

 Thecoma-Fibroma groep 

o Thecoma 
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 Multinodulaire tumor 

 Postmenopauzaal 

 Benigne 

 Kan hormonaal actief zijn 

o Fibroma 

 Vrij frequent 

 Gemiddeld op 48 jaar 

 Zeer zelden maligne 

 Indien > 10 cm: vrij vaak geassocieerd met ascites en/of pleuravocht (Meigs 

Syndroom) 

 Vocht en tumor zijn niet maligne!  

 DD: ovariumcarcinoom! 

 

Sertoli-stromale tumoren 

 50% androgeen effect met hirsutisme 

 In feite Sertoli cel tumoren met Leydig cellen als stromale component 

o Histologie: ‘mimicking’ architectuur vd testis (figuur 7-30) 

 
 Prognose 

o Goed en matig gedifferentieerde Sertoli cel tumoren: goede prognose 

o Weinig gedifferentieerde of retiforme varianten: krijgen best postoperatieve 

chemotherapie 
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H8: Vulvaire pathologie 

 

Gynatresie/stenose hymen/hematocolpos 

 

Verzamelnaam "gynatresie" = toestanden die gepaard gaan met afsluiting vd genitale tractus 

 Op eender welk niveau 

 Deze occlusie kan verworven of congenitaal zijn 

 

Indeling gynatresie 

 Congenitaal thv 

o Hymen  

o Cervix 

o Vagina  

 Verworven: vnl thv cervix tgv 

o Seniele genitale atrofie 

o Maligne aandoeningen 

o Radiotherapie/cauterisatie 

o Heelkundige ingrepen 

 

Vd congenitale vormen van gynatresie: stenose vh hymen meest frequent voorkomend 

 Meestal w diagnose pas gesteld na menarche 

 Symptomen: te wijten aan opstapeling van menstrueel bloed → ter gelegenheid vd 

menstruatie ontstaan 

o Onderbuikspijn die bij elke cyclus meer uitgesproken w 

o Als zeer veel bloed is opgestapeld: cavum uteri kan uitgezet raken → palpabele massa id 

onderbuik 

 Op dit moment kan distentie vd blaas tgv urineretentie ontstaan 

 Gevolgen 

o Cyclisch optreden van onderbuikspijn 

o Zeer aanzienlijke hoeveelheid bloed w opgestapeld waardoor 

 Distentie vd bagina (hematocolpos) 

 Id daarna volgende perioden distentie van 

 Cervix 

 Cavum uteri (hematometra)  

 Ten slotte zelfs tubae (hematosalpinx) 

 Behandeling: incisie of excisie vh hymen en trage evacuatie vh bloed onder strikt aseptische 

omstandigheden 

 

Hematoom vd vulva 

 

Oorzaken 

 Traumatisch 

 Heelkunde: "herstel" operaties 

 Episiotomie 

 Ruptuur perineum 

 

Symptomen 

 Uitgesproken pijn 

o Ernst afhankelijk van hoeveelheid opgestapeld bloed 

 Soms reflexmatige inhibitie van mictie en/of defecatie 

 

Behandeling 

 Klein haematoom: resorbeert spontaan 

 Grote bloedcollectie: extirperen 
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Bartholincyste/abces 

Zie gynaecologische infecties 

 

Niet-neoplastische vulvaire afwijkingen 

 

Algemeen: niet-neoplastische vulvaire afwijkingen 

 

Oudere benamingen zoals vulvaire dystrophieën en krauroris vulvae: niet meer gebruikt 

 

Voorkomen 

 Vnl post-menopauzaal 

 2 vormen 

o Leukoplakie: hyperkeratose  

 Wit verheven letseltje 

 Cave (pre)maligniteit (biopsie) 

o LSA (lichen sclerosus et atrophicus) 

 Huidziekte die vooral voorkomt thv vulva en peri-anaal 

 W gekenmerkt door verschrompeling, verdroging en “lichenificatie” vd huid: 

combinatie van wit + bleek w vd huid + atrofie 

 Atrofie vd labia en fusie 

 Scleroserend: bindweefsel ontwikkelt 

 Risico op ontwikkeling van Ca vh plaveiselepitheel vd vulva is hoger dan normaal → 

jaarlijkse grondige inspectie vd vulva aangeraden 

 Beiden: met of zonder VIN = vulvaire intra-epitheliale neoplasie (zie onder) 

 Etiologie: 2 zaken 

o 1/3 HPV 

 Veel langer geleden infectie dan bij cervixCa 

 Itt bij cervixCa: dit is dus niet enige etiologische factor 

o LSA = immunologische reactie vlak onder huid op ongekende prikkel 

  

Symptomen 

 JEUK!!! 

o Gevolg: krabletsels → secundaire infecties 

o Opmerking: vss kankers (en premaligne letsels) hebben ander typisch symptoom 

 CervixCa: postcoïtaal bloedverlies 

 BaarmoederCa: postmenopauzaal bloedverlies 

 VulvaCa: jeuk! 

 Dyspareunie 

 Dysurie 

 

Diagnose 

 Biopsie 

o Dysplastische cellen zitten niet zo vaak in uitstrijkje als bij cervix dus biopsie echt nodig! 

o DD 

 Infecties 

 VIN 

 Allergische reactie: vrij frequent op condoom, zeep, wasproduct, parfum, vochtige 

doekjes, … 

 Vulvair uitdrogingseczeem met chronische irritatie en chronische krabben 

 Zeer frequent 

 Veroorzaakt door vaak wassen, zeep, parfums, … 

 Therapie 

 Zeep vermijden 

 Niet-uitdrogende zeep bv. Balneum Hermal badolie 
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 Hydraterende crème (bv. Cetaphil Restoraderm) of hydraterende emulsie 

(Galderma) 

 Vulvoscopie (azijnzuur) 

o Veel minder nuttig dan bij cervix want is hyperkeratotisch!: vaatveranderingen, … zie je 

veel minder goed want overdekt met dikke laag epitheel 

 Diagnose LSA 

o Macroscopisch beeld 

 Huid = dun en wit-bleek 

 Pigmentatie en haargroei zijn verdwenen 

 Atrofie vd labia: introitus vaginae vernauwd 

 Figuur 8-1: LSA met krabletsels 

 
 Figuur 8-2: labia veranderen, verdwijnen bijna 

 
 Als dit verder evolueert: vagina w wat onzichtbaar, betrekkingen onmogelijk 

 Figuur 8-3: volledige lichenificatie 

 
o Klachten/symptomen: jeuk, dyspareunie en dysurie 

o Vulvoscopie met colposcoop met gerichte bioptie 

 

Behandeling 

 LSA 

o Corticoïd continue therapie (lokaal): sterke corticoïd crème 

 Lijkt tegenstrijdig: pt heeft al atrofie en toch moet je CS gebruiken 

 Maar werkt want is lokale auto-immuunreactie → dit moet je verminderen! 

 Effecten 

 Verlaagt incidentie van vulvaCa! 

 Meest efficiënt tegen (vaak ondraaglijke) jeuk 
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 Best sterk lokaal corticoïd (crème) continu geven: dagelijks  

 Bv. betamethasone of clobetasol  

 Erna middelmatig sterk corticoïd bv. Betnelan  

o Testosterone 2% in bv. Beeler Basis of Cold Cream: minder effectief → niet meer aangeraden 

o Oestrogenencrème (of ovules) 

 Oestradiol crème, Aacefemine vaginale crème (of ovules) vb 2x/w  1x/w 

 W ook niet meer aangeraden 

 Leukoplakie: zwakkere corticoïd crèmes (bv. Locoid®, Advantan®) 

 

Andere dermatosen (zie cursus Dermatologie) 

 Psoriasis 

 Lichen planus 

 … 

 

Condylomata accuminata 

 Wat? 

o Wratten thv vulva, vagina, perineum, anaal, cervicaal 

o Meestal veroorzaakt door HPV types 6 en 11 

 Overdracht 

o Venerische ziekte 

o Incubatietijd zeer variabel: 3 – 6 mnd 

 Symptomen 

o Geen, behalve wratjes (figuur 8-4) 

 
o Soms donkere huidverkleuring 

 Als je cytologie zou doen 

o Cfr. cervix: dyskaryose + koilocytose (opgeblazen lege cellen) 

 Voorkomen 

o Zeer frequent  

 > 5% vd vrouwelijke populatie is HPV+ 

 > 70% vd seksueel actieve bevolking komt tijdens leven in contact met HPV 

o Vnl ± 20 – 50 j  

 Cave immuunsuppressie: ptn met verlaagde immunologische weerstand (bv. AIDS, 

niertransplantatie) krijgen zeer uitgebreide praktisch onbehandelbare condylomata 

 Diagnose 

o Klinisch (evt colposcopie) 

o Bij twijfel of persisterende letsels: biopsie om VIN of microinvasief Ca uit te sluiten 

 Maar niet altijd: anders gewoon lokaal behandelen 

 DD 

o Verruceus Ca 

o VIN 

o Leukoplakie 

 Therapie 

o Aandachtspunten 

 Zeer gemakkelijk recidief 

 Behandel ook man 

o Beperkte letsels 
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 Wartec (podophyllinetoxine) = lokale etsende stof 

 Lokaal 2x/d gedurende 3 d 

 Evt te herhalen na 1 w 

 Niet toedienen tijdens zwangerschap! 

 Aldara (Imiquimod)  

 Is immunomodulator die ook etsend is (maar minder etsend dan podophylline) → 

lokale vernietiging virus en verwijdering wrat 

 Niet gebruikt bij cervixCa want werkt enkel getest op huid (niet op mucosa) 

 Lokaal 3x/w gedurende maximaal 16w 

o Uitgebreid: destructie 

 Laservaporisatie 

 Electrocoagulatie en/of resectie 

 

Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) 

 VulvaCa w dikwijls voorafgegaan door VIN 

o VIN w beschouwd als precancereus letsels met verhoogd risico op ontwikkelen van 

vulvaCa  

o Cfr. CIN (cervicale intraepitheliale neoplasie): premaligne voor cervixCa 

 Voorkomen 

o Vaak bij vrij jonge vrouwen (30 – 50 j) + HPV infectie (nu of vroeger)! 

 Gaat gemakkelijk 20 – 30 jaar duren voordat VIN ontwikkelt (dus pas later dan bij 

CIN)  

 Stel VIN op 30 jaar: wat wil dit zeggen? 

 Ofwel pt heel vroeg ‘begonnen’ 

 Ofwel heel agressieve vorm 

o Letsel komt vaak multifocaal voor 

 Daarom steeds belangrijk bij diagnose van VIN of vulvaCa om multipele biopsies te 

nemen onder colposcopische controle vd ganse vulvaire en anale regio 

 VIN classificatie 

o Geen VIN 1, 2, 3 meer  

 VIN 1 = meestal HPV infectie → spontane regressie binnen 6 – 18 mnd 

o 3 types onderscheiden 

 Gewone type VIN  

 Wratachtig, basaloid of gemengd 

 HPV geassocieerd 

 W meer en meer gediagnosticeerd 

 Ook bij jongere pt: dan zijn letsels veroorzaakt door oncogene HPV types  

 Multifocaal (want is infectie) 

 Gedifferentieerde type VIN 

 Niet HPV-geassocieerd 

 Oud 

 Id buurt van Lichen Slerosus et Atroficus (LSA) of carcinoom 

 Groeit dieper in en sneller dan gewone type VIN 

 Onclassifeerbaar type VIN  

 Past niet bij 2 gewone types 

 Bv. Pagetoide VIN 

o VIN kan (net zoals CIN) reversibel 

 Vnl igv gewone type 

 Diagnose 

o Kliniek 

 Triade vd 3 P’s 

 Parakeratose  

 Papulaevorming 

 Pigmentveranderingen 

 Symptoom: JEUK! 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

125 | P a g i n a  
 

 Figuur 8-5: CIN 

 
 Als je dit ziet: biopsie nodig! 

 Dit was gedifferentieerde VIN obv LSA 

o Biopsie na colposcopie (vulvoscopie) 

 Onderzoek ook anus, vagina, cervix, … 

 Neem steeds cytologie vd cervix: 25 – 30% vd VIN is geaasociëerd met CIN! 

o DD 

 Lichen sclerosis et atroficus 

 Invasieve letsels 

 Infecties 

 Condylomata  

 Soms heel moeilijk van elkaar te onderscheiden  

 Figuur 8-6: niet te differentiëren → biopsie nodig 

 
 Therapie 

o Laservaporisatie en/of excisie van letsels (vooral in behaarde huid) 

o Bij zéér uitgebreide letsels: skinning vulvectomie (epidermis en dermis w weggenomen) 

 

Squameus vulvacarcinoom 

 

Voorkomen 

 Vrij zeldzaam 

o ± 3% vd gynaecologische maligne tumoren 

o Ongeveer 150/j in BE 

 Meestal op oudere leeftijd 

o ! behalve HPV geassocieerde vulvaCa: komen voor op jongere leeftijd (40 – 50 j) 

 Cave vaak multifocaliteit: vnl HPV geassocieerde 

 20% CIN (of invasief cervixCa!) 

 

Types 

 95% squameus celcarcinoom (< plaveiselcel) 

o Figuur 8-7: spinocellulair vulvacarcinoom 
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 Is ontstaan obv gedifferentieerde VIN: labia major praktisch volledig weg, labia minor 

is ‘iets gek’ geworden 

 Dit is dus Ca dat is ontstaan bij oudere vrouw obv lichen 

o Figuur 8-8: zou ook basocellulair Ca kunnen zijn maar is spino 

 
 Zeldzame vormen 

o Melanoom 

o Ziekte van Paget (Morbus Paget cfr. borst) (figuur 8-9) 

 
 Gaat meestal bestraald w en niet gereseceerd 

o Basocellulair carcinoom (figuur 8-10) 

 
o Bartholinadenocarcinoom (squameus of adenoCa) 

o Sarcoom 

o Meta 

o Lipoom (figuur 8-11) = geen type maar DD, is goedaardig 

 
o … 
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Squameus carcinoom 

 

Symptomen 

 Jeuk 

 Tumor met pijn of geur (slechtruikend verlies) 

 … 

 

Diagnose 

 Presentatie 

o Invasief Ca doet zich meestal voor als ulcus 

 Chronisch ulcus thv vulva moet dus steeds gebiopsieerd w!! 

o Vaak geeft pt aan dat ze sinds jaren jeuk heeft of irritatie vulvair 

 BIOPSIE! 

 Colposcopie/vulvoscopie 

 

Metastasering en evolutie 

 Zeer lang lokaal! 

o Met uitbreiding naar omliggende organen: urethra, anus, vagina, blaas en rectum 

o Zoals cervixCa 

 Vanaf 1 mm infiltratie: metastasen naar inguinale klieren (Héél belangrijk dat het inguinale 

klieren zijn!!!) vrij frequent 

o Bv. 1 – 3 mm infiltratie reeds 12% meta’s! 

o Itt cervixCa: daar pas bij 3 mm infiltratie 

 … 

 

Stadia: FIGO-classificatie van vulvaCa 2009 (chirurgische stadiëring) 

 Stadium I 

o Tumor beperkt tot vulva en/of perineum 

o Geen lymfkliermetastasen 

o Stadium IA 

 Grootste diameter vh letsel ≤ 2 cm 

 En stromale invasiediepte ≤ 1 mm 

 Gemeten vanaf epitheliale stromale junctie vd dichtstbij gelegen huidpapil 

o Stadium IB 

 Grootste diameter vh letsel > 2 cm 

 Of stromale invasiediepte > 1 mm 

 Stadium II 

o Tumor van gelijk welke grootte met invasie vd omliggende perineale structuren 

 Onderste 1/3 urethra 

 Onderste 1/3 vagina 

 Anus 

o Geen lymfkliermetastasen 

 Stadium III  

o Tumor van gelijk welke grootte met/zonder invasie vd omliggende perineale structuren 

 Onderste 1/3 urethra 

 Onderste 1/3 vagina 

 Anus 

o Met inguino-femorale lymfkliermetastasen 

o Stadium IIIA  

 1 lymfekliermetastase (≥ 5 mm) 

 Of 1 – 2 lymfekliermetastasen (< 5 mm) 

o Stadium IIIB  

 1 – 2 lymfekliermetastasen (≥ 5 mm) 

 Of met ≥ 3 lymfekliermetastasen (< 5 mm)  

o Stadium IIIC: lymfekliermetastasen met extracapsulaire groei 
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 Stadium IV 

o Tumor van gelijk welke grootte met invasie vd omliggende perineale structuren 

 Bovenste 2/3 urethra 

 Bovenste 2/3 vagina 

o Of metastasen op afstand 

o Stadium IVA tumor  

 Invadeert bovenste 2/3e vd urethra en/of vagina, blaasmucosa, rectum mucosa 

 Of is gefixeerd tot bot vh bekken 

 Of gefixeerde of geulcereerde inguino-femorale lymfeklieren  

o Stadium IVB: alle metastasen op afstand 

 Inclusief lymfeklieren in bekken 

 

Therapie: CHIRURGIE 

 Stadium Ia: brede resectie/excisie 

 Stadium Ib: unifocale letsels < 4 cm en > 1 mm infiltratie  

o Latereraal: hemivulvectomie + unilaterale sentinel  

 Hemivulvectomie (figuur 8-12: incisielijnen bij unilaterale tumor vd vulva) 

 
 W niet meer gedaan 

 Nu gewoon brede excisie met vrije snijranden 8 mm 

 Sentinel = inspuiten van blauwe kleurstof en Tccolloid om 1e klier te identificeren  

 Figuur 8-13: verloop sentinelprocedure 

    

   
 Belangrijk want verwijderen inguinofemorale klieren geeft hogere morbiditeit dan 

bv. axillaire lymfadenectomie 

 Igv sentinel positief: ipsilaterale en contralaterale inguinofemorale lymfadenectomie 

(sentinel = schilwachtklier) 

o Commissura posterior/clitoris < 1 cm van middellijn 
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 Hemivulvectomie (figuur 8-14: incisielijnen bij tumor thv anterior/middellijnregio) 

 
 Ook niet meer gedaan 

 Nu brede excisie met vrije snijranden 8 mm 

 + klieren 

 Bilaterale lymfadenectomie  

 Of sentinel 

o NB: < 1 mm infiltratie: géén lymfadenectomie of sentinel 

 Stadium I met letsels > 4 cm of multifocaal of stadium III 

o Totale vulvectomie (uni- of bilateraal) 

o + (meestal) bilateraal inguinofemorale lymfadenectomie (lymfekliertoilet) 

 Stadium II 

o Meestal resectie omliggende organen  

o + totale vulvectomie  

o + bilaterale inguino-femorale resectie 

o Figuur 8-15: stadium II tumor 

 
o Figuur 8-16: verruceus Ca 

 
o Figuur 8-17: en bloc vulvectomie = oude incisie die vroeger gedaan werd → nu w dit in 2 

stukken gedaan 
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o Figuur 8-18: anatomie 

 
o Figuur 8-19: reconstructies 

  
 R: flap vanuit achterdij genomen en gedraaid 

 Stadium IV 

o RT met gelijktijdige chemotherapie (wekelijks cisplatinum) = radiochemotherapie 

o Evt gevolgd door chirurgie als algemene toestand vd pt het toelaat 

 Niet-operatieve therapie 

o Adjuvante behandeling bij ≥ 2 positieve inguinale lymfeklieren 

 RT met concommitante wekelijkse cisplatinum op liezen 

o Recidief: RT + palliatie 

 

Prognose 

 Stadiering is belangrijkste prognostische factor (dus prognose is afhankelijk vh stadium) 

 Voorkomen vd verschillende stadia en 5-jaarsoverleving 

 Voorkomen 5-jaarsoverleving 

I 50% 75% 

II 33% 65% 

III 15% 50% 

IV 2% 5% 

Totaal  65% 

 

Andere maligne vulvaire tumoren (zz) 

 Melanoma vulvae (zz) 

o Behandeling zoals melanomen op andere lokalisaties: brede excisie met meestal sentinel 

o Geen adjuvante behandeling 

 Vulvaire Paget (Morbus Paget) 
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o Voorkomen 

 Intra-epidermaal adenocarcinoom in 40% vd gevallen 

 In 30% onderliggend Ca (adnexieel, anorectaal, …)  

 30% metastasering (borst, GI Ca) 

o Presentatie 

 Rood, eczematoïd, jeukend 

 Meestal multifocaal 

o Cave onderliggende (zweetklieren) tumor of meta < borst, GIS, … 

o Igv geen meta van ander carcinoom (dus afkomstig van elders) 

 Vulvectomie: breed, maar niet diep! 

 Of vulvaire RT 

 Basocellulair carcinoom: brede excisie 

 Carcinoom vd Bartholinklier 

o Spinocellulair of adenocarcinoom 

o zeer zz 
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H9: Vagina 

 

Goedaardige vaginale letsels 

 Condylomen: wratten, frequent 

 Fibromen/leiomyomen: zeer zz 

 Cysten 

o Soms inclusiecysten 

o Soms Gartner cysten = aangeboren cyste van Mulleriaanse oorsprong 

 Endometriose 

o Thv … en ovarium (endometriomen): kan klachten geven bij maandstonden (dyspareunie, 

dysmenorree) door neerzetten micro-wondjes 

o Kan uitzonderlijk dus ook thv vagina → vaginale endometriose 

 Adenosis = ectopisch voorkomen van cilindrisch epitheel thv vd vagina 

o Transformatiezone vd cervix = gevoelig → HPV kan zich hier gemakkelijk afzetten 

o Af en toe plaveiselepitheel vd vagina veranderd in klierepitheel = adenosis  

 Hierdoor: makkelijker inflammatie en premaligne afwijkingen 

 Zou vaker zijn bij dochter als moeder tijdens ZS DES nam 

 DES = oestrogeen dat vroeger werd gebruikt om miskramen te voorkomen 

 Hogere kans op  

 Congenitale afwijkingen  

 Maar ook op vaginaCa door ontwikkeling adenoCa in adenosis (vnl klaarcellige 

Ca) 

 

Kwaadaardige vaginale letsels: vaginacarcinoom 

 Algemeen 

o Zéér zeldzaam: ong 25/j in BE 

o Meestal plaatepitheelcarconoom (plaveiselcelcarcinoom) 

o Per definitie enkel in vagina  

 Dus igv cervix betrokken: is niet meer vaginaCa maar cervixCa (is véél frequenter) 

 Stagering is zoals deze vh cervixCa 

 Voorkomen 

o Gemiddelde leeftijd: 65 j 

 Komt later: hoe dikker epitheel, hoe langer het duurt voordat het ontstaat 

o Risicofactoren 

 Pessarium 

 Geeft chronische irritatie 

 Igv HPV van vroeger nog aanwezig: in chronisch wondje gaat zich gemakkelijk 

vaginaCa ontwikkelen 

 HPV 

o Multifocaal 

 Symptomen (cfr. cervixCa) 

o Weinig 

o Bloedverlies 

o …  

 Diagnose 

o Biopsie 

o Vaginoscopie 

o Cytologie 

 Metastasering en therapie 

o Vaginacarcinoom thv bovenste 2/3 vd vagina heeft symptomen van en w behandeld als 

cervixCa 

o Vaginacarcinoom thv onderste 1/3 vd vagina heeft symptomen van en w behandeld als 

het vulvaCa (doch vaker radiotherapeutisch) 

 Figuur 9-1: DD vaginacarcinoom (illustratief: het is geen vaginaCa als het uitbreiding heeft naar 

cervix) 
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o Figuur 9-1a 

 
 Boven: cervixCa want niet beperkt tot vagina maar ook letsel thv cervix 

 Midden: chorionepithelioma 

 Onder: hypernefroma 

o Figuur 9-1b 

 
 Boven: vaginaal plaveiselcelcarcinoom  

 Midden: melanoom 

 Onder: sarcoom 
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H10: Trofoblastische aandoeningen 

 

Inleiding 

 Ontstaan na zwangerschap (abortus, extra-uteriene zws (EUG), of voldragen zws) 

o Wel zeldzaam 

o Tumor ontstaat in trofoblast → hoge hCG productie 

 Trofoblastische placentaire tumoren: vss groepen tumoren ingedeeld volgens histologisch 

type 

o Mola hydatidosa: compleet, partiëel of invasief 

o Placental site trofoblast tumor  

o Choriocarcinoom 

 Ontstaan uit foetale chorion  

 Al deze tumoren produceren hCG 

o hCG: zeer betrouwbaar als tumormerker → vaak niet noodzakelijk om histologische 

maligne diagnose te hebben om behandeling te starten!! 

 Prognose 

o Voor chemotherapie bestond: maligne trofoblast ziekten zéér slechte prognose 

o Nu: overleving 98% dankzij chemotherapie 

 Belangrijkste stoffen: methotrexaat, actinomycine D, etoposide, paclitaxel, 

cyclofosfamide en cisplatinum 

 

Mola hydatidiformis (goedaardig) 

 Incidentie 

o 1/2.000 zwangerschappen (niet zo frequent) 

o Frequenter in Azië (waarom weten we niet) (ook wel frequenter in Afrika en Amerika) 

o Frequenter op jongere en latere leeftijd 

 Definitie 

o Abnormale ontwikkeling vh placentair weefsel met druivenachtige ontwikkeling vd villi en 

afwezigheid van embryo bij complete mola 

 Hyperplasie en dysplasie vd trofoblast 

 Villi: oedemateus en avasculair 

o (mola = latijn voor massa; hydatidosa is Grieks voor druppel water: als druiventros) 

 Ptn worden ontdekt door feit dat uterus veel groter is dan verwacht → uterus voelt aan 

als grote weke massa 

o Figuur 10-1: mola 
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 Figuur 10-2: vss beeldjes van mola en gevolgen ervan 

 
 Links boven: typisch druiventrospatroon 

 Rechts boven: echo: druiventros zichtbaar (allemaal kleine blaasjes) 

 Links onder: uterus vol vocht 

 Rechts onder: tecomen door hevige stimulatie van hCG 

 Onderscheid 

o Volledige mola (mola hydatidiformis)  

 Androgene oorsprong: expulsie vrouwelijke pronucleus en endoreduplicatie van 

vaderlijke chromosomen of dispermie 

 Meestal 46XX, soms 46XY (beide volledig paterneel) 

 Dus vermoedelijk heriditaire  

 Wss veroorzaakt door vader 

o Partiële mola = focale trofoblasthyperplasie met deels normale villi 

 Hydroptische ontaarding van deel vd placenta doch met aanwezigheid van foetus 

(foetale structuren) 

 Gaat frequenter gepaard met triploïdie of trisomie: triploid 69 XXX of 69 XXY 

 Minder vaak maligne ontaarding dan complete mola 

 Prognose: 10 – 15% vd complete mola w gevolgd door maligne trofoblastziekte 

o Maar maligne ontaarding zou groter zijn: ong 20%! 

 Symptomen en tekens  

o Bloeding in eerste helft vd zwangerschap (100%) 

 Dus vaginaal bloedverlies = frequentste klacht 

o Abnormale volumetoename vd baarmoeder (50%) 

o Hyperemesis gravidarum 

o Positieve dyscongruentie 

o Meestal spontane abortus met uitstoten van blaasjes 

o Uitgesproken hyperemesis en pre-eclampsie in eerste helft vd zwangerschap = suggestief 

voor mola-zwangerschap 

o Adnexiële massa's 

 Theca luteïnecysten vd ovaria: tgv sterke hCG- stimulatie (functionele gezwellen) 

o Abnormale hoge titer van hCG (vooral na 12 weken) 

o Hyperthyreoidie (thyroid storm) 

 Diagnose 

o Echografie 

o hCG vaak > 100.000 IU/L 

 Daarom: wekelijks hCG nagaan 

 Behandeling = evacuatie van zodra diagnose is gesteld: dmv evacuerende zuigcurettage 

 Verwikkelingen 

o Bloedingen 

o Maligne trofoblastziekte 

 Risicofactoren voor maligne trofoblastziekte (voor maligne ontaarding dus) 
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 β-hCG > 100.000 IU/L (dus hoog hCG voor zuigcurretage) 

 Theca luteïnecysten > 6 cm 

 Leeftijd > 40 jaar 

 Uterus groter dan 8 weken zwangerschap 

 Na behandeling 

o hCG Follow-up 

 Wekelijks β-HCG tot men 2 normale waarden heeft 

 Moet volledig 0 zijn!  

 0,2 is onvoldoende want als er iets blijft zitten, komt het terug! 

 Verdere follow-up afhankelijk van hCG binnen 8 weken na zuigcurretage 

 Normaal hCG binnen 8 weken na zuigcurettage 

 Eenmaal per maand β-HCG gedurende 6 maand 

 Erna mag patiënte zwanger worden 

 Geen normaal hCG binnen 8 weken na zuigcurettage en hierna normalisatie van 

hCG 

 Eenmaal per maand gedurende eerste jaar 

 Nadien iedere 3 maand voor 2e jaar 

 Erna mag patiënte zwanger worden 

o Orale contraceptie 

 Goede anticonceptie: zéér belangrijk omdat anders hCG follow-up geheel onmogelijk 

w!! 

 Anderzijds zou orale contraceptie zolang hCG nog gestegen is kans op ontaarding 

iets kunnen verhogen 

 Orale contraceptie w in ieder geval gegeven van zodra ß-hCG negatief is 

o Repeat curettage I 

 Gecontraïndiceerd in de meeste gevallen  

 Wel geïndiceerd bij  

 Onvolledige eerste curettage  

 Of laag (< 5.000 IU/L) hCG 

 

Placental-site trofoblast tumor 

 Zeldzame tumor  

 Kan voorkomen na normale à terme zwangerschap 

 hCG is relatief laag  

 Tumor is minder chemosensitief dan andere maligne trofoblastziekten 

 Behandeling 

o Hysterectomie  

o Chemotherapie 

 

Maligne trofoblastziekten (bv. Choriocarcinoma) 

 Voorkomen 

o Komt voor na  

 Voornamelijk na mola hydatidosa 

 Extra-uteriene zwangerschap  

 A terme zwangerschap 

 Af en toe komt ziekte voor jaren na zws 

o Zeldzaam (60/jaar in België) 

 Diagnose: gesteld als β-hCG niet normaal daalt 

 Symptomen 

o Gynaecologisch: vaginaal bloedverlies 

o Niet-gynaecologisch: tgv metastasen 

 Long 

 Hersenen 

 Lever 

 Prognose 
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o Vroeger zeer slechte prognose 

o Nu: 98% overleving dankzij chemotherapie! 

 Behandeling 

o Chemotherapie 

 Indicaties voor chemotherapie 

 Serum β-hCG verdubbelt of blijft op plateau (3 weken, > 100 IU/L) 

 Histologische diagnose van choriocarcinoom 

 (Verdenking op) metastasen 

 Voornaamste product: methotrexaat 

o RT en chirurgie worden heel zz gebruikt 

 Contraceptie 

o Starten van zodra β-hCG negatief is  

o Verdergaan gedurende 2 jaar 
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H11: Mamma-afwijkingen 

 

Doelstellingen 

 Basis voor diagnose en behandeling goedaardige en kwaadaardige borstpathologie 

 Mogelijkheid om geleerde toe te passen op concrete casussen (interactieve klinische les) 

 

Inleiding 

 

Algemeen 

 Mamma-afwijkingen w ingedeeld in goed- en kwaadaardige aandoeningen 

 Sommige goedaardige aandoeningen (die wat gepaard gaan met cellulaire proliferatie) 

verhogen kans om later borstkanker te ontwikkelen  

o Zoals bij baarmoederhalskanker: bij borstkanker lineair model voor ontwikkeling van  

 Ductale hyperplasie zonder atypie 

 Atypische ductale hyperplasie 

 Ductaal carcinoma in situ  

 Invasieve borstkanker 

o Ook al is borstkanker mogelijk zonder enig voorstadium (!) 

 Borstcarcinoom = meest frequente maligne tumor bij vrouw 

o 1/10 Belgische vrouwen < 80 j! 

o Regelmatige (om 2 j) screeningsmammografie bij vrouwen 50 – 69 jaar met normaal 

borstkankerrisico verlaagt sterfte door borstkanker 

o Id meeste Europese landen consulteren vrouwen hun huisarts bij klachten → pt naar 

chirurg of gynaecoloog verwezen voor verder onderzoek en therapie 

 Kennis vd goedaardige en kwaadaardige aandoeningen vd borst is noodzakelijk voor 

iedere huisarts, chirurg en gynaecoloog 

 

Anatomie 

 

Mammae  

 Ontstaan en ligging 

o Ontstaan als appendices vd huid ih beloop vd melklijsten 

 Strekken zich beiderzijds uit van oksel tot lies 

 Bij mens komen er 2 tot ontwikkeling 

o Mamma ligt op grote borstspier (m. pectoralis major) tss 2e – 6e rib 

o ‘Tail of Spence’ = uitloper vd borst naar axilla toe  

 Ontwikkelde borst = gemodificeerde zweetklier: vertakte structuur van melkgangen (figuur 

11-1) 

 
o Opgebouwd uit 12 – 20 lobuli  

 Radiair gerangschikt 

 Die elk eigen afvoergang/melkgang hebben: uitmondend id tepel 

o Kliereenheid = ‘TDLU’ of ‘terminale ducto-lobulaire eenheid’ (figuur 11-2) 
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 Vanuit epitheelmassa's vd lobuli ontspringen ductuli lactiferi  

 Ductuli lactiferi vloeien samen tot uitvoergang: ductus lactiferus → mondt uit id tepel 

 Ad basis vd tepel bevindt zich verwijding id ductus = sinus lactiferus  

 Doet dienst als reservoir bij lactatie 

o Tss lobuli 

 Bindweefselschotten = ligamenten van Cooper 

 Geven mamma haar stevigheid  

 Deze schotten lopen door tot id huid (meer specifiek tot id subcutis) 

 Wisselende hoeveelheid vet aangetroffen 

o Laag losmazig bindweefsel scheidt borstklier vd fascia vd onderliggende spieren (m. 

pectoralis major) → hierdoor kan borst goed over spieren bewegen 

o Onderlinge verhouding vet, borstklier- en bindweefsel (steunweefsel) bepaalt 

eigneschappen van mamma 

 Contour en vorm 

 Grootte 

 Consistentie  

 Figuur 11-3: verschil tss dense en meer involutieve borst 

 
 Links: jonge borst 

 Dens: jonge klierweefsel met witte strepen 

 Bij jonge pt moeilijk om tumor te detecteren (wit op wit) 

 R: borstweefsel w door vetweefsel vervangen hoe ouder men wordt → mammo 

gevoelig voor tumordetectie 

 Ook bloedvaten, tepel en bindweefseltussenschoten te visualiseren 

o Areola = tepel 

 Gepigmenteerd 

 Pigmentatie vd areola w sterk hormonaal beïnvloed → fysiologische veranderingen 

 Kliertjes 

 Id areola voorkomende talgklierachtige structuren = klieren van Montgomery → 

tijdens ZS en lactatie vergroot 

 Daarnaast: zweet- en melkkliertjes 

 Tepel bevat  

 Uitvoergangen  
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 Veel glad spierweefsel → erectie tepel kan tot stand w gebracht 

 

Vascularisatie vd mamma (figuur 11-4) 

 
 Takken vd a. axillaris 

o a. thoraco-acromialis 

o a. thoracica lateralis 

o a. thoracodorsalis 

 a. mammaria interna: takken perforeren m. pectoralis 

 aa. intercostales vd 2e, 3e en 4e intercostale ruimten 

 Veneuze retour: parallel met arteriën 

 

Bezenuwing (figuur 11-5) 

 
 Huid  

o Takken uit plexus cervicalis  

o Intercostale zenuwen 

Klierweefsel zelf heeft sympathische bezenuwing 

 Daarnaast zijn van belang 

o Sensibel: n. intercostobrachialis en n. cutaneus brachii medialis 

 Vormen door oksel verlopend netwerk dat sensibiliteit verzorgt van 

 Oksel  
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 Binnenzijde vd bovenarm  

 Bij okselklierdissectie kunnen takken meestal niet w gespaard → 

sensibiliteitsstoornissen ih betreffende gebied (hypo- en dysesthesie) 

o Motorisch 

 nn. pectorales 

 Innerveren grote en kleine borstspier  

 Moeten bij borstspiersparende operatie intact blijven! 

 n. thoracicus longus  

 Innerveert m. serratus anterior 

 W bij mamma-operaties altijd gespaard! (tenzij ingroei tumor) 

 Bij transsectie heeft pt gevleugeld schouderblad (‘scapula Alata’) 

 n. thoracodorsalis 

 Verzorgt m. latissimus dorsi 

 W gespaard bij okselklierdissecties tenzij bij inname door pathologische klieren 

 

Lymfedrainage (figuur 11-6) 

 
 Lymfe draineert naar 

o Vnl okselklieren: ong 75% 

 Aantal klieren id oksel wisselt van 8 – 90 met gemiddelde van 35 

 W schematisch in groepen verdeeld  

 Pectorale klieren: langs dorsale rand vd m. pectoralis major 

 Scapulaire klieren: langs voorste rand vd m. latissimus dorsi ih beloop vd 

thoracodorsale vaten 

 Centrale klieren: soms zo dicht tegen huid dat het lijkt of ze ermee vergroeid zijn 

 Langs v. axillaris 

 Interpectoraal (ruimte van Rotter) 

 Subclaviculair 

 Skipping klierstations: zz 

 Alle okselklieren draineren via subclaviculaire klieren 

 Lymfe vloeit dan  

 Direct via efferente vaten id bloedbaan  

 Of naar diepe cervicale klieren 

 Buiten lymfaticoveneuze verbindingen (shunts) id hals: talloze directe verbindingen 

op alle niveaus tss bloed en lymfevaten 

 Chirurg deelt oksel voor praktische doeleinden in 3 niveaus → levels van Berg (zie onder) 

 Level I 

 Level II (+ Rotter) 

 Level III 

o Deels ook parasternale lymfeklierketen (thv a. mammaria interna) 
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 Vooral vanuit mediale en centrale gebied 

 Parasternale klieren draineren direct ih veneuze systeem via  

 Ductus thoracicus  

 Of ductus lymphaticus dexter 

o Via banen id rectusschede en via lig. falciforme hepatis naar lever 

o Contralaterale weg: overstekende banen naar controlaterale oksel, huid 

o Banen naar nodi lymphatici intercostales posteriores  

 Dus via intercostale weg  

 Van daar naar pleura 

o Subcutane lymfebanen 

 Indeling voor mogelijke lymfeklieraantasting bij borstkanker volgens TNM classificatie 

(definitie regionale klieren volgens TNM classificatie) 

o N1: oksel (ipsilateraal)  

 Interpectoraal (ruimte van Rotter) + lymfeklieren langs v. axillaris en zijtakken 

 Levels van Berg (figuur 11-7) 

 
 Level I (laag): lateraal vd laterale rand vd m. pectoralis minor 

 Level II (centraal) 

 Tss mediale en laterale randen van m. pectoralis minor  

 Interpectorale klier(en) = ruimte van Rotter 

 Level III (apicaal): apicale klieren en mediaal vd mediale rand vd m. pectoralis 

minor 

 Inclusief zogenaamde subclaviculaire, infraclaviculaire of apex klier(en) 

 Merk op: intramammaire klieren w gecodeerd als okselklieren 

o N2: infra/subclaviculair = level III 

o N3: parasternaal: lymfeklieren id ipslaterale intercostale ruimten 

o N4: supraclaviculaire klieren 

 

Bij man: enkel ductale structuren!  

 

Fysiologie 

 

Hormonen (hypothalamo-hypofysaire-ovariële axis) en groeifactoren  

 Hormonen en GF werken in op bindweefsel en epitheel vd borstklier → hormonengevoelig 

o Regelen ontwikkeling, uitgroei en differentiatie ervan 

o Leeftijd en fysiologische veranderingen zullen dus mee klinisch onderzoek beïnvloeden!  

o Figuur 11-8: verandering borsten met veroudering 
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 Oestrogenen zorgen voor ontwikkeling met soms flinke borstvorming nog voor 

menarche: al belangrijke hoeveelheid klierweefsel maar borst bestaat vnl uit 

bindweefsel  

 Oiv progesterone uit corpora lutea zorgen oestro- en progestagenen voor 

 Uitrijping vd melkgangen of ‘ducti’ 

 Vertakking vd kanalen 

 Ontwikkeling vd lobuli 

 Ontwikkelde borst is dus vertakte structuur van melkgangen die thv tepel start met 5 

– 10 primaire melkgangen 

 20 tot 40 segmentale kanalen  

 10 – 100 subsegmentale gangen  

 Monden in kliereenheid uit  

 Dit is ‘terminale ducto- lobulaire eenheid’ (TDLU)  

 Bindweefsel, borstklierweefsel en vetweefsel: op 35 j volgroeid  

 Daarna start involutie 

 Bij involutie: ‘cysten’ kunnen ontstaan 

 Cyclische veranderingen oestro- en progestageen en andere hormonale veranderingen/ 

mijlpalen in leven vrouw zorgen voor/beïnvloeden verdere groei en evolutie borstklierweefsel  

o Menstruele cyclus: lutale fase! → pijn en nodulariteiten 

 Borststuwing  

 Door  

 Toegenomen vascularisatie  

 Vochtophoping/retentie  

 Verdwijnt met maandstonden 

 Symptomen 

 Borsten voelen hobbelig (nodulariteiten) en zwaar aan 

 Soms premenstruele spanning en pijn 

 Meestal symmetrisch 

 Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat borst tijdens luteale fase tot 15% in 

volume kan toenemen 

 Daarnaast ontstaat stevig periductaal bindweefsel 

o ZS  

 Induceert verdere differentiatie vd borstklier: acini en lobuli groeien uit 

 Oiv vss ZS-hormonen van placenta 

o Lactatie: prolactine 

 Effecten 

 Doet ductuli en lobuli groeien  

 Regelt melkproductie 

 Blijft hoog ih postpartum  

 Melkkliertjes w verder geactiveerd door zuigen vd baby 

 Omvang vd groei is afhankelijk van 

 Aantal aanwezige lobuli 

 Leeftijd  

 Pariteit 

o Overgangsperiode met anovulatie, menopauze 

 Vanaf ong 35e levensjaar neemt hoeveelheid klierweefsel weer af: bindweefsel w 

vervangen door vetweefsel 

 Proces gaat id menopauze versneld voort: uiteindelijk totale involutie vh 

klierweefsel met degeneratie vd ductuli 

 Hoeveelheid vet neemt dan echter sterk toe 

 Borstnodulariteit rond 30 – 40 j stijgt dus door afname id hoeveelheid nl lobulair 

weefsel met stromale hyperplasie (adenosis) 

 Heel wat “fysiologische” veranderingen thv borst die we treffen tss adolescentie en 

menopauze 

o Fibrocystische veranderingen 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

144 | P a g i n a  
 

 Is goed voorbeeld van normale ontwikkeling (komt voor bij 60% vd vrouwen)  

 Histologisch gekenmerkt door  

 Lokale fibreuze omvorming  

 Cystische formaties 

o Fibroadenoom of ‘de borstmuis’ = goedaardige aandoening  

 Ontstaat doordat borstlobulus en aanliggend stroma overreageert op vrouwelijk 

hormoon rond leeftijd 14 – 25 j 

 Overreactie geeft aanleiding tot ≥ 1fibroadenomata  

o Perimenopauzale cystevorming 

 Oorzaak: verdere hypotrofie vh klier- en stromaal weefsel rond menopauze  

 Meer gezien bij 

 Late menopauze 

 Gebruik vnl progesteronebevattende hormonale substitutie voor menopauzale 

klachten  

 Magere vrouwen 

 Figuur 11-9: mammografie borsten 

 
o Links: allemaal witte wolken (jong klierweefsel) dus niet makkelijk om tumor te vinden 

want is ook wit 

o Rechts: involutie, borstweefsel vervangen door vetweefsel (grijzig) → tumor, witte 

opaciteit: kan je makkelijk terugvinden (dus mammografie gevoelig) 

 

Borstpijn die cyclisch of niet-cyclisch is = frequente reden tot raadpleging  

 Cyclische pijn 

o Voorkomen 

 Meestal bilateraal (maar niet noodzakelijk)  

 Waar te nemen id laat luteale fase  

 Niet zelden als onderdeel vh premenstrueel syndroom 

o Klacht betert spontaan en met menses! 

 GEEN pathologie 

 Therapie: aandachtig luisteren en geruststelling 

 Niet-cyclische borstpijn = onafhankelijk vd menstruele cyclus → mogelijke oorzaken 

o Focale veranderingen id borst  

 Bv. pijnlijke cyste, ductectasie, periductale mastitis, adenosis 

o Musculoskeletale pijn  

 Thv costochondrale junctie = syndroom van Tietze 

 Of bv. net huis geverfd = pijn thv m. pectoralis aanhechting ipv pijn in borst 

o Refereerpijn door prikkeling vd hoog dorsale of laag cervicale zenuwwortels 

 

Multidisciplinair Borstcentrum Leuven 

 Brengt knowhow en ervaring van radiologen, pathologen, chirurgen, gynaecologen, medisch 

oncologen, radiotherapeuten en genetici samen ih ‘zorgpad borst’ 

o Allen hebben speciale interesse in borstaandoeningen en spenderen al hun activiteit of 

grootste deel hiervan aan borstaandoeningen 

o Centrum beschikt ook over cyto-histopatholoog met bijzondere ervaring id 

borstdiagnostiek 
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o Zorgprogramma (coördinator – stafvergadering) 

 Alle partners gedetacheerd door hun dienst: selectie op expertise 

 EB protocol/’handboek’ voor diagnose, behandeling en zorg: beschikbaar voor ZH en 

netwerk-ZH 

 Teambuilding activiteiten 

 ‘Traject begeleiding team’ en KanActief aansturen 

 Database: rechtstreekse link met elektronisch pt dossier en bloed- en tumorbank 

 Onderzoek: basis, translationeel en klinische research 

 Onderwijs: continu leren dmv symposia, publicaties, … 

 Volledige gamma aan diagnostische procedures is beschikbaar 

o Mammo-echo 

o Tomografie 

o MR borst 

o CNB 

o FNAC 

o VACNB 

o Stereotactische tafel  

o …  

 Diagnose en behandeling van goedaardige letsels, risico-analyses en genetische counseling 

maken deel uit vd dagelijkse praktijk 

 Voor alle patiënten is er 

o Psychologische ondersteuning 

o Fysiotherapie (onco-revalidatie/KanActief) 

o Advies over cosmetica en prothesemateriaal  

o Meerdere informatiebrochures aangeboden en voor wie wil: contacten met lotgenoten 

 

Diagnostiek 

 

Overzicht 

 Anamnese 

 KO 

 Beeldvorming 

o RX mammografie 

o Echografie 

o MRI 

 Cyto- en histopathologisch onderzoek 

o FNAC 

o CNB 

o VACNB 

 Triple diagnostiek 

 

Anamnese kan belangrijke info geven over aard vd borstaandoening 

 Omvat alle info betreffende klachten: lokaal en algemeen 

o Borstgerelateerde klachten (lokaal) 

 Pijn: meest frequent! 

 Nodulus/nodulariteiten 

 Tepelvochtverlies 

 Infecties/ulcus 

 Risico 

 Angst 

o Algemeen (zie ook verder) 

 Andere klachten 

 Hoesten  

 Skeletpijn  

 Opgezet abdomen 
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 VG: medisch, chirurgisch 

 Gynaeco/verloskunde 

 Menarche? 

 Laatste menses – menopauze? = belangrijk ikv behandeling tumor 

 Zwangerschappen 

 Borstvoeding? 

 Familiale antecedenten 

 Borst 

 Ovarium 

 Andere 

 Medicatie: hormonale preparaten 

 Life style 

 Fysieke activiteit 

 Voedingsgewoonten: alcohol, roken, drugs 

 Alle mogelijke risicofactoren w nagevraagd 

 Belangrijke gegevens 

o Borstnodus/nodulariteiten en tumorgroei 

 Bij ong 80% vd symptomatische ptn met borstkanker: massa/zwelling is 1e symptoom 

 90%: pt heeft tumor zelf gevoeld 

 Soms is verandering in grootte of contour vd borst aanleiding tot raadpleging  

 Maar ook verkleining door schrompeling komt voor 

 Soms  

 Huidintrekkingen  

 Ulceratie 

 Verandering in tepelstand of op korte termijn tepelintrekking 

 Belangrijke vragen  

 Hoelang is nodus aanwezig?  

 Is nodus altijd te voelen of alleen cyclisch aanwezig?  

 Is er over verloop van tijd verandering of groei opgetreden?  

 Is er ook pijn?  

 Zijn er ook andere klachten (maw associatie) zoals  

 Pijn 

 Tepelvochtverlies (TVV) 

 Tepelretractie 

 Contourveranderingen 

 Andere? 

o Gevoel van zwaarte of pijn 

 Mastopathie gaat vaak met pijn gepaard 

 Maar bij carcinoom staat dit minder op voorgrond! 

 Belangrijke vragen 

 Pijn cyclisch of niet-cyclisch: wat is relatie met menstruele cyclus? 

 Gaat pijn gepaard met andere premenstruele klachten (PMS: Premenstrueel 

Syndroom)?  

 Sinds hoelang bestaat deze pijn?  

 Welk type pijn: stekend, spanningsgevoel, dof, inspannings- of 

bewegingsgebonden?  

 Intensiteit? Impact op activiteiten? 

 Is pijn geassocieerd met zwelling, verharding of massa? Is er tepelvochtverlies? 

o Tepelvochtverlies (figuur 11-9) 
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 Tepeluitvloed = elke afscheiding uit tepel buiten lactatie en graviditeit 

 Treedt spontaan of bij leegduwen op 

 Vragen 

 Uni- of bilateraal? 

 1 of meer melkgangen? 

 Cyclisch of niet-cyclisch (continue)? 

 Type vocht 

 Melkachtig 

 Purulent/etterig 

 Waterig 

 Sereus 

 Sero-sanguinolent  

 Bloederig 

 Groen 

 Bruin 

 Sinds hoelang?  

 Frequentie? 

 Spontaan? 

 Geassocieerde massa, tepelretractie? 

 Directe afwijkingen vd mamma als oorzaak van tepeluitvloed komen meest voor 

 Frequente oorzaak: verwijding vd grote melkgangen met epitheeldegeneratie → 

soms afsluitingen waarachter infecties kunnen ontstaan 

 Papilloom  

 Carcinoom  

 Zeker NIET zo dat alleen bloederige uitvloed wijst op maligne aandoening 

 Dik, atheromateus materiaal wijst meer op benigne melkgangverwijding 

 Kans dat tepeluitvloed door kanker w veroorzaakt is klein  

 5 – 10% als geen tumor te palperen is 

 Neemt toe bij palpabele massa 

o Eczeem of schilfering van de tepel of tepelhof en andere tepelaandoeningen 

 Ingetrokken tepel  

 Niet als pathologisch w beschouwd als deze gemakkelijk naar buiten kan w 

gebracht 

 Echte fixatie kan w veroorzaakt door  

 Chronische ontstekingsprocessen die geleid hebben tot fibrosis 

 Kanker: tepelintrekking kan indicatief zijn, zeker igv progressief 

 Ziekte van Paget 

 Kan al of niet gepaard gaan met palpabele tumor 

 Is mammacarcinoom dat vanuit melkgangen tepel en tepelhof heeft bereikt en 

hierin verder groeit → beeld van eczeem (figuur 11-10) 
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 Tepel zelf doet altijd mee ih proces van roodheid en erosie vd epidermis (itt 

banaal eczeem) 

 Elk eczeem of dermatitis in dit gebied dat niet in enkele weken geneest: vergt 

biopsie! 

 Komt voor bij ong 1% van alle patiënten met borstkanker 

 Therapie is gelijk aan die van elk ander mammacarcinoom 

 Andere belangrijke vragen 

o Pre- of postmenopauzale status  

o Gebruik medicatie  

 Bijzondere aandacht voor hormonale preparaten (contraceptie, substitutietherapie): 

kan van belang zijn igv carcinoom → ovulatieremmers/MST gecontraïndiceerd 

o Leeftijd bij menarche en evt menopauze 

o Verloop cyclus 

o Verloskundige geschiedenis 

 APGM status 

 Leeftijd eerst voldragen zwangerschap 

 Borstvoeding en complicaties 

o Familie-anamnese (materneel en paterneel) met speciale aandacht voor 1e- en/of 2e-

graadsverwanten met 

 Borstcarcinoom 

 Ovariumcarcinoom (vrouw) of prostaatkanker (man) 

 Coloncarcinoom 

o Tijdstip van optreden vd 1e symptomen 

 Soms kan dit indruk geven over groeisnelheid vd tumor  

 Geeft ook indicatie voor evt 'patient's delay' 

o VG 

 Evt voorafgegane therapie en effect (bv. bij pijn) 

 Biopsieën die kunnen wijzen op mastopathie 

 Eventuele ontstekingsverschijnselen: zowel vroeger als nu 

 Mammogram 

 Op mammogram kunnen littekens abnormale schaduwen veroorzaken 

 Vroegere ontstekingen en abcessen kunnen bij onderzoek en op mammogram 

afwijkingen geven die soms moeilijk te interpreteren zijn 

o Andere klachten en verschijnselen van mamma en oksels 

 Primaire klacht kan bv. voortkomen uit axillaire adenopathie 

o Aanwijzingen voor eventuele metastasen zoals  

 Prikkelhoest  

 Lymphangitis carcinomatosa vd long  

 Longmetastasen 

 Pijn id rug of botten (botmetastasen) 

 Tumoren in of onder huid gelegen (cutane of weke-delen- metastasen) 

 Neurologische klachten (hersenmetastasen)  

 Opgezette buik (hepatomegalie of ascites) 
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Klinisch onderzoek 

 

Inleiding 

 Rustige, warme en geruststellende omgeving is belangrijk voor meestal angstige patiënte 

 Voldoende licht is belangrijk om kleine abnormaliteiten op te merken 

 Bij zorgvuldig klinisch borstklieronderzoek 

o Palpeerbare tumoren 

 Soms tumoren vanaf 0,5 cm te voelen 

 > 1 cm: bijna altijd palpabel 

o In 40% vd gevallen: tumoren gevonden ih laterale boven kwadrant 

 Onderzoek moet met grote zorg w verricht  

o Want hoewel mammografie grote bijdrage kan leveren aan juiste diagnose (ook als KO 

ons id steek laat): toch ±15% vd carcinomen met alleen KO ontdekt 

o Tijdens onderzoek moet pt tot aan middel ontkleed zijn (maw volledig ontbloot 

bovenlichaam)  

o Voor inspectie ontspannen rechtop zitten 

 Vrouwen die nog niet id menopauze zijn: bij voorkeur id 1e week na menstruatie w 

onderzocht 

 

Inspectie 

 

Gebeurt in rechtzittende of staande houding 

 Volledig ontbloot bovenlichaam 

 Eerst bij armen in rust → daarna 

o Pt heft armen langs hoofd 

 Soms afwijkingen (bv. huidintrekking) zichtbaar die eerst niet werden gezien! 

 Figuur 11-11: huidintrekking onderaan linkerborst w zichtbaar  

 
 W vnl duidelijk als m. pectoralis major w aangespannen 

o Andere optie: pt voorover laten buigen 

 Vooral bij slappe borsten kunnen dan intrekkingen duidelijk w 

 Zowel beide mammae als axillae en sternum w geïnspecteerd 

 

Letten op 

 Vergelijkend onderzoek beide borsten: asymmetrie en zwellingen in borsten en axillae 

 Huidveranderingen id zin van  

o Verkleuring: rood door  

 Tumor 

 Infectie 

 Figuur 11-12: abces 

 
 Rood blinkend, pijn, koorts  

 Duidelijke infectieparameters → niet tumoraal 
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o Oedeem 

 Peau d’orange = verandering vd huid bij infiltratie vd subdermale lymfatische 

plexussen door maligne cellen (figuur 11-13) 

 
 Door optreden cutaan oedeem trekken zweetklieren ahw kleine putjes in huid: zoals 

schil van een appelsien 

 Niet altijd (maar wel dikwijls) gepaard met rode verkleuring vd huid 

 Presentatiepatroon (dikwijls verward met infectieuze mastitis) is lokaal gevorderd 

stadium van borstkanker = mastitis carcinomatosa (T4d) 

 Slechte prognose!!! 

 Eén vd vormen waar in 1e instantie (neo-adjuvante) systemische therapie 

noodzakelijk is 

 Beantwoordt uiteraard niet aan AB! 

o Ulceraties 

 Figuur 11-14: stadium T4b tumor die sterk geulcereerd is (slechtruikend!) 

 
o Welvingen 

o Intrekkingen en/of satelliettumoren 

o Radiotherapie geïnduceerde roodheid en oedeem (radiomastitis) 

o Huidnoduli bij oppervlakkig gelegen borstkankers 

o Ulceratie door necrose vd huid 

o Figuur 11-15: na borstsparende heelkunde paar jaar voordien en plots blauwe plek die 

snel groter w zonder trauma → snel herkennen als angiosarcoom 

 
 Tepelveranderingen 

o Kleurverandering areola (zwangerschap) 

o Gewijzigde stand of intrekking tepel 

o Ziekte van Paget (zie boven) vs gewone dermatitis of eczema 

o (Joggerstepel) 

o Tepelkloven 

o Figuur 11-16: fistel  
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 Druppel etter aan tepelhof 

 Controleren op infectie! 

 Versterkte venentekening (zwangerschap/kanker) en ontstekingsverschijnselen 

 Lymfeklierregio 

o Ontstoken lymfeklieren 

o Zwellingen 

o Opgevulde fossa supraclavicularis 

o Armoedeem 

o … 

 

Palpatie vd borst 

 Best bij pt in liggende houding met armen in lichte abductie opdat mammae goed over 

borstwand zijn uitgespreid (figuur 11-17) 

   
o Evt kan hand onder hoofd w gebracht en/of kussentje onder ipsilaterale schouder (pte rolt 

naar andere kant)  

o Palpatie w uitgevoerd met vingertoppen vd vlakke hand volgens vast schema opdat elk 

gebied vd borst w afgetast (neem je tijd) 

 Elk kwadrant met rollende beweging afgaan 

 Ook retroareolair 

 Begin met zijde waar er geen klacht is (heterolaterale zijde)! 

 In bovenste buitenste kwadranten kan klierweefsel vrij nodulair voorkomen 

o Meer uitgesproken bij jonge vrouwen en id premenstruele fase  

 Kan zorgen voor ongerustheid zowel bij vrouw als onderzoekende arts 

o KO w best herhaald op dag 5 – 10 vd menstruele cyclus 

 Waar moeten we op letten en wat moeten we noteren bij nodulair klierweefsel/nodulus? 

o Lokalisatie (figuur 11-18) 

 
 W aangeduid met kwadrant waarin zich tumor bevindt of in ‘uren’ 

 Soms nuttig om ook afstand tot tepel te noteren: zeker igv volumineuze borsten  

o Grootte en model 

 W uitgedrukt in cm of mm (meten!) 
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 In minimum 2 richtingen 

 Grootste diameter 

 Diameter hier loodrecht op 

o Aflijning (glad oppervlak) 

o Consistentie (week, rubberachtig, hard) 

 Bv. opgespannen cyste 

o Fluctuatie  

 Niet opgespannen cyste 

 Abces 

o Gevoeligheid 

o Beweeglijkheid tov huid en spieren 

 Fixatie ad spieren of thoraxwand w opgespoord door nodus te bewegen terwijl 

borstspieren aangespannen w 

 Bij fixatie ad huid kan overliggende huid niet los ‘geknepen’ w vd massa 

 Retroareolaire noduli geven dikwijls indruk vast te zitten id tepel 

 Maar ook goedaardige gezwellen kunnen soms moeilijk vd tepel losgemaakt w 

omdat zij dicht bij grote melkgangen retroareolair zitten en niet echt id tepel zelf 

o Evt veranderingen thv overliggende huid 

o Afwijkingen id regionale klierstations  

o Tepelvocht (TV) 

 Kan soms door palpatie opgewekt w (figuur 11-19) 

 
 Dus onderscheid spontaan TV of opwekbaar 

 Type 

 Uni- of bilateraal?  

 1 of meerdere melkgangen? 

 Aspect: waterig, sereus, bloederig, groen, bruin?  

 Lokalisatie vd drainerende melkgang 

 Denken aan intraductaal papilloom igv unilateraal, single duct (uniporieel), overvloedig 

sereus of bloederig tepelvocht! (figuur 11-20) 

 
 Moet verder nagekeken w! 

 Dus TV uit meerdere gangen = geruststellend 

 Verdere onderzoeken 

 Cytologie nemen met brush indien: spontaan, 1 melkgang, waterig of bloederig 

 Cultuur: zelden relevant 
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Palpatie vd lymfeklierregio’s 

 Hoe? (figuur 11-21) 

  
o Gebeurt in zittende of staande houding  

o Onderzoeker staat voor patiënte  

 Vraagt hand ad zijde vd te onderzoeken axilla op schouder vd onderzoeker te plaatsen 

→ zo ontspannen schouderspieren vd pt gemakkelijker 

 Met vlakke hand w oksel gepalpeerd 

o Ook kan onderzoeker achter patiënt staan en vlakke hand id oksel leggen → ook 

gemakkelijk infra- en supraclaviculaire regio onderzoeken 

 Welke klieren? 

o Axillae 

 Aanwezigheid van lymfeklieren id oksel is niet noodzakelijk abnormaal! 

 Meestal zijn kliertjes eerder klein en week van consistentie 

 Verdachte klieren zijn meestal  

 Hard 

 Rollend of gefixeerd ad spieren of onderling (klierpakket) 

 Is dus prognostisch ongunstig 

 Inflammatoire klieren zijn meestal  

 Vergroot  

 Gevoelig tot pijnlijk bij palpatie 

o Infraclaviculair 

o Supraclaviculair 

 Hier mag je nl geen klieren voelen! → igv palpeerbare klieren: zoeken naar maligniteit! 

 Lokalisatie, grootte, aantal, consistentie, gevoeligheid, fixatie, pakket en beweeglijkheid tov 

omgevende structuren en vd klieren onderling moet w gedocumenteerd 

o Figuur 11-22: ?? 

 
 Evt lymfoedeem vd arm w genoteerd 

 

Bij vermoeden kwaadaardig letsel w KO afgewerkt met algemeen onderzoek 

 Lever: palpatie 

 Wervelzuil: druk- en kloppijn op skelet 

 Longen met auscultatie en percussie vd thorax 

 Onderzoek naar id huid en subcutis gelegen metastasen 

 

Technische onderzoeken 

 

Biochemie 

 Leverfunctieproeven (vnl alkalische fosfatase): opsporen evt lever- en botmetastasen 
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 Verder laboratoriumonderzoek draagt ih algemeen weinig bij tot DD maar kan soms helpen 

bij acute ontstekingsprocessen 

 Nota: tumormerker CA 15.3 is GEEN screeningstool om borstkanker op te sporen!!! 

o Is enkel belangrijk als hoge marker onder therapie duidelijk afneemt 

 In sommige specifieke situaties: erg belangrijk om menopauzale status vd pt te kennen → 

hormonaal bilan met FSH en oestradiol 

 

Beeldvorming: levert directe bijdrage tot DD 

 

Informatie voor radioloog 

 Diagnostisch, opvolging of screening? 

 Klinische bevindingen 

 Antecedenten 

o Chirurgie: operatie in VG kan litteken geven → verkeerde interpretatie 

o RT 

o Medicatie: HRT (Hormone Replacement Therapy) 

o Zwanger? 

o Borstvoeding 

 Duidelijke vraagstelling!!! 

 Vergelijken met vorige opnames!!! (zeker voor microcalcificaties) 

 

Mammografie 

 Dmv röntgenstralen w radiografische opname vd borst gemaakt  

o In 2 richtingen 

 Craniocaudale opname 

 Mediolaterale oblique opname 

o Hoeveelheid klierweefsel id borst (dus densiteit) neemt af met toenemende leeftijd → 

gevoeligheid vh onderzoek neemt toe met toename vd leeftijd 

 Gemakkelijker om met mammografie maligne tumor in vetrijke borst te vinden dan in 

dense klierrijke borst 

 Na menopauze neemt klierweefsel sterk af (densiteit lager) → mammografie voor 

bevolkingsonderzoek naar borstkanker is beste techniek 

o Belang van compressie 

 Kwaliteit 

 Minder stralenbelasting 

 Dosis stralenbelasting:  1 – 2 mGy per onderzoek 

 Stel 1/j mammo vanaf 20 j → borstcarcinoomincidentie verhoogt van 10 naar 

10,6% 

 Straling is leeftijdafhankelijk: cave < 30 j (zie onder) 

 Screeningsmammografie 

o Ikv bevolkingsonderzoek 

 Voordeel van vroegtijdig ontdekken borstkanker bij asymptomatische vrouwen: minder 

agressieve lokale en systemische therapie 

 Vrouwen 50 – 69 jaar: om 2 jaar kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen 

 2 ‘sporen’ tot screening 

 Via schriftelijke uitnodiging vd overheid (geregeld op niveau vd gewesten)  

 Via verwijzing door (huis)arts 
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 2 mammografische opnamen gemaakt 

 Medio-latero-oblique (MLO-opname) (figuur 11-23) 

 
 Cranio-caudale (CC-opname) 

 Figuur 11-24: CC-opname 

 
 Aandachtspunt: zo veel mogelijk weefsel op opnames includeren 

 Pectoralis tot op tepel-niveau 

 Inframammaire plooi 

 Volledige borst + retro-mammair vetweefsel en m. pectoralis 

 Voldoende mediaal! 

 W onderworpen aan 2 lezingen 

 Igv discordant resultaat tss 2 radiologen: 3e lezing volgt 

 Huisarts of gynaecoloog (vrouw beslist wie resultaat krijgt) w vh resultaat 

verwittigd 

 Als vrouwen teruggeroepen w voor verder onderzoek 

 Aanvullend diagnostisch mammografische opnames: strikte profiel, 

vergrotingsopnamen, Cleopatra, cleavage, … (zie verder)  

 Echografie  

 Evt diagnostische punctiebiopsie voor anatomopathologisch nazicht 

 Onderzoek is gratis voor vrouwen die aangesloten zijn bij Belgisch ziekenfonds 

 Moeten geen remgeld betalen 

 Mammografisch populatiescreeningsonderzoek: hoge kwaliteitseisen  

 Gebeurt best in erkend centrum (lijsten beschikbaar) 

 Voldoende evidentie dat met populatiescreening prognose van borstkanker verbetert 

bij vrouwen vanaf 50 j met verminderde borstkankersterfte 

 Nog lang niet alle vragen over voor- en nadelen vd screeningsonderzoeken zijn 

beantwoord maar borstkankeropsporing gebeurt nu toch op grote schaal  

 Opmerkingen 
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 Voor vrouwen met erfelijk risico of belangrijke familiale anamnese 

 Reeds < 50 j starten  

 Met hogere frequentie dan om 2 j  

 Soms jaarlijks igv levensrisico ≥ 30% (volgens wettekst in Belgisch 

Staatsblad) 

 Vooral bij vrouwen < 50 jaar zonder enig risico: terughoudend zijn met herhaalde 

mammografieën want 

 Moeilijke interpretatie door dicht klierweefsel  

 Stralenbelasting  

 Zelfs nu deze sterk is afgenomen door technische verbeteringen aan 

röntgenapparatuur en –films 

 Sommige propageren om jaarlijkse of 18-maandelijkse mammografische screening 

uit te voeren tss 40 – 49 jaar en om 2 jaar vanaf 50 jaar  

 Maar enkel evidentie voor reductie vd mortaliteit dmv 2-jaarlijkse  screening met 

mammografie van 50 – 69 jaar 

o Ikv verhoogd risico op borstkanker 

 Doel van screening en strikte follow-up: opsporen van evt tumor in zo vroeg mogelijk 

stadium zodat therapie beperkt kan blijven met zo goed mogelijke prognose 

 Uit onderzoek is gebleken dat bij vroegtijdige opsporing en behandeling 

borstkanker in beste geval 15 – 25% vd vrouwen met borstkanker herval hebben 

en uiteindelijk overlijden aan borstkanker tgv metastasen 

 Ifv risico van dergelijke gezonde pt: goed vinden gevonden w tss  

 Nauwgezette correcte en noodzakelijke follow-up  

 Vs aanvaardbare (zo beperkt mogelijke) belasting voor ptn 

 Nauwgezette follow-up is aangewezen vanaf  

 Leeftijd van 30 j  

 Of 5 jaar vroeger dan leeftijd waarop id familie vroegst borst- en/of eierstokkanker 

gediagnosticeerd werd! 

 Stralingshygiëne op jonge leeftijd (< 35 j) is zeer belangrijk!  

 Onder die leeftijd bij verhoogd risico op borstkanker: regelmatig mammografisch 

onderzoek schadelijk  

 Liefst geen mammografie maar echo doen 

 Kan op later tijdstip wel w herhaald 

 Evt MRI vd borsten 

 Igv nodig (na detectie op echo): hoogstens 1 schuine opname vd rechter- en 

linkerborst genomen 

 Bij vrouwen > 35 jaar met duidelijk hoog risico  

 Jaarlijkse mammografie kan uitgevoerd w  

 Dan aangevuld met  

 Echografie  

 Evt MRI vd borsten 

 Bij vrouwen > 40 jaar 

 Eerste mammografisch onderzoek kan op leeftijd van 40 jaar gebeuren 

 Jaarlijkse controle enkel voor hoog risico groepen 

 Igv geen argumenten voor verhoogd risico: KO kan verder volstaan 

 Diagnostische mammografie = evaluatie vd borst bij pt met symptomen 

o 3 opnamen rechts en links 

o Onderzoek bestaat uit volledig mammografisch bilan 

 Standaardopnamen (MLO en CC-opname) 

 Aangevuld met specifieke opnamen zoals 

 Profiel (ML of LM) 

 Laterale opname = strikte profiel  

 Vergroting met lokale compressie 

 Cleopatra-opname: uitgedraaide laterale opname 

 Cleavage: mediale opname 
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 Eklund: bij prothesen in situ 

 90% vh borstklierweefsel w gevisualiseerd 

 Dus altijd stukjes borst (meestal craniaal of mediaal) die niet op mammo geraken → 

nooit 100% zekerheid dat er niets mis is 

 Daarom: KO blijft héél belangrijk!! 

 Opmerking: tomosynthese 

 Voelt zelfde als klassieke mammo maar maakt hele film vd borst → minder 

problemen met superpositie  

 Gaat binnen paar jaar wsl standaard worden 

o Igv (mogelijke) zwangerschap  

 Normaal enkel echografie uitgevoerd 

 MAAR igv ernstig vermoeden van maligne proces: mits nemen vd nodige bescherming 

kan mammografie uitgevoerd w 

o Als vrouw zich presenteert met (nieuw) symptoom en voorgaande mammografisch 

ondezoek is < 1 jaar geleden uitgevoerd: toch gericht onderzoek vd borst herhaald 

o Bij mannen kan ook mammografie uitgevoerd w!  

o Radioloog noteert voor mammografie  

 Type borstklierweefsel volgens densiteit en BIRADS (zie onder) 

 Omschrijving vd afwijkingen 

 Opactiteiten: aflijning, omschrijving 

 Stellaire distorties 

 Microcalcificaties  

 Solitair 

 Verspreid 

 Clusters  

 Id buurt van opaciteit 

 Ductaal carcinoma in situ (DCIS)  

 Meestal gekenmerkt door cluster onregelmatige dense microcalcificaties die ductaal 

patroon hebben 

 Zeldzaam ook densiteit en is letsel palpabel 

 BIRADS = classificatie voor beschrijving vd mammografie  

0 
Onvolledige beeldvorming (bijkomende informatie en beeldvorming 

noodzakelijk) 

1 Negatief onderzoek 

2 Benigne bevindingen 

3 
Waarschijnlijk benigne: afwijking heeft 98% kans op benigniteit 

→ korte termijn follow up (controle na 6 maanden) 

4 

Voor maligniteit verdachte afwijking: nog 3 subcategorieen voorgesteld  

   - geringe kans op maligniteit 

   - matige kans op maligniteit  

   - hogere kans op maligniteit 

→ altijd aanvullende naaldbiopsie nodig 

5 
Zeer hoge kans op maligniteit: minstens 95% kans op maligniteit 

→ bijkomende onderzoeken en biopsie moeten steeds gebeuren 

6 Bewezen maligniteit 

 Cave: zwangerschap en premenstrueel! 

 

Echografie borsten = aanvullend diagnostisch onderzoek 

 Indicaties 

o Kan onderscheid maken tss cyste en vastweefselletsel (niet duidelijk op mammografie) 

 Cyste: water = anechogeen (zwart) 

 Vastweefselletsel: wit  

o Beoordelen van symptoom (bv. palpabel letsel, pijnlijke verharding, intrekking, …) 
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 Evaluatie palpabele afwijkingen 

 Evaluatie lymfeklieren 

o Vrouwen < 35 jaar (volgens hoorcollege: < 30 jaar) 

o Bij vergrotingsplastiek dmv prothese 

o Bij zwangere vrouwen 

o Aanvullend onderzoek bij mammografisch dense borst 

 Bij dens borstklierweefsel is mammografie minder betrouwbaar 

o Ikv follow up bij matig en hoog risico vrouwen met bewezen mutaties voor borstkanker 

o Geleiding van punctiebiopsie  

 Fijne naald aspiratie cytologie (FNAC) 

 Naaldbiopsie (CNB) 

 Pre-operatieve harpoen lokalisatie van niet-palpabele tumor/reperage niet-palpabele 

letsels) 

o Nazicht vd lymfeklieren ikv adequate selectie voor sentinelklierprocedure 

 MAAR: microcalcificaties meestal niet te zien!!! 

 Borstkanker presenteert zich meestal als (figuur 11-25) 

  
o Slecht afgelijnde, hypo-echogene en heterogene letsels  

o Met retro-akoestische schaduw  

o Verticale as groter dan lengteas 

 Cave 

o Momentopname van dynamisch onderzoek 

o Onderzoekerafhankelijk 

o Weinig of geen kwaliteitscontrole 

 

Galactografie = aanvullend onderzoek! 

 Enkel geïndiceerd bij overvloedig unilateraal, uniporieël (single duct) helder/waterig of 

bloederig spontaan tepelvochtverlies 

 Indien geen tepelvocht opwekbaar is: galactografie kan NIET uitgevoerd w! 

o Dus evt pt later laten terugkomen voor onderzoek igv tijdelijk geen tepelvocht na 

langtijdig klachten van dit wel te hebben 

 Procedure 

o Eerst cannulatie en dilatatie vd melkgang  

o Dan w in 2 tijden wat contrastmiddel opgespoten  

 Cave allergie contraststof!  

 Bevindingen/vaststellingen 

o Onregelmatigheden id wand vd melkgang 

o Cystische dilatatie vd melkgangen 
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o Beweeglijk debris of stopbeeld → lokaliseren intraductaal papilloom (figuur 11-26) 

   
 Nota: geen terugbetaling meer 

 

Magnetische resonantie (MRI) 

 Beeldvorming gebeurt obv energie die vrijkomt vd atomen id borst die onderworpen w aan 

radiofrequente stimulatie in sterk magnetisch veld  

o Geen straling! 

o Hoort niet thuis id routine triple diagnostiek  

o Geen screeningsonderzoek  

 Uitzondering vd genetisch belaste vrouwen 

 Dus als pt vraagt voor ‘zo een scanner’ ipv mammografie: niet doen 

 Techniek 

o Na toedienen van gadolinium kan vascularisatie vh letsel beoordeeld w 

 Gadolinium = contrast  

 Cave: MRI mag ook niet bij ZS owv contrast (en heeft geen nut zonder contrast)!! 

o Beoordeling vd letsels gebeurt obv  

 Snelheid van contrastcaptatie en verloop van deze captatie ifv tijd  

 Progressieve toename dan wel afname vh contrast op einde vh onderzoek 

 Morfologie vh letsel  

o Obv contrast + morfologie: differentiatie tss goed- of kwaadaardig karakter vd letsels 

 MRI vd borst heeft hoge sensitiviteit (98%) maar lage specificiteit (28 – 37%) 

o Dus als letsel sterke contrastcaptatie vertoont: niet altijd kwaadaardig letsel!  

 Owv lage specificiteit: onderzoek beperkt tot welbepaalde indicaties 

 Igv aanwezigheid van letsel: aanvullende echografie uitgevoerd 

 Indicaties 

o Uitsluiten/evaluatie multifocaliteit/multicentriciteit en bilateraliteit  

 Vnl nuttig igv invasief lobulair carcinoom (ILA) (hoogste level of evidence) 

o DD recidief of fibrose na borstsparende behandeling (> 1 jaar na radiotherapie) 

o Evaluatie van letsels na borstvergroting dmv borstprothesen 

o Discordantie tss kliniek en mammografie-echografie: in overleg met KST radioloog! 

o Bijkomende evaluatie bij verhoogd risico (BRCA 1 of 2 of CHEK2 mutatie draagsters) met 

zeer dens borstklierweefsel 

o Evaluatie/opvolgen van therapierespons  

 Bv. bij neo-adjuvante therapie (figuur 11-27) 
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o Als er klieraantasting is zonder duidelijke primaire tumor op mammo–echografie 

o Ziekte van Paget of adenopathiën met negatieve mammo–echografie 

 Voor alle andere indicaties: best vooraf kliniek en mammo-echo besproken met radiologen 

 MR < 1 j na RT is minder betrouwbaar! 

 MR onderzoek w best na menstruatie uitgevoerd (postmenstrueel)! 

o Dag 4 – 11 vd cyclus = beste 

 

Screening naar metastasen 

 RX thorax: afwijkingen in pleura, longen, mediastinum en ribben 

 Bot 

o RX skelet: enkel bij klachten 

o Scintigrafie vh skelet: osteoblastische metastasen eerder opgespoord dan met RX 

 PET-CT-scan 

o Vnl voor nazicht van longen, lever en lymfeklierregio, retrosternaal en mediastinaal  

o W toegepast bij pt met groot risico op locoregionale uitbreiding en/of metastasen 

 Grote letsels (cT3,4) 

 Uitgebreide aantasting vd lymfeklieren (≥ cN2) 

 

Cyto- en histopathologisch onderzoek 

 Puncties: onder echografische geleide! 

 Brush cytologie = voor tepelvocht 

o W gedaan mbv cervexbrush (< cervixuitstrijkje) 

 FNAC (Fijne Naald Aspiratie Cytologie) = punctiecytologie  

o Ahv microscopisch onderzoek van cellen 

 Patholoog rapporteert als 

 Normaal 

 Inflammatoir 

 Atypisch  

 Kwaadaardig 

 Immunohistochemische merkers kunnen ook op celmateriaal w nagekeken 

o Niet zelden w er blokje van deze cellen gereconstrueerd 

o Onderzoek gebeurt blind of onder echografische begeleiding (figuur 11-28) 

 
o Wanneer? 

 Cysten  

 Cellen uit cystevocht onderzoeken 

 Ook therapeutisch 

 Vast weefsel letsels (minder betrouwbaar: dus niet doen!) 
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 Echografisch verdachte klieren 

 CNB (Core Needle Biopsie) = punctiebiopsie (histopathologie itt cytologie bij FNAC) 

o Na lokale verdoving 

o Ahv microscopisch onderzoek van weefsel → patholoog  

 Zekerheidsdiagnose (goedaardig, kwaadaardig, type pathologie, …)  

 Prognostische en therapievoorspellende kenmerken w hierop bepaald 

 Ook moleculaire merkers mogelijk! 

o Punctie (CNB) techniek (figuur 11-29) 

 
 Gebeurt onder echografische of mammografische geleiding (soms via MRI) 

 Radioloog gebruikt 14, 16 of 18 Gauge naald  

o Indicaties: CNB geniet voorkeur op FNAC om tot zekerheidsdiagnose te komen bij  

 Vastweefsel letsels 

 Mammografische distorsies, microverkalkingen  

 VACNB (Vacuüm geAssisteerde CNB) 

o Histopathologie 

o Idem als CNB maar 10 – 11 Gauge naald w onder mammografische stereotactische 

begeleiding ih weefsel gebracht → grotere weefselstukjes 

 Omdat vacuüm-geaspireerde punctiebiopten groter zijn dan gewone biopten: iets 

makkelijker om diagnose te stellen 

 Via buizensysteem w weefsel geaspireerd in opening 2 cm en vervolgens dmv roterend 

mes afgesneden (figuur 11-30) 

  
 Door vacuüm w biopsie naar extern gebracht → kan opgevangen en gefixeerd (in 

formol) w 

 Omdat naald om haar as kan draaien: op vss naast elkaar gelegen plaatsen (360°) 

kunnen biopsies genomen w 

 Ook hier is lokale verdoving nodig 

o Indicatie: deze techniek w vnl gebruikt bij  

 Microverkalkingen (microcalcificaties) onder stereotactische geleide (RX specimen)  

 Mammografische distorsies (kan ook via MRI als letsels mammo- of echografisch niet 

zichtbaar zijn) 

 

Tripel diagnostiek !!! 

 Bij gebruik tripel diagnostiek: diagnostische accuraatheid > 99% 

o Is ongeveer gelijk aan diagnostische accuraatheid van peroperatieve vriescoupe! 

 Principe tripel diagnostiek: elk vermoeden van afwijking (symptomatisch, asymptomatisch) 

vraagt oppuntstelling met  

o Lichamelijk of klinisch onderzoek 

o Beeldvorming  

 Bv. mammografie en echografie van borsten en axillae 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

162 | P a g i n a  
 

o Punctie voor weefsel- of cel onderzoek  

 Opaciteiten: FNA/CNB/VACNB 

 Microcalcificaties (clusters): stereotactische VACNB 

 Tepelvocht single duct: cytologie TV (+ mammo-echo en galactografie) 

 KO bij voelbare massa 

o Volgende zaken van belang voor triple diagnostiek 

 Leeftijd van patiënte 

 Fysische karakteristieken vd massa  

 Medische VG vd patiënte  

o Risico voor maligniteit is groter indien 

 Nieuwvorming bij patiënte > 40 jaar 

 Massa postmenstrueel niet verdwijnt 

 Massa onregelmatig afgelijnd  

 Huid- of tepelretractie of -veranderingen  

 Verdachte axillaire adenopathieën aanwezig  

 KO en mammografie zijn aangewezen vόόr uitvoeren van punctiecytologie of –biopsie 

o Omdat evt bloeding mammografisch beeld kan beïnvloeden 

 Beeldvorming 

o Mammografie w gedaan ≥ 30 jaar igv familiale VG van premenopauzale borstkanker 

 Vrouwen < 30 jaar: 1 opname van elke borst bij verdenking op maligniteit 

o Bij vrouwen < 30 jaar zonder risicofactoren: echografie dikwijls voldoende 

o Echografie maakt onderscheid tussen vaste en cystische letsels 

 Resultaten 

o Concordantie 

 Als zowel klinisch, radiologisch als cyto/histopathologisch onderzoek wijzen op benigne 

letsel: excisie onnodig 

 Geruststellen! 

 Opvolging is afhankelijk van 

 Diagnose 

 Leeftijd van patiënte  

 Bijkomende risicofactoren 

 Als zowel klinisch, radiologisch als cyto/histopathologisch onderzoek wijzen op maligne 

letsel: staging en therapie vereist 

o Igv discordantie tss 3 pijlers: overleg met radioloog / patholoog!!! 

 Verder onderzoek: nieuwe punctie? MRI? 

 Chirurgische excisie overwegen? 

 

Goedaardige borstproblemen/aandoeningen 

 

Inleiding 

 Goedaardige borstaandoeningen krijgen in literatuur en wetenschappelijk onderzoek 

doorgaans minder aandacht dan borstkanker 

o Tenzij aandoeningen die gepaard gaan met verhoogd risico op borstkanker 

 Heel wat spraakverwarring, onduidelijke classificatie en soms onduidelijke correlatie tss 

klinische, radiologische en pathologische kenmerken 

 Triple diagnostiek! 

o Lichamelijk onderzoek (KO)  

o Beeldvorming (mammografie) 

o Histologie en/of cytologie  

 Klachten bij goedaardige aandoeningen kunnen teruggebracht w tot enkele grote groepen 

o Pijn 

o Knobbel(lig) 

o Afwijkingen vh tepel-areola-complex +/- tepelvochtverlies  

o Infectieuze aandoeningen 
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 Figuur 11-31: frequentie aandoeningen ifv leeftijd (!! belangrijk voor casuïstiek !!) 

 
o 15 – 25 jaar (jonge leeftijd) 

 Vnl fibroadenoma 

 Kans op tumor is kleine  

 Kans op cyste is ook heel klein (maar kan) 

o Vanaf 35 jaar: sterke toename cystes  

o Tss 40 – 50 jaar ook al iets meer tumoren maar sterke toename pas vanaf 50 jaar 

 

Ontwikkelingsstoornissen 

 

Ontwikkelingsstoornissen vd borsten  

 Gewoonlijk symmetrisch  

 Onderverdeling in aangeboren en verworven afwijkingen 

 

Aangeboren afwijkingen  

 Polythelie = accessoire borsten (figuur 11-31) 

  
o Meest frequent aangeboren afwijking: 2% 

o Accessoire ‘borsten’ 

 Tepel 

 Tepel en areola 

 Borst met TAC 

o Kenmerkt zich door aanwezigheid van > 1 paar tepels op verloop vd melklijst  
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 Embryologie: ‘melklijnen’ van axilla tot liesstreek (figuur 11-32) 

 
 Meestal: inframammair extra tepel  

 Kan blijven  

 Maar meestal esthetische resectie  

 W niet zelden voor naevus genomen 

 CAVE: in rudimentaire borst/tepel kan ook borstkanker ontstaan!  

 Bv. borstkanker moeten opereren in lies 

 Aangeboren hypoplasie vd borst 

o Moet w onderscheiden van verworven hypoplasie (bv. chirurgie, RT of verbranding) 

 Hyperplasie 

 Amastie = er ontwikkelt zich geen borstklier → mogelijke oorzaken 

o Agenese of dysgenese vd eierstokken (bv. syndroom van Turner)  

o Congenitale bijnierhyperplasie 

o Syndroom van Poland (figuur 11-33) 

 
 Zz aangeboren afwijking 

 Pt w geboren zonder 1 van beide borstspieren of met sterke onderontwikkeling van 1 

vd borstspieren  

 Meestal zal er ook afwijking zijn van 1 vd handen 

 Door vroeg te beginnen met fysiotherapie: ptn kunnen aandoening goed compenseren 

dmv gebruik van andere spieren 

 Vertraagde ontwikkeling vd borstklier bv. pas na puberteit 

o Wss obv relatieve ovariumdeficiëntie 

 Te vroege ontwikkeling vd borstklier = onderdeel vh pubertas-praecox-syndroom  

 Te sterke ontwikkeling: juveniele of virginale hypertrofie 

o Kan zich soms tot 1 zijde beperken: asymmetrisch 

o Kan reusachtige afmetingen aannemen 

 Hele zware borsten  

 Ptose: ‘hangborsten’ 

 Vaak last aan hals of schouders 
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 Regelmatig correctie nodig (figuur 11-34) 

 
 Is natuurlijk niet onredelijk MAAR vaak w er niet aan gedacht om ervoor goed KO + 

mammo-echo te doen! 

 Bij verkleining w groot stuk eruit gehaald en rest erover geplooid 

 Indien bariatrisch: 40 kg verlies weefsel uit borst → plotse overschot aan huid 

 Corrigeren via lifting 

 Resultaat: tepels niet meer naar onder maar naar voor gericht) 

 Igv tumoraal of in situ letsels erna vaststellen: complete mastectomie nodig 

(dus ervoor onderzoeken!!!) 

 

Gynaecomastie  

 Algemeen 

o Tijdens puberteit: enkel ductaal systeem bij mannen ontwikkelt 

 In afwezigheid van oestrogene stimulatie w geen lobuli gevormd 

 Meeste aandoeningen vd borst bij mannen staan dus ivm ducti 

 Maar bij langdurige oestrogene stimulatie: ook pathologie gerelateerd aan lobuli 

mogelijk 

 Meeste borstaandoeningen kunnen dus ook bij mannen optreden hoewel bij mannen 

borstklier maar zeer rudimentair ontwikkeld is! 

 Gynaecomastie = toename ductaal en stromaal weefsel id mannelijke borst  

o Volume vd borst  

 Kan zeer klein zijn en beperkt blijven tot retro-areolaire streek 

 Maar kan ook volume van normale vrouwelijke borst aannemen 

o Kan primair (fysiologisch) of secundair (door extramammaire stimulus) optreden 

o Pseudo-gynaecomastie = veel vetweefsel (geen klierweefsel) id borststreek (figuur 11-35) 

 
 Vnl bij obesitas 

 Bij inspectie komen beide vormen identiek voor MAAR 

 Palpatie en APO: bij pseudogynaecomastie geen borstklierweefsel 

 Mammo/echografie toont ook enkel vetweefsel en geen borstklierweefsel 

 Klachten gynaecomastie  

o Pijn en zwelling 

o Cosmetische bezwaren 

o Sociaal storend  

o Angst voor maligniteit 
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 Klinisch/kliniek: vast aanvoelende weke zwelling 

o Retroareolair gelegen 

o Licht gevoelig bij druk 

o Meestal vrij duidelijk/goed afgelijnd tov subcutane vetweefsel 

o Typisch: concentrisch aspect 

 Figuur 11-36: echt ‘schijfje’ 

 
 Bij excentrische induratie: andere diagnose in overweging nemen → verder onderzoek 

(FNAC of biopsie) van belang 

 Behandeling: hinderlijke, persisterende gynaecomastie kan best w behandeld door extirpatie 

vd klierschijven 

 Primaire gynaecomastie 

o Infantiele gynaecomastie: tgv circulerende maternele hormonen 

 Meestal bilateraal  

 Spontane regressie na 4 maanden 

 Behandeling? 

 Geen behandeling noodzakelijk  

 Moeder geruststellen 

o Adolescentie = puberale gynaecomastie 

 Puberteit is meest frequente leeftijd voor gynaecomastie  

 Frequent neemt dit af na 6 maanden (involutie) 

 Maar 2 – 3 jaar is mogelijk 

 Meestal bilateraal  

 In 25% vd gevallen unilateraal 

 Indien bilateraal: dikwijls asymmetrisch en asynchroon (figuur 11-37) 

 
 Meestal psycho-sociaal zeer storend voor jonge mannen! 

o Volwassene 

 Dikwijls asymptomatisch 

 Cave: uitsluiten onderliggend lijden 

 Gynaecomastie op latere leeftijd kan idiopathisch zijn en even onschuldig als die id 

puberteit 

 MAAR kan ook uiting zijn van 

 Organische ziekten (ih bijzonder van lever en endocriene organen bv. testis) 

 Hormonale therapie  

 Bv. medicatie bij prostaatcarcinoom: vaak oestrogeen → ontwikkeling lobuli 

 Bv. figuur 11-38: bodybuilders gebruiken spierversterkers die oestrogeen 

bevatten → daling testisvolume en toename borstontwikkeling 
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 Ander GM-gebruik 

 Primair mammacarcinoom → moet steeds w uitgesloten (RX mammo en echo) 

 20% vh mammacarcinoom bij man is geassocieerd met gynaecomastie 

 Zeker igv unilateraal aan tumor denken! 

 Figuur 11-39: mammografie gedaan bij gynaecomastie 

 
 Vaak w diagnose pas in betrekkelijk laat stadium gesteld 

 Therapie is dezelfde als bij vrouw 

 Secundaire oorzaken gynaecomastie (figuur 11-40: indeling volgens frequentie) 

 
o Afname androgeenspiegel door verminderde productie 

 Congenitale anorchie 

 Chromosomale afwijkingen zoals syndroom van Klinefelter (XXY) 

 Bilaterale cryptorchidie (hypogonadisme) 

 Virale orchitis 

 Bilaterale torsio testis 

 Granulomateuze ziekten 

 Nierinsufficiëntie (hemodialyse) 

o Androgene weerstand zoals bij testiculaire feminisatie 

o Toename van oestrogeenspiegels zoals bij testis- en longkanker 

 Bv. oudere man die rookt en geen medicatie neemt: gynaecomastie door longtumor 

 Testisca: systematisch controleren omdat secundaire gynaecomastie mogelijk is 

o Toegenomen perifere aromatisatie zoals bij  

 Bijnier- en leveraandoeningen  

 Androstenedione w niet geëlimineerd bij perifere aromatisatie naar oestrogenen) 

 Chronisch leverlijden (alcohol) 

 BijnierCa 

 Starvation + refeeding (fatty liver)  

 Thyreotoxicosis (= te veel aan schildklierhormoon ih bloed, omvat zowel 

hyperthyroïdie als andere toestanden) 

o Medicamenteuze oorzaak 

 Androgenen (perifere aromatisatie) 
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 Cyproterone (anti-androgenen) 

 Spironolactone 

 Stilboestrol 

 Digitalis (bindt aan oestrogeenreceptoren) 

 Digoxine 

 Finasteride 

 Calcium channel blockers 

 Cannabis 

 Griseofulvin 

 Ketoconazole 

 Phenothiazines (storen vd gonadotrofine controle) 

 Reserpine 

 Tricyclische antidepressiva 

 Cimetidine 

 Methyldopa 

 Izoniazide 

 Metoclopramide  

 Anbole steroïden 

 Oestrogenen 

 … 

o Marihuana, heroïne 

 Investigatie/onderzoeken 

o Kliniek 

 KO van lever en testis zijn belangrijk!  

o Beemdvorming: RX (mammografie) en echografie vd borstregio  

 Hoeveelheid klierweefsel beter ih licht stellen  

 Onderliggende tumorpathologie uitsluiten 

o Indien nodig (suspect): biopsie (CNB)  

o Labo onderzoek is van belang  

 Leverfunctietesten 

 Specifieke testen bij verdenking op endocriene origine 

 Serummerkers voor testistumor igv testiszwelling of bij cryptorchidie 

o RX thorax is wenselijk bij oudere man 

o Oorzaak zoeken! 

 Prolactine → MR sella turcica 

 Andere: lever, testis, longen 

 Behandeling 

o Id meeste gevallen: geruststellende houding want meestal goedaardige, zelflimiterende 

aandoening  

 Geruststellen 

 Afwachten 

 Voor gynaecomastie van secundaire of medicamenteuze origine: oorzaak zo mogelijk 

verwijderen 

o Bij pijn en cosmetische bezwaren: behandeling kan wenselijk zijn 

 Medicamenteus: hormonale manipulaties 

 Hormonale basis voor ontstaan gynaecomastie w aanvaard → ‘hormonale 

manipulaties’ uitgeprobeerd  

 MAAR géén hoge graad van evidentie voor effect van bv. testosterone, 

clomifene, danazol of antigonadotropine 

 Tamoxifen 10 mg/dag 

 Wel goede optie om pijn te verminderen  

 Maar geen wetenschappelijke gegevens over lange termijn nut van tamoxifen 

 Heelkundig 

 Resectie dmv subcutane mastectomie (figuur 11-41) 
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 Met bewaren van minimale rim borstklierweefsel ad achterzijde vd tepel 

 Indicaties 

 Pijnlijk 

 Sociaal storend 

 Pseudo-gynaecomastie: igv nood aan therapie kan liposuctie helpen 

 

Borstpijn: mastalgie/mastopathie: meest frequente borstklacht waarvoor vrouwen hun huisarts 

of gynaecoloog consulteren 

 

Cyclische mastopathie 

 Kenmerken: ‘premenstrueel syndroom’ 

o Premenstrueel: luteale fase 

o Bilateraal (niet altijd)  

o Vaak pijnlijke, soms groter wordende tumor (knobbel(s)) opgemerkt 

 Al dan niet gepaard gaande met  

 Spanningsgevoel  

 Pijn uitstralend naar oksel 

 Meestal ih bovenste buitenste kwadrant gelegen  

 Opvallende correlatie met menstruele cyclus 

o Pijn, zwelling vd borsten gedurende variabele periode van enkele dagen voor menses  

o Verdwijnen bij begin vd menstruatie 

 Soms gedurende maanden geen klachten om dan opnieuw te verschijnen 

 Cyclische veranderingen doen hormonale etiologie vermoeden  

o Maar meeste studies kunnen geen hormonale afwijkingen weerhouden 

 Zorgvuldig KO 

o Borst komt gevoelig, multinodulair voor 

 Vooral id bovenste buitenste kwadranten 

 Nodulariteit kan wisselend zijn afhankelijk vd menstruele cyclus  

 Onderzoek opnieuw of altijd na menses! 

o Afhankelijk vd leeftijd en VG van pt 

 Echografie aangewezen  

 Mammo aangewezen vanaf 40 j 

 Behandeling 

o Als klinisch/radiologisch onderzoek geen afwijkingen toont: geruststellende houding en 

correcte informatie vd patiënt belangrijk 

o Borstpijn op zich: nooit reden tot profylactische heelkunde 

 

Niet-cyclische mastopathie: kan meerdere oorzaken hebben! 

 Id borst zelf 

o Cyste 

o Ductectasie 

o Periductale mastitis 

 In sommige gevallen gepaard met roodheid 

o Adenosis 

o Verdere oppuntstelling kan met echografie en afhankelijk vd leeftijd ook mammografie 

 Trauma vd borst, postoperatieve pijn 
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o Sommige ptn blijven na chirurgie klagen van pijn 

 Meestal is dit na chirurgie voor goedaardige pathologie 

 Als chirurgie in zone gebeurde die vooraf al pijnlijk was: klachten kunnen gewoon 

blijven bestaan 

o Borstkanker is zelden pijnlijk! 

o Verdere oppuntstelling met mammo-echografie 

 Andere 

o Musculoskeletale pijn (figuur 11-42) 

 
 Pijnklachten  

 Meestal unilateraal  

 Gelokaliseerd thv 

 Laterale thoraxhelft: aanhechting serratus/pectoralis 

 Of costochondrale juncties = syndroom van Tietze 

 KO: meestal electieve drukpijn  

 Thv aanhechtingen vd pectorale spieren of serratusspier  

 Nog versterkt door plots aanspannen van deze spieren tijdens palpatie 

o Gerefereerde pijn vanuit cervicale zenuwwortels is zz 

 

Voelbare massa 

 

Inleiding 

 Overzicht 

o Cyste 

o Fibroadenoom 

o Phyllodes tumor 

o Intraductaal papilloom 

o Hamartoma 

o Vetnecrose 

o Radial scar en complex scleroserend letsel 

 Triple diagnostiek is ad orde 

o KO bij voelbare massa 

 Volgende zaken van belang voor triple diagnostiek 

 Leeftijd van patiënte 

 Fysische karakteristieken vd massa  

 Medische VG vd patiënte  

 Risico voor maligniteit is groter indien 

 Nieuwvorming bij patiënte > 40 jaar 

 Massa postmenstrueel niet verdwijnt 

 Massa onregelmatig afgelijnd  

 Huid- of tepelretractie of -veranderingen  

 Verdachte axillaire adenopathieën aanwezig  

 KO en mammografie zijn aangewezen vόόr uitvoeren van punctiecytologie of –biopsie 

o Omdat evt bloeding mammografisch beeld kan beïnvloeden 

o Beeldvorming 

 Mammografie w gedaan ≥ 30 jaar igv familiale VG van premenopauzale borstkanker 

 Vrouwen < 30 jaar: 1 opname van elke borst bij verdenking op maligniteit 

 Bij vrouwen < 30 jaar zonder risicofactoren: echografie dikwijls voldoende 
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 Echografie maakt onderscheid tussen vaste en cystische letsels 

 Overzicht volgens leeftijd 

Leeftijd Normaal Afwijkend Aandoening Radiologische 
oppuntstelling 

Vroege 
reproductieve 
leeftijd 

15 – 25 j 

- Ontwikkeling 
lobuli en 
stroma 

- Eversie vd 
tepel 

- Fibroadenoom  
- Borsthypertrofie  
- Tepelinversie 

- Fibroadenoma  
- Hamartoom  
- Subareolair 

abces  
- Melkgangfistel 

Echografie 

Mature reproductieve leeftijd 
25 – 40 j 
Cyclische veranderingen 

 
 

 
Epitheliale hyperplasie 
(zwangerschap) 

- Cyclische 
mastalgie  
- Bilateraal 

multiporieel 
tepelvochtverlies 

 
- Bloederig 
tepelvochtverlies 

- Uitgesproken 
cyclische 
mastalgie  

 
 

 
- Mastitis 

< 35 j: echografie 
 
> 35 j: eenmalige 

echografie en 
mammografie 

Bloederig 
tepelvochtverlies 

 Aanvullend ook 
cytologisch 

onderzoek, 
galactografie en/of 
MRI 

Involutiefase 

40 – 55 j 

- Lobulaire 

involutie  
- Ductale 
involutie, 
dilatatie, 
sclerose  
- Epitheliale 

turnover 

- Macrocysten  

- Sclerosing 
adenosis  
- Cilindercel 
veranderingen  
- Ductectasie  
- Epitheliale 

hyperplasie 

- Periductale 

mastitis/abces  
- Hyperplasie met 
atypie (ductaal/ 
lobulair) 

Mammo-echografie 

met 
herhalingsschema 
afhankelijk vd 
afwijkingen en 
risicobepaling 

 

Borstcysten 

 Voorkomen 

o Kunnen solitair of multipel zijn  

o Vnl tss 35 – 55 jaar (middelbare leeftijd) 

 Maken deel uit vh fysiologisch involutieproces vd ductulo-lobulaire eenheden id borst (figuur 

11-43) 

 
o Etiologie is vermoedelijk gerelateerd aan veranderingen id circulerende hormoonspiegels 

o Ontstaan soms vrij snel  

 Kliniek 

o Soms groot 

o Kan gevoelig tot pijnlijk/inflammatie zijn 

o Goed afgelijnde, meestal mobiele vaste noduli 

 Mobiel maar minder dan fibroadenoma! 

 Mammo- en echografie 

o Aangewezen indien voorgaande onderzoek > 1 jaar geleden en igv > 35 jaar 
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o Echo: vocht = translucent = anechogeen  

 Figuur 11-44: cyste op echo = anechogeen (zwart) 

 
 Intracystisch letsel? (figuur 11-45) 

 
 Bloemkoolachtige structuur met fibrovasculaire assen: papilloom 

o Bij twijfel aan diagnose: aspiratie → bij helder vocht heeft men diagnose en niet veel 

reden voor verder onderzoek 

 Behandeling 

o Nil 

o Evacuerende punctie: mogelijk voor banale (normale cystewand op echografie), storende 

of grote cyste 

 Ook indien echografisch verdikking vd cystewand (inflammatoire veranderingen) of 

een intra-luminale onregelmatigheid (bloemkoolachtig: papilloom) zichtbaar is 

 Vocht w steeds opgestuurd voor cytologisch nazicht 

 Als na evacuerende punctie blijvende klinische of echografische afwijking zichtbaar is:  

bijkomende naaldbiopsie of klinische herevaluatie (na 6 tal weken) mogelijk 

 Bloederig cystevocht (niet door trauma vd punctie!) w enkel gezien als intra-cystisch 

groeiend proces aanwezig is 

o Zelden resectie 

 “we opereren geen water” 

 Tenzij intracystisch papilloom  

 Bij aanwezigheid papilloma (zie ‘intraductaal papilloom’): best GEEN volledige evacuatie vd 

cyste uitgevoerd zodat papilloom/wand voor resectie gelokaliseerd kan w 

 

Fibroadenoma = hyperplastisch letsel  

 Ontstaat tijdens ontwikkeling van en uit borstlobuli  

o Komt daarom vooral voor bij jonge vrouwen: 14 – 25 j! 

o Op latere leeftijd involueren fibroadenomen  

 Kunnen calcifiëren → soms toevallige vondst op mammografie 

 Gekenmerkt door  

o Bifasische proliferatie: bindweefsel (stroma) en epitheel → bifasische tumor 

 Stroma vd fibroadenomen: meestal celarm tot matig celrijk 

 Cellulariteit is homogeen verspreid en bestaat uit spoelvormige cellen zonder kernatypie 

 Geen mitosen of zeer zz (meestal < 2) 

 Epitheliale component bestaat uit 2 cellagen (luminaal epitheel + myoepitheel) en toont soms 

hyperplasie, apocriene veranderingen of foci van sclerosing adenosis  

o Macroscopisch (figuur 11-46) 
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 Goed afgelijnd 

 Soms polynodulair  

 Vast-elastische consistentie bij palpatie 

o Zeer beweeglijk/mobiel en kunnen onder vingers wegschieten (‘borstmuis’) 

 Ongeveer 10% vd ptn: meerdere fibroadenomen (multipel) 

o Kunnen bovendien bilateraal zijn 

 Diameter vd fibroadenomen is variabel  

o Meestal < 3 cm 

o Id oude literatuur werden fibroadenomen > 5 cm “giant fibroadenoma” genoemd (maar onderscheid 

is klinisch niet relevant) 

 Microscopisch herkent men 2 groeipatronen 

o Intracanaliculair groeipatroon 

 Epitheliale component bestaat uit verlengde structuren zonder open lumina  

 Resultaat vd compressie uitgeoefend door hyperplastische stromale cellen tegen epitheliale wand 

vd ductus 

o Pericanaliculair groeipatroon 

 Meer frequent id 2 – 3e decades 

 Talrijke ronde klierbuizen met open lumina door circumferentiële groei vd stromale cellen 

o Onderscheiden groeipatronen: geen klinisch belang maar kan nuttig zijn id morfologische 

DD met phyllodes tumoren (die meestal pericanaliculair groeipatroon vertonen) 

 Enkele subtypes van fibroadenomen 

o Cellulair fibroadenoma: zeer celrijke stromale component met geen of gering aantal mitosen (< 2) 

o Complex fibroadenoma: bevat  

 Macrocyste (> 3 mm; meestal bekleed door apocrien epitheel) 

 Sclerosing adenosis 

 Epitheelhyperplasie 

 Geeft licht verhoogd risico op ontwikkeling van kanker 

o Juveniel fibroadenoma 

 Vnl beschreven bij adolescente pt 

 Toont vnl pericanaliculair groeipatroon met celrijk stroma 

 Gepaard met micropapillaire epitheelhyperplasie (ook beschreven als gynaecomastoide aspect) 

 Diagnostiek 

o < 30 jaar: KO en echografie (igv typische morfologie van fibroadenoom) voldoende om 

diagnose te stellen 

 Echo = 1e onderzoek! → goed afgelijnde hypoechogene nodulus (figuur 11-47) 

 
o Bijkomende mammografie + naaldbiopsie (punctie: FNAC of CNB) noodzakelijk om 

maligne tumoraal proces uit te sluiten bij 

 Jonge vrouwen met hoog risico op borstkanker (familiaal/erfelijke tumoren) 

 Atypisch echografisch beeld 

 Dames > 35 jaar  

 GEEN RX MAMMO BIJ VROUWEN < 30 – 35 j!! 

 Punctie zeker indien  
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 > 30 j  

 Snelgroeiend 

 Behandeling 

o Na histologische bevestiging: id meeste gevallen geruststellende houding voldoende 

o Opvolging 

 1-malige controle na 6 mnd: echografie en KO  

 Laat toe om evt snelle groei vh letsel uit te sluiten  

 Daarna jaarlijkse echografie gedurende 3-tal jaar 

 Verder follow up hangt af vd leeftijd en risicobepaling op borstkanker volgens andere 

factoren 

 Fibroadenomen involueren → kunnen calcifiëren  

o Resectie: ‘intracapsulair’ 

 Indicaties voor resectie 

 Fibroadenomen > 2 – 3 cm 

 Snelgroeiende fibroadenomen  

 Pijnlijke fibroadenomen  

 Figuur 11-48: resectie gebeurt via cosmetische incisie (periareolair of inframammair) 

en in pseudo-kapsel → gevolgen 

 
 Geen normaal borstklierweefsel verwijderd  

 Contourveranderingen vd borst w vermeden  

 

“Cytosarcoma phyllodes” = “bladvormige tumor” 

 Zeldzame bifasische tumoren 

o Zeldzaam 

 0,3 – 1% van alle borsttumoren  

 2,5% van alle bifasische tumoren 

o Bifasisch 

 Secretoir + myoepitheel 

 Pushing borders 

 Celrijk stroma 

 Meestal goedaardig! 

o Slechts in 15% vd gevallen maligne  

 Laaggradig maligne 

 Hooggradig maligne 

 Histologie: bifasische tumor met  

o Vnl pericanaliculair groeipatroon  

o Aanwezigheid van cystische gedilateerde ductus met in lumen blad-vormige fibroepitheliale 

structuren 

o Componenten 

 Epitheliale component is steeds goedaardig! 

 Stromale component  

 Kan goedaardig tot maligne zijn  

 Normaliter veel celrijker dan in fibro-adenoma met wisselende gebieden van 

cellulariteit! 

o Vaak w phyllodes verdeeld in goedaardige, borderline maligne en maligne tumoren 

afhankelijk van  

 Stromale component 

 Mitotische activiteit 
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 Aanwezigheid van necrose 

 Aanwezigheid van heterologe sarcomateuse differentiatie  

 Invasie ih omgevend borstparenchym 

o In maligne phyllodes kan stroma soms in die mate groeien dat epitheel nog nauwelijks te 

vinden is 

o Igv heterologe sarcomateuse differentiatie vh stroma kan DD met sarcoma onmogelijk w 

 Diagnose 

o Kliniek phyllodes tumor 

 Kan in alle leeftijdsgroepen maar vnl vrouwen rond 45j! (ouder dan fibroadenomen!) 

 Snel groeiende tumor (groeit sneller als fibroadenoma) 

 Meestal pijnloos 

 Goed afgelijnd  

 Mobiel  

 Kan zeer grote afmetingen aannemen (figuur 11-50) 

 
o Onderzoeken 

 Mammografie: grote, goed omschreven opaciteit  

 Soms met calcificaties 

 Echografie: aanwezigheid “bladvormige” cystische zones in heterogeen 

vastweefselletsel (figuur 11-50) 

 
 CNB: naaldbiopsie (bij voorkeur 14 G) 

o Kliniek, mammo-echo en naaldbiopsie zijn noodzakelijk voor DD met fibro-adenoma 

 Maar DD goedaardig en laaggradige maligne phyllodes tumor: blijft zeer moeilijk op 

naaldbiopsie 

 Bij diagnose van snelgroeiend nieuw letsel > 35 j dat klinisch, mammo/echografisch en 

gelijkend is aan fibroadenoma: phyllodes tumor altijd uitsluiten!!! 

 Behandeling: excisie met kleine marge is altijd aangewezen igv phyllodes tumor! 

o Ondanks klinisch vrij goed afgelijnd letsel: moet toch met marge van 1 cm verwijderd w  

 Cfr pushing borders, infiltratieve rand 

 Bij krappe excisie: kans op recidief in loco zeer groot  

 Recidief kan ook voorkomen bij goedaardige phyllodes tumoren! 

 Indien geen marge: recidief binnen 3 maanden 

o (skin-sparing) mastectomie is mogelijk bij Phyllodes tumor (figuur 11-51) 
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 Incisie huidlijnen 

 Resectie met marge 1 – 2 cm 

 Resectie in 1 stuk! 

 Men kan tepel sparen omdat het ver vd melkgangen zit (itt andere tumoren waarbij 

niet tepelsparend kan omdat risico op recidief te hoog zou zijn door kliergangen) 

 Nadien 

 Clip in tumorectomieholte 

 Sluiten holte 

 Geen redon 

o Figuur 11-52: brede excisie 

 
o Daarna: minstens 5 jaar jaarlijkse mammo-echografische follow-up noodzakelijk 

 Risico’s 

o Risico op lokaal herval is 10 – 20% onafhankelijk van type van phyllodes tumor 

 Hervallen: vaak geassocieerd met hogere histologische graad van maligniteit 

o Maligne phyllodes hebben risico op metastase van 2 – 10% met vnl spreiding naar longen 

en botten 

 

Intraductaal papilloom 

 Uniporieel, sereus/waterig/bloederig, spontaan tepelvochtverlies!!! 

 Hierbij moet onderscheid gemaakt w tss centrale en perifere papillomen 

o Centrale papillomen: gelegen ih lumen van grote ductus gelokaliseerd achter tepel of id 

periareolaire regio vd borst 

 Meestal solitair 

 Meestal niet palpabel  

 Gepaard met spontaan uniporiëel (1 melkgang) sereus, waterig of bloederig 

tepelvochtverlies 

o Perifere papillomen: liggen ih lumen van perifeer gelegen melkgangen (dus in ductulo-

lobulaire eenheden) ih borstparenchym 

 Meestal multipel 
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 Histologisch: centrale en perifere papillomen identiek beeld (figuur 11-54) 

 
o Framboosachtig letsel uitpuilend in verwijde melkgang 

o Bestaat uit fibrovasculaire assen bekleed met tweelagig epitheel 

o Vaak  

 Ductale epitheelhyperplasie  

 Apocriene metaplasie 

o Soms uitgesproken fibrose → dan spreekt men van gescleroseerd papilloma 

o Oude papillomen knn verkalken (calcificaties) 

 In papilloma kan ductaal carinoma in situ (DCIS) ontstaan (in 10% vd papillomen) en zelfs 

gehele papilloma overwoekeren!!!  

o Dus onzeker biologisch gedrag 

 Diagnose 

o Basisonderzoeken 

 RX Mammo  

 Echografie (figuur 11-55) 

 
 Maar bij bloederig verlies: altijd opereren al is beeldvorming (mammo-echo) negatief 

o Igv ook uniporieel tepelvochtverlies: aanvullend galactografie uitvoeren  

 Opspuiten contrastvloeistof in melkgang → mammografie: melkgang zichtbaar 

gemaakt 

o Cytologie vh tepelvocht toont soms papillaire celgroepjes waarbij = bevestiging diagnose  

o MR 

o Als letsel echografisch zichtbaar is: FNAC en/of CNB kan gebeuren 

 Vaak kan naaldbiopsie aanwezigheid van atypische epitheliale component NIET 

uitsluiten → papilloma w daarom best gereseceerd 

 Radiologisch: perifere papillomen vertonen benigne kenmerken (goed omschreven, 

hyporeflectief, homogeen aspect) → kunnen niet onderscheiden w van andere benigne 

letsels DUS naaldbiopsie ook altijd aangewezen 

 Behandeling 

o Centrale intraductale papillomen die tepelvochtverlies geven: kunnen via 

microdochectomie gereseceerd w (figuur 11-53) 

  
o Perifere intraductale papillomen: tumorectomie na lokalisatieprocedure (harpoen) = 

resectie na reperage  

 (reperage = kleine ingreep voor operatie om bij niet-voelbare borstletsels exact plaats 

vh letsel aan te duiden zodat chirurg borstletsel correct kan wegnemen) 
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Hamartoma = goedaardige scherp begrensde tumor met vaak fibrotisch kapsel (figuur 11-56) 

 

 Bestaat uit componenten die normaal id borst aanwezig zijn (epitheel, bindweefsel, vet) 

willekeurig onderling gemengd → “borst in borst” 

 Presentatie 

o Meestal pas na 40 jaar 

o Komt klinisch voor als fibroadenoma maar 

 Zeer zacht  

 Op iets latere leeftijd 

o Zeldzaam: oorzaak van belangrijke borstasymmetrie op jonge leeftijd 

 Diagnose 

o Radiologie: typische kenmerken 

 Letsel van gemengde densiteit (dens weefsel en vetweefsel) met duidelijk herkenbare 

scherpe aflijning (omkapseld!) 

 Soms met verdringing vh omgevende weefsel 

 Igv typisch radiologisch beeld van hamartoom: GEEN aanvullende naaldbiopsie! 

o Echografie: letsel heterogeen maar scherp begrensd 

o Punctiebiopsie? 

 Hamartoma vaak NIET te onderscheiden van normaal borstweefsel!  

 Ook differentiatie met fibroadenoom is moeilijk! 

 Behandeling (idem fibro-adenoom) 

o Geen specifieke therapie en opvolging vereist  

o Igv zeer groot: overwegen resectie 

 

Radial scar en complex sleroserend letsel (RS/CSL) 

 RS en CSL zijn onderdeel van fibrocystische veranderingen 

o Radial scar is < 1 cm 

o Complex scleroserend letsel is > 1 cm en toont meestal meer parenchymale distorsie 

 Voorkomen: vrouwen van middelbare leeftijd 

 Histologisch: stervormig aspect met heterogeen beeld (figuur 11-57) 

 
o Gekenmerkt door centrale zone van sclerose gemengd met elastotische degeneratieve 

vezels  

o Vanuit centrale zone vertrekken (~stralen van ster) talrijke epitheliale structuren onder 

vorm van klierbuizen, microcysten en macrocysten → vaak geassocieerd met 

 Sclerosing adenosis 

 Epitheelhyperplasie 

 Microverkalkingen 

o Typisch duidelijke topografische locatie vd cystische componenten: macrocysten 

gelokaliseerd ad periferie vh letsel 
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 Onzeker biologisch gedrag 

o Soms ductale epitheelhyperplasie 

o Soms in situ carcinoom 

 Owv verhoogd risico (!) op aanwezigheid in situ carcinoom: controle op aanwezigheid 

van microcalcificaties belangrijk id omgeving! 

 Letsel w meestal bij routine mammo-echo gevonden bij klachtenvrije dames met normaal KO! 

→ toevallige vondst  

o KO negatief 

o RX mammo (figuur 11-58): stellaire distortie vh parenchym zonder centrale densiteit 

 
 Vormvariabel id verschillende incidentie  

 Microcalcificaties 

o Echografie 

 Letsel soms niet terug te vinden 

 Meestal is parenchym licht hyporeflectief, soms in aanwezigheid enkele cysten → echo: 

suspect 

o Letsels moeten steeds verder oppuntgesteld w door naaldbiopsie (CNB, bij voorkeur 14G 

of hoger) zodat maligne letsel kan uitgesloten w! 

 CNB is dikwijls aspecifiek! 

 Behandeling: preoperatieve biopsie gevolgd door resectie (met reperage (lokalisatie)) 

 

Overige benigne tumoren 

 Myofibroblastomen 

 Desmoiden 

 Lipomen 

 Leiomyomen  

 Meer zz pathologie bv. PASH (pseudo-angiomateuze stromale hyperplasie) 

 

Infectieuze aandoeningen 

 

Overzicht 

 Mastitis puerperalis en lactatieabces 

 Borstabces 

 Periductale mastitis en ductectasie 

 Plasmacelmastitis 

 Trombophlebitis 

 Specifieke ontstekingen 

 Figuur 11-59: abces 
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Mastitis puerperalis en lactatieabces 

 Tepelkloven: kunnen tijdens lactatie of bij spenen ontstaan met  

o Ontstekingsverschijnselen  

o Koorts 

 Mastitis = ontsteking vd borst 

o Roodheid 

o Segmentair 

o Pijnlijk 

o Niet altijd koorts 

o Geen massa 

o Kiem: stafylokokken (S. aureus) 

o Behandeling 

 Lokale warmte 

 ‘Leeg’ houden vd borst 

 Stoppen met borstvoeding (spenen) is niet absoluut noodzakelijk want baby 

ondervindt geen nadelen van melk uit geïnfecteerde borst 

 In vroeg stadium kan proces gunstig reageren op AB gericht tegen stafylokokken  

 Welk AB? 

 Flucloxacilline 4 x 500mg/dag  

 Of amoxyclavulaanzuur 4 x 500 mg/dag  

 Bij peni-allergie: erythromycine 4 x 500mg/dag 

 Tijdens borstvoeding: tetracyclines, ciprofloxacine en chloramphenicol 

tegenaangewezen!!! 

 Soms een gedeelte vd borst dat slecht draineert → gevolgen 

o Stuwing 

o Ontstekingsverschijnselen  

o Koorts 

 Puerperaal abces 

o Symptomen en tekenen 

 Tumor, dolor, rubor, calor 

 Koorts, onwelzijn 

 Leukocytose 

 Pijnlijke massa 

 Zelden echte fluctuatie 

o Behandeling 

 Zodra zich abces ontwikkelt: bij intacte huid met dikke naald vocht aspireren 

 Onder echogeleiding 

 Herhalen na 48 – 72u tot geen pus meer geaspireerd w (dus regelmatige punctie) 

 AB w verder gezet (cultuur) 

 Dreigende ruptuur: draineren, spoelen met fysiologisch, wiek 

 Als overliggende huid zeer dun of necrotisch geworden is: best gereseceerd → holte 

dagelijks met fysiologische oplossing spoelen 

 AB stoppen! 

 

Borstabces (is verschillend van puerperale abcessen) 

 Ontstaat meestal id buurt vh tepelareola complex: peri/retro-areolaire abcedatie 

o Soms is infectie meer perifeer id borst gelokaliseerd 

 Soms recidiverend karakter 

o Roken/nicotine abusus is risicofactor! (indien men stopt met roken: komt niet terug) 

o Dan soms herhaalde aspiraties of drainages nodig als het niet anders kan 

 Vertoont gevarieerde bacteriële populatie 

o Bacteroides 

o Anaerobe streptococcen 

o Enterococcen 

o … 
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 Pt hebben meestal VG van andere infectieuze episodes 

 Kliniek: massa met (figuur 11-60) 

 
o Fluctuatie 

o Roodheid (rubor) 

o Oedeem (tumor) 

o Warmte vd overliggende huid (calor) 

o Pijn bij palpatie (dolor) 

o Fistelvorming soms (figuur 11-61) 

 
 Soms restopening id huid die recidiverend purulent materiaal evacueert: 

melkgangfistel 

 Staat in verbinding met de geruptureerde grote melkgang retroareolair 

 Behandeling 

o Bij intacte huid: herhaalde aspiratie of drainage en AB (op geleide van AB-gram) PO 

 Amoxyclavulaanzuur 3 x 500mg (ppt geeft dit als enige optie) 

 Of dalacin 

 Erythromycine/metronidazole bij allergie 

o Bij dunne, necrotische huid: gereseceerd en lokale wondzorg toegepast 

o Fistel: excisie 

 Volledig (ook huid en melkgang id tepel) reseceren  

o Uitruiming en dan hoge dosis AB (ovv Duracoll) achterlaten 

 RX mammo-echografie moet altijd onderliggende kwaadaardige letsels uitsluiten! 

o Plannen in rustige fase 

o Cave leeftijd van pt 

 

Periductale mastitis en ductectasie 

 Dilatatie vd melkgangen retroareolair en chronische ontsteking rond melkgang → 

progressieve tepelretractie en tepelvochtverlies 

o Vochtverlies  

 Mestal uit meerdere melkgangen (multi-poriëel) 

 Bilateraal 

o Vocht kan alle mogelijke aspecten hebben: waterig, wit, geel, groen, bruin of etterig 

o Regelmatig infectieuze opstoten → verder toename vd tepelretractie 

 Onderzoeken 

o Mammografie: soms calcificaties  

o Echografie: gedilateerde melkgangen met inliggend debris  

 Behandeling 

o Conservatieve houding  

o MAAR steeds dient DD met retroareolair gelegen borsttumor gesteld w! 
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Plasmacelmastitis 

 Verwijding/dilatatie vd afvoergangen/melkgangen subareolair tot diep id mamma (etiologie 

staat nog niet vast) 

 Ductectasie kan gepaard gaan met  

o Dicht lymfocytair of plasmacellulair infiltraat  

o Sterke periductale fibrose waardoor tepelintrekking kan ontstaan 

o Soms treedt tepeluitvloed op → tepelvochtverlies is mogelijk 

 Soms massa aanwezig → klinisch onderscheid met carcinoom moeilijk! 

 Mammo-echografie: geen massa’s maar langwerpige calcificaties id richting vd tepel 

 Typisch iets wat we zien bij involuerende borst → geen therapie nodig (geruststellen) 

 

Thrombophlebitis (Ziekte van Mondor) 

 Soms w thormbophlebitis vd oppervlakkige venen vd borst gezien 

 Hierbij klaagt pt over pijn 

 Bij onderzoek: streng te voelen is 

o Vaak lateraal gelokaliseerd  

o Doorlopend tot ad oksel 

 

Specifieke ontstekingen 

 Tuberculose  

o W weer vaker gezien: ook bij vrouwen afkomstig uit derdewereldlanden 

o Bewijzend 

 Aantonen van tuberkelbacteriën  

 Vooral positieve kweek  

 Kessler-Wolloch 

 Sarcoïdose 

 

Tepelvochtverlies 

 

Inleiding 

 Kan fysiologisch, pathologisch of galactorrhea zijn 

 ! Morbus Paget vh tepel-areolacomplex dient uitgesloten te w (KO, biopsie) 

o Cytologisch onderzoek: tepelvocht afnemen met Cervexbrush en het witte gedeelte vd 

borstel in een recipiënt met kleine hoeveelheid CytoRich Red laten vallen. Geen uitstrijkjes 

maken! 

 Tabel 11-1: DD fysiologisch – pathologisch tepelvochtverlies (hoe meer pathologische 

tekens, des te verder men moet onderzoeken) 

Pathologisch Eerder benigne 

unilateraal bilateraal 

uniporieel multiporieel 

bloederig, waterig geel/groen, melkachtig 

spontaan bij druk 

persisterend (> 2x/w) éénmalig 

> 50 jaar < 50 jaar 

 

Fysiologisch 

 Bilateraal 

 Multipele melkgangen 

 Meestal niet spontaan 

 Aspect 

o Geel tot groen van kleur  

o Bij vrouwen > 70 j kan vochtverlies wit tot geel en zeer dik tot kaasachtig zijn 

 Kan uitgelokt w door  

o Medicatie (oestrogenen, tranquillizers en andere) 

o Druk  
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o Seksuele stimulatie 

 Als KO en mammo-echografie geen afwijkingen aantonen: patiënte geruststellen dat het om 

goedaardige ‘veranderingen’ gaat waarvoor geen behandeling of verdere investigatie nodig is 

o Er kan wel lichte tepelretractie zijn (slit-like) door dilatatie en verkorting vd retroareolaire 

melkgangen zijn: is aberratie vh normaal involutieproces 

o Tot 2 – 3 jaar na beëindigen vd borstvoeding kan melkachtig tepelvochtverlies optreden 

 

Pathologisch 

 Spontaan 

 Unilateraal 

 Uni-porieel 

 Sereus, bruin of bloederig 

o Mogelijke oorzaken bloederig tepelvochtverlies  

 Meestal veroorzaakt door  

 Intraductaal papilloma  

 Ductectasia 

 Kleine maligniteit kan niet uitgesloten w als oorzaak! 

 Risico is nog groter als vochtverlies optreedt bij postmenopauzale vrouw! 

o Overvloedig helder, waterig tepelvochtverlies komt in 60% voor igv centraal papilloom 

 Te doen 

o KO 

o Mammo-echo 

o Galactografie met cytologie vd wash-out vloeistof 

 

Abnormale mammo/massa & normaal KO 

 Routinescreening voor borstkanker heeft geleid tot toename vd identificatie van niet-voelbare 

borstafwijkingen 

 Alhoewel meeste mammografische bevindingen niet geässociëerd w met maligniteit: 

borstkanker nu vaker in niet-voelbaar stadium of pre-invasief stadium gediagnosticeerd 

 Beslissing om niet-voelbare afwijking al of niet te reseceren  

o W geconditioneerd door  

 Angst om borstkanker te missen  

 Zorg om zo weinig mogelijk onnodige ingrepen uit te voeren voor benigne letsels 

o Mee bepalend voor uitvoeren van ingreep 

 Mammo-echografisch voorkomen 

 Risicofactoren  

 Voorkeur vd patiënt  

 Mammografische afwijkingen  

o Opaciteit 

 Onderscheid tss 

 Goed omschreven letsels (met scherpe begrenzing) 

 Onscherp begrensde letsels 

 Stellaire/spiculaire letsels 

 Onscherp begrensde en spiculaire letsels zijn steeds verdacht voor maligniteit  

 Aanvullend ad echo: steeds FNAC en/of punctiebiopsie noodzakelijk 

 Verder spelen volgende zaken belangrijke rol id DD 

 Densiteit 

 Volume 

 Richting vd lengte-as vh letsel 

 Voor elke opaciteit met 1 of meerdere verdachte kenmerken zichtbaar op 

mammografie: bijkomende evaluatie met echografie nodig 

o Microcalcificaties 

 Voor evaluatie vd microcalcificaties gebruiken we ‘Le Gal classificatie’ 

 Deelt microcalcificaties in naar vorm → correleert ze met % beningiteit/maligniteit 

(figuur 11-62) 
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 Naast vorm: nog enkele andere parameters belangrijk id beoordeling vd calcificaties 

 Aantal 

 Densiteit onderling 

 Densiteit vd microcalcificaties zelf 

 Morfologie vd cluster 

 Aantal clusters 

 Voor mammografische beoordeling: steeds volgende opnamen 

 Standaard opnamen  

 Profielopname (aantonen van ‘teacup calcificaties’)  

 Vergrotingsopname: beter beeld van 

 Grootte vd cluster  

 Individuele morfologie vd microcalcificaties 

 In sommige gevallen kan ook echografisch cluster microcalcificaties geïdentificeerd w 

 Vergemakkelijkt aanvullende core biopsie of harpoenlokalisatie 

 FNAC heeft weinig zin 

 Uitvoeren van multipele punctiebiopsies (≥ 5) of bij voorkeur vacuüm core biopsie 

onder stereotactisch geleide is aan te raden 

 Van deze punctiecilinders w specimen RX genomen → zeker zijn dat letsel 

gebiopsieerd werd 

 Igv goedaardige microcalcificaties: chirurgische ingreep niet nodig als klinisch en 

radiologisch onderzoek compatibel is met goedaardig letsel 

 Bij maligniteit: volledige excisie uitgevoerd ZONDER vriescoupe  

 Resectiestuk w zorgvuldig georiënteerd en er w specimenradiografie genomen 

 Het specimen w intact (niet ingesneden) naar pathologielab gestuurd → daar 

gelamelleerd en vd vss lamellen opnieuw specimenradiografie genomen  

o Distorsie = 1 vd meest frequente oorzaken van vals positieven bij screeningsonderzoeken 

 Gebruik van meer specifieke opnamen kan snel aantonen of het al dan niet om 

pseudomassa gaat 

 Histologisch kan het gaan om  

 Goedaardig litteken 

 Radial scar/complex scleroserend letsel  
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 Maligne tumor (bv. lobulair carcinoma) 

 Gerichte anamnese en KO kan snel diagnose van littekensequel bevestigen 

 Voor DD tss radial scar en maligne tumor: bijkomend echografisch en pathologisch 

onderzoek vereist 

 Zowel FNAC als punctiebiopsie (gewone of vacuüm) kunnen bij RS/CSL aanleiding 

geven tot  

 Vals positief resultaat  

 Vals negatief (bv. missen geassocieerde DCIS of IDA) resultaat 

 Bij lobulair carcinoom kan FNAC aanleiding geven tot vals negatief resultaat 

 CAVE: Ook MRI kan niet differentiëren tussen maligniteit en benigniteit (beide 

letsels zijn hypervasculair) 

 Behandeling: meestal excisie (na biopsie) 

o Asymmetrische densiteit 

 Asymmetrische densiteit zonder bijkomende afwijking: < 5% kans op maligniteit 

 Asymmetrische densiteit met bijkomende afwijkingen: verhoogde kans op maligniteit 

 Welke afwijkingen?: microcalcificaties, distorsie, toename vd densiteit, nieuwe 

densiteit 

 Bijkomende echografie, cytologisch onderzoek of KST (na overleg met radioloog!) 

zijn vereist 

 Voor verdere evaluatie vd niet voelbare mammografische afwijkingen: echografie  

 Ter vervollediging vd ‘tripel’ diagnostiek is dan bijkomende FNAC of punctiebiopsie 

noodzakelijk 

o Punctie: onzeker biologisch gedrag 

 VEA 

 ADH 

 Radial scar 

 LCIS 

 Papilloom 

 … 

 MRI vd borst = aanvullend onderzoek → enkel op gerichte indicatie uitgevoerd 

 Behandeling: resectie na lokalisatieprocedure (figuur 11-63) 

 

 

Borstcarcinomen 

 

Voorkomen en mortaliteit 

 Voorkomen 

o Borstkankerincidentie in Westerse landen is 70 – 80/100.000 vrouwen/jaar 

 Binnen Europa: incidentie in België (149/100.000), Nederland en Frankrijk hoogst 

mede door georganiseerd bevolkingsonderzoek (screening). 

o Ong 10.000 diagnoses per jaar in België 

 Nergens zo grote incidentie als bij ons 

 Geen verschil volgens waar je woont in België 
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 Leeftijdsspecifieke incidentiecurve heeft bimodaal verloop 

 > 30 jaar: geleidelijke stijging tot ongeveer 47 jaar → dan plateau  

 > 55 jaar: verdere stijging die snel oploopt 

 Incidentie bij hogere leeftijdsgroepen stijgt sterk tot 60 – 65 j (> 400/100.000 

vrouwen/jaar)  

 Daarna licht afnemend tot plateau tot 85 jaar (350/100.000 vrouwen/jaar) 

 1/50 vrouwen heeft borstkanker < 50 j → 1/10 vrouwen borstkanker in loop vh 

leven 

 Niet-Westerse landen (bv. Japan): tweede (postmenopauzale) deel vd 

incidentiecurve ontbreekt → ook sterftecijfer door borstkanker veel lager  

 Levensstijl en voedingsfactoren (zowel dieetvet als obesitas): belangrijke 

etiologische rol  

 Correlatie overgewicht en verhoogd risico is vnl bij postmenopauzale vrouwen 

 Postmenopauzale oestrogeenproductie in vetweefsel speelt rol  

 Andere hormonen zoals androgenen en insuline spelen ook mee 

o Meest frequente tumor bij vrouw in België 

 Andere frequente tumoren vrouw 

 Colon-rectum 

 Long 

 Baarmoederlichaam 

 Maligne melanoom 

o Men zegt vaak dat borstCa toeneemt in Be maar is niet 

 Niet méér borstCa bij jonge vrouwen  

 Wel vaker gevonden bij 50+ tgv screening 

 Borstkanker bij vrouwen in België (2008): incidentie en mortaliteit 

o Borstkankermortaliteit daalt tgv algemene therapie en screening 

 Screening-detected borstkankers doen het beter maar veel bias! 

o Borstkankermortaliteit is nog nooit zo laag geweest maar is nog steeds te hoog 

o Sterven van carcinoom: borst nog op nr 1 bij vrouw! 

 Ongeveer 2.700 vrouwen/jaar → is ruim 20% vd totale sterfte aan maligne 

aandoeningen bij vrouw 

 En ook bij mortaliteit: 2e frequentste is colorectaal Ca 

 Voor mannen percentage slechts 0,2% 

o Figuur 11-64: 5-jaars overleving bij leeftijdsgestandaardiseerde incidentie bij Belgische 

vrouwen: borstkanker volledig rechtsboven! 

 
 Erg frequent (uiterst rechts) 

 Hoge 5-jaarsoverleving (erg hoog op y-as) 

o Overleving na borstkanker is afhankelijk van 

 Stadium bij diagnose 
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 Stadium 0 (carcinoma in situ): 5-j overleving 100%  

 16% bij vrouwen met stadium IV bij diagnose (metastasen op afstand)  

 Borstkankertype en receptoren voor oestrogeen (ER), progesterone (PR) en HER-2 

 Oorsprong tumoren 

o > 95% vd maligne letsels in borst ontstaat uit epitheliale component → carcinomen 

o Zeldzaam  

 Meta id borst (bv. GI, maag, ovarium, …: bol in borst kan eerste presentatie zijn) 

 Sarcoma 

 Borstkanker is vroegtijdig of gevorderd 

o Vroegtijdige borstkanker  

 Wingedeeld in 2 categorieën 

 ‘in situ’: vnl ductaal carcinoma in situ (DCIS) 

 Invasieve borstkanker 

 Beiden zijn erg heterogene ziekte met erg vss presentatie, biologie en klinisch verloop 

o Gevorderde borstkanker 

 Lokaal gevorderd niet-gemetastaseerde borstkanker  

 Borstkanker met metastasen of uitzaaiingen 

 Te weten! 

o Frequent 

o Leeftijdsgebonden 

o 4/5 overleeft 

 

Algemeen 

 

Borstkanker = verzamelnaam voor iets wat zich afspeelt in borst en kwaadaardig is → héél veel vss 

aandoeningen (presentatie – biologie – morfologie) 

 Verschillende presentatie: stadium I – IV 

o 0 = in situ 

o I – III = early breastCa 

o IV = gemetastaseerd (figuur 11-65) 

 
 Goed te behandelen 

 Maar in principe ongeneeslijk 
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 Verschillende biologie: proliferatie/ER/PR/HER-2 status 

o Celdeling: sommigen delen snel (zeer agressief) maar meeste delen slechts zeer traag 

o Expressie receptoren verschilt!!! → heel belangrijk want zijn compleet vss kankers (figuur 

11-66) 

 
 Welke receptoren? 

 ER = oestrogeenreceptor 

 PR = progesteronreceptor 

 HER-2 = humane epidermale groeifactor nr 2 

 Borstkankertypes → achterhalen dmv immunohistochemie (weefselbiopsie) 

 Prognostisch en predictief 

 HER2+  

 Was zeer agressief tot 2006 

 Maar in 2006: trastuzumab (herceptine) ontwikkeld = monoclonale As tegen 

HER2+ tumor 

 Kost € 50.000 maar zeker moeite waard  

 Nodig bij ong 1/8 borstCa 

 Triple negatief is ‘slechtste’ borstkanker die je kan hebben 

 Verschillende morfologie (groeipatroon op APO, te onderscheiden na H&E met evt 

immunohistochemische kleuring) 

o Ductaal carcinoma = ong 70 – 80% van alle carcinomen 

 Figuur 11-67: ductaal type DCIS en invasief carcinoom 

 
 Enige functie vd ducti: melk naar tepel voeren 

 Voor rest: steunweefsel 

 95% vd kankers hebben epitheliale origine: ontstaan uit melkgangen! 

(carcinoma) 

 Continuüm van hyperplasie 

 Ductale hyperplasie: vergroting 

 Atypische ductale hyperplasie 

 Ductaal carcinoma in situ 

 DCIS met micro-invasie 

 Invasief ductaal carcinoom 

 Basale membraan doorboord 
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 Kan lymfatisch en/of hematogeen verspreiden 

 DCIS (in situ): verschillende types 

 Mammografie (figuur 11-67): cluster van microverkalkingen gericht naar tepel 

 
 Ductaal patroon van vlekjes  

 Verkalkingen verraden proliferatie 

 Ter info (niet te weten)  

 Solid type 

 Cribiform type  

 Papillair type 

 Comedo type 

 Invasief  

 Specifiek 

 Ductaal NOS = ductaal not otherwise specified 

 Meest voorkomend! 

o Lobulair carcinoma: 15% (2e meest frequent) 

 LCIS (in situ) 

 Invasief 

 Klinische diagnosen 

o Inflammatoir carcinoma (uitzonderlijke presentatie: ‘mastitis carcinomatosa’) 

o M. Paget: kloofjes, jeuk, … 

o Angiosarcoma 

 Variabel verloop en soms/niet altijd voorspelbaar 

 

Natuurlijk verloop van borstkanker: lineair model tot borstkanker en zijn metastasering 

 In hyperplastisch borstklierweefsel kunnen zowel benigne als maligne tumoren ontstaan 

o Door vermeerdering maligne cellen in TDLU ontstaat maligne tumor 

o Aanvankelijk ontbreekt infiltratieve groei ook al hebben cellen verder alle eigenschappen 

van maligniteit  

 Dan onderscheid tss  

 Ductaal carcinoom in situ (DCIS)  

 Lobulair carcinoom in situ (LCIS)  

 Geregeld bilateraal 

 Zijn echte pre-invasieve carcinomen  

 Zullen niet altijd tot infiltratief groeiende carcinomen ontwikkelen  

 Maar kans bij DCIS en speciaal type LCIS (bv. pleiomorf type) zo groot dat men dit 

behandelt 

 Chirurgische behandeling + radiotherapie bij borstsparende ingreep 

 Vroeger werden pre-invasieve carcinomen zelden gezien maar met toenemende 

gebruik van mammografie w ze nu veel vaker vastgesteld 

o Igv infiltratieve groei opgetreden: verdere groei zonder zich te storen aan anatomische 

grenzen 

 Dan w bij zorgvuldig onderzoek vaak vss haarden van (microscopische) tumorgroei 

ontdekt maar gewoonlijk treedt maar 1 tumor op voorgrond 
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 Tumor infiltreert in lokale weefsels, uitlopers vd tumor kunnen op vss plaatsen huid 

bereiken → aanleiding tot satelliettumoren 

 Tgv blokkering van lymfebanen treedt soms lokaal oedeem op → appelsienhuid 

(peau d'orange)  

 Door bindweefselretractie: huid- en tepelintrekking + standafwijkingen 

o Als ingroei in bloed- of lymfebanen plaatsvindt: tumorcellen kunnen zich verspreiden → bij 

verdere uitgroei van die cellen: lymfatische en hematogene M+ 

 Lokaal + systemische ziekte (figuur 11-68) 

 
o In algemeen is tumor > 1 cm als hij klinisch w ontdekt → 20 – 30 celdelingen nodig  

 Ongeveer 3/4e vd totale groeitijd van tumor is dus subklinisch 

 * tijdsduur hiervan kan rond 5 jaar zijn 

 60 d voor verdubbeling x 30 verdubbelingen = 1.800 dagen 

 90 d voor verdubbeling x 20 verdubbelingen = 1.800 dagen  

o Gemiddeld verloop is lang subklinisch 

o Vanaf wanneer systemisch? 

 Soms 30 – 40 jaar voordat borstkanker klinisch wordt 

 Maar hangt ervan af hoe snel tumor deelt!!! 

 Voordat tumor 1 mm is: zeer lange periode waar je kan werken aan preventie 

borstCa 

 Je kan dus voorkomen dat ziekte ontstaat! 

 Lange periode tss voelen en er al zijn dus screenen!  

 Secundaire preventie: opsporen voordat je het normaal ziet maar is er wel al 

 (itt primaire preventie: voorkomen dat het komt) 

 Spreiding 

o Lymfatische spreiding: 35 – 40% LK-positief (uitgebreider: zie boven) 

 ER+ eerder lymfogeen 

 Aantal: 8 – 90 (gemiddeld 35) 

 Lokalisatie 

 Vnl okselklieren (75%)! 

 Axillair stroomt lymfe via hoger gelegen klieren naar subclaviculair gelegen okseltop 

en van daar naar supraclaviculaire gebied of direct naar bloedbaan 

 Soms w interpectorale route afgelegd 

 Zelden w 1 of meer klierstations overgeslagen ('skipping') 

 Parasternale metastasering primair vnl bij mediaal en centraal gelegen tumoren 

maar kan ook later bij laterale tumoren (meestal als reeds okselN+ zijn ontstaan) 

 Parasternale metastasen w zeer zelden gezien bij kleine, laterale gezwellen zonder 

okselkliermetastasering tenzij bij  

 Ulceratie 

 Satelliettumoren  

 Mastitis carcinomatosa met appelsienhuid (peau d'orange) 

 Af niet aanwezig zijn regionale N+ heeft belangrijke prognostische betekenis 

 Bij operaties voor primair mammaCa: ongeveer 35 – 40% vd gevallen al N+  

 Zolang tumorgroei klinisch beperkt is tot regionale klierstations: in opzet curatieve 

behandeling kan gebeuren 

 Levels van Berg  
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 Igv aangetaste lymfeklieren: verwijderen level II en II 

 Positieve lymfeklieren in level III = lokaal gevorderd borstCa: meestal niet primair geopereerd 

o Borstkanker heeft ook hematogene spreiding! 

 Via veneuze bloed bereiken tumorcellen eerst capillaire filter in long → van hieruit  

 Hernieuwde metastasering mogelijk naar oa lever, hersenen, huid en eierstokken 

 Evt directe versleping naar skelet via plexus vertebralis 

 Vss meta’s kunnen op voorgrond staan 

 Geen OF-OF maar EN-EN verhaal 

 Triple negatief heeft iets meer neiging om hematogeen te gaan 

o Metastasering (stadium IV): patroon is variabel afhankelijk van type, biologie, … 

 Bij 1e herval 

 Bot: 20 – 60% (vnl ER+) 

 Lever (vnl ER–) 

 Long/pleura: 15 – 25% 

 Huid: 5 – 10% 

 Hersenen: 5- 10% (eerder ER–) 

 Autopsie na borstkankersterfte 

 Bot: 60 – 90% 

 Long/pleura: 50 –75% 

 Hersenen: 30 – 50% 

 Peritoneum: 30 – 40% 

 Pericard: 25 – 40% 

o Gemiddelde overleving bij vaststelling gemetastaseerde borstkanker is variabel en 

afhankelijk van vele factoren bv. ER-, PR- en HER-2 status 

 

Risico op borstkanker 

 

Risicofactoren 

 ‘Het’ mechanisme dat borstkanker veroorzaakt is niet bekend → wss multipele mechanismen 

 Vrouwelijke hormonen hebben invloed maar betekenis is nog niet goed vastgesteld 

 Meest geciteerde risicofactoren voor borstkanker 

o Stijgende leeftijd  

 Gemiddelde leeftijd borstkankerdiagnose in BE: 60 j 

 1/50 < 50 jaar → 1/10 < 75 jaar 

o Vrouw tov man  

 Vrouw heeft 150x meer risico op borstkanker dan mannen 

 Komt doordat eierstok op 10 – 20-jarige leeftijd begint met oestrogeen te maken 

o Vroege menarche: bij eerste regels < 11 jaar 

o Zwaar geboortegewicht 

 Meisje geboren met zware placenta: 50 j later meer kans 

o Groot gestalte op 14 jaar 

o Snelle groeispurt 

o Nullipariteit of geen lactatie 

 Dus vrouwen met geen of pas op latere leeftijd voldragen zwangerschap 

 Als zwangerschap < 25 jaar: biedt zekere protectie 

 Zwanger + lactaties = tijdelijk geen ovulaties 

 Beschermend igv < 25 jaar want dan in juiste ontwikkelingsstadium vd borst 

 Ook al is postpartum op zich tijdelijke risicofactor 

o 1e zwangerschap pas > 35 jaar 

o Persoonlijke/familiale VG van borst-, endometrium-, eierstokkanker 

o Thoraxwandbestraling (bv. mantelveldbestraling voor lymfoom) 

o Levensstijl en middelen 

 Alcoholmisbruik 

 “Wat roken is voor longen, is alcohol voor borsten” 

 Weinig beweging (sporten) 
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 Voeding (dierlijke vetten, eiwitten) 

 DES 

o De pil > 45 jaar of hormonen bij menopauze 

 Vrouwen die 50 – 60 jaar hormonen nemen: meer kans op borstCa 

 1/1.000 vrouwen per jaar substitutiegebruik extra borstCa DUS verminderd 

voorschrijven hormonale substitutie gaf plots minder borstCa bij ons  

 DUS borstCa w gedreven door vrouwelijk hormoon 

 Veel RF kunnen w teruggebracht tot oestro en oestroprogestageen! 

 Geen groot risico igv jong maar wel igv ouder 

 Stilvallen vd eierstok zonder pil werkt beschermend 

 Igv geen borstCa op 50 jaar 

 Normaal 3% kans tegen 60 jaar 

 Igv hormonen nemen: 4% kan tegen 60 jaar 

 Orale contraceptiepil (OAC) en menopauzale substitutietherapie (MST): gepaard met 

lichte verhoging van het relatieve risico op borstkanker (relatief risico: 1,2 – 1,3) 

 OAC verlagen goedaardige borstaandoeningen, endometrium- en eierstokkanker 

 MST en borstkankerrisico zijn afhankelijk van  

 Duur en type preparaat  

 Patiëntenkenmerken 

 Bv. magere MST-gebruiksters meer dan obese 

 Oestro-progestageen meer dan enkel oestrogeen 

 Globaal 

 Jaarlijks 3 – 4 borstkankers gediagnosticeerd/1.000 vrouwen 50 – 70 j zonder 

MST gebruik 

 Stijgt naar 4 – 5 borstkankers/1.000 vrouwen per jaar bij MST gebruik (dus +1 

borstkanker per 1.000 per jaar MST-gebruik) 

 Men gaat ervan uit dat MST bestaande tumor activeert → vroeger ah licht  

 Dus NIET initiatie onbestaande borsttumor 

o Late menopauze 

o Postmenopauzale zwaarlijvigheid (BMI > 30 kg/m2) 

o Hogere socio-economische status 

o Hoge botdensiteit 

o Ooit borstingreep gehad voor sommige goedaardige letsels 

 Sommige goedaardige borstaandoeningen met epitheelproliferatie ± atypie 

o Ooit borstkanker gehad 

o Thoraxwandbestraling 

 Vss risicofactoren zijn cumulatief (multifactorieel) en meeste vrouwen met borstkanker 

hebben geen duidelijke herkenbare risicofactoren!  

 Steeds belangrijk om RF in gepaste context te plaatsen: positieve boodschap is beter dan 

negatieve boodschap 

o Je kan risicofactoren samenbrengen in risicotabel → persoonlijk risico inschatten obv al die 

risicofactoren 

 IBIS-model (Tyler-Cuzick): borstkankerrisico? 

 Evans: wanneer mutatie onderzoek? 

 Andere 

 Claus model 

 Gail model 

 Combinatie oa borstdensiteit met bovenstaande modellen (leeftijd, ethniciteit, 

familiaal risico, eerder biopsie) 

o Bv. blanke vrouw 50 j zonder eerdere borstbiopsie met eerste menses op 12 j, leeftijd 

eerste partus 30 j zonder familiaal risico wil risico op borstkanker wil kennen 

 Volgens ‘Gail risico model’ (via internet): in volgende 5 jaar risico op borstkanker 

‘diagnose’ van 1,1% of 11/1.000  

 Positieve boodschap is dat er bij 989/1.000 vrouwen geen borstkanker zal w 

gediagnosticeerd 
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o Als die vrouw niet-proliferatieve borstaandoening had: risico met 1,27 gestegen (14 

vrouwen met borstkanker op 1.000 over periode van 5 jaar) 

o Afhankelijk van risico: mogelijkheid tot verhoogde screening op borstkanker 

 Overheid betaalt 1x/jaar mammo, echo en magnetische resonantie 

 Geneesmiddelen die bij vrouwen een verhoogd risico op borstkanker deze kans halveren: 

selectieve ER modulatoren (SERMs) bv. tamoxifen en raloxifene die enkel risico op ER- 

positieve borstkanker verlagen 

o Raloxifene: geregistreerd voor therapie van osteoporose 

o Tamoxifen: enkel geregistreerd bij bewezen borstkanker (in US ook voor primaire preventie 

bij verhoogd risico op borstkanker volgens Gail model)  

 Vergelijkend onderzoek: tamoxifen beschermt beter dan raloxifene 

 EMEA vond dat lange termijn nevenwerkingen van tamoxifen (diepe veneuze 

trombose, longembolie, baarmoederlichaamkanker) niet opwegen tegen voordeel thv 

borst 

 

Primaire en secundaire preventie in algemene bevoling 

 Cfr. figuur 11-68: bij borstkanker is er grote window of opportunity voor screenen of 

preventie 

 Primaire preventie: te voorkomen risicofactoren 

o Reproductieve factoren: zorgen dat je vroeg zwanger wordt, BV geven, … 

o Obesitas en alcohol voorkomen 

o Profylactische heelkunde (zie onder) 

 Borst 

 Adnexen (BSO) 

o Farmacologische preventie: tamoxifen, raloxifen, aromatase-inhibitoren (AI’s) 

 Secundaire preventie: screening 

o KO en zelfonderzoek zijn goedkoop maar hebben geen bewezen nut in screening 

 Breast awareness wel!! 

o Mammografie 50 – 69 jaar om 2 jaar redt wel levens 

 Informed consent!!  

 Potentiële voordelen 

 Vroege diagnose, borstsparend, sentinel, minder chemo 

 Lagere mortaliteit 

 Potentiële nadelen 

 Vals positief resultaat 

 Onnodige biopsies 

 Meer angst (vroegtijdig opgezadeld met diagnose) 

 Kostelijk, tijdrovend 

 Overbehandeling bij DCIS: < 50% van DCIS invadeert maar iedereen w 

behandeld 

 Letsels 10 j vroeger dan palpeerbaarheid behandeld → vergen minder zware 

behandeling MAAR verkleinen NIET noodzakelijk mortaliteit  

 Globaal genomen en voor sommige borstCa wél 

 Gedurende 10 jaar 1.000 vrouwen screenen om 1 vrouw te redden! 

 Moet dus eigen keuze zijn! 

 MAAR in hoge en zeer hoge risicogroep: vroeger gestart (afhankelijk van jongeste 

leeftijd van borstCa pt in familie: 5 jaar hiervoor) 

o Echografie, MR borsten: enkel op indicatie 

 

Familiaal risico en genetische factoren bij borstkanker 

 Bij familiaal voorkomen van borstkanker: kans voor lid vd familie op ontwikkelen ervan 

verhoogd met factor 2 – 3x igv moeder of zuster met borstkanker 

o Uitzondering 

 Zz gevallen waarin borstkanker premenopauzaal en/of bilateraal in familie voorkomt  

 ‘Familiaire kankersyndroom’: allerlei vormen van kankers in familie 
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o Wsl kaderen 20% van alle borstkankers in familiaal risico (figuur 11-69) (!!!) 

 
 Hoog penetrante genen (autosomaal dominante erfelijkheid) zijn zeldzaam  

 W bij minder dan 5% van alle borstkankers vermoed  DUS echt erfelijke 

borstkanker: maar 1/4 vd familiale borstCa en maar 5% vh totaal 

 BRCA1- en -2-genen  

 Autosomaal dominant overerfbaar zowel via moeder of via vader 

 BRCA-1 mutatie: risico om borst- of ovariumcarcinoom te ontwikkelen  

 In loop van leven ong 70%  

 40% < 70 jaar 

 BRCA-2 mutatie: risico respectievelijk 40% en 10% 

 Deze ptn zijn gemiddeld jonger dan ptn met niet-familiale vormen van 

borstcarcinoom 

 Ontwikkelen ook vaker bilateraal borstcarcinoom 

 CHEK2 1100delC mutatie 

 Borstkanker 

 2 – 3x verhoogd risico op borstkanker (dus verdubbeling risico) 

 Zelfs hoger indien familiale belaste patiënten (3 – 5x) 

 Strikte follow-up van draagster vd mutatie is aangewezen 

 Geen indicatie tot verhoogde controle van adnexen ook al is er recent 

aanwijzing voor wat verhoogd risico 

 Reden voor langdurige nauwgezette follow-up! 

 Hoger risico op 2e primaire borsttumor (contralateraal)  

 Globaal iets minder goede prognose en hogere neiging tot metastasen 

 Mannen met CHEK2 1100delC mutatie: verhoogd risico op prostaatkanker  

 Zowel mannen als vrouwen met CHEK2 1100delC mutatie: licht verhoogd risico 

op coloncarcinoom  

 Heel wat laag penetrante genen beschreven die onderdeel vormen voor multifactoriële 

aanleg (combinatie genetische en omgevingsfactoren) 

 Bij 15% vindt men gen niet (dus ongekend hoe doorgegeven) 

 Enkele meer zeldzame genen die risico op borstkanker verhogen: p53, MEN-1, 

PALB, ATM, PTEN, … 

o Belang: bij deze mensen kan je iets doen van primaire preventie! (preventieve 

mastectomie/ovariëctomie) 

 ‘vroeg' carcinoom (‘early onset’) = als afwijking < 50 jaar gediagnosticeerd w 

o Anamnese → reden om familiegeschiedenis van pt nader te analyseren? 

 Stamboom maken 

 Meer dan enkel borstkanker en materneel risico: ook kijken naar (!!) 

 Paterneel 

 Ovarium, prostaat, pancreas 

o Mutatie-analyse  

 Duur  

 Gebeurt meestal in eerste instantie bij persoon met kanker en enkel na overleg met en 

counseling door leden van erkend Centrum voor Klinische Genetica (4 in Vlaanderen) 

 Wie wel en wie niet testen moet op individuele basis gebeuren 

 Belangrijkste redenen tot mutatie-analyse zijn (niet vanbuiten kennen maar weten dat het 

duur onderzoek is dat enkel w terugbetaald igv voldaan aan voorwaarden!) 

 Vrouwen met borstkanker met minstens één vd volgende 
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 Diagnose borstkanker ≤ 35 j 

 Diagnose < 50 j en 1 familielid met bilaterale borstkanker of eierstokkanker of 

borstkanker < 50j of man met borstkanker 

 Bilaterale borstkanker en beide < 50 j  

 Eierstokkanker op om even welke leeftijd  

 Triple negatieve borstkanker < 50 j 

 3 personen met borstkanker 

 Eén 1e-graadsverwant vd twee andere  

 Eén diagnose < 50 j 

 Etniciteit is geassocieerd met hogere frequentie op specifieke mutaties bv. 

Ashkenazi Joods  

 Dan w ‘founder mutatie’ getest 

 Volgens modellen (BRCAPRO of Evans of Manchester score) die wijzen op > 10% 

kans op mutatie igv multipele kankers in familie 

 Vrouw met hooggradig sereuze of papillaire epitheliale eierstokkanker 

 (niet bij borderline, laag gradig of mucineus ovariumcarcinoma) 

 Man met borstkanker 

 Individu met pancreaskanker op eender welke leeftijd en ≥ 2 

eerstegraadsverwanten  

 1 met borstkanker < 50 jaar of bilaterale borstkanker of eierstokkanker  

 Of 2 met pancreaskanker op om even welke leeftijd 

 Borstkankerrisico hangt dus af vh aantal familieleden met borstkanker, graad van 

verwantschap en andere kankers  

o Bv. risico om ooit borstkanker te krijgen < 80 jaar 

 13% als 1 familielid in eerstegraad < 50 jaar ziekte had 

 43% als 2 eerstegraads familieleden met borstkanker < 40 jaar  

o Duidt op autosomaal dominant gedrag van sommige erfelijke borstcarcinomen 

 Eén vd redenen waarom sommige mutaties meer borstkanker geven: soort overgevoeligheid 

aan vrouwelijk hormoon 

o Ook al zijn tumoren dikwijls ER-negatief 

o Verklaart globaal genomen jongere leeftijd waarop borstkanker opduikt 

o Bij dergelijke mutaties: profylactische bilaterale wegname van eileider en eierstok 

(adnexen) verlagen kans op borstkanker  

o Nog niet duidelijk in hoeverre aan deze vrouwen hormonale substitutie gegeven mag w na 

preventief verwijderen vd adnexen en/of baarmoeder als borsten niet w verwijderd 

 Wsl geen verhoogd risico bij innemen MST tot 50 jaar na bilaterale profylactische 

mastectomie 

o Igv verhoogd borstkankerrisico en pt opteert voor conservatief beleid met opvolging ipv 

profylactische heelkunde vd beide borsten: weinig gegevens over risico hiervan 

o Profylactische huidsparende mastectomie (verwijderen tepel + areola complex) met 

onmiddellijke borstreconstructie bij vaak jonge vrouwen met hoog risico op borstkanker  

 Vaak psychologisch moeilijk te aanvaarden maar behoort tot preventieve 

mogelijkheden 

o Bij strikte opvolging 

 Zelfonderzoek (breast awareness) 

 Jaarlijkse mammografie (niet systematisch < 35 jaar: radioprotectie)  

 Om 6 maanden echografie vd borsten 

 MRI vd borsten gebeurt na overleg met arts en igv erfelijk risico (mutatie draagster) 

 

Beleid bij hoog risico 

 

Screening 

 Zoals bij bevolkingsonderzoek 50 – 69 j gaan we ervan uit dat er direct verband tss 

tumorafmeting en prognose is 

 Promoten ‘breast awareness” met maandelijks zelfonderzoek vd borsten 
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o Tumoren w in vroeg klinisch stadium door vrouw zelf ontdekt 

o Klinisch borstonderzoek is ook in te bouwen in eerstelijnsgezondheidszorg 

 Maar niet bewezen dat met deze methode noch met regelmatig zelfonderzoek 

sterftecijfer door borstkanker bij hoog risico daalt 

 Ifv risico vd gezonde patiënten: goed evenwicht vinden tss nauwgezette correcte en 

noodzakelijke follow-up vs aanvaardbare (zo beperkt mogelijke) belasting voor ptn  

o Nauwgezette follow-up is afhankelijk van  

 Familiaal risico + kiemcel mutatie  

 Of enkel familiaal risico 

 Risicoberekening: volgens Tyler-Cuzick model (figuur 11-70) 

 
o BRCA1 of 2 positief: onderscheid tss BRCA1 en 2 + leeftijd in rekening  

 Borst 

 Maandelijks: zelfonderzoek na menses ≥ 30j  

 Of 5 j voor eerste familielid met borstCa (5 j regel) igv familielid gekend met 

borstkanker < 35 j 

 Halfjaarlijks: klinisch onderzoek + echografie borsten 

 Jaarlijks: mammo-/echografie én MRI 

 Bilaterale borstamputatie?: leeftijd afhankelijk van leeftijd familie met borstCa 

 Ovarium 

 BRCA1 

 Vanaf 30 j: halfjaarlijks KO, lab (CA 125) en TVE (transvaginale echografie)  

 Voor 40 j: preventieve chirurgie: verwijderen eierstokken (BSO) al dan niet 

gecombineerd met hysterectomie (LAVH +BSO) 

 BRCA2 

 Vanaf 40 j: klinisch onderzoek, labo (CA 125) en TVE  

 Voor 50 j: preventieve chirurgie: BSO ± LAVH 

 Opmerking: in follow-up van BRCA ptn w al gesproken w van chirurgie thv eierstokken 

 Gevolg vd lage sensitiviteit en specificiteit van KO, TVE en CA 125 in vroegtijdig 

opsporen ovariumtumoren (in tegenstelling tot borstCa) 

 En aangetoond dat pBSO op premenopausale leeftijd duidelijke risico-reductie op 

BorstCa teweeg brengt (tot 50% risicoreductie als BSO < op 40 jaar) 

o Familiaal belast maar zonder bewezen mutatie → onderscheid voor ptn die medium of 

hoog risico hebben op ontwikkelen borstkanker ifv familiale belasting: leeftijd waarop 

follow-up van start gaat, frequentie radiologische opvolg en gebruik NMR verschilt 

 Borst 

 Vanaf 30 j (of 5 j regel igv familielid gekend met borstkanker <35j) 

 Hoog risico = 30 – 40% risico op borstkanker! → vanaf 30 j 

 Maandelijks: zelfonderzoek 

 Halfjaarlijks: klinisch onderzoek + echo borst  

 Jaarlijks: mammo/echo 

 2-jaarlijks: MRI (tot vervetting borstklierweefsel)  

 Medium risico = 17 – 30% risico op borstkanker → vanaf 40 j 
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 Maandelijks: zelfonderzoek  

 Halfjaarlijks: klinisch onderzoek  

 Jaarlijks: mammo/echo 

 NMR enkel op advies van radioloog 

 Ovarium 

 Enkel borstkanker in familie: GEEN systematische screening naar eierstokkanker  

 Zowel borst- en eierstokkanker: 

 Vanaf 30 j: jaarlijks KO, labo (CA 125), TVE  

 Voor 50 j: BSO ± LAVH 

o Ikv nomenclatuur met betrekking tot terugbetaling van mammografie, echografie en MRI 

vd borst (art 17, 17bis): categorie “sterk verhoogd risicoprofiel “ igv levenslang risico ≥ 

30% om borstkanker te krijgen (“life time risk”) 

 Bij deze dames jaarlijks gratis onderzoek (zonder remgeld) 

 Is geval als aan minstens één van de volgende voorwaarden is voldaan 

 2 eerste- of tweedegraadsverwanten met diagnose borstkanker op gemiddelde 

leeftijd < 50 jaar waarvan minstens 1 eerstegraadsverwante 

 3 eerste- of tweedegraadsverwanten met diagnose borstkanker op gemiddelde 

leeftijd < 60 jaar waarvan minstens 1 eerstegraadsverwante 

 ≥ 4 bloedverwanten met borstkanker ongeacht leeftijd bij diagnose waarvan 

minstens één eerstegraads bloedverwante 

 ≥ 4 bloedverwanten langs vaderszijde met diagnose borstCa op leeftijd < 60 jaar 

 Borstkanker of ductale of lobulair atypische hyperplasie in persoonlijke VG 

 OvariumCa in persoonlijke anamnese of bij bloedverwante van 1e- of 2e -graad 

 Genetische aandoening met hoog kankerrisico bv. Li-Fraumeni syndroom, Cowden 

disease 

 BRCA1 of BRCA2 positiviteit: persoonlijk of bij 1e-graadsverwant 

 Bilateraal borstkanker (binnen termijn van 2 jaar) bij bloedverwante van 1e of 2e 

graad 

 Borstkanker bij mannelijke bloedverwant van 1e of 2e graad  

 Sarcoma bij bloedverwant van 1e of 2e graad met diagnose < 45 jaar 

 Glioma of bijnierschorskanker met diagnose op kinderleeftijd bij bloedverwant van 

1e of 2e graad 

 Behandeling met “mantelveld”-radiotherapie (lymfoom) of met radiotherapie thv 

thorax in persoonlijke VG  

o CHEK2 1100delC mutatie 

 Borstkanker 

 Klinische en radiologische opvolging (echografie borsten) om 6 m 

 RX mammografie om 12 m  

 MRI om 24 m tot lipomateuse involutie vd borsten (en/of advies radiologen) 

 Geen indicatie tot verhoogde controle van adnexen ook al is er recent aanwijzing voor 

wat verhoogd risico 

 Mannen met CHEK2 1100delC mutatie: verhoogd risico op prostaatkanker → w best 

jaarlijks gescreend vanaf 50 j via huisarts 

 Zowel mannen als vrouwen met CHEK2 1100delC mutatie: licht verhoogd risico op 

coloncarcinoom → vanaf leeftijd 40 j coloscopie om 5 – 10 j 

 Igv familiale geschiedenis van coloncarcinoom: screening om 5 j aangewezen 

 Anders is screening om 10j waarschijnlijk voldoende 

 

Preventieve heelkunde of primaire preventie 

 Voor borstcarcinoma: profylactische mastectomie (pME) 

o Totale mastectomie: borst, tepel en tepel-areolacomplex + groot deel vd huid w 

verwijderd + geen lymfadenectomie 

 Als niet voor reconstructie w geöpteerd: dit type chirurgie aangewezen 

 Externe prothesen zijn mogelijk 
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o Huid-sparende mastectomie: borst, tepel en tepel-areolacomplex w verwijderd + behoud 

vd huid en geen lymfadenectomie 

 Hierop volgt onmiddellijke reconstructie met autoloog (eigen) weefsel: DIEP, SGAP, … 

of prothesemateriaal 

 Voorwaarden voor autologe borstreconstructie: 

 Goede algemene conditie 

 Rookstop 3 – 6 m voor ingreep (vasoconstrictie bloedvaten, thromboses vasculaire 

reanastomose, …) 

 Voldoende weefsel buik, bil of binnenkant bovenbeen  

o Opmerking!! 

 Voor pME  

 Steeds volledige beeldvorming met Rx mammo/echo en MRI!  

 Igv enige twijfel over gevisualiseerd letsel: standaard preoperatieve oppuntstelling 

moet gebeuren (uitsluiten noodzaak OE, sentinelprocedure, …) 

 Resectiestuk w steeds gemarkeerd en opgestuurd voor microscopisch nazicht ter 

opsporing macroscopische letsels 

 Igv macroscopisch geen verdachte zaken: enkel biopsie in 4 kwadranten 

 NA pME 

 Enkel nog klinische follow-up en echo of MRI op indicatie 

 Persisterend 2 – 3% risico op borstkanker want nooit 100% borstklierweefselvrij 

o Relatieve contra-indicatie voor pME: leeftijd want herstel op hoge leeftijd langzamer en 

moeizamer → winst van pME tov verwachten levensduur is dan eerder beperkt 

 Voor ovariumcarcinoma: profylactische bilaterale salpingo-oophorectomie (pBSO) 

o Meestal laparoscopisch (laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie (LAVH)) 

o pBSO kan ook samen met pME  

 Maar als dit samen met reconstructie gebeurt: liefst enkel BSO (reeds lange 

operatieduur, infectierisico, …) 

o Per-op staalname voor cytologie 

o Opmerkingen 

 Bijzondere aandacht bij APO: adnexen maar ook thv tuba → serieel opsnijden tubae! 

 Leeftijd BSO ~ type mutatie  

 BRCA1: pBSO < 40 j 

 BRCA2: pBSO < 50 j 

o Na pBSO  

 50% minder borstkanker: vooral bij premenopausale vrouw < 40 j 

 Opvolging ikv nog klein doch persisterend risico op primaire peritoneale tumoren bij 

carriers → jaarlijks gynaeco klinisch onderzoek, CA 125, TVE 

 Bij menopausale klachten na pBSO en om bot te beschermen: HST mogelijk zonder 

hogere kans op borstkanker tot 50 j en zelfs als borsten niet werden verwijderd 

 Geopteerd voor niet-combinatiepreparaten (enkel estradiol) als ook hysterectomie 

werd uitgevoerd 

 Anders Tibolone of Femoston Low 

 Als pt ook al bilaterale pME liet ondergaan: keuze van HST duidelijk minder delicaat 

 Bij vroegtijdige menopauze: om 5 j botdensitometrie  

 

Chemopreventie: toedienen bepaalde SERM's (selective estrogen receptor modulators) of orale 

aromatase remmers kan gebruikt w in preventie van borstkanker 

 Bewezen dat toedienen aan hoog risico vrouwen of ptn met borstkanker: risico op 

contralateraal recidief w verlaagd 

 Stoffen zijn dan ook mogelijke optie in groep ptn met sterk verhoogd risico op borstkanker 

 

Diagnose borstkanker  

 Triple diagnostiek!!! (zie ook bij begin hoofdstuk) 

o KO 

o Beeldvorming: mammografie / echografie 
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 Figuur 11-71: pt met nodus pre-pectoraal met spiculaire uitlopers = handelsmerk van 

mammaCa → dan moet biopsie volgen! 

 
o Biopsie onder echogeleiding: je kan bol zien → lokale verdoving → met holle nald 

echogeleid weefsel aspireren (punctiebiopsie) → tumor in formol naar labo sturen (figuur 

11-72) 

 
 Pre-op uitsluiten metastasen 

o Symptomen, KO, biochemie en beeldvorming 

o Bv. cT1-2 N0 zonder symptomen 

 RX thorax 

 Echo lever 

 Botscan (niet bij heel kleine tumoren want dan 98% niks gevonden) 

 Biochemie met leverfunctietesten 

 CA 15-3 

o Bv. cT3 N1-2 

 Echo of CT thorax/lever of PET-CT 

 RX axiaal skelet 

 Botscan 

 Biochemie en CA 15-3 

 

Klinische en pathologische stagering bij borstkanker (zeker niet vanbuiten te kennen!!) 

 Tabel 11-2: klinische en pathologische staging vd primaire tumor 

TX Primaire tumor kan niet w beoordeeld 

T0 Geen evidentie voor primaire tumor 

Tis Carcinoma in situ 

Tis (DCIS) Ductal carcinoma in situ 

Tis (LCIS) Lobular carcinoma in situ 

Tis (Paget) Morbus Paget vd tepel ZONDER invasief carcinoma of carcinoma in situ (DCIS and/or 

LCIS) in onderliggend borstklierweefsel 

Carcinomas in onderliggend borstklierweefsel geassocieerd met M. Paget w gestadiëerd 

volgens afmeting en karakteristieken van borstkanker (aanwezigheid M. Paget moet wel 

worden vermeld) 

T1 Tumor ≤ 20 mm in grootste diameter 

T1mi Tumor ≤ 1 mm in grootste diameter 

T1a Tumor > 1 mm maar ≤ 5 mm in grootste diameter 

T1b Tumor > 5 mm maar ≤ 10 mm in grootste diameter 

T1c Tumor > 10 mm maar ≤ 20 mm in grootste diameter 
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T2 Tumor > 20 mm maar ≤ 50 mm in grootste diameter 

T3 Tumor > 50 mm in grootste diameter 

T4 Tumor onafhankelijk van afmeting met directe uitbreiding naar thoraxwand 

en/of huid (ulceratie of huid noduli) 

T4a Uitbreiding naar thoraxwand; niet als enkel adhesie of invasie is vd m. pectoralis 

T4b Ulceratie en/of ipsilaterale satelliet nodule en/of oedeem (peau d'orange) vd huid zonder 

te beantwoorden aan criteria voor inflammatoire borstkanker 

T4c Zowel T4a en T4b 

T4d Inflammatoire borstkanker 

o T-classificatie vd primaire tumor: onafhankelijk of dit klinische of pathologische afmeting 

is 

 Afmeting moet worden gerapporteerd in ‘mm’ 

 Als tumorafmeting iets minder of iets meer is dan cutoff: best met afgerond getal 

weergeven dat dichtst aanleunt bij cutoff (1,1 mm w 1 mm, 2,01 cm w 20 mm. ) 

o Belangrijk "c" of "p" te melden bij T classificatie volgens afmeting uit kliniek (klinisch 

onderzoek of radiologie) of uit pathologische meting 

 Pathologische afmeting: meer waarde dan klinische afmeting als prognostische merker 

o Invasie van dermis ‘alleen’ is onvoldoende voor T4 

 Tabel 11-3: klinische stadiëring vd lymfeklieren bij borstkanker 

NX Regionale lymfeklieren kunnen niet w beoordeeld (bv. eerder verwijderd) 

N0 Geen regionale lymfekliermetastasen 

N1 Metastasen in mobiele ipsilaterale axillaire lymfeklier(en) level I, II 

N2 Metastasen in klinisch gefixeerde ipsilaterale axillaire lymfeklier(en) level I, II 

OF 

Metastasen in klinisch vastgestelde ipsilaterale lymfeklieren thv mammaria interna 

in afwezigheid van klinische evidente van axillaire level I, II lymfekliermetastasen 

N2a Metastasen in klinisch gefixeerde ipsilaterale axillaire lymfeklier(en) level I, II tov elkaar of 

tov andere structuren in okselholte 

N2b Metastasen in klinisch vastgestelde
 

ipsilaterale lymfeklieren thv mammaria interna in 

afwezigheid van klinische evidente van axillaire level I, II lymfekliermetastasen 

N3 Metastasen in ipsilaterale infraclaviculaire (level III) lymfeklier(en) met of zonder 

axillaire level I, II lymfekliermetastasen 

OF 

Metastasen in klinisch vastgestelde ipsilaterale lymfeklieren thv mammaria interna 

met klinische evidente van axillaire level I, II lymfekliermetastasen 

OF 

Metastasen in ipsilaterale supraclaviculaire lymfklier(en) met of zonder ingenomen 

lymfeklieren thv axilla of mammaria interna 

N3a Metastasen in ipsilaterale infraclaviculaire lymfeklier(en) 

N3b Metastasen in ipsilaterale lymfeklier(en) thv mammaria interna en axilla 

N3c Metastasen in ipsilateral supraclaviculaire lymfeklier(en) 

o Klinisch vastgesteld = klinisch onderzoek en beeldvorming (geen lymfoscintigrafie) met 

obv verdachte kenmerken of pathologisch bevestigd (alvorens over te gaan tot excisie/ 

sentinelklier/ systemische therapie) dmv FNAC 

 Igv FNAC: suffix (f) bv. N3a(f) 

 Igv excisie biopsie van lymfeklier zonder pT stadium: geklasseerd als klinisch N bv. 

cN1 

o Informatie over gebruikte methode voor N-status (KO, FNAC, core biopsie, sentinelklier) 

en lokalisatie (axilla, infra- supraclaviculair, mammaria interna) w gerapporteerd 

o Pathologische classificatie van lymfeklieren (pN) w enkel gebruikt bij excisie of 

sentinelklier als er ook pathologische T stadiëring is 

 Tabel 11-4: pathologische stadiëring vd lymfeklieren bij borstkanker 

pNX Lymfeklierstatus kan niet w beoordeeld (bv. eerder reeds verwijderd) 

pN0 Geen lymfeklieren bij histologisch onderzoek 

Nota: Geïsoleerde tumorcellen (ITC) = kleine haardjes cellen ≤ 0,2 mm of unieke kankercellen of 

haardjes <200 cellen in één enkele histologische cross-sectie coupe 
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Lymfeklieren met enkel ITCs w niet meegerekend als positieve lymfeklieren voor N-classificatie maar 

w wel meegerekend in totale aantal beoordeelde lymfeklieren 

pN0(i–) Geen lymfeklieren bij histologisch onderzoek (ook negatief met IHC kleuring) 

pN0(i+) Kwaadaardige cellen in lymfeklier(en) ≤ 0,2 mm 

pN0(mol–) Geen lymfeklieren bij histologisch onderzoek en ook negatief na moleculair onderzoek 

(RT-PCR) 

pN0(mol+) Positief moleculair onderzoek (RT-PCR) maar geen lymfeklieren met histologie of IHC 

pN1 Micrometastasen of metastasen in 1 – 3 axillaire lymfeklieren en/of 

metastasen in mammaria interna lymfeklier(en) obv sentinelklier maar niet 

klinisch 

pN1mi Micrometastasen (> 0,2 mm en/of >200 cellen maar niet > 2 mm) 

pN1a Metastasen in 1 – 3 axillaire lymfklieren, tenminste 1 metastase > 2 mm 

pN1b Metastasen in mammaria interna lymfeklieren met micro- of macrometastasen 

vastgesteld dmv sentinel lymkeklier(en) biopsie maar niet klinisch 

pN1c Metastasen in 1 – 3 axillaire lymfeklieren + in mammaria interna lymfeklieren met 

micrometastasen of macrometa’s en vastgesteld met sentinelklierbiopsie maar niet 

klinisch 

pN2 Metastasen in 4 – 9 axillaire lymfeklieren of in klinisch vastgestelde 

lymfeklieren zonder axillaire lymfeklieraantasting 

pN2a Metastasen in 4 – 9 axillaire lymfeklieren (tenminste 1 tumor deposit > 2 mm) 

pN2b Metastasen in klinisch vastgestelde
 
mammaria interna maar geen positieve axillaire N 

pN3 Metastasen in ≥ 10 axillaire lymfeklieren of in infraclaviculaire (level III) 

lymfeklieren of in klinisch vastgestelde mammaria interna lymfeklieren MET 1 

of meer positieve axillaire klieren in level I, II of metastasen in > 3 axillaire 

lymfeklieren  

+ mammaria interna lymfeklieren met micro- of macrometastasen vastgesteld 

met sentinelklierbiopsie maar niet klinisch vastgesteld of metastasen in 

ipsilateraal supraclaviculaire lymfeklieren 

pN3a Metastasen in ≥10 axillaire lymfeklieren (minstens 1 tumor deposit 

>2.0 mm) of in infraclaviculaire (level III) lymfeklieren. 

pN3b Metastasen in klinisch vastgestelde
 
mammaria interna lymfeklieren MET één of meer 

positieve axillaire klieren in level I, II of metastasen in 

> 3 axillaire lymfeklieren + mammaria interna lymfeklieren met micro- of 

macrometastasen vastgesteld met sentinelklierbiopsie maar niet klinisch vastgesteld 

pN3c Metastasen in ipsilaterale supraclaviculaire lymfeklieren 

Post-therapie ypN 

Post-therapie yp "N" w identisch gerapporteerd als voor klinische (pre-therapie) "N" 

stadiëring 

X classificatie (ypNX) igv geen yp post-therapie SN of klassiek okselklierevidement 

o Classificatie is gebaseerd op klassiek okselklierevidement of sentinelklierbiopsie 

 Igv enkel sentinelklierbiopsie: gebruik (sn) bv. pN0(sn) 

o Niet klinisch vastgesteld = normale beeldvorming of niet vastgesteld met KO 

o Klinisch vastgesteld = vastgesteld met beeldvorming of verdacht KO of positieve FNAC 

 Tabel 11-5: stadiëring voor metastasen 

M0 Geen klinische of radiografische evidentie op metastasen 

cM0(i+) Geen klinische of radiografische evidentie op metastasen maar moleculaire of 

microscopische evidentie van circulerende tumorcellen in bloed, beenmerg of andere niet-

regionale lymfeklieren ≤ 0,2 mm in pt zonder symptomen of tekens op metastasen 

M1 Metastasen zoals vastgesteld met klassiek klinisch of radiologisch onderzoek of 

histologisch bevestigde tumorhaard van > 0,2 mm 

o pM0 bestaat niet: M0 is klinisch! 

 Tabel 11-6: TNM classificatie met stadia 

Stadium T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1a N0 M0 

IB T0 N1mi M0 

 T1a N1mi M0 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

202 | P a g i n a  
 

IIA T0 N1b M0 

 T1a N1b M0 

 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1a N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

IIIB T4 N0 M0 

 T4 N1 M0 

 T4 N2 M0 

IIIC Any T N3 M0 

IV Any T Any N M1 

o T1 bevat T1mi 

o T0 en T1 tumoren met enkel lymfekliermicrometastasen zijn stadium IB 

o M0 bevat M0(i+) 

o Verandering stadium 

 Als M1 bij neoadjuvante systemische therapie: blijft stadium IV onafhankelijk van 

respons op therapie 

 Als post-heelkunde beeldvorming op M+ wijst: stadiëring verandert op voorwaarde dat 

beeldvorming binnen 4 m werd uitgevoerd zonder neo-adjuvante therapie 

 Na neoadjuvante therapie gebruikt men "yc" of "yp" prefix 

 Bij complete pathologische remissie (pCR) met neo-adjuvante therapie 

(ypT0ypN0cM0) w geen stadium toegekend 

 

Prognose vh mammacarcinoom 

 Meeste borstkankers zijn operabel bij diagnose 

 Dankzij vss opeenvolgende therapieën (anti-oestrogeen, chemotherapie, radiotherapie, 

‘targeted therapies’): ziekte kan langdurig stabiliseren en onder controle blijven 

 Meeste kans op herval eerste 5-jaar maar borstcarcinoom recidiveert zelfs nog na 40 jaar 

o Borstcarcinoom w vaak als systeemziekte omschreven die steeds nog kan recidiveren 

 Prognostische en predictieve factoren 

o Prognostische merkers = voorspellen wat kans op herval is 

 Primair meta’s of niet 

 Als primair metastasen w aangetoond: prognose ongunstig → ongeneeslijke 

aandoening: < 5% 10-jaarsoverleving 

 Algemeen: als geen metastasen kunnen w aangetoond bij primaire diagnose van 

borstkanker is genezing mogelijk  

 80% 10-jaarsoverleving igv correcte loco-regionale en systemische therapie 

 Gunstigst: kleine niet-palpabele tumoren die bij toeval (screening) w ontdekt 

 Dus screen-detected beter dan palpabele tumoren 

 Nottingham Prognostic Index (NPI): prognose obv tumorgrootte, -graad en N-status  

 Omvat dus 3 risicofactoren 

 Lymfevat- of lymfeklierinvasie (veel aangetaste lymfeklieren) 

 Slechte differentiatiegraad (Ellis and Elston gradering) 

 Tumordiameter 

 Berekend door tumorafmeting in ‘cm’ met 0,2 te vermenigvuldigen (niet te kennen ) 

 + 1 bij graad 1, +2 bij graad 2 en +3 bij graad 3  

 + 1 bij geen lymfeklieraantasting, +2 bij 1 – 3 aangetaste lymfeklieren en +3 bij 

≥ 3 aangetaste lymfeklieren 

 NPI varieert van 2,02 tot 10  

 Excellente overleving (95%) voor kleine graad 1 tumor zonder 

lymfeklieraantasting 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

203 | P a g i n a  
 

 Bij tumoren met NPI > 5,4: 10 jaarsoverleving beduidend lager (tegenwoordig 

beter met betere systeemtherapie) 

 Hoge mitotische activiteit (MAI) 

 Afwezigheid of zeer lage expressie van ER en PR 

 Over-expressie vd groeifactor HER-2 (15% van primair operabele borstkankers is HER-

2 FISH positief)  

 Jonge leeftijd bij diagnose 

 Levensstijl na diagnose: cave gewichtstoename en alcohol 

 Tumortype op zich 

 Ductale carcinoom (70 – 80% van alle carcinomen)  

 Lobulaire borstcarcinoom (15%) 

 Zeldzaam maar prognostisch gunstig: tubulair, mucineus, papillair, cribriform en 

medullaire carcinoom (op voorwaarde dat >90% vd tumor dit speciale type bevat) 

 Minder gunstig dan hoofdtypes: micropapillair en metaplastisch carcinoma (1 – 2%) 

 Soms zijn borstkankers heterogeen (vss histologische types samen binnen 1 tumor 

dus zones met vss prognostische merkers) 

 Inflammatoir borstcarcinoma is zeldzaam en één vd meest agressieve vormen van 

borstkanker ook al is overleving mogelijk 

 Tijd speelt grote rol: kans op metastasering neemt toe naarmate primaire tumor 

langer ongemoeid werd gelaten 

 Bij lymfeklieruitbreiding: verhoging kans op metastasen op afstand 

 Beide uitzaaiingen vaak min of meer gelijktijdig als 1 continu proces maar 

metastasen op afstand kunnen voorkomen zonder lymfeklieruitbreiding 

 ER, PgR en HER-2 receptoren 

 Zijn prognostisch maar eigenlijk vooral predictief 

o Predictieve merkers = voorspellers voor therapierespons 

 Multigene profiles = genen onderzoeken in borstCaweefsel 

 Gaan beter voorspellen dan microscoop of men hervalt of niet! 

 Als je denkt dat iemand groot risico op herval heeft en je doet assay en dan 

goede predictieve factoren: minder zwaar behandelen (chemotherapie 

uitsparen) 

 Zeer duur (€3.000) en al commerciëel beschikbaar 

 Sommige twijfelen over nut in kliniek 

 Momenteel gaat men prospectief na of moleculaire genprofielen ook predictief zijn: 

voorspellen ze winst met adjuvante systeemtherapie? 

 Gekende predictieve merkers  

 ER: voorspelt kans op winst met endocriene therapie 

 HER-2 genamplificatie: voorspelt kans op therapie met trastuzumab (monoclonale 

antistof tegen HER-2) en andere HER-2 blokkers  

 BorstCa: in subtypes opgedeeld volgens tumorgrad (proliferatie) + merkers (figuur 11-73) 
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Therapie van maligne borstaandoeningen 

 

Stadium vd ziekte is bepalend voor therapiekeuze  

 Igv nog geen metastasen op afstand (M0): meestal in opzet curatieve ingreep 

o Al dan niet na neo-adjuvante (upfront) chemotherapie of antihormoontherapie 

 Igv wel metastasen op afstand: in eerste instantie systemische therapie 

 

In opzet curatieve behandeling 

 

Inleiding  

 Therapie van niet-gemetastaseerde borstkanker = lokaal en systemisch (figuur 11-74) 

 
 Chirurgie 

o Vroegere chirurgische behandeling: radicale mastectomie volgens Halsted  

 Mamma, m. pectorales + okselinhoud en bloc (soms ook halsklieren) verwijderd 

 W nu bijna nooit meer uitgevoerd: borstkanker in principe geen benefit van Halsted 

procedure tov minder mutilerende ingreep 

o Men laat nu bij amputatie vd borsten voor kanker borstspieren in situ → beter functioneel 

en cosmetisch resultaat (operaties volgens Madden en Patey) 

o cT1-2: kleine tumoren knn met borstsparend resectie (+ postop radiotherapie) met level I 

– II lymfeklierresectie w behandeld met overleving vergelijkbaar met mastectomie en 

okselevidement en bloc (modified radical mastectomy volgens Madden of Patey)  

o Bij borstchirurgie voor kwaadaardige tumoren: vrije sectievlakken obligaat (is eigenlijk 

enige doel vd chirurgie!) 

 Alle patiënten die borstsparende ingreep ondergaan: postop bestraling 

 Verbetering vd adjuvante radiotherapie en systemische therapie + vroegtijdig opsporen 

borstkanker tss 50 – 69 j hebben ertoe bijgedragen dat overlevingscijfers na diagnose 

borstkanker globaal verbeteren sinds laatste 15 jaar 

 

Borstchirurgie 

 Welke borstchirurgische ingreep? 

o Niet-gemetastaseerd borstkanker stadium cTis, 1,2 en3 met N0,1 

 Klassiek eerst chirurgie thv borst en axilla 

 In specifieke gevallen: eerst systemisch therapie met pas daarna chirurgie (veilig en 

verhoogt de kans op borstsparende chirurgie) 

o Lokaal gevorderde tumoren (cT4, N2,3) zonder metastasen w voor chirurgie met 

systemische therapie behandeld (neo-adjuvante therapie) 

 Keuze van type borstchirurgie hangt daarna vooral af van bekomen respons 

 2 voorname chirurgische technieken 

o Borstsparende chirurgie = brede excisie vh tumoraal letsel (al dan niet na harpoen 

lokalisatie bij niet-palpabele letsels) (2/3) 

 Tumor w verwijderd met marge normaal borstklierweefsel 

 Relatieve grootte vd tumor in verhouding tot grootte vd borst = belangrijke parameter 

bij beslissing tot dergelijke chirurgie 
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 Resultaten bij borstsparende chirurgie  

 Microscopisch tumorvrije marge  

 Cosmetisch aanvaardbaar resultaat verwacht 

 Indicaties  

 Beperkt DCIS (cTis) 

 Kleine tumor (cT1 of klein T2 (2-3 cm)) in relatief grote borst 

 Tumoren die dicht tegen huid aanliggen of met zeer beperkte huidinvasie: overliggende 

huid kan gereseceerd w 

 Exclusiecriteria voor borstsparende chirurgie  

 Tumor die relatief te groot is in verhouding tot borstvolume 

 Multicentrische tumoren  

 Multifocale tumoren die niet in 1 resectie kunnen verwijderd w  

 Invasieve tumoren met uitgebreide ductaal carcinoma in situ component 

(uitgebreide suspecte microcalcificaties rond tumor op mammografie) 

 Relatief exclusiecriterium: retro-areolair gelegen tumor 

 Evt kan in overleg met patiënte tepel-areola-complex verwijderd w zonder 

volledige borst te verwijderen 

 Contra-indicaties voor radiotherapie (bv. vroegere bestraling borststreek, zws, 

ataxia teleangiectasi, …): zijn ook formele contra-indicatie voor borstsparende 

chirurgie 

o Borstamputatie (mastectomie) (1/3): volledige borst met overliggende huid en fascia vd 

m. pectoralis verwijderd 

 Geadviseerd voor tumoren (cTis,1,2,3) die niet in aanmerking komen voor 

borstsparende procedure  

 Of als pt geen borstsparende ingreep wenst (bv. wenst geen bestraling) 

 Naast borstprocedure: bij invasieve borstkankers of bij grote DCIS ook steeds pathologische 

staging vd axilla noodzakelijk 

o Ervaren radiologen evalueren preoperatief ook axilla dmv echografie 

 Bij suspecte lymfeklieren: in diagnostische fase FNAC uitgevoerd 

 Als FNAC maligniteit toont: voldoende bewijs voor klassieke okselklieruitruiming 

 Maar normaal KO, echografie en cytologische punctie sluit microscopische aantasting 

vd oksellymfeklieren niet uit 

o Kleine tumoren (vnl screen detected tumoren): minder frequent aangetaste klieren 

 Afhankelijk vd diameter vd tumor zal risico op klieraantasting wisselen 

o Sentinel node (SN) of schildwachtlymfeklier procedure 

 SN = eerste lymfeklier in axilla (of soms extra-axillair) waar lymfevocht vd borst 

terechtkomt → geldt ook voor tumorcellen uit invasief carcinoma  

 Als SN geen tumoraantasting vertoont: ook andere lymfeklieren in oksel tumorvrij  

 Bij positieve (aangetaste) SN (maar niet meer altijd): aanvullend 

okselklierevidement nodig (volgens factoren die aangetaste niet-SN lymfeklieren 

voorspellen) 

 Procedure (figuur 11-75) 
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 Pre-operatieve injectie van radioactief Tc99 gelabeld nannocolloid peritumoraal 

boven tumor → scintigrafie om radioactieve (of hete) klier (=SN) te lokaliseren op 

huid 

 Peroperatief w “hete” klier(en) met gamma probe (Geigerteller) opgespoord en 

selectief verwijderd 

 Om opspoorbaarheid te vergroten w frequent ook blauwe kleurstof ingespoten 

(Patent Blue) → SN is blauwe en hete klier 

 Als peroperatief onderzoek (macroscopie en vriescoupe) of uitgebreid 

postoperatief onderzoek (H&E en Immunohistochemie) vd SN tumoraantasting 

toont: meestal aanvullende okselklieruitruiming (level I en II) 

 Bij heel wat ptn met kleine tumor kan op die manier okseluitruiming en hieraan 

gerelateerde complicaties voorkomen w 

 Indicaties voor SN procedure 

 cT1-3N0M0, invasief carcinoma op CNB bevestigd 

 DCIS met verhoogde kans op invasieve component 

 Graad III 

 Massa-effect bij palpatie of echografie 

 Zeer uitgebreid DCIS (> 5 cm) waarvoor mastectomie nodig is 

 Contra-indicaties: onvoldoende gegevens voor betrouwbaarheid vd SN-procedure igv 

 Recente borstingrepen (bv. recente plastische chirurgie; na borstsparende resectie van 

letsel w mogelijkheid van SN-procedure in 2e operatietijd op individuele basis bekeken)  

 Bestraling op die borst  

 Na mastectomie  

 Relatieve contra-indicaties voor isotopengebruik (kan mits alle voorzorgsmaatregels 

zijn getroffen bij zws)  

 Mastitis carcinomatosa 

o Okselklieruitruiming 

 Indicaties 

 Alle invasieve tumoren met contra-indicatie voor SN-procedure  

 Positieve SN (> 0,2 mm tumoraantasting) 

 Als SN niet kan gelokaliseerd w 

 Standaard okselklierevidement omvat Level I en II van Berg  

 Interpectorale lymfeklieren van Rotter behoren bij level II 

 Enkel bij uitgebreide lymfeklieraantasting: ook Level III verwijderd 

 Okseluitruiming heeft mogelijks enkele heel vervelende complicaties 

 Lymfoedeem vd arm 

 Maatregelen ter preventie van lymfoedeem moeten aan pt uitgelegd w 

 Behandeling van lymfoedeem 

 Zeer zorgvuldige hygiëne vd hand en vingers 

 Oefeningen en manuele lymfedrainage door ervaren kinesist  

 Compressietherapie met windels en/of compressiekous op maat 

 Gevoelsstoornissen in intercostobrachialis gebied 

 Functieverlies thv schouder  

 Na okseloperatie: gedurende enkele weken tot maanden mobilisatie vd schouder 

wenselijk tot volledige recuperatie van mobiliteit 

 … 

 In zelfde of tweede operatietijd kan bij borstamputatie reconstructie uitgevoerd w 

o Bij onmiddellijke reconstructie: gedeelte vd huid gespaard: skin sparing mastectomy 

o Modaliteit van reconstructie moet overlegd w tss patiënte en plastisch chirurg 

 Mogelijkheden 

 Implantaten (prothese, tissue expander)  

 Autologe reconstructie met vrije huid-flap (DIEP, SIEA, S-GAP, …) 

 Keuze reconstructiemodaliteit is ook sterk afhankelijk vd expertise vd plastisch chirurg 

o Vrouwen die geen borstreconstructie wensen 

 Informatie geven over los prothesemateriaal en aangepaste BH’s  
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 Maximale ondersteuning in verwerken van én diagnose én mutilatie 

 Globaal gezien streeft men dus naar minimaal effectieve chirurgie met maximum aan nut en 

minimum van laattijdige complicaties (kan in belangrijke mate ook QoL voor patiënt 

bewaren!) 

 

Nabehandeling 

 Nabehandeling: aanvullende lokale therapie (radiotherapie) of systemische therapie 

o Na borstsparende operatie: lokaal recidief door radiotherapie van 30% → 10% gemiddeld 

o Systeemtherapie met chemotherapie, anti-oestrogeen therapie, en/of doelgerichte 

antiHER2 therapie: verlaagt kans op herval met 40 – 50% (relatieve reductie) 

 Bv. dame met 30% kans op herval heeft door systemische therapie kans van 12 – 

15%  

 Radiotherapie (is zoals chirurgie ook lokale therapie!) 

o ALTIJD na borstsparende chirurgie  

 Borst bestraald tot 50 Gy in sessies van 2 Gy over 5 weken (elektronen of iridium) 

 Thv tumorbed: aanvullende boostbestraling van 16 Gy of meer  

 Boostbestraling kan met externe bestraling (elektronen of fotonen) of dmv 

brachytherapie (Ir* inplant) 

o Na amputatie: SOMS radiotherapie thoraxwand bestraald tot 50 Gy bij specifieke 

indicaties  

 Bv. cT3 letsel, aangetaste oksellymfeklier, positieve sectievlakken, … 

o Klieren 

 Parasternale klierketen en mediaan subclaviaklieren w bestraald tot 50 Gy bij  

 Mediaal en centraal gelegen tumoren 

 Positieve okselklieren  

 Parasternaal tekenende SN klier die nooit verwijderd w 

 Na okseluitruiming zal radiotherapie thv axilla risico op lymfoedeem exponentieel doen 

toenemen DUS indicaties voor radiotherapie op oksel  

 Massieve kapseldoorbraak  

 Invasie vh okselvetweefsel 

o Heel wat nieuwe modaliteiten voor borstbestraling in toepassing of onderzoek (oa 

hypofractionatie, partiële borstbestraling) 

 Adjuvante systeemtherapie 

o Ondanks in opzet curatief uitgevoerde operatie komt later vaker hematogene/lymfatische 

metastasering tot uiting 

 Dit waren subklinische (micro)metastasen die bij primaire ingreep al aanwezig maar 

niet zichtbaar 

 Dus door postoperatief geven systeemtherapie: deze metastasen proberen vernietigen 

o Indicatie voor adjuvante systeemtherapie w bepaald door kans op herval obv 

prognostische factoren (figuur 11-76) 
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 Belangrijkste prognostische factoren  

 Lymfeklieraantasting 

 Slechtere differentiatiegraad vd tumor 

 Grotere diameter vd tumor,  

 Afwezigheid van hormoonreceptoren 

 Jonge leeftijd  

 Positieve HER-2 status 

 Predictieve factoren: aanwezigheid van hormoonreceptoren is noodzakelijk voor evt 

winst met antihormoontherapie 

 Hormoonreceptor positieve tumoren w altijd met anti-hormonale adjuvante therapie 

behandeld → vaak gedurende 5 jaar 

 Aanwezigheid HER2 expressie is noodzakelijk voor evt winst met trastuzumab 

(antistof tegen HER2 receptor) 

 Tamoxifen (oestrogeen receptorblokker) is lang standaard geweest 

 Werkt tegen ER: eigen oestrogeen kan receptor niet binden 

 Werking verschilt pro- vs anti-oestrogeen 

 Pro-oestrogeen: nevenwerkingen (1/4 overweegt te stoppen) 

 Baarmoeder: meer poliepen 

 Meer zwangerschap 

 Venen (felebitis, klein risico op trombose) 

 Vapeurs, nachterlijk zweten 

 … 

 MAAR bot sterekr! 

 Anti-oestrogeen thv borst  

 Effect op borstCa: na 15 jaar ook nog minder herval en sterfte 

 Aromatase inhibitoren (AI) (anastrazole, letrozole en exemestane) blokkeren 

oestrogeenproductie → iets krachtiger dan tamoxifen bij postmenopauzale vrouwen! 

 Maar hebben ander nevenwerkingenprofiel (1/3 overweegt te stoppen) 

 Geen poliepen 

 Osteoporose (botfractuur met ook sterfte!!) 

 Droge vagina 

 Stijging cholesterol, meer CV aandoeningen 

 Bij jonge vrouwen met actieve ovaria moeten bij hoger risico ovaria ook (tijdelijk) 

stilgelegd w (resectie, bestraling of medicamenteus) 

o Bij ongunstige prognostische factoren of bij tumoren die geen of slechts weinig ER-

expressie vertonen of HER2 positief zijn: vaak adjuvant chemotherapie  

 Gevolgd door anti-hormonale therapie igv ER-positief  

 Samen met trastuzumab indien HER2 positief 

o Er bestaan online systemen om hervalrisico en winst van adjuvante systeemtherapie in te 

schatten 

 Neo-adjuvante systeemtherapie 

o Bij lokaal gevorderde tumoren (cT4, N2,3 soms ook T3) w best op voorhand systemisch 

therapie gestart → multidisciplinair overleg noodzakelijk van in begin 

o Meer en meer ook bij operabele kleinere tumoren (bv. T2, T3) die toch chemo moeten 

krijgen (hormoongevoelig of HER2+) neo-adjuvant gegeven dan postoperatief (adjuvant) 

 Laat toe om effect van systemische therapie op tumor in vivo te evalueren 

o Upfront behandeling kan lokale therapie vergemakkelijken en laat vaker borstsparende 

chirurgie toe 

 Maar geen bewijs dat overleving beter zou zijn door systeemtherapie eerst te geven 

 Prognostische en predictieve factoren (receptorstatus voor oestrogeen, progesterone 

en HER-2) moeten op core biopten uitgevoerd worden 

o Meestal w neo-adjuvant met chemotherapie gestart 

 Anthracycline-houdend schema gevolgd door taxanen 

 Evt gecombineerd met trastuzumab indien HER2+: véél overlevingswinst!! 
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 Oudere ptn of vrouwen die owv comorbiditieit niet in aanmerking komen voor chemo 

en ER-positief zijn: start met anti-hormonale therapie (tamoxifen of aromatase 

inhibitoren)  

o Bij upfront/neo-adjuvante systemische therapie w respons nauwgezet opgevolgd 

 Igv geen respons na 4 cycli chemotherapie of 4 maand hormonale therapie: 

overschakelen naar  

 Ander chemoschema of andere hormonale therapie 

 Chirurgie indien mogelijk 

 Op einde vd medicamenteuze voorbehandeling (neo-adjuvant): lokale therapie 

(chirurgie of radiotherapie) multidisciplinair overlegd ifv bekomen tumorrespons 

 Raadzaam ptn zo veel mogelijk te stimuleren tot deelname aan klinische trials (RCT’s) voor 

zowel lokale als algemene therapie 

 

In situ borstCa 

 Ductaal carcinoma in situ (DCIS) en niet-klassiek lobulair carcinoma in situ (LCIS) w 

afhankelijk van oa diameter vh letsel borstsparend of dmv mastectomie behandeld 

o Bij resectie (brede excisie met lokalisatieprocedure want meestal niet voelbaar) van DCIS 

en niet-klassiek LCIS: tumorvrije sectievlakken obligaat 

 Na borstsparende chirurgie: radiotherapie vd borst aangewezen 

 Na mastectomie volgt geen bestraling 

o Grote letsels (mastectomie aangewezen) en letsels met massa-effect: ook SN procedure  

 Klassiek lobulair carcinoma in situ: volgens huidige richtlijnen niet behandeld maar na excisie 

(voor APO onderzoek en ter uitsluiting invasieve component) strikt opgevolgd 

o Zeker igv ook familiale antecedenten van borst- en/of ovariumcarcinoom zijn 

 

Ziekte van Paget (eczeem vd tepel)  

 Dikwijls geassocieerd met invasieve tumor of in situ carcinoom → dan conform onderliggend 

letsel behandeld 

 Als mammo-echo geen onderliggend letsel aantoont: aanvullend MR borsten  

o Blijft het M. Paget zonder onderliggend letsel: 2 opties 

 Radiotherapie  

 Conus excisie vh tepel-areola-complex gevolgd door radiotherapie 

 

Borstcarcinoom bij man 

 Bij mannen w diagnose van borstkanker meestal laattijdiger (en in hoger stadium) dan bij 

vrouw gesteld 

 Klachten zijn zelfde als bij vrouwen maar tumor is bijna altijd vast aan tepel-areola- complex 

 Klinisch onderzoek  

o Meestal tepelretractie (soms reeds ulceratie) 

o Niet pijnlijke, onregelmatig afgelijnde tumorale massa retro-areolair  

 Slechts zelden excentrisch 

o Regionale lymfeklieren: al dan niet aangetast 

 Investigatie (mammo-echo-CNB/FNAC en screening op metastasen): volledig gelijklopend 

aan wat bij vrouwen gebeurt 

 Behandeling is conform aan stadium 

o Bij curatieve setting (geen metastasen op afstand) 

 Meestal resectie vh tepel-areola-complex (vergelijkbaar met mastectomie bij vrouwen) 

+ SN procedure of okseluitruiming  

 Postoperatief altijd bestraling vd thoraxwand en klieren thv a. mammaria interna 

(centraal gelegen letsel) 

o Systemische therapie per pathologisch stadium en prognostische/predictieve factoren 

gelijklopend met deze bij vrouwen 

 Bij mannen w geen aromatase remmers gegeven omdat positieve feedback tot 

hyperandrogenisme leidt 
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Gemetastaseerd borstcarcinoom 

 Igv metastasen op afstand (onafhankelijk of dit eerste diagnose of na eerdere therapie is): 

niet meer curatieve situatie → in eerste instantie indicatie voor systemische therapie 

o Anti-oestrogeentherapie (5 lijnen) 

o Chemotherapie (3 – 4 lijnen, monotherapie) 

o Targeted therapie 

 Keuze (chemo, hormonale therapie, doelgerichte therapie bv. trastuzumab) w bepaald door  

o Tumorkenmerken: prognostische en predictieve factoren bepaald op core biopsie 

o Al dan niet levensbedreigend aspect en lokalisatie vd metastasen  

o Leeftijd/menopauzale status van patiënte  

 Lokale chirurgie of bestraling: niet meer genezend maar soms nuttig om puur hygiënische 

reden of comfortredenen (geulcereerde tumor, bloedingen, pijnklachten, hersenM+) 

 Met huidige behandelingen  

o Ptn met metastasen overleven duidelijk langer dan vroeger  

o Ook grote aandacht voor kwaliteit van leven: plaats voor  

 Heel wat ondersteunende behandelingen: bloedtransfusie, anti-emetica 

 Pijnmanagement (trap 1-3 analgetica) 

 Radiotherapie (enkele sessies volstaan meestal) voor pijnlijke botmetastasen (bv. 

wervels, bekken) kan heel nuttig zijn 

 Osteosynthese of prothese (gevolgd door bestraling regio): kan dreigende fracturen 

door osteolytische botM+ voorkomen → bijdrage tot comfort en zelfstandigheid vd pt 

 

Lokaal herval 

 Bij recidief in borst na borstsparende heelkunde met radiotherapie zonder metastasen op 

afstand: mastectomie uitgevoerd  

o Evt met aanvullend okselevidement igv voordien 

 Okselevidement niet gebeurd  

 Enkel axillaire staging via SN  

 Bij recidief in thoraxwand (na mastectomie en negatieve screening op M+): brede lokale 

excisie voorgesteld 

o Al dan niet thoraxwandresectie en wandreconstructie  

 Maar meestal na aantonen van effect van systemische therapie 

o Postoperatief: thoraxwand en parasternale klierketen (igv vroeger niet bestraald!) 

bestraald tot 50 Gy 

 Bij recidief in axilla (zonder M+ op afstand): okselevidement  

o Al dan niet gevolgd door radiotherapie thv axilla 

o Aanvullende systemische therapie is in principe afhankelijk van adjuvante systemische 

therapie die voordien is gegeven en duur dat deze gestopt is 

 Predictieve en prognostische merkers veranderen gergeld tss primaire en hervallen tumor → 

steeds proberen om deze te herbepalen met nieuwe biopsie (indien bereikbaar) 

 

Psychische revalidatie en opvolg(onderzoeken) 

 Psychische revalidatie vd vaak diep geschokte patiënt = heel belangrijk!! 

o Diagnose van borstkanker, borstingreep en nabehandeling zijn emotioneel erg belastend 

o Grote rol: open gesprekken waarin alle voorkomende vragen rustig en naar waarheid w 

beantwoord 

 Ook echtgenoot: moet in hoge mate bij gang van zaken w betrokken 

 Voor deze gesprekken tijd nemen en vooral ook gelegenheid bieden 

o Ingreep is meer dan verlies van orgaan: borst voor vrouw essentieel deel is van beleving 

van vrouw-zijn 

o Knagende angst van te hebben geleden aan kwaadaardig gezwel waarvan afloop moet w 

afgewacht 

o Belang vd trajectbegeleiders bij diagnose en opvolging!! 

 Opvolging 

o Voorkom herval 
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 Therapietrouw  

 Levensstijl = even belangrijk voordeel als therapie!! 

 Stoppen met gewichtstoename en alcohol 

 Véél bewegen (zorgt voor meer SHBG) 

o Anamnese en KO ± biochemie: leverfunctietesten, serum calcium en CA 15-3 

 Kan ook bij huisarts 

 Volgens geschat risico op herval 

 Soms gedurende eerste 2 j om 3 mnd, volgende 3 j om 6 mnd en vervolgens 

jaarlijks 

 Frequentie gedurende eerste jaren kan zonder schade voor pt met gunstige 

prognose aanzienlijk w verminderd 

 Bij ptn met slechtere prognose w soms vaker gecontroleerd 

 Doel vd onderzoeken 

 Vroegtijdig nieuwe locoregionale problemen opsporen die opnieuw met curatieve 

doeleinden kunnen behandeld w 

 Mogelijke nevenwerkingen vd ingestelde behandelingen bespreken  

 Bv. anthracycline gebaseerde chemotherapie verhoogt kans op myocardfalen 

 Bv. tamoxifen kan menopauzale klachten versterken of leiden tot abnormaal 

vaginaal bloedverlies 

 Bv. aromatase remmers: osteoporose, artralgie en seksuele dysfunctie  

 Laattijdige complicaties, emotionele problemen, hernemen van ovariële functie, … 

opsporen 

 Hierdoor: hopen op goede therapietrouw 

 Zodra klachten ontstaan of afwijkingen zich voordoen: specifiek onderzoek en zo nodig 

gerichte behandeling nodig 

o Jaarlijks  

 Mammo-echografie vd borsten  

 Igv SN procedure: ook echografie vd axilla 

o Andere onderzoeken (RX, MRI, botscintigrafie) w enkel aangevraagd op indicatie: 

anamnese, klinisch onderzoek, labo 

o Bij hoog risico op herval en borstreconstructieve heelkunde dmv flap procedure: ook bilan 

om metastasen uit te sluiten 

 Het is ramp als dergelijke metastasen opduiken kort na dergelijke langdurige ingrepen 
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H12: Anticonceptie: topics uit gynaecologische endocrinologie 

 

Afkortingen 

AAP abortus arte provocatus 

AMH anti-mülleriaans hormoon 

BT basale temperatuur 

COC combined oral contraceptives 

CVA cerebrovasculair accident 

DHEA dehydro-epiandrosteron 

DMPA depot-medroxyprogesteronacetaat 

E1 estron 

E2 estradiol 

E3 estriol 

E4 estetrol 

EC emergency contraception 

EE ethinylestradiol 

FSH follikelstimulerend hormoon 

GnRH gonadotropin releasing hormone 

IUCD intra-uterine contraceptive device 

LARC long-acting reversible contraception 

LH luteïnizerend hormoon 

LNG levonorgestrel 

MI myocardinfarct 

MT menopauzale transitie 

NFP natuurlijke familieplanning  

NSAID non-steroidal anti-inflammatory drug  

P progesteron 

PCOS polycysteus-ovariumsyndroom 

PCT progestogen challenge test 

PG prostaglandine(s) 

PI Pearl-index 

PID pelvic inflammatory disease 

PMS premenstrueel syndroom 

POP progestin-only pill 

SOA seksueel-overdraagbare aandoening 

VTE veneuze trombo-embolie 

 

De anticonceptieve nood 

 Zowel demografische (publieke) als individuele nood voor anticonceptie → gevolg van 

o Biologische redenen: meisjes hebben 

 Minder ziekten door betere hygiëne en nutritie  

 Vroegere menarche (mediaan 12 – 13 j) door hogere adipositeit  

 Meer ovulatoire cycli 

 Totaal aantal menstruele cycli tijdens reproductieve periode ~420  

 (Bv. ivm Kung-vrouwen id Kalahari: hadden gemiddeld 4 jaar zwangerschap, 15 

jaar borstvoedingsamenorroe, en maar 48 menstruele cycli) 

o Socio-economische redenen  

 Seksualiteit w ih Westen meestal gezien als 

 Positieve factor voor persoonsontwikkeling en vooral voor relatiekwaliteit 

 Recht: onafhankelijk vd reproductie of (voor sommigen) duurzame relatie 

 Economische ontwikkeling overal ter wereld 

 Leidt tot expliciete wens voor kleinere gezinnen owv  

 Minder tijd 

 Meer investeringskost per kind 

 Fertiliteitsratio = gemiddeld aantal kinderen per vrouw 

 Vertoont echter geen omgekeerd lineaire maar omgekeerde-‘J’ relatie met 

ontwikkelingsindex van bepaald land 

 In 2005 werd stijging id fertiliteitsratio gemeten in landen met zeer hoge 

ontwikkelingsindex 

 Of dit effect persisteert na crisis van 2008: is af te wachten 

 Maar zelfs in West-Europa blijft er endogene bevolkingsafname: gemiddeld < 

2,1 kinderen per vrouw (2,1 = stabiliteitspunt) 

 De West-Europese bevolking groeit vnl door immigratie 

 Langere educatie bij vrouwen  

 Leidt id meeste landen tot uitstellen van kinderen tijdens periode van optimale 

fertiliteit → nood aan anticonceptie! 

 In 2010: 48% vd bevallingen in VL bij moeders ≥ 30 jaar 

 Maar op 31 jaar: al 50% vd vrouwen al fertiliteitsremmende factoren binnen 

koppel  

 Ook hier lijkt er in laatste jaren zekere stabilisatie op te treden 
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 Tabel 12-1: explosie vd wereldbevolking 

Wereldbevolking Bereikt in 

1 miljard tussen 1800 en 1850 

2 miljard 1930 

3 miljard 1960 

4 miljard 1976 

5 miljard 1987 

6 miljard 1999 

7 miljard 2011 

o Toename in anticonceptiegebruik in ontwikkelingslanden is gestabiliseerd op ~60% vd 

vrouwen → blijvende niet-ingevulde anticonceptienood (vooral in Afrika) 

o Demografen verwachten dat wereldbevolking blijft groeien tot 2050-75 (~ 9 miljard) → 

daarna zal dalen 

 

Overzicht vd methoden van anticonceptie 

 Natuurlijke familieplanning (fertility-awareness-based contraception) 

 Coïtus interruptus (withdrawal) 

 Barrièremethoden  

o Voor man: condoom 

o Voor vrouw 

 Vaginale spermiciden 

 Vrouwencondoom* 

 Vaginaal diafragma* 

 Vaginale sponsjes of tampons* 

 Cervixkap* 

 Intra-uteriene apparaten (IUCDs) 

o Koperbevattende IUCDs** 

o Progestageenbevattende IUCD** 

 Hormonale anticonceptie 

o Oestroprogestagenen 

 Gecombineerde orale oestroprogestagenen: 'de pil' 

 Gecombineerde vaginale oestroprogestagenen: anticonceptieve ring 

 Gecombineerde transdermale oestroprogestagenen: anticonceptieve pleister 

o Progestagenen alleen 

 Parenterale progestagenen: 'de prikpil' 

 Subcutaan geïmplanteerde progestagenen: 'het implantaat’** 

 Laaggedoseerde orale progestagenen: POPs 

 Definitieve anticonceptie of sterilisatie 

o Voor man: vasectomie* 

o Voor vrouw: tubasterilisatie 

 Postcoïtale anticonceptie: 'de noodpil' 

 Abortus arte provocatus (AAP) 

 

Legende 

 * Deze methoden w hier niet verder besproken (sommige vrouwelijke barrièremethoden zijn 

niet beschikbaar in België) 

 ** Deze methoden w gegroepeerd onder noemer long-acting reversible contraception (LARC) 

 

De anticonceptieve werkzaamheid: methodologie 

 Anticonceptieve werkzaamheid w uitgedrukt op negatieve wijze: Pearl-index (PI) 

o PI = aantal concepties dat optreedt per 1.00 vrouwen- of blootstellingsjaren  

 DUS 100 seksueel actieve vrouwen die alleen deze methode gebruiken gedurende 1 

jaar of 12 maanden of 13 cycli 

o Men maakt onderscheid tussen 
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 Ideale (perfect use) PI = in klinische studie waarin onderzoekers vertrouwd zijn met 

methode en gebruikers frequent opgevolgd worden 

 Reële (typical use) PI: meestal hoger owv factoren afhankelijk vd  

 Zorgverleners: correcte techniek en uitleg 

 Gebruikers: correct en consistent gebruik 

 Tabel 12-2: perfect use en typical use PI van aantal anticonceptieve methoden  

 PERFECT USE TYPICAL USE 

Geen anticonceptie  85 

Natuurlijke familieplanning 1 – 5 4 – 24 

- kalender 5  

- temperatuur (“streng”) 1  

- mucusmethode 3 – 4  

- symptothermisch ≤ 2  

Coïtus interruptus 4 20 – 30 

Condoom (man) 2 15 – 20 

Spermicide (vrouw) 18 25 – 30 

Intra-uteriene apparaten   

- koper < 1 < 1 

- progestageen < 0,5 < 0,5 

Hormonale anticonceptie   

- gecombineerde pil, ring en pleister < 1 2 – 9 

- progestageen-alleen prikpil < 0,5 1 – 6 

- progestageen-alleen implantaat < 0,5 < 0,5 

- POPs < 1 2 – 9 

Sterilisatie   

tubasterilisatie < 1 < 1 

 (Sommigen gebruiken term efficacy voor ideale PI en effectiveness voor reële PI) 

 Reële gebruikers van bepaalde methode kunnen ook longitudinaal opgevolgd w 

o Gedurende zo lang mogelijke periode 

o Zowel maandelijks, jaarlijks als cumulatief conceptiepercentage w berekend: life table 

analysis 

 Wie methode verlaat zonder conceptie: w tot die tijd ingesloten id analyse 

 Is beter dan reële PI want geeft ook variatie id tijd aan 

 

Natuurlijke familieplanning (NFP) 

 

Methoden 

 Kalendermethode (Ogino-Knaus) = minst betrouwbare vorm van NFP 

o Bijna alle falingen ih begin vd cyclus  

 Korte folliculaire fase  

 En/of spermatozoa-overleving van > 4 dagen 

o Gebaseerd op volgende biologische premissen 

 (1) Er is maar 1 ovulatie per cyclus 

 (2) Levensduur vh corpus luteum is 12 – 16 (gemiddeld 14) dagen 

 (3) Spermatozoa hebben bevruchtend vermogen gedurende gemiddeld 3 dagen 

 (4) Eicel is 24 uur bevruchtbaar 

 (5) Plus 1 dag reserve voor (3) en (4) 

o Praktisch schrijft vrouw cyclusduur op gedurende 6 cycli 

 Alleen als cyclusduur tss 26 – 32 dagen kan kalendermethode toegepast w 

 Vruchtbare periode is vanaf dag (kortste cyclus −  20) tot dag (langste cyclus −  10) 

o Er bestaan variante telmethoden  

 Bv. Standard Days Method®: vruchtbare periode van dag 8 – 19 
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 Strenge temperatuurmethode 

o Gebaseerd op cycliciteit vd basale lichaamstemperatuur (BT) 

 Variatie BT 

 Kleine daling bij pre-ovulatoire oestrogenenpiek  

 Daarna over 2 – 3 dagen stijging van 0,3 – 0,5°C  

 Oiv progesteron dat door corpus luteum w gesecreteerd 

 BT w correct gemeten na 

 Voldoende nachtrust (≥ 6 uur, liefst zonder opstaan) 

 Geen alcohol avond ervoor 

 Geen griepale toestand of andere oorzaak van koorts  

 Geen gebruik van koortswerende middelen  

 Geen coïtus hebben totdat BT voor de 3e opeenvolgende dag manifest gestegen is 

o Wanneer onbruikbaar? 

 Onregelmatige cycli (< 26 of > 32 dagen) 

 Als gedurende screeningsperiode van minstens paar cycli geen duidelijke BT-stijging w 

waargenomen  

 5 – 10% vd vrouwen heeft ovulatoire maar BT-monofasische cycli 

 Zogende moeders en moeders met jonge kinderen (die 's nachts moeten opstaan) 

 Vrouwen die vaak reizen over tijdszones 

 … 

 Mucus- of ovulatiemethode (Billings)  

o Gebaseerd op gegeven dat oestrogenen id folliculaire fase cervixcongestie en 

endocervicale mucussecretie stimuleren 

 Piek w bereikt vóór ovulatie 

 Mucorroe vertaalt zich (bij 30% vd vrouwen) in vochtig gevoel thv vulva: ‘the wet 

days’ 

o Praktisch zal vrouw vanaf einde vd menstruatie dagelijks cervixconsistentie en 

aanwezigheid van rekbaar slijm beoordelen 

 Fertiele periode begint van zodra deze waarneming positief is 

 Laatste dag van rekbaar slijm: ‘peak mucus symptom’ 

 Dan duurt fertiele periode nog 4 dagen 

 DUS er moeten 3 ‘droge’ dagen geweest zijn vooraleer coïtus is toegelaten! 

 Conceptie kan optreden bij te kort interval tss begin van mucorroe en ovulatie 

o Onbruikbaar  

 Bij onregelmatige cycli 

 Als vrouw in screeningsperiode van minstens paar cycli geen natte dagen kan 

onderscheiden 

 Als vrouw altijd veel afscheiding heeft 

 Als vrouw infectieuze leucorroe (Candida, bacteriële vaginose, …) heeft waarvan 

mucorroe moeilijk te onderscheiden is 

 Als vrouw vaginale spoelingen toepast 

 Symptothermische method 

o Is combinatie van 

 Registratie van cyclusgebonden symptomen 

 Slijmdetectie 

 BT-meting 

o Beste vorm van NFP buiten borstvoeding 

o Kan aangeleerd w door consulenten id centra voor NFP (Sensiplan) 

 

Voor- en nadelen en indicaties 

 Voordelen 

o Niet-gebruik van potentieel schadelijke exogene middelen 

o Vooral mogelijkheid om method ‘omgekeerd’ te gebruiken bij zwangerschapswens 

 Nadelen 

o Matige typical-use PI (zie tabel 12-2) 
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o Eerder lage continuatie met method: slechts 47% continuatie na 1 j 

o Onbruikbaarheid bij onregelmatige cycli 

 NFP is alleen optie voor gemotiveerde en stabiele paren die typical-use PI accepteren 

 

Borstvoeding (BV) 

 Is ideale vorm van NFP MAAR anticonceptief effect is afhankelijk vd 

o Spreiding vd voedingen: er moet volledige BV zijn met minstens 1 nachtvoeding 

o Nutritietoestand: dwz BMI moeder 

 Als moeder 6 m volledige BV geeft en in amenorroe blijft: P(zwangerschap) zeer klein 

(0,8%) 

 ! Toch w bij Westerse vrouwen aangeraden om niet te wachten tot 6 m of 1e bloeding 

o Maar ‘regel van 3’ in acht nemen 

 Back-up anticonceptie starten vanaf  

 3 m (10 w) na partus bij volledige BV  

 3 w na partus bij gedeeltelijke BV 

 Ovulatie < 3 w is virtueel uitgesloten 

o Kan niet gecombineerd w met andere NFP-methoden! 

o Best w geen oestroprogestogeen (pil, ring of pleister) geassocieerd wegens mogelijk 

negatief effect op melkvolume of –samenstelling 

o Wel mogelijk als back-up anticonceptie 

 Condoom 

 POP (starten vanaf 2e of 3e postpartumweek) 

 1 vd LARC-methoden 

 Hypo-oestrogenemie tijdens BV kan aanleiding geven tot vaginale atrofie en dispareünie 

(pijn bij coïtus) → lubrificans is dan te verkiezen boven oestrogenensuppletie 

 

Coïtusgebonden methoden 

 

Coïtus interruptus (withdrawal) 

 Wordt/werd in onze contreien meer toegepast dan NFP 

 GEEN aanbevolen anticonceptiemethode! 

o Matige typical-use PI: 20 – 30 (zie tabel 12-2) 

o Eerder lage continuatie: 46% na 1 j 

 Conceptie 

o Is mogelijk als zaadcellen aanwezig zijn (bij 37%) vd mannen ih opwindingsslijm vd 

klieren van Cowper (voorzaad) 

 Maar is geen consistente bevinding 

o Kan optreden tijdens preovulatoire mucorroe met slijmdraden tot ad vulva 

o Kan bij ejaculatio ‘praecox’ 

 

 

Condooms 

 Methode 

o Vervaardigd uit latex  

 Polyurethaan, plastic en siliconerubber w onderzocht als alternatieve materialen 

o W meestal verkocht “one size fits all”  

 18 cm lang en 5,2 cm breed 

 Hoewel er argumenten zijn voor diversificatie 

 Erecte peniele dimensies varieerden in 1 studie van 4 – 26 cm lengte en 3 – 19 cm 

omtrek 

o Id EU moeten fabrikanten defecten in < 0,1% vd condooms waarborgen 

 Gebruik 

o Sensibiliseringscampagnes omtrent SOA’s (vooral HIV) zorgden voor flinke stijging id 

verspreiding sinds 1980’er jaren 

o Gebruik is hoogst op jongere leeftijd 
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 Anticonceptieve werkzaamheid 

o ! Hoewel vaak gebruikt als enige anticonceptiemethode 

 Typical-use PI matig: 15 – 20 (zie tabel 12-2)  

 Continuatie eerder laag: 43% na 1 jaar 

 Gebruik van postcoïtale anticonceptie is hoog 

o Conceptie kan optreden 

 Bij inconsistent gebruik (bv. combineren met kalendermethode) 

 Bij incorrect gebruik 

 Te laat opzetten 

 Geen ruimte laten distaal 

 Niet volledig ontrollen 

 Te laat terugtrekken 

 Condoom niet vasthouden bij terugtrekken 

 Bij condoomlek door stompe ruptuur: 1 – 12% van vaginale coïtus (met conceptie in 

1/3 scheuren)  

 Bij gebruik van defect condoom (zeer zz) 

 Bij gelijktijdig gebruik van lubrificantia obv olie (vaseline) of bepaalde vaginale crèmes 

die latex verzwakken 

 Nadelen  

o Allergie tegen componenten id latex kan voorkomen bij beide partners 

o Verminderde sensitiviteit tijdens coïtus bij sommige paren 

 Indicatie: in combinatie met ander veilig anticonceptief middel (user based methode) 

o Condooms aan te raden als protectie tegen SOA’s bij alle seksuele contacten met mogelijk 

risico hierop (‘safe seks’) 

o Initieel gepropageerd in NL: “double Dutch” 

 

Vaginale middelen 

 Vaginale douche 

o Zelfs indien onmiddellijk postcoïtaal: kan snel opstijgen v spermatozoa (in sec) NIET 

beletten → zinloos als anticonceptie!! 

o In fertiele periode: subendometriale contractiegolven die spermatozoatransfer 

bespoedigen 

 Diafragma’s geplaatst over cervix 

o Zijn (terug) beschikbaar 

o Betrouwbaarheid en continuatie zijn slecht gedocumenteerd 

o Evt. nuttig samen met condooms 

 Spermiciden = agentia met detergente eigenschappen (bv. nonoxynol-9)  

o Lage anticonceptieve werking: typical use PI van 25 – 30 

o In onbruik geraakt omdat het onzeker is of ze risico van HIV-transmissie bevorderen! 

o Kans op allergie 

o Geen evidentie voor associatie met miskramen of aangeboren afwijkingen igv conceptie 

 

Intra-uteriene apparaten (IUCDs, intra-uterine contraceptive devices) 

 

Methode 

 IUCDs zijn gemaakt uit plastic 

 Men onderscheidt 

o Inerte IUCDs 

 Geproduceerd in vss vormen (T, ring, spiraal,…) 

 Grotendeels historisch belang: nu niet meer gedaan  

 Op den duur vergroeit ring met baarmoeder en moet dan niet meer vervangen w 

 Maar nu ‘not done’: alle types moeten verwijderbaar zijn! 

o Koperbevattende IUCDs 

 Bedekt met Cu-draad bevestigd op verticale stam 

 Dit element verhoogt werkzamheid 
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 1e generatie Cu IUCDs: bevatten 200 – 250 mm2 Cu 

 2e generatie Cu IUCDs: bevatten 375 – 380 mm2 Cu (bv. Multiload® Cu375, 

TCu380A®)  

 Betere betrouwbaarheid 

o Progestageenbevattende IUCDs 

 Mirena® = T-vormig IUCD  

 32 mm lang en breed 

 Met cilinder die 52 mg levonorgestrel (LNG = 2e generatie progestageen) bevat  

 Geeft hiervan initieel 20 µg/dag vrij 

 Jaydess® 

 Is iets kleiner dan Mirena®: 30 mm lang, 28 mm breed 

 Cilinder bevat ~1/4e hoeveelheid LNG (13,5 mg) 

 Deze versie is bedoeld voor nulliparae 

 

Anticonceptief werkingsmechanisme 

 IUCD = vreemd lichaam dat laaggraadse steriele inflammatoire reactie id uterus uitlokt met 

oa leukotaxis 

o Cu versterkt deze reactie 

o Daardoor is uterien milieu ‘toxisch’ voor 

 Opstijgende spermatozoa = spermicide werking 

 Blastocyst → zodat geen implantatie plaatsvindt 

 MAAR spermicide werking is belangrijker dan embryotoxische werking: IUCD is dus 

te beschouwen als anticonceptief, niet als interceptief (aborterend), middel!  

 Cu-IUCDs hebben geen effect op ovariële follikelrijping en ovulatie 

 LNG-IUCD heeft nog bijkomende anticonceptieve werkingen 

o Op cervicale slijm: weinig en vooral visceus → slecht doorgankelijk voor spermatozoa 

o Op endometrium: stroma verandert in dunne pseudodecidua met atrofie vd 

endometriumklieren  

 Want echte decidua vereist oestrogeenprimatie en endometriumopgroei 

 Hostiel voor implantatie 

o Relaxatie vd tubaire musculosa → belemmering transport van spermatozoa en blastocyst  

o Ovariële-follikelrijping en ovulatie 

 Treden op bij meerderheid (60 – 95%) vd gebruiksters 

 Ovulatieremming is grootst met Mirena ih begin 

 

Anticonceptieve betrouwbaarheid en reversibiliteit 

 Zowel 2e generatie Cu-IUCDs als LNG-IUCD: onmiddellijke en zeer goede anticonceptie 

o Typical use PI in Europa 

 Cu-IUCD: 0,52  

 LNG-IUCD: 0,06 

o In life table analysis: cumulatieve conceptiekans met  

 Tweedegeneratie Cu-IUCD's: 1,4 – 2,9% over 3 jaar 

 Mirena® LNG-IUCD: 0 – 1,1% over 7 jaar 

 Met Jaydess®: nog niet gekend 

o DUS LNG-IUCD heeft nog lagere conceptiekans dan Cu-IUCDs! 

o Onder Cu-IUCDs: TCu380 heeft laagste conceptiepercentage 

o Kans op zwangerschap is hoogst ih 1ste gebruiksjaar 

o Overgewicht/obesitas beïnvloedt betrouwbaarheid niet 

 Itt inerte en eerstegeneratie Cu-IUCDs: 2e-generatie Cu-IUCDs en LNG-IUCD bieden goede 

bescherming tegen ectopische zwangerschappen  

o Frequentie ectopische ZS 

 0,2/1.000 vrouwenjaren bij 2e-generatie Cu-IUCDs 

 0,1/1.000 vrouwenjaren bij LNG-IUCD 

 Ivm 3 – 4,5/1.000 vrouwenjaren zonder anticonceptie 

o ! Anderzijds is belangrijke fractie vd concepties tijdens IUCD-gebruik ectopisch  
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 27 – 52% bij LNG-IUCD 

 Steeds op bedacht zijn! 

 LARC-methoden hebben duidelijk betere continuatie dan user-based methoden 

o ~80% na 1 en 2 jaar  

o ~70% na 3 jaar 

 Werkzaamheid 

o Wss zijn 2e-generatie Cu-IUCDs werkzaam voor 10 – 12 jaar en Mirena® voor 7 jaar 

 MAAR fabrikanten raden veiligheidshalve aan om ze te wisselen om 5 jaar: anders 

risico op vastgroeien 

 Enkel igv dicht bij menopauze laat men Mirena® soms 7 jaar steken (anders dus niet!) 

o Kleinere Jaydess® moet om 3 jaar gewisseld w 

 Uteriene inflammatoire reactie is snel en volledig reversibel 

o Na extractie: tijd tot conceptie even lang als bij vrouwen zonder IUCD 

o Normale menses treden meestal op binnen maand na extractie  

o Mits goede selectie van mogelijke kandidaat-gebruiksters: geen verhoogde kans op 

subfertiliteit 

 

Nadelen: nevenwerkingen en complicaties 

 Expulsie vh IUCD 

o Tamelijk frequent: ~5% vd inserties 

 Treedt vooral op tijdens eerste 2 – 3 m na eeste insertie 

 Niet zelden tijdens menstruatie of bloeding 

 Iets frequenter met Cu-IUCDs dan met LNG-IUCD 

 Met 2e IUCD: duidelijk minder expulsies (1,2%) 

o Symptomen 

 Kan onopgemerkt  

 Of gaat gepaard met  

 Transiënte krampachtige pijn  

 Bloeding 

o Uiteraard verlies van anticonceptie 

o Risicofactor voor expulsie of verplaatsing = brede caviteit! (hoe grotere baarmoeder, hoe 

meer kans op expulsie) 

 Dus frequenter bij multipara 

 Voldoende lang wachten na bevalling 

 Perforatie 

o Zeer klein risico: 1/1.000 inserties 

o Risico is hoogst bij postpartuminsertie 

 Redenen 

 Grotere en soms nog weke uterus 

 Positie baarmoeder vaak tijdelijk in retroversio 

 Dan vnl bij vrouwen die borstvoeding geven: 6x meer risico! 

o Symptomen 

 Kan onopgemerkt zijn 

 Transiënte pijn  

 Bloeding  

 Veranderd bloedingspatroon 

o Cu-IUCDs leiden ih algemeen tot overvloediger en langduriger menstrueel bloedverlies 

 Gemiddeld  

 + 30 – 55% in volume 

 Komt door leukotaxis → subvorm van endometritis 

 + 1 – 2 dagen in tijd 

 Soms menorragie (= overdreven menstrueel bloedverlies): > 80 mL per menstruatie 

 Ferritine- en hemoglobinespiegels: gemiddeld lager bij Cu-IUCD-gebruiksters 

 NSAID = eerstekeusbehandeling 

o ! LNG-IUCD daarentegen vermindert hoeveelheid en duur vh bloedverlies 
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 Bloedingen ih algemeen  

 Langer interval (oligomenorroe)  

 Meestal niet overvloedig (dikwijls alleen spotting) 

 20 – 40% heeft amenorroe na ≥ 1 jaar gebruik 

 Met 2e IUCD heeft ~50% amenorroe in jaren 2 – 5 

 Dus dit type IUCD: meest effectieve niet-chirurgische behandeling van menorragie 

 Frequente en/of langdurige bloeding (metrorragie) of spotting: bij minderheid van 

gebruiksters 

 Vertaalt zich in hoger gemiddelde dan mediane waarde wat betreft aantal 

bloedingsdagen 

 Pathogenese van zulke progestageendoorbraakbloedingen: vergelijkbaar voor alle 

anticonceptiva die continu progestageen vrijzetten 

 Gevolg: onderontwikkeling vd spiraalarteriolen en lagere intra-uteriene perfusie 

 Lokale hypoxie en oxidatieve schade: bevordert expressie van angiogene 

factoren zoals VEGF → stimulatie vorming dunwandige (lekkende) vaten id 

gecollabeerde stromale matrix  

 (sub)endometriale veranderingen zijn snel en volledig reversibel na stop 

 Dit is 1 vd belangrijkste redenen van vroegtijdige (< 5 j) extractie 

 Kleinschalige studies  

 Tonen gunstig resultaat op korte termijn van  

 Kuur oestrogenen (1 – 2 mg estradiol voor 5 dagen) 

 NSAID (naproxen 2x 550 mg, voor 5 dagen)  

 Doxycline (2 x 100 mg, 5 dagen)  

 Maar voordeel op langere termijn is onzeker 

 Pelvische pijn of krampen 

o Cu-bevattende IUCDs kunnen leiden tot méér menstruele pijn en krampen (dismenorroe) 

o Alle IUCDs kunnen chronisch niet-menstrueel ongemak of pijn id onderbuik veroorzaken 

 Komt iets vaker voor bij nulligravidae 

o NSAID is eerstekeusbehandeling 

 Pelvische infecties (pelvic inflammatory disease, PID) 

o Vooral gemeld met 1 type IUCD (Dalkon Shield® met polyfilamenteuze touwtjes) 

 Al lang uit markt genomen 

 Zorgde voor langdurige negatieve houding tegenover IUCDs  

o Inmiddels weet men dat PIDs niet frequenter zijn maar onder voorwaarden 

 Aangepaste touwtjes (zoals bij alle huidige IUCDs) 

 Goede selectie vd kandidaten 

 Steriele insertietechniek 

o Meeste infecties komen voor binnen 3 w na insertie → daarna zeldzaam 

o Met LNG-IUCD: risico van PID lager dan met Cu-IUCDs  

 Wsl owv cervicale slijmprop 

o Routinematige toediening van antibiotica bij IUCD-insertie: NIET zinvol! 

o Actinomyces-species w vaker vastgesteld id cervix bij gebruik van Cu-IUCD maar geen 

verhoogd risico van klinische pelvische actinomycose 

 Systemische resorptie LNG-IUCD 

o LNG-concentratie  

 Daalt langzaam met langer gebruik 

 Is gemiddeld iets lager bij vrouwen met hogere BMI 

o LNG bindt thv progesteron- én androgeenreceptor → bij sommige vrouwen leidt dit tot 

 Progestagene nevenwerkingen 

 Stemmingswisselingen: low mood, depressief, … 

 (itt oestrogenen: zijn eerder mood uplifting) 

 Opzwellingsgevoel  

 Meer eten, lichte toename vetfractie 

 Androgene nevenwerkingen (vnl bij mensen die voor deze NW gevoelig zijn) 

 Wat? 
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 Seborroe 

 Acne 

 Hirsutisme 

 Haaruitval op scalp 

 Is 2e groep mensen die voor extractie zal vragen 

 Navragen: of ze vroeger veel last hadden van acne 

 LNG-IUCD verhoogt mogelijks risico op (hormoongevoelige?) borstkanker 

o In 1 Finse bevolkingsstudie was extra risico +20% per IUCD 

 

Contra-indicaties (CI) en waarschuwingen 

 Voor alle types IUCD 

o Zwangerschap of vermoeden hiervan: absolute CI 

 IUCD w best geplaatst id eerste 5 cyclusdagen (dus tijdens menstruatie) 

 Bij twijfel: hCG-test 

o Borstvoeding: IUCD-insertie best uitstellen 

 Vanwege hoger risico op perforatie 

 IUCDs hebben echter geen invloed op borstvoeding zelf of groei vd boreling! 

o Uterusafwijkingen 

 IUCDs moeten passen in uterusholte → sondelengte bij hysterometrie is best 6 – 9 cm 

 Minstens relatieve CI: vervorming cavum uteri door 

 Congenitale uterusanomalieën  

 Grote submuceuze fibromen  

 Cervixstenose: IUCD-insertie kan lastig en pijnlijk zijn 

 Geschiedenis van cervixinsufficiëntie → kans op expulsie verhoogd 

o Verhoogd risico PID 

 Bv. bij VG hiervan of van SOA’s 

 Minstens relatieve CI 

 Voorzichtigheid geboden bij immunosuppressieve condities of therapieën 

 HIV-positieve vrouwen: geen verhoogd risico van PID 

 Alleen voor Cu-IUCDs 

o Verhoogde bloedingsneiging: gebruik van orale anticoagulantia, von-Willebrandziekte, … 

 CI owv risico van menorragie en anemie 

 LNG-IUCD goede keuze in deze gevallen 

o Primaire of secundaire (bv. bij endometriose) dismenorroe 

 CI omdat verslechtering kan verwacht w 

 Dikwijls verbetering vd symptomen met LNG-IUCD 

 

Voordelen en indicaties: IUCDs (vnl LNG-IUCD) zijn terecht veelgebruikte anticonceptiva 

 LARC-methoden: vragen geen inspanning vanwege gebruikster 

 Hebben prima typical use PI onafhankelijk vd BMI  

 Hoogste langetermijncontinuatie onder reversibele methoden  

 Met LNG-IUCD vermindert op termijn aantal bloedingsdagen significant 

o Dus gunstige invloed op incidentie van ferriprieve anemie 

 Beide types IUCD verlagen risico van endometriumcarcinoma (met ~50% per IUCD) 

 Geen vasculaire risico’s (trombose, myocardinfarct) met beide types IUCD  

o Itt gecombineerde anticonceptiva  

o Dus mogen gebruikt w bij VG van trombose 

 

Praktische opvolging 

 Insertie 

o Kan op elk moment vd cyclus maar eerste 5 cyclusdagen genieten voorkeur 

 Omdat er dan geen risico is van gemiste zwangerschap 

o Voorafgaand is Chlamydia- en gonorroescreening aanbevolen bij 

 Vrouwen ≤ 25 jaar 

 Meerdere seksuele partners 
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 Inconsistent condoomgebruik  

 VG van SOA’s 

 Bij tegelijk suggestieve symptomen of mucopurulente afscheiding: op resultaat 

wachten vóór insertie 

o Pt met verhoogde kans op bacteriële endocarditis krijgen best antibiotica  

 Bv. amoxicilline 2 g, 1 uur vóór insertie 

o Pijn bij insertie 

 Komt vaker voor bij nulliparae 

 Toediening van NSAID pre-insertie: niet bewezen zinvol maar wel beste keus igv 

postinsertiepijn 

o Onduidelijk of na AAP: IUCD best onmiddellijk na expulsie dan wel na interval geplaatst? 

 Onmiddellijke plaatsing is anticonceptief voordelig 

 Dwz er zijn minder herhaal-AAPs 

 MAAR er zijn meer expulsies: risico is evenredig met uterusvolume bij AAP 

 Insertiemethode 

o Eerst bimanueel onderzoek om positie vd uterus te bepalen  

 Bij sterke retroversioflexio of anteflexio: verhoogde kans op perforatie zonder 

aangepaste insertie 

o Speculum 

o Bij aanwezigheid van mucopurulente afscheiding 

 Voorlopig geen IUCD-insertie maar cervicale wisser nemen voor gewone en 

Chlamydia-cultuur 

 Pt moet nieuwe afspraak krijgen  

o Cervix ontsmetten met waterige oplossing 

o Pozzi- of Allis-klem plaatsen op voorste lip vd cervix (bij retroversioflexio op achterste lip) 

o Met steriele hysterometer: uterusdiepte peilen 

o IUCD-insertie aanpassen naargelang sondelengte 

o Draadjes kortknippen 

 Opvolging: controle na volgende menses of 3 – 6 w na insertie  

o (door WHO aangeraden) 

o Om expulsie, perforatie en infectie uit te sluiten 

 Extractie 

o Via lichte tractie op touwtjes met tampontang 

o Indicaties 

 Zwangerschapswens 

 Wissel om 5 j bij verdere anticonceptienood: best zonder tussenpoos 

 Amenorroe 

 Cu-IUCDs kunnen vanaf 12 m na laatste menstruatie bij vrouwen van ≥ 45 jaar 

(diagnose van postmenopauze) definitief verwijderd w 

 Geldt natuurlijk niet voor LNG-IUCD! 

 Amenorroe kan gevolg zijn vd IUCD-werking 

 DUS best lang genoeg gecontinueerd w 

 Vroegtijdige extractie op vraag owv ongewenste nevenwerkingen 

 Komt voor met beide IUCD-types 

 Meestal owv  

 Storend bloedingspatroon  

 Pelvische pijn 

 Eerst moet aanvaardbaar anticonceptie-alternatief w overeengekomen 

 Bij conceptie en IUCD in situ 

 Duidelijk verhoogd risico van vroeg of laat (septisch) miskraam of preterme partus 

 Daarom w IUCD bij diagnose van ZS zo snel mogelijk verwijderd (ten minste als 

touwtjes zichtbaar zijn) 

 Bij klinische diagnose van PID  

 Verwijdering vh potentiële mechanisme 

 Antibiotica w onmiddellijk gestart 
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 ‘vermiste’ IUCD 

o Als men IUCD touwtjes niet meer kan zien in speculo: IUCD localiseren met echografie 

 Verplaatst en niet meer goed ingepast in cavum uteri 

 Of ingebed ih myometrium 

 Of (zeer zelden) geperforeerd doorheen uteruswand id abdominale holte 

o Verwijdering 

 Hysteroscopie onder locale (paracervicale) anesthesie of analgesie = ideale methode 

om intra-uterien verplaatst IUCD te extraheren 

 Extra-uterien verplaatst IUCD w verwijderd via laparoscopie onder algemene 

anesthesie 

 

Hormonale anticonceptie: gecombineerde oestroprogestagenen 

 

Orale gecombineerde oestroprogestagenen: de pil 

 

Methode 

 ‘De pil’ = combined oral contraceptives (COC)  

o Beschikbaar sinds 1960 

o Sindsdien zijn COC sterk gewijzigd 

 Androgeniciteit vh progestageen is verlaagd 

 Dosis van zowel oestrogeen als progestageen is verminderd 

 Samenstelling 

o Oestrogeen  

 Meeste COC: ethinylestradiol (EE) 

 Moderne pillen bevatten 20 – 35 µg/dag 

 EE kruisreageert niet met oestradiol bij plasmabepaling → kan niet gedoseerd w in 

klinische labs 

 Vanaf 2010 ook COC beschikbaar met 17β-estradiol (E2) of E2-valeraat  

 Minder krachtig  

 Kunnen wel gedoseerd w 

o Progestageen  

 Oudere COC: 19-nortestosteronderivaat → vss ‘generaties’ 

 1e generatie (bv. norgestrel) 

 2e generatie (bv. LNG)  

 3e generatie (: desogestrel, gestodeen) 

 Hebben geen androgene werking 

 Anti-androgene progestagenen bv. cyproteronacetaat of drospirenon, diënogest en 

chloormadinonacetaat (recenter) 

 Drosperinon = spironolactonederivaat (1 mg drospirenon ≈ 8 mg spironolacton) 

 Formulatie 

o Mono- vs niet-monofasisch 

 Meestal monofasisch: alle tabletten bevatten zelfde dosis oestrogeen en progestageen 

 Blijven standaard omdat ze verlengd (meerdere strips of continu) kunnen gebruikt 

w = ‘extended use’ 

 Sommige ptn doen dit continu, andere ptn nemen 2 strips na elkaar 

 W iets te veel gedaan: kan intercyclische bloedingen geven 

 “Is dat wel gezond?” 

 Kan geen kwaad want endometrium groeit niet op 

 Mensen vaak gevoel dat ze regels moeten laten komen maar er stapelt 

eigenlijk geen bloed op: enkel bloed bij stoppen (afschilferen) 

 Er bestaan ook bifasische, trifasische en multifasische COC: oestrogeen- en 

progestageendoses variabel  

 Geen voordelen aangetoond tov monofasische COC 

 Bifasische COC 
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 Oestrogeen continu geven terwijl progestageen enkel cyclisch gegeven w 

(secretoire fase nabootsen) 

 Cave lage hormonale dosering dus betrouwbaarheid minder! 

 Exclusief na curretage nog gedaan: je wil dat endometrium wat kan opgroeien 

 Als je meteen progestageen zou geven: endometrium kan minder opgroeien 

+ langere tijd intercyclische bloedingen 

 Bovendien na curretage ZS-kans toch tijdelijk kleiner 

 Trifasische COC 

 Principe 

 1e week: lage dosis van beiden 

 2e week: oestrogeen hoger, beetje progestageen meer (ovulatie inhiberen) 

 3e week: oestrogeen wat lager, progestageen nog hoger (soort nadoen vd 

luteale fase) 

 W vaak niet meer gebruikt 

 Nadeel 

 Kan je niet doornemen want dan trap in progesterone: lichaam reageert met 

endometriumafschilfering 

 Zou leiden tot libidoverlies (omdat in 2e week nl oestrogenen en testosterone 

stijgen met meer seksueel verlangen): nooit verschil aangetoond 

 Abmifasische pil 

 Stopperiode 2 d, rest 26 d 

 Kan je min of meer doornemen 

o Aantal pillen 

 Vroeger bijna alle pilstrips 21 tabletten waarna pilvrije periode van 7 dagen volgde 

 Stopperiode = nadeel: endogene cyclus start terug 

 Igv hoge dosis progesterone en oestrogeen: duurt week voor endogene cyclus 

kan starten 

 Huidige dosissen: laag → endogene cyclus kan terug starten 

 Recent geïntroduceerde COC bevatten strips van 24 – 26 actieve pillen en 2 – 4 

placebopillen: moet betrouwbaarheid en therapietrouw ten goede komen 

 

Anticonceptief werkingsmechanisme 

 Oestrogeen en progestageen inhiberen samen endogene hypofysaire FSH en LH secretie  

o Inhibitie specifiek 

 Oestrogeen inhibeert vnl FSH-secretie 

 Antigonadotroop effect van EE is krachtiger dan dat van E2 

 Progestageen inhibeert vnl LH-secretie 

o Gevolgen 

 Follikelmaturatie geremd  

 Ovulatie geïnhibeerd 

o Omdat oestrogeen en progestageen additief werken: dosisverlaging beide componenten 

kon w bekomen 

 Thv cervicaal slijm, endometrium en tubae: effect vh progestageen dominant 

o Vorming van visceuze slijmprop  

o Atrofe pseudodecidua  

o Werkingen w relatief belangrijker naarmate dosering vh oestrogeen in COC verlaagd w 

 Afschilfering endometrium geeft pseudomenstruatie 

o Endogeen system ligt stil en pil neemt dat over → bij stopperiode: afschilfering 

o Maar “alles kom uit doosje” 

 Als je dit geeft aan pt van 90 jaar die baarmoeder heeft: ook bloedingen 

 Igv doornemen 2 pilstrips na elkaar: meestal geen bloedverlies 

 

Anticonceptieve werkzaamheid (betrouwbaarheid) en reversibiliteit 

 PI van COC  

o Zeer goede perfect use PI: < 1 in Europese studies  
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o Typical use PI is hoger: typisch 2 – 9 

 Vnl door suboptimale adherence 

 Betrouwbaarheid wook bepaald door  

o Gebruikerkenmerken  

 BMI: laaggedoseerde COC zijn mogelijk minder betrouwbaar bij zeer obese vrouwen 

 Leeftijd 

 Life-table analyse toont lager conceptiepercentage bij oudere gebruiksters 

 Lagere fertiliteit  

 Meestal stiptere inname 

o COC-kenmerken 

 Bv. COC met verkort hormoonvrij interval hebben iets lagere typical use PI (4 ipv 7 

dagen geeft verschil in PI van ~1) 

 Wat doen bij gemiste pillen?  

o Basis voor advies = 7/7/7 regel 

 7 dagen is maximale hormoonvrije interval om endogene FSH-LH secretie betrouwbaar 

te onderdrukken 

 Minimum 7 dagen inname nodig om pilvrij interval toe te laten 

 Zaadcellen kunnen tot 7 dagen overleven in genitale tractus  

o Betekenis 

 Pil vergeten in 2e week van monofasische pilstrip niet erg  

 Pil vergeten in 1e of 3e week vermindert anticonceptieve werkzaamheid igv coïtus 

zonder condoom < 7 dagen ervoor 

o Adviezen bij een gemiste pil bij seksueel-actieve vrouwen 

 < 12 uur vergeten 

 Vergeten pil onmiddellijk innemen pilstrip  

 Verder op normale tijdstip 

 > 12 uur vergeten: welk ogenblik vd pilstrip? 

 Dag 1 – 7  

 Geen coïtus gehad of met condoom 

 Laatst vergeten pil onmiddellijk innemen  

 Pilstrip verder op normale tijdstip innemen 

 ! gedurende 7 volgende dagen: geen coïtus tenzij met condoom 

 Wel coïtus zonder condoom < 7 dagen geleden 

 ! noodpil (1,5 mg LNG) 

 Llaatst vergeten pil onmiddellijk innemen  

 Pilstrip verder op normale tijdstip innemen 

 ! gedurende 7 volgende dagen: geen coïtus tenzij met condoom 

 Dag 8 – 14 

 Laatst vergeten pil onmiddellijk innemen  

 Pilstrip verder op normale tijdstip innemen 

 Geen bijkomende maatregelen bij ≤ 3 pillen vergeten 

 Dag 15 – 21  

 Optie 1 

 Stop pilstrip 

 Herstart nieuwe pilstrip na max 7 pilvrije dagen  

 Inclusief dag(en) waarop pil vergeten was 

 Optie 2 

 Laatst vergeten pil onmiddellijk innemen  

 Pilstrip verder op normale tijdstip innemen 

 Onmiddellijk aansluitend volgende pilstrip starten 

 COC beschermen tegen ectopische zwangerschappen: risicodaling van 90% 

 Continuatie met COC is niet optimaal  

o 40 – 45% na 2 jaar in VS, 67% na 1 jaar in Frankrijk 

o Aangezien zowel typical use PI (1 jaar gebruik) als continuatie minder gunstig zijn ivm 

IUCDs: COC bij huidig klinisch gebruik te beschouwen als suboptimale anticonceptie 
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 Er moet dringend werk van gemaakt worden om deze negatieve trend om te keren 

 Anticonceptieve werking van COC: snel en volledig reversibel na stoppen 

o Ovulatie volgt in regel binnen maand 

o Geen voordelen verbonden aan tijdelijk gebruik van barrièremethode vooraleer conceptie 

na te streven 

 

Nadelen van COC: nevenwerkingen 

 Intracyclische bloeding of spotting = frequentste NW 

o Pathogenese: zie LNG-IUCD 

 Pilinname stimuleert bovendien ontstaan van cervicale ectopie → verhoging kans op 

intracyclische en postcoïtale bloeding  

o Bloeding is bijna nooit overvloedig maar  

 Kan optreden op elk ogenblik vd pilstrip  

 Kan persisteren 

o Risico is afhankelijk van 

 Gebruikerkenmerken: meer bij 

 Suboptimale adherence 

 Rooksters (oorzaak?) 

 Obesitas 

 Positieve test voor Chlamydia trachomatis 

 COC-kenmerken 

 Risico is grootst tijdens eerste innamecycli: 10 – 30% 

 Oestrogeendosis: meer bij COC met lagere dan hogere EE-dosis 

 Oestrogeentype: meer bij COC met E2 dan met EE 

 Owv zwakkere endometriumproliferatie 

o Intracyclische bloeding betekent niet dat COC minder betrouwbaar zijn 

 Behalve natuurlijk bij suboptimale adherence 

 Hypomenorroe en oligomenorroe  

o Definities 

 Hypomenorroe = weinig menstrueel bloedverlies: < 20 mL  

 Oligomenorroe = gemiste menses 

o Kunnen optreden omdat endometrium te weinig opgegroeid is om in stopperiode klinisch-

apparente dervingsbloeding te veroorzaken 

o Treedt frequenter op met  

 Lagedosispillen: 2 – 5% mist ≥ 1 menses bij opstart EE-pil in jaar 1 

 Vnl pillen met E2: 50 – 55% mist ≥ 1 menses in jaar 1 

o Anticonceptieve betrouwbaarheid blijft gegarandeerd  

o Geen verhoogde kans op blijvende amenorroe na pilstop 

o Men zal vermijden om hogergedoseerde COC voor te schrijven owv gemiste menses 

 Want hypo-, oligo- of a-menorroe is vanuit medisch standpunt voordeel 

o Vrouwen die ongerust zijn kunnen lichaamstemperatuurmeting uitvoeren: igv < 36,8 °C 

is ZS uitgesloten 

 Oestrogene NW: zeldzaam met huidige COC 

o Bv. mastalgie  

o Bv. nausea/braken 

 Hoofdpijn of migraine kan voorkomen in eerste pilcycli  

o Verbetert meestal met langer gebruik 

o Maar hoofdpijn is frequenter in pilvrije periode 

 Beste oplossing: COC doornemen of toch minstens oestrogeencomponent 

 Gewicht 

o Meeste pilgebruiksters ondervinden geen gewichtsverandering  

o 70 – 80% ondervindt fluctuatie van < 2 kg over 6 mnd – 3 jaar 

o Met drospirenonbevattende COC: iets minder frequent gewichtstoename van < 2 kg owv 

milde antimineralocorticoïde werking 
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 Belangrijk nocebo-effect bij pilgebruik: ‘verwachte’ NW (bv. hoofdpijn en gewichtstoename) 

treden op bij zowel COC- als placebogebruiksters in klinische studies! 

 Geen negatief effect op stemming 

o Uit sommige studies blijkt zelfs “mental tonic” effect 

o Seksuele respons verandert niet op betekenisvolle wijze door COC 

 Hoewel sommige studies milde achteruitgang aantonen: mss tgv 60% daling in vrije-

testosteronconcentratie 

 Kleine minderheid pilgebruiksters klaagt over duidelijk minder zin in seks 

 Pilsamenstelling lijkt hierin geen belangrijke rol te spelen 

 Bij persisterende klachten moet gezocht w naar alternatief 

 

Nadelen van COC: modulatie vd kankerincidentie 

 Globaal geen nadelig effect: ongewijzigde (USA) of 10 – 15% lagere (UK data) kankersterfte 

na lange opvolgperiode 

 Maar wel zekere modulatie in incidentie en sterfte van individuele kankers 

o COC beschermen tegen endometriumcarcinoma 

 Diagnose w maar ~50% zo vaak gesteld 

 Bescherming geldt voor alle histologische subtypes 

 Progestageen inhibeert epitheelproliferatie door onderdrukking mitogene mediatoren in 

stroma 

 Beschermend effect treedt vnl op na langdurig pilgebruik en houdt nog lang (tot 20 

jaar) aan na stoppen ervan 

o COC beschermen tegen diagnose van en sterfte door ovariumcarcinoma  

 Alle histologische types behalve mucineuze tumoren 

 Effect is ook hier duurgerelateerd  

 22% bescherming bij 1 – 4 jaar gebruik 

 36% bij 5 – 9 jaar 

 44% bij 10 – 14 jaar 

 58% bij ≥ 15 jaar 

 Ook minder ovariumcarcinoma bij pilgebruiksters met genetisch verhoogd risico door 

mutatie in BRCA1- of BRCA2-gen! 

 Redenen bescherming  

 Ovulatie-inhiberende werking van COC: bij ovulatie w ovariële epitheel 

'beschadigd')  

 Minder reflux van endometriale en endosalpingiale cellen 

 Beschermend effect persisteert zeer lang na stoppen (tot > 20 jaar nadien) maar daalt 

wel geleidelijk 

o COC beschermen tegen colorectale adenomateuze poliepen en colorectaal carcinoma 

 Risico is ~20% lager dan bij niet-gebruiksters 

 Ook sterfte door colorectale kanker is verlaagd 

 Zelfde protectie ook aangetoond met postmenopauzale hormoontherapie 

 Mechanisme is onduidelijk 

o Cervixcarcinoma komt vaker voor bij pilgebruiksters 

 Zowel carcinoma uitgaand vh Malpighiaans epitheel als adenocarcinoma 

 Na ≥ 5 jaar pilgebruik is risico ≥ 2x zo hoog → daalt geleidelijk met langer interval na 

stoppen 

 Sterfte door cervixcarcinoma is dubbel zo hoog bij pilgebruiksters 

 Redenen 

 Er werd lang verondersteld dat dit te maken heeft met gebruikerkenmerken 

 Pilgebruiksters zijn meestal seksueel actief en gebruiken zelden barrièremethode 

→ meer blootgesteld aan HPV 

 Maar pilgebruik = ook afzonderlijke risicofactor voor cervixcarcinoma  

o Borstkanker 

 Oudere metanalyse 
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 Pilgebruiksters die < 10 jaar geleden met pilgebruik gestopt zijn hebben licht 

verhoogd risico hebben op diagnose borstcarcinoma (relatief risico 1,24)  

 Maar kankers waren vaker gelokaliseerd en minder vaak gemetastaseerd → dus 

zonder effect op borstkankersterfte 

 Bij draagsters van BRCA1-mutatie was extra risico in zelfde grootteorde 

 Maar recentere UK data: nuleffect van COC op borstkanker 

 Familiegeschiedenis van borstkanker w door WHO niet als beperking voor gebruik 

van COC beschouwd 

 Persoonlijke voorgeschiedenis is wel CI omdat nuleffect niet bewezen is 

o Levertumoren 

 Oudere studies: hogedosis COC verhogen risico van levertumoren (hepatocellulair 

adenoma of carcinoma) MAAR studies waren niet gecontroleerd voor andere 

risicofactoren zoals hepatitis 

 Moderne, laaggedoseerde COC: geen evidentie voor associatie 

 Maar toch COC veiligheidshalve stoppen bij diagnose leveradenoma of -carcinoma 

 

Nadelen van COC: cardiovasculaire en metabole eindpunten 

 COC verhogen onmiskenbaar risico van veneuze trombo-embolie (VTE) met factor ~3 ivm 

niet-gebruiksters 

o VTE = diepe veneuze tromboflebitis en/of longembolie 

o Absolute risico bij pilgebruik (~60/105 vrouwenjaren) is echter lager dan  

 Tijdens ZS: tot 100/105 vrouwenjaren 

 Zeker in eerste 6 weken vh postpartum: 250 – 990/105 vrouwenjaren(factor 10- 11) 

o Mortaliteit en morbiditeit 

 Sterfte igv longembolie: 1 – 2% bij jonge vrouwen 

 Morbiditeit van VTE op korte en lange termijn (posttrombotisch syndroom) mag niet 

onderschat w 

o Verschillende kenmerken moduleren risico van VTE 

 Gebruikerkenmerken 

 Genetische voorbeschiktheid voor VTE = trombofilie (veruit belangrijkste factor) 

 Bv. aPC-resistentie, protrombinemutatie, proteïne-S-deficiëntie, … 

 Risico op VTE bij pilgebruik is >10x hoger → screening naar trombofilie zinvol na 

VTE onder COC! 

 Lftd > 40 jaar = hoger risico 

 Ernstige obesitas (BMI > 35)  

 Recent gebruik: verhoogd risico  

 Aantoonbaar binnen eerste 3 maanden gebruik  

 Hoogst tijdens eerste gebruiksjaar 

 Risico normaliseert snel na stoppen 

 COC-kenmerken 

 Oestrogeendosis (dosis EE): ~2x hoger bij COC met 50 µg EE ivm 20 – 30 µg EE 

 Type oestrogeen 

 COC met E2(valeraat): minder effect op stollingsparameters dan COC met EE 

 Maar globale invloed op trombose is voorlopig onduidelijk 

 Type progestageen: risico ~2x hoger met 3e generatie (desogestrel of gestodeen) 

of anti-androgene progestagenen (cyproteronacetaat of drospirenon) ivm LNG 

 COC met EE verhogen het risico van arteriële trombose thv hersenen (ischemisch 

cerebrovasculair accident, CVA’s) met factor van ~2 

o Minder dus dan effect op veneuze trombose 

o Bovendien tot 50 jaar: arteriële trombosen 3 – 4x minder frequent dan VTE 

 Bloeddruk 

o 1e generatiepillen hadden frequent bloeddrukverhogend effect (oa door stimulatie 

reninesubstraat door EE) 

o Moderne pillen geen klinisch relevante invloed op de bloeddruk  

 Systolisch gemiddeld +0,7 mmHg, diastolisch +0,4 mmHg 
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 Hemorragische CVA’s (hersenbloedingen): niet frequenter met COC 

o Drospirenonbevattende COC: zeker antihypertensief effect bij vrouwen met milde 

hypertensie door antimineralocorticoïde werking 

 Myocardinfarcten (MI)  

o Zoals CVA’s: zeldzaam vóór menopauze (13/105 vrouwenjaren zonder COC) 

o COC verhogen risico op MI niet betekenisvol (risico ≤ 1,5) 

 Progestagenen verlagen insulinegevoeligheid van lever en skeletspieren (insulineresistentie 

is geassocieerd met hyperinsulinemie en verhoogd risico van DM2) 

o Invloed lijkt klinisch niet relevant te zijn bij moderne pillen 

 Bij ptn met bestaande diabetes: wijzigingen in insulinedosis zelden nodig 

o Anticonceptief voordeel weegt op tegen metabole nadelen 

 

Contra-indicaties voor COC en waarschuwingen 

 Absolute contra-indicaties 

o Zwangerschap of vermoeden hiervan 

 Maar COC hebben geen bewezen teratogeen effect → geen paniek bij toevallige 

kortstondige inname 

o Vaginale bloeding van ongekende oorsprong  

 Eerst DD mbv klinisch onderzoek, hCG-test, echografie, … 

o Persoonlijke VG van  

 Borstcarcinoma of voorstadia ervan (atypische ductulaire hyperplasie, carcinoma in 

situ) 

 VTE, CVA of MI 

 Erfelijke trombofilieën met hoog risico van trombose en antifosfolipidensyndroom 

 Ernstige hypertensie (bloeddruk ≥ 160/110 mmHg) 

 Migraine-aanvallen met duidelijke aura: owv verhoogde risico van CVA 

o Lever 

 Ernstige leverdysfunctie bv. gedecompenseerde cirrose 

 Voorgeschiedenis van hepatocellulair adenoma of carcinoma 

 Relatieve contra-indicaties en waarschuwingen 

o Bij borstvoeding kunnen COC melkvolume verminderen 

o Cardiale aandoeningen met verhoogd CVA-risico (bv. VKF, mitralisklepprolaps): COC best 

vermeden 

o COC w afgeraden bij vrouwen vanaf 35 jaar die ≥ 15 sigaretten (half pakje) per dag 

roken 

 Owv 3 – 4x verhoogd risico van MI 

 Echter geen evidentie voor groter effect (interactie) dan dat van beide risicofactoren 

afzonderlijk 

o Bij milde of matige leverdysfunctie (bv. acute hepatitis) kunnen COC gecontinueerd w 

maar w best niet opgestart 

 Hepatitisvirusdragerschap zonder leverdysfunctie: géén bezwaar voor COC-gebruik 

o Bij VG van ZS-levercholestase: risico op recidief zeer klein met lagedosispillen 

 In begin kunnen voor veiligheid galzuurconcentraties opgevolgd w 

o Bij galblaaslithiase kunnen COC door veranderingen in galsamenstelling eerder tot 

symptomatische opstoten leiden 

o Bepaalde GM 

 Oa sommige anti-E (carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne) en rifampicine: versnellen 

steroïdenmetabolisatie (via CYP3A4) → vermindering anticonceptieve werking van COC  

 Erythromycine en antifungale azoles vertragen metabolisatie → evt meer NW 

 

Voordelen van COC 

 Vele vrouwen zijn ongerust dat pil hun gezondheid zou schaden maar naast bewezen (VTE) 

en mogelijke nadelen (borstkanker) van COC: talrijke voordelen! 

 Minder risico van ovariumcarcinoma en endometriumcarcinoma (zie boven) 
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 Minder goedaardige ovariumtumoren (follikel- en corpusluteumcysten, endometriomata, 

cystadenomata) 

o Vnl na langdurig gebruik 

o Maar kortdurende COC-toediening kan geen functionele ovariumcysten doen regresseren 

 Door inhibitie vd LH-secretie: androgeenproductie in ovaria verminderd + SHBG-secretie 

sterk gestimuleerd 

o COC gebruikt bij polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS)  

o COC eerstelijnsbehandeling tegen acne en hirsutisme 

 90% daling in risico van ectopische zwangerschappen 

 Minder PIDs  

o Gevolg: minder tubaire oorzaken van subfertiliteit 

o Reden 

 Cervicale visceuze slijmprop vormt barrière voor opstijgende bacteriën en spermatozoa 

beladen met bacteriën 

 Mss ook omdat er minder bloed is in cavum uteri bij menses (minder 'cultuurbodem') 

 Geringer menstrueel bloedverlies heeft vss voordelen 

o Minder kans op pelvische endometriose 

 Minder menstrueel bloed → wsl ook minder menstruele reflux naar peritoneale ruimte 

o Hogere ferritine- en hemoglobinespiegels ivm niet-gebruiksters 

o COC zijn daarom 1 vd eerstelijnsbehandelingen van menorragie 

 Vnl recente pillen met E2(valeraat) veroorzaken robuuste daling vh menstrueel verlies 

 Mss minder ontwikkeling van uteriene leiomyomen 

o Althans bij langdurig pilgebruik 

o Bij ptn met bestaande leiomyomen (wat kan leiden tot menorragie) 

 COC kunnen menstrueel bloedverlies verminderen 

 Volume vd leiomyomen neemt niet verder toen 

 Minder functionele dismenorroe (zie onder) 

 Vaginaal 

o Bacteriële vaginose komt minder frequent voor bij pilgebruiksters 

o Candida-infecties frequenter door lagere vaginale pH 

 Bij frequente Candida-recidieven kan men zoeken naar anticonceptief alternatief 

 Urine-incontinentie (alle types) lijkt minder voor te komen bij pilgebruiksters 

 Vrouwen > 30 j die langdurig COC hebben ingenomen: minder risico van spontaan miskraam 

o Wsl door preservatie primaire follikels → minder chromosomale aberraties tijdens 

beëindiging vd meiose 

 

Indicaties en praktische opvolging 

 Indicaties 

o COC blijven 1e-lijnsanticonceptiva  

 Ondanks typical use PI van 2 – 9 

 Gebruiksters moeten gewezen w op belang van stipte inname en correct opvolgen vd 

richtlijnen bij gemiste pillen 

o Acne en/of hirsutisme 

o Dismenorroe resistent aan NSAID 

o Menorragie met ferriprieve anemie 

o Preventie van endometriose (recidieven) 

 Vóór opstart van COC 

o Gynaecologisch onderzoek (borsten, pelvis) NIET nodig tenzij vrouw ≥ 25 jaar is 

(cervixkankerscreening) 

o Zorgvuldige anamnese en meting van BD en gewicht volstaan bij jongere vrouwen 

 Praktisch 

o Bij obese vrouwen w best gekozen voor niet te laag gedoseerde pil 

o Continue inname is te verkiezen boven cyclische inname 

o Er moeten voldoende verpakkingen voorgeschreven w (1 jaar minstens) 

 Alternatief: voorschriftvrije COC-provisie (slechts 2 – 3% heeft contra-indicaties) 
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o COC w best opgestart op eerste dag vd menstruatie  

 Om tussenbloeding te vermijden 

 Maar “quick-starting” tijdens cyclus is ook mogelijk 

 Bij EE-pillen gaat de voorkeur uit naar dosis van 20 – 30 µg 

 COC met E2 zijn belangrijke innovatie maar gebruiksters moeten weten dat bloedingen 

minder regelmatig zijn 

 

Niet-orale gecombineerde oestroprogestagenen: anticonceptieve ring 

 

Methode, werkingsmechanisme en werkzaamheid 

 Nuvaring® = dunne (4 mm), flexibele ring (54 mm diameter) die ~15 µg EE en vnste 

metaboliet van desogestrel (120 µg etonogestrel = 3-keto-desogestrel) per dag afgeeft 

 Vrouw plaatst ring tss dag 1 en 5 vd cyclus (of als andere vorm van anticonceptie moet 

herstart w): ring w dubbelgeplooid tss duim en wijsvinger → in vagina gezet 

o Ring verschuift craniaal bij bewegen en omsluit cervix → neemt licht ovale vorm aan 

(voorachterwaarts 5 – 7 mm langer dan breed) 

o Na 21 dagen verwijdert vrouw ring → ringvrije periode van 7 dagen → dan nieuwe ring 

o Verlengd gebruik (meerdere ringen na elkaar) is mogelijk zoals voor COC 

 Werkingsmechanisme is identiek als voor COC 

o perfect use PI is zeer goed: 0,4 

o Maar PI sterk afhankelijk vd adherence → typical use PI vermoedelijk hoger  

 Methode is snel reversibel: na extractie is mediane tijd tot ovulatie 19 dagen 

 

Nadelen 

 Nevenwerkingen zijn niet frequent 

o Ring kan aanleiding geven tot meer vaginale afscheiding 

o Spontane expulsie is zeldzaam (2,6%) 

o Sommige vrouwen (~20%) ‘voelen’ ring soms 

 Vnl tijdens coïtus 

 Ook partners (32%) voelen ring soms bij coïtus: zelden vervelend 

 Ring is relatief duur 

 Incidenties veneuze en arteriële trombose en MI: zelfde grootteorde als voor 3e 

generatiepillen 

 

Voordelen en indicaties 

 Intracyclische bloeding/spotting is minder frequent dan met COC (slechts bij 5,5%)  

 Dervingsbloeding na stop: frequenter dan bij COC volledig in gebruiksvrije periode 

 Nausea, mastalgie, hoofdpijn en gewichtstoename > 2 kg: nog minder frequent dan met 

COC 

 Indicaties 

o Ring kan aanbevolen w bij vrouwen die  

 Problemen hebben om COC dagelijks stipt in te nemen 

 Nevenwerkingen hebben onder COC 

o Ring is ook prima eerstelijnsanticonceptiemiddel 

o Weinig invloed op insulinesensitiviteit → goede keuze is bij diabetesptn 

 Kandidaat-gebruiksters zijn best vertrouwd met vaginale manipulatie bv. zetten van tampons 

 

Niet-orale gecombineerde oestroprogestagenen: anticonceptieve pleister 

 

Methode, werkingsmechanisme en werkzaamheid 

 Evra® = huidkleurige pleister (4 op 5 cm) die ~20 µg/dag EE en 2e generatieprogestageen 

(~150 µg/dag norelgestromine, derivaat van norgestimaat) vrijgeeft 

 Pleister w gekleefd tss dag 1 – 5 vd cyclus (of als andere vorm van anticonceptie diende 

herstart te w) 

o 1 pleister beschermt voor 1 week → dus 3 pleisters per cyclus 
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 Dan volgt pleistervrije week volgt 

 Verlengd gebruik is mogelijk 

o Pleisters kleven zeer goed → geen bezwaar tegen douchen, baden of zwemmen 

o Lokalisatie 

 Pleisters mogen op billen, dijen, romp of bovenarmen gekleefd worden 

 Niet op borsten 

o Telkens op andere plaats gekleefd 

 Werkingsmechanisme is identiek als voor COC 

 Betrouwbaarheid 

o Perfect use PI is zeer goed: 0,6 

o Typical use PI is vergelijkbaar met die van COC 

 Methode mogelijk minder veilig bij obese vrouwen 

 

Nadelen 

 Vergeleken met COC: tijdens eerste cycli iets frequenter nevenwerkingen 

o Meer  

 Intracyclische bloeding 

 Mastalgie  

 Dismenorroe 

o Dit is zeker deels tgv hogere oestrogeenspiegels met pleister 

o Maar met langer gebruik lijken verschillen te vervagen 

 Andere neveneffecten (nausea, hoofdpijn, gewicht): vergelijkbaar met COC 

 Locale huidreacties komen voor 

o Meer in zomer 

o Owv huidrecaties en NW: adherence met pleister iets minder goed dan met COC 

 Incidentie van veneuze en arteriële trombose: zelfde grootteorde als voor 3e generatiepillen 

 

Voordelen en indicaties: Bij voorkeur vd gebruikster 

 

Hormonale anticonceptie: progestagenen alleen 

 

Langwerkende parenterale progestagenen 

 

Methode, werkingsmechanisme, werkzaamheid en reversibiliteit 

 IM injectie van 150 mg van depotvorm van medroxyprogesteronacetaat (DMPA, Depo-

Provera®) = ‘prikpil’ 

o W gegeven binnen eerste 5 dagen vd cyclus 

o Anticonceptief effect w behouden voor 4 maanden 

 Maar veiligheidshalve w injecties om 3 maanden gegeven 

o Er is recent ook lagergedoseerde SC vorm beschikbaar (Sayana®, 104 mg) 

 Werking 

o DMPA is hooggedoseerd  

 Onderdrukt consistent LH-piek en ovulatie 

 Ook FSH-secretie licht onderdrukt → gemiddelde oestrogeenspiegels tonen 

vroegfolliculaire waarden  

o DMPA heeft anticonceptieve invloed op  

 Cervicale slijm: geen passage van spermatozoa 

 Endometrium: geen implantatie 

 Betrouwbaarheid 

o DMPA heeft goede perfect use PI  

o Maar typical use PI varieert sterk naargelang continuatie: iets minder goed (56% na 1 

jaar) dan met pil/ring/pleister of progestageenimplantaat 

 Methode is volledig maar traag reversibel: duurt gemiddeld 9 maanden na laatste injectie 

(ongeacht hoeveel) vooraleer conceptie optreedt! 
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Nadelen 

 Gynaecologische nevenwerkingen zijn frequent 

o Voornaamste: veranderd bloedingspatroon 

 Episodes van doorbraakbloeding 

 Soms frequent (vaker dan om 28 dagen) en/of langdurig (langer dan 14 dagen) 

 Komen vaak (70%) voor in eerste jaar 

 Meestal geen bloeding meer na ≥ 1 jaar gebruik: nog 10% heeft bloeding 

o Borstspanning/-pijn 

 Kan persisteren zelfs > 3 maanden na toediening 

o Borstkanker? 

 Lang onduidelijkheid geweest over effect DMPA op borstkankerincidentie 

 Wsl is bij vrouw (itt beaglehond) effect klein of nul maar toch is DMPA af te raden bij 

ptn met VG van borstkanker 

 Metabole nadelen owv hoge progestageendosis 

o Variabele gewichtstoename  

 Vnl vet op romp 

 Deels door toegenomen eetlust 

o DMPA en geassocieerde relatieve hypo-oestrogenemie → ongunstiger lipoproteïneprofiel  

 Lager HDL-cholesterol 

 Hoger LDL-cholesterol 

o Bij ptn met voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes: DMPA sneller recidief van 

glucose-intolerantie of diabetes 

 DMPA is in dat geval dus gecontraïndiceerd 

o Botdichtheid lager bij DMPA-gebruiksters 

 Tgv relatieve hypo-oestrogenemie 

 Licht verhoogd fractuurrisico bij langdurig gebruik 

 Botparameters lijken zich vrij snel te normaliseren na stoppen 

 Effect op VTE is onduidelijk 

 DMPA onderdrukt aangeboren en adaptieve immuniteit  

o Op dit ogenblik geen zekerheid of dit impact heeft bv. HIV-transmissibiliteit  

o Maar ziekte-evolutie bij HIV-positieve ptn is alleszins niet veranderd 

 

Voordelen en indicaties 

 Voordelen 

o DMPA is bij correct gebruik zeer betrouwbaar 

o Lager risico op 

 Ectopische zwangerschappen 

 PID 

 Leiomyomen 

 Endometriumcarcinoma 

 … (cfr. COC) 

o DMPA is zeer goedkoop → w in ontwikkelingslanden veel gebruikt 

 Indicaties bij ons beperkt owv frequente en vervelende NW en trage reversibiliteit 

 Goede indicaties  

o Te verwachten compliantieproblemen met andere methoden (mentale beperking, …) 

o Ernstige epilepsie  

 Progestagenen hebben zeker sedatief en anticonvulsief effect 

 COC zijn minder effectief bij gebruik van anti-epileptica) 

 

Subcutaan geïmplanteerde progestagenen 

 

Enkelvoudig implantaat (Implanon® NXT, 4 cm lang en 0,2 cm diameter) 

 Is (net als IUCD) ook manier van long acting reversible contraceptiva (LARC) 

 Bevat alleen 3e generatieprogestageen (68 mg etonogestrel = metaboliet van desogestrel) 

o Vrijgave van 60 – 70 µg/dag in begin en 25 – 30 µg/dag in jaar 3 
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o W na locale anaesthesie ingebracht aan binnenzijde vd niet-dominante bovenarm 

 8 – 10 cm boven epicondylus medialis humeri 

 Dus NIET aan oksel of dergelijke 

 SC net onder huid 

o Anticonceptief voor 3 jaar 

 Werking 

o Chronische progestageenresorptie resulteert in inhibitie vd LH-piek en ovulatie 

 Vnl in eerste 2 jaren 

 Dus follikels groeien wel maar ovuleren niet meer 

o Effecten op cervicale slijm en endometrium (zie boven, oa slijmprop) 

o Dosering is duidelijk lager dan DMPA → FSH-secretie weinig of niet onderdrukt 

 Er is follikelontwikkeling 

 Oestrogeenspiegels zijn hoger dan met DMPA 

o Géén spermicide werking (itt IUCD) 

 Betrouwbaarheid 

o Perfect use PI is 0  

o Typical use PI is < 0,5 

 Na aanpassing inbrengsysteem: vroegere insertieproblemen grotendeels verdwenen 

 Implant is dus even betrouwbaar als LNG-IUCD (ook bij obese vrouwen) 

 Snelle en volledig reversibele methode: halfwaardetijd is 1 dag → na extractie heeft grote 

meerderheid ovulatie binnen 3 weken 

 3 verbeteringen tov vroeger 

o Vroeger tegenhands systeem om in te brengen 

o Vroeger kon je niet zien of het erin zat na inbrengen 

o Op RX zichtbaar 

 

Nadelen 

 Voornaamste nevenwerking: veranderd bloedingspatroon 

o Bloedingen kunnen achterwege blijven (14 – 21%) of zeldzaam zijn 

o Frequente en/of langdurige bloedingen kunnen ook voorkomen 

 11 – 25% vd gebruiksters vraagt hierom vroegtijdige verwijdering vh implantaat 

 Vnl vrouwen met lagere BMI 

 Daarom meer vroegtijdige verwijderingen dan LNG-IUCD: continuatie implantaat na 

3 jaar is 56% (ivm 70%) 

 Kleine ambulante ingreep is nodig voor insertie en extractie 

 Bij extractieproblemen kan implantaat met radiografie w opgespoord 

 Mogelijk iets frequenter 

o Emotionele labiliteit en depressieve stemming 

o Gewichtstoename 

 Neutraal effect op acne: itt gunstig effect vd meeste COC 

 

Voordelen en indicaties 

 Voordelen 

o Implantaat is zeer betrouwbaar gedurende 3 jaar 

o Gebruik bij obese vrouwen is mogelijk 

 Betrouwbaarheid blijft even goed  

 Geen ongunstig effect op lipidenprofiel of andere metabole merkers 

o Geen verhoogde incidentie van veneuze of arteriële trombose of van MI 

o Gebruik tijdens borstvoeding is mogelijk 

o Itt DMPA: snelle terugkeer vd cyclus na extractie 

 Toch zijn indicaties eerder beperkt: bv. vrouwen die voor langere tijd anticonceptie wensen 

maar gecombineerde oestroprogestagenen  

o Niet mogen gebruiken (contra-indicatie) 

o Niet meer wensen te gebruiken (pilmoeheid, nevenwerkingen)  

o Suboptimaal gebruiken (slechte adherence) 
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 Alle kandidaat-gebruiksters moeten uitleg krijgen over veranderd en onvoorspelbaar 

bloedingspatroon 

 Minstens 1/3 gebruiksters vraagt vervolgimplantaat 

 

Laaggedoseerde orale progestagenen: POPs 

 

Doelgroep, methode, werkingsmechanisme en werkzaamheid 

 Terminologie 

o Progestin-only pills = POPs 

o Term ‘de minipil’ w verlaten 

 Primaire doelgroep van POPs: vrouwen met verminderde natuurlijke vruchtbaarheid 

o Borstvoeding 

o ≥ 40 jaar 

o Bewezen subfertiliteit 

 POPs in BE beschikbaar als lage dosis LNG (30 µg/dag; Microlut® of Microval®) of desogestrel 

(75 µg/dag; Cerazette®) 

 Inname 

o POPs moeten dagelijks en zonder stopperiode w ingenomen 

o Tablet te laat innemen (marge is 3 uur voor LNG en 12 uur voor desogestrel) of vergeten 

leidt tot verlies anticonceptieve werking 

 Dan moet back-up anticonceptie gebruikt w gedurende volgende 7 dagen 

 Evt moet noodanticonceptie worden toegepast 

o Bij gastro-intestinale ziekte met braken en diarree: ook back-up anticonceptie nodig tot 7 

dagen na stoppen vd symptomen 

 Werking 

o Anticonceptief effect op cervicale slijm en endometrium 

o Desogestrel 75 µg/dag is hogergedoseerd dan LNG 30 µg/dag  

 Desogestrel dus bijkomend ovulatieremmend effect bij meerderheid vd gebruiksters  

 (ovulatie-inhiberende dosis voor LNG is 50 µg) 

 Werkzaamheid hangt sterk af vd vruchtbaarheid en adherence 

o Perfect use PI is < 1 

o Typical use PI (meestal in geselecteerde populaties): 2 – 8 

o Hoger percentage vd zwangerschappen tijdens inname van POPs is ectopisch  

 Reden: progestagene werking op tubae (minder peristaltiek) 

 Op bedacht zijn! 

 Methode is onmiddellijk en volledig reversibel 

 

Nadelen 

 Belangrijkste nadeel: noodzaak van strikt innameschema 

o Ouder wordende vrouwen slagen hier meestal beter in dan jonge vrouwen 

 Bloedingspatroon veranderd en onvoorspelbaar 

o Variërend van geen bloeding tot frequente en/of langdurige bloedingen 

o In de eerste 9 maanden van gebruik: gemiddeld evenveel bloedingsdagen als zonder 

anticonceptie 

o Zogende vrouwen: minder bloedingsdagen (50 – 60% heeft geen bloedingen) 

 Acne verbetert niet maar kan  

o Persisteren 

o Verergeren  

o Zelfs de novo optreden (ongeveer 4% van gebruiksters) 

 

Voordelen en indicaties 

 Voornaamste indicatie: anticonceptie bij verminderde vruchtbaarheid 

o Bv. borstvoeding 

 POP w gestart  

 2 weken na bevalling bij partiële borstvoeding  
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 9 weken na bevalling bij volledige borstvoeding (want 7 dagen nodig voor bereiken 

vh anticonceptief effect) 

 Geen invloed op  

 Melksamenstelling of -volume  

 Groei vd boreling 

o Vrouwen die ≥ 40 jaar  

 Verminderde vruchtbaarheid 

 Gemiddeld betere adherence  

 Hebben hoger risico van complicaties met gecombineerde pillen dus POP is beter 

 Geen effecten op metabole of cardiovasculaire eindpunten  

o Bv. BD, lipoproteïnes, glucose-metabolisme, incidentie van trombose of MI)  

o Dus POPs knn veilig gebruikt w bij vrouwen met contra-indicatie voor gecombineerde 

oestroprogestagenen  

 Bv. voorgeschiedenis van trombose, roken en ≥ 35 jaar, leverlijden, … 

 POPs geven in regel beterschap bij vrouwen die klagen van migraine-type hoofdpijn (vnl 

migraine met aura) met COC 

 

Definitieve anticonceptie (sterilisatie) 

 

Methoden 

 Electieve sterilisaties buiten ZS (‘intervalsterilisaties’) kunnen via vss toegangswegen  

o Laparoscopische sterilisaties  

 Onder algemene anaesthesie als dagopname (soms zelfs lokale anaesthesie) 

 Meestal w thv middenstuk vd isthmus clip (bv. Filshieclip) geappliceerd of w over 2 – 3 

cm tubaire lus ring (Falope-Yoonring) geschoven 

 Geclipte/geringde tubafragment necroseert  

 Proximale en distale tuba gaan uiteen 

 Unipolaire of bipolaire electrocoagulatie (van 2 – 3 cm tuba) w nog zelden gebruikt 

 Totaal wegnemen vd eileider (kan nu ook okv ovariumCa): ‘salpingetomie’ 

 Lang niet willen doen owv probleem dat het niet meer kan hersteld w 

o In sommige landen w hysteroscopische sterilisaties toegepast 

 Ambulant onder lokale anaesthesie of orale analgesie 

 Enige nu beschikbare manier: soort veer inbrengen in tubae → nieuw-weefselvorming 

(bloed en fibroblasten) binnen veer gebeurt over 3 maanden en blokkeert tubae 

o Andere toegangswegen (via fornix posterior vaginae of minilaparotomie): nog zelden  

 Per- of peripartale sterilisaties 

o Tijdens sectio caesarea kan tubaligatie gebeuren 

 Vss technieken beschreven 

 Pomeroy-techniek (of variant) meest gebruikt: afbinden van istmische lus (figuur 12-

1) 

 
o In sommige landen doet men Pomeroysterilisaties binnen 24 uur na vaginale partus: via 

subumbilicale minilaparotomie en meestal onder algemene anaesthesie 

 

Anticonceptieve werkzaamheid 

 Pt kan andere anticonceptie staken  

o Vanaf menstruatie die volgt op laparoscopische sterilisatie 

o Maar bij hysteroscopische methode pas na 3 maanden: na bevestiging van blokkage vd 

tubae via RX-hysterosalpingografie of variante techniek 

 Life-table analysen tonen dat sterilisaties niet altijd leiden tot steriliteit 

o Laparoscopische methoden: ~2 concepties per 100 procedures over 10 jaar 

 1/3e hiervan is ectopisch (0,7/100 procedures over 10 jaar) 
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 Vooral na bipolaire electrocoagulatie 

 In mindere mate met andere methoden 

 Ectopische zwangerschappen w frequenter langere tijd na sterilisatie  

 3x hoger na 4 – 10 jaar ivm ≤ 3 jaar 

o Met hysteroscopische methoden: nog geen langetermijnervaring maar voorlopige data 

met Essureveer wijzen op vergelijkbare betrouwbaarheid als laparoscopische methoden  

 < 1 conceptie per 100 procedures over 5 jaar 

 Is géén castratie: dus geen hormonale effecten (menopauze w NIET geïnduceerd) 

 

Nadelen 

 Mortaliteit  

o Laparoscopische sterilisaties: zeer laag (1,5/100.000 procedures) 

o Bij bevallingen: 12/100.000 

 Unipolaire electrocoagulatie kan leiden tot verbranding van darmen of andere organen 

 Hysteroscopische plaatsing van veer  

o kan aanleiding geven tot tubaperforatie 

o Veer kan geëxpulseerd w  

 Percentage niet-succesvolle plaatsingen hangt af vd ervaring vd scopist maar 

momenteel stuk hoger dan voor laparoscopische methoden 

 Belang ervaring: 1 specialist op dienst die dit doet (er moet voldoende case-load zijn) 

o Nikkelallergie is geen contra-indicatie 

 Gevolgen voor bloedingspatroon zijn controversieel 

o Veel mensen gebruikten voordien product dan menstruatie onderdrukte (bv. pil) maar als 

je daar mee stopt: lijkt overvloediger 

o Sommigen postuleren dat tubaobstructie leidt tot verhoogde intra-uteriene druk 

perimenstrueel met snellere ontwikkeling van adenomyosis uteri 

 Adenomiose = endometriale eilandjes in myometrium 

 Retrograde menstruatie is fysiologisch fenomeen  

 Tijdens menstruatie: soort fysiologische regurgitatie bloed in peritoneale holte 

 Dus ong zelfde mechanisme als endometriose 

 Bloed oa te vinden thv Douglasholte 

 Symptomen  

 Secundaire dismenorroe  

 Menorragie 

 Maar leeftijdsafhankelijke evoluties en evt voorgaand gebruik hormonale anticonceptie 

bemoeilijken voor-en-na vergelijkingen 

 Hysterectomiepercentage is 4x hoger bij gesteriliseerde vrouwen 

o Maar kan verband houden met specifieke therapiekeuzes 

 Sterilisatie leidt tot rouwproces (definitief verlies van fertiliteitspotentiaal)  

o Meestal beperkt in tijd en intensiteit 

o Maar bij kan kleine groep pathologisch w met seksuele dysfunctie en/of psychische 

decompensatie 

o Kleine maar betekenisvolle groep (13% binnen 14 jaar) heeft spijt over ingreep 

 

Voordelen 

 Sterilisatie reduceert risico van epitheliaal ovariumcarcinoma met ≥ 30% 

o Ook bij vrouwen met BRCA1-genmutatie 

o Mechanisme: wsl minder retrograde transfer van endometriale en endosalpingeale cellen 

 Want veel ovariumcarcinomen ontstaan in endometrium of tuba 

o Reductie is grootst voor endometroïde en clear cell carcinomen 

o Bilaterale salpingectomie nog betere effecten 

 Reduceert risico met ~65% → zal in toekomst vaker uitgevoerd w 

 Reductie grootste voor sereuze carcinomen  

 Sterilisatie verbetert prognose (lagere staging en mortaliteit) bij endometriumcarcinoma: wsl 

door identiek mechanism 
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 Betrouwbaar 

 Geen hormoontherapie nodig (itt castratie) 

 PID lijkt ook minder voor te komen na sterilisatie 

 

Indicaties 

 Tubasterilisaties w minder toegepast dan enkele decennia geleden  

o Wel blijven belangrijke landelijke verschillen  

o Dalende trend heeft te maken met vss factoren 

 Minder medische indicaties 

 Bv. vroeger werd ZS afgeraden bij bepaalde aandoeningen (oa hartaandoeningen) 

 Oa psychiatrische aandoeningen: vroeger vaak gestuurd voor sterilisatie 

 Ernstige genetische aandoeningen: betere behandelingen voor mogelijk 

 Maatschappelijke veranderingen: minder stabiele relaties 

 Veel mensen willen ‘opties’ open houden 

 Vnl opkomst van LARC-methoden die even betrouwbaar zijn in life-table analysen 

 Medische indicaties zijn zelfde als die voor abortus arte provocatus op medische gronden 

o Bv. ernstige chronische cardiale of neurologische dysfunctie 

o Bv. ernstige vormen van psychose of mentale restrictive 

o Bv. ernstige erfelijke aandoeningen 

 Louter anticonceptieve indicatie is gewettigd ALS 

o Vrouw voldoende uitleg gekregen heeft over procedure en definitieve karakter ervan 

o Zonder enige dwang haar schriftelijke toestemming heeft gegeven 

 Belgische rechtspraak vraagt dat kleine kans op conceptie expliciet vermeld w 

o Meeste gynaecologen hanteren daarnaast bijkomende richtlijnen → voorbeeld 

 LARC-methoden w voorgesteld als alternatief voor sterilisatie 

 Vraag naar sterilisatie is best gezamenlijke vraag van koppel 

 Gegroeid na voldoende lang onderling overleg zonder druk van 1 van hen 

 Paar beslist zelfstandig en gezamenlijk (evt na informatie door arts) bij wie van hen 

ingreep zou w uitgevoerd 

 Paar moet inzicht geven van begrip dat zij afzien vd mogelijkheid op kinderen in 

deze relatie in alle denkbare situaties (bv. overlijden) 

 Kinderwens moet realistisch bevredigd zijn volgens psychologische, sociale en 

economische draagkracht vh paar 

 Vraag naar sterilisatie op jonge leeftijd en peripartaal w met extra omzichtigheid 

aangepakt (cfr. infra) 

 Relatieproblemen en/of psychiatrische voorgeschiedenis zijn red flags → psychologisch/ 

psychiatrisch consult vooraleer beslissing genomen wordt 

 

Herstel van een sterilisatie 

 Betekenisvolle fractie vd gesteriliseerde vrouwen heft spijt over ingreep 

o Zelfs na correct opvolgen vd richtlijnen 

o Vraag kan kaderen in veranderde gezinscontext of niet 

 Igv niet in veranderde gezinscontext: ‘spijt in enge zin’ 

o Belangrijkste statistische predictoren van spijt in enge zin  

 Korte beslissingstijd 

 Dus best 3 – 6 maanden laten nadenken over beslissing 

 Bv. na ZS: enkel als ze van begin ZS al zeggen dat ze willen gesteriliseerd w 

 < 30 jaar vs > 30 jaar bij ingreep (statistische evidentie gezien er meer tijd is voor 

spijt) 

o Daarom hanteren vele gynaecologen bijkomende restricties bij vraag naar sterilisatie in 

ZS en toch ook qua leeftijd 

 Hoe? 

o Herstel via microchirurgische reanastomose 

 Kan enkel als voldoende (≥ 4 cm) niet-beschadigde tuba overblijft  

 Igv goed gedaan: conceptiepercentage na reanastomose 40 – 90% 
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 Leeftijd één vd belangrijkste determinanten vd conceptiekans 

 Ectopische zwangerschappen zijn niet zeldzaam (2 – 10% vd concepties) 

o Of in vitrofertilisatie (IVF) waarbij tubaire functie omzeild w  

 Duurder 

 Maar heeft lager risico van ectopische zwangerschap (~2%) 

 Grondige psychoseksuologische evaluatie moet mee beslissen wie in aanmerking komt → 

uiteindelijk maar klein deel vd vrouwen die bij raadpleging polsen naar mogelijkheid herstel 

 

Postcoïtale anticonceptie, emergency contraception (EC) 

 

Methoden met hormonaal aangrijpingspunt 

 Oestrogeen in zeer hoge dosis = strikt tegenaangewezen!!! 

o Vroeger gedaan 

o Massieve dosis oestrogeen verhindert implantatie 

 Binnen 72 u na coïtus toegepast is conceptiekans zeer laag (0,1%)  

 Maar ten koste van  

 Veel nevenwerkingen (nausea en braken, mastalgie, hoofdpijn)  

 Vasculaire verwikkelingen (CVA, VTE) waarvan sommige met fatale afloop 

 Yuzpe method 

o Twee tabletten met 50 µg EE en 250 µg LNG (Neogynon® of Stediril-d®) w ingenomen 

binnen 72 u (liefst binnen 24 u) na coïtus → opnieuw 2 tabletten 12 u later (2 x 2 regel) 

 Conceptiekans is 2 – 3% 

o Nausea/braken is tamelijk frequent 

 Daarom best preventief anti-emeticum voorgeschreven 

o Sommige landen (niet België): doosjes met 4 dgl pillen beschikbaar (PC4) 

 Progestageen in hoge dosis 

o Progestageen is LNG 

 Oorspronkelijk 2x 1 tablet van 0,75 mg gebruikt met 12 u tussenpoos 

 1,5 mg eenmalig is even werkzaam! → verkrijgbaar zonder voorschrift in apotheken 

aan lage prijs (Levodonna®, Norlevo®, Postinor®) 

o LNG onderdrukt LH-secretie en inhibeert ovulatie igv ingenomen >1 dag vóór LH-piek 

 Eénmaal LH-stijging is ingezet: LNG niet meer werkzaam 

o Conceptiekans is ~2%  

 Blijft goed tot 96 u na coïtus maar stijgt daarna snel  

 (5,2% tss 97 – 120 u) 

 Gebruik van LNG > 96 u is dus af te raden 

 Conceptiekans lijkt hoger te zijn bij obese vrouwen 

o Weinig nevenwerkingen 

 Meestal verkorting vd cyclus bij inname tijdens eerste 14 cyclusdagen 

 Bij 5% vd gebruiksters: bloeding > 7 dagen te laat 

 Progesteronreceptorblokkeerder 

o Zijn van biologisch standpunt logischere keuze dan progestageen 

o 2 middelen bestudeerd die binnen 120 u na coïtus moeten w ingenomen 

 Mifepriston (zie AAP): in zeer lage enkele dosis (10 – 25 mg ivm 200 – 600mg bij AAP) 

→ even effectief als LNG maar is in België niet beschikbaar 

 Ulipristilacetaat (UA, 1 tablet van 30 mg, ellaOne®)  

 Beschikbaar maar stuk duurder dan LNG 

 Werkingsmechanisme: inhibitie (correcter: uitstel) van follikelruptuur 

 Nog werkzaam als LH-stijging reeds is ingezet → iets effectiever dan LNG 1,5 mg 

(1 – 2%) 

 Ook UA: iets minder betrouwbaar bij obesitas 

 Nevenwerkingen zijn weinig frequent 

 Cyclusverkorting > 7 dagen (bij 7%)  

 Cyclusverlenging >7 dagen (bij 22%) 

o Mogen niet gecombineerd w met LNG 
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Intra-uterien apparaat 

 Cu-IUCD geplaatst binnen 120 u na coïtus = meest werkzame vorm van EC 

o Ongeacht cyclusdag  

o Conceptiekans ~0,1% 

 MAAR 

o Medisch contact is hiervoor uiteraard nodig  

o Niet elke vrouw komt in aanmerking bv. verkrachtingslachtoffers of VG van SOA’s of PID 

 Meer vroegtijdige verwijderingen dan na ‘koude’ plaatsing 

 

Counseling 

 Gebruikster moet ingelicht w over mogelijkheid van verkorte of verlengde cyclus 

 Na inname vd noodpil moet ONMIDDELLIJK andere anticonceptie w gestart 

o Want frequentste reden van conceptie in EC-cyclus: opnieuw onbeschermde coïtus na 

inname 

o Na LNG-inname mogen nog zelfde dag COC gestart w (“quick-starting”) 

o Na UA-inname w barrièremethode verkozen (hormonale anticonceptie kan effect van UA 

tegengaan) 

 Igv relevant: counselen voor SOA’s 

 EC lijkt risico voor ectopische zwangerschap niet te verhogen 

 

Abortus arte provocatus (AAP) 

 

Methoden 

 

Medicamenteuze AAP: mifepriston (RU486, Mifegyne®) 

 Sinds 2.000 verkrijgbaar in Belgische ZH’en en abortuscentra 

 Is progesteronreceptorblokkeerder (+ antiglucocorticoïd)  

o Lysis vd conceptieproducten  

o Verweking/ontsluiting vd cervix 

 Tot 63 dagen (9 weken) zwangerschap w AAP ingeleid met 1-malige PO inname ≥ 200 mg 

(≥ 1 tablet) in bijzijn vd voorschrijver 

o Prostaglandines (PG) moeten in grote meerderheid vd vrouwen geassocieerd w om 

expulsie vd conceptieproducten te bekomen 

 Best via vaginale of buccale (sublinguale) weg 

 Meestal w misoprostol (Cytotec®, synthetisch analoog van PGE1) gebruikt 

 4 tabletten van 200 µg, 2 dagen (36 – 48 u) na mifepriston 

o Best onder medische begeleiding met nodige analgesie in ambulant centrum 

o Expulsie treedt meestal op binnen 4 – 8 uur na misoprostolapplicatie 

o Na observatieperiode van 1 – 2 weken na misoprostol: bij minstens 95% vd procedures 

volledige expulsie opgetreden 

 Medicamenteuze AAP is ook nog effectief na 9 weken ZS maar langdurig bloedverlies en 

onvolledige expulsie worden frequenter → beter aspiratiecurretage 

 Mortaliteit van medicamenteuze AAP = zeer laag  

o 1,1/100.000 procedures 

o Enkele gevallen van sterfte door sepsis met Clostridium species gemeld 

 AB w aangeraden in sommige richtlijnen maar voordeel onzeker 

 

Aspiratiecurettage 

 Is standaardprocedure tss 9 – 12 weken 

 Vóór ingreep 

o Best bloedstaal afgenomen voor  

 Hemoglobinebepaling  

 Bloedgroepbepaling met kruisproef (om snel packed cells te bekomen bij bloeding) 

o Echografie om zeker te zijn dat ZS intra-uterien is 

 Wat? 
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o Curette verbonden met vacuümpomp 

o Onder lokale of algemene anaesthesie 

 Lokale anaesthesie = paracervicale block → injectie van Xylocaïne® aan rand vd cervix 

op 4 en 8 uur 

o Onder anaesthesie w eerst cervix gedilateerd met dilatatoren (Hegar-stiften) 

 Daarom veelgebruikte afkorting D&C = dilatatie en curettage 

 Technisch onderschatte ingreep die moeilijker w naarmate ZS vordert  

 Omdat uterus vergroot en verweekt  

 Risico op perforatie vd uteruswand + onvolledige evacuatie vd conceptieproducten 

 Zeker bij uteriene abnormaliteiten (bv. fibromen) 

 Overige aandachtspunten 

o Vaginaal misoprostol (400 µg, 3 uur vóór curettage): vermindert kans op onvolledige 

evacuatie 

o AB w meestal eenmalig toegediend 

o Alle resusnegatieve vrouwen: anti-D gammaglobulines (50 µg IM, Rhogam®)  

 

Tweedetrimester AAP 

 Vanaf uterusvolume van 12 weken: aspiratiecurettage gecontraïndiceerd omwille vh hoge 

risico van uterusperforatie en onvolledige evacuatie 

 Meestal terug mifepriston 200 mg PO + PG (meestal misoprostol) na 2 dagen (36 – 48 u) 

o Verschil met AAP vóór 9 weken: hogere dosis PG nodig voor expulsie 

 PG zorgen voor  

 Matige of sterke onderbuikpijn 

 Kouderillingen en temperatuurstijging 

 GI symptomen: nausea, braken en diarree 

 Soms zelfs bronchospasme (alleen PG-F) 

 W daarom gespreid toegediend → nevenwerkingen reduceren 

 Nevenwerkingen zijn minder met vaginale (bv. misoprostol 400 µg om 3 uur) of 

sublinguale/buccale dan met PO of IM toediening 

o Farmacologische analgesie of regionale anaesthesie is aangewezen 

 Daarom w ptn voor procedure meestal opgenomen in bevallingseenheid 

o Expulsie treedt meestal op binnen 24 u na start van misoprostol 

o Nadien 

 Nacuretteren is aangewezen bij (vermoeden van) onvolledige expulsie vd placenta: 

frequent  

 Ptn blijven na expulsie 24 – 48 uur in ziekenhuis 

 Vanaf 20 wkn ZS: lactatieremmer (cabergoline, dopaminereceptoragonist) toegediend 

igv geen contra-indicaties 

 Sommige buitenlandse: dilatatie vd cervix en instrumentele evacuatie vd uterusinhoud (D&E 

= dilatatie en evacuatie) 

 

Nadelen 

 Overvloedig en/of aanslepend bloedverlies na AAP kan gevolg zijn van 

o Onvolledige evacuatie vd conceptieproducten 

 Met evt surinfectie (PID) 

 Presentatie 

 Bloeding 

 Onderbuikpijn  

 Endometritis: alleen uterus pijngevoelig 

 Adnexitis: ook adnexen pijngevoelig 

 Pelviperitonitis: ganse onderbuik pijngevoelig met loslaatpijn en spierverzet 

 Koorts 

 Behandeling 

 Antibiotica 

 PO bij endometritis of adnexitis 
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 IV bij pelviperitonitis 

 Nieuwe curettage is soms nodig 

o Gemiste ectopische zwangerschap → presentatie 

 Aanslepend bloedverlies  

 Toenemende pijn  

 Thv 1 fossa iliaca igv niet geruptureerd 

 Acuut abdomen en evt hypovolemische shock igv geruptureerd 

o Gestoorde opgroei vd gecuretteerde decidua/endometrium 

 Aanslepend bloedverlies kan gevolg zijn van onregelmatige proliferatie vh 

endometrium na curettage 

 Voorkómen door pt gedurende minstens 1 cyclus pil voor te schrijven 

 Intra-uteriene adhesies = syndroom van Asherman 

o Kunnen optreden na diepe destructie van decidua → gevolg: scarificatie en 

adhesievorming  

o Presentatie: hypomenorroe of amenorroe met infertiliteit maanden of jaren na curettage 

 

Indicaties 

 Breed ethisch en maatschappelijk debat 

o In meeste landen (BE sinds 1990): wettelijk kader voor AAP 

o Maar individuele arts, gynaecologische dienst of ZH(groep) kunnen eigen beleidslijnen 

volgen binnen dit kader 

 Vele legale kaders stipuleren mogelijkheid van AAP bij volgende (gelukkig zz wordende) 

indicaties 

o ZS die gevolg zijn van criminele verkrachting 

o Ernstige somatische (bv. cardiopathieën) of psychiatrische (bv. psychose) ziekten vd 

vrouw waarbij pluridisciplinair team van zorgverleners meent dat ZS gezondheid vd 

moeder ernstig en/of blijvend zal schaden (cf. medische indicaties voor sterilisatie) 

 Voor sommige centra ook andere indicaties 

o Voorbeelden 

 Eugenetische indicaties bv. chromosomale, genetische of anatomische afwijkingen bij 

foetus met ernstige impact op  

 Levensvatbaarheid 

 Hersenontwikkeling  

 En/of kwaliteit-van-leven 

 Psycho-sociaal-economische indicaties 

 Louter-anticonceptieve indicaties 

o Deze indicaties nemen wereldwijd toe 

o Belgische ZH’en aangesloten bij Caritas Catholica 

 Mogelijke eugenetische indicaties moeten besproken w door pluridisciplinair team met 

specialisten in foetale geneeskunde, kindergeneeskunde en genetica 

 Overige indicaties w niet geaccepteerd maar vrouw moet uitleg krijgen over haar 

rechten en bestaande voorzieningen binnen legale kader 

 

Opvolging 

 Elke vrouw die AAP heeft ondergaan zou best moeten opgevolgd w door arts en psycholoog/ 

maatschappelijk werker 

 Arts moet ervoor zorgen dat veilige anticonceptie gebruikt: individueel bekijken 
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H13: Topics uit gynaecologische endocrinologie 

 

Functionele stoornissen vd menstruele cyclus 

 

Het premenstrueel syndroom (PMS) 

 

Definitie, symptomatologie en prevalentie 

 PMS = geheel van symptomen die cyclisch verloop hebben 

o  Zijn meer bepaald aanwezig id luteale fase met piek premenstrueel 

o  Verdwijnen volledig tijdens menses  

o  Zijn afwezig id folliculaire fase (zgn. ‘on-off’ symptomen) 

 Klachten van PMS zijn aanwezig bij zo goed als alle vrouwen  

o Kunnen mild, matig, ernstig of extreem (met suïcideneiging of agressie) zijn 

 Matige/ernstige/extreme PMS: vnl id 2e helft vd reproductieve periode (na 30 j) 

o 5% vd vrouwen: S/ zo erg dat ze dagelijkse leven in die periode significant verstoren 

 Symptomen: somatisch en/of psychologisch 

o Somatisch 

 Gevoel van opgezwollen buik (bloating), soms echte buikpijn 

 Gevoel van opgezwollen, gespannen en soms pijnlijke borsten (mastalgie) 

 Hoofdpijn of migraine 

 Oedemen vd ledematen 

 Gewichtstoename 

o Psychologisch 

 Irritabiliteit 

 Stemmingswisselingen (met huilbuien) 

 Andere 

 Toename in eetlust, boulemische episode 

 Woede, agressieve gevoelens 

 Spannings- of angstgevoelens 

 Depressief gevoel, gevoel van waardeloosheid 

 Geen energie, geen interesse id dagelijkse activiteiten, moeheid 

 Slechte concentratie 

 Hypersomnie of juist insomnie 

 Als psychologische symptomen overwegen: ‘premenstrual dysphoric disorder’ (PMDD)  

 Aanvaarde diagnose id Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

 Typisch vrouw met PMDD: zich bewust van haar gewijzigd gedrag in die periode en 

voelt zich schuldig tov haar omgeving 

 Verder w over PMS ih algemeen gesproken, dat PMDD insluit  

 

Pathogenese 

 Precieze pathogenese is onduidelijk 

 Echte PMS verdwijnt na heelkundige (bilaterale ovariëctomie) of farmacologische 

(langwerkende GnRH-agonist) castratie → DUS ovariële hormonen zijn trigger 

o Bij vrouwen met PMS behandeld met GnRH-agonist kan men symptomen opnieuw 

uitlokken door exogene oestrogenen of progestagenen te associëren  

 Terwijl geen effect met zelfde behandeling bij vrouwen zonder PMS → dus vrouwen 

met PMS vertonen abnormale sensitivitiviteit voor ‘normale’ ovariële hormonen 

 Toch sluit bevinding milde hormonale veranderingen bij PMS niet uit 

 Bv. grotere cyclische fluctuaties in E2- en progesteronspiegels → argument: 

rooksters hebben een verhoogd risico van PMS 

o Hormonale trigger(s) moduleren neurotransmitterfunctie id hersenen: oa van GABA-A en 

serotonine 
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Diagnose 

 Aanrader: PMS-kalender waarbij vrouw gedurende 2 of 3 cyli dagelijks haar 5 belangrijkste 

symptomen + ernst ervan in kaart brengt 

 Psychiatrische evaluatie aangewezen bij dubieuze PMS-kalender om bv. gemaskeerde 

depressie te diagnosticeren 

 Igv nood aan volledige zekerheid over diagnose (bv. bij zeer ernstige PMS): pt gedurende 3 

maanden GnRH-agonist toedienen waarbij symptomen in volledige regressie moeten zijn 

 

Behandeling 

 Therapeutische studies bij PMS tonen belangrijke placeborespons (20-40% reductie in 

klachten) 

o Betekent NIET dat PMS hersenspinsel is 

o Maar reflecteert dat het primair gebaseerd is op percepties 

o Daarom w PMS door European Medicines Agency niet aanvaard als een ‘indicatie’ 

 Gunstig effect aan van niet-farmaca bv. mineralen (Ca, Mg), vitamines (bv. B6), 

sleutelbloemolie, relaxatietherapie, … ? 

o MAAR meeste supplementaire of ‘alternatieve’ therapieën niet beter dan placebo 

 COC met antimineralocorticoïde drospirenon (YAZ®, pilvrij-interval van 4 dagen) verbeterde 

in RCT somatische (bloating, oedemen) en psychologische symptomen van PMS 

o Kan geprobeerd w als 1e stap 

 Volgende stap: starten van medicatie die werkt op serotoninerge neuronen: SSRI of SNRI 

o Bv. fluoxetine, paroxetine, sertraline, venlafaxine  

o Goede resultaten  

 Vooral voor psychologische symptomen  

 Maar ook voor somatische symptomen (bloating, mastalgie) 

o Tijdelijke inname (bv. starten vanaf 14 dagen vóór verwachte menses, of 3 dagen vóór 

verwachte symptomen obv kalender) = even effectief als continue inname 

 Kan acceptabiliteit vd medicatie voor patiënte verhogen 

o Nevenwerkingen (nausea, slapeloosheid en moeheid, duizeligheid, seksuele- 

responsdysfunctie): mogelijk maar niet frequent owv lage dosis en evt tijdelijke inname 

 Therapieresistente PMS: farmacologische of heelkundige castratie kan voorgesteld w 

o Heelkundige castratie uiteraard enkel na volledige regressie vd symptomen tijdens GnRH-

agonist proeftherapie 

o GnRH-agonist w niet terugbetaald bij PMS 

 

Functionele dysmenorroe = koliekachtige (krampachtige) pijn id onderbuik en/of lage rug 

tijdens menses 

 Vnl bij nulligravidae (adolescenten ih bijzonder) nadat cycli ovulatoir geworden zijn 

 Te wijten aan PGF2α dat gevormd w ih secretoir endometrium en tijdens menses 

myometriale contracties veroorzaakt 

o Andere mogelijke symptomen zijn gevolg van resorptie van PG id circulatie 

 Nausea en braken 

 Diarree 

 Hoofdpijn 

 Eerstelijnsbehandelingen 

o PG-synthetase-inhibitor: NSAID (bv. ibuprofen, naproxen) 

 In 2 of 3 giften per dag met maaltijden 

 Vanaf eerste (pre)menstruele symptomen 

o COC: inhiberen ovulatie en dus ook vorming van PG ih endometrium 

 Continue COC inname is iets effectiever dan klassiek- cyclische inname  

 Zowel NSAID als COC verminderen op termijn ook hoeveelheid menstrueel bloedverlies 
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Hyperandrogenisme in reproductieve periode 

 

Fysiologie vd androgenenproductie 

 Bij postpubertaire vrouw w androgenen (steroïden met 19 C-atomen) geproduceerd in 

o Thecacellen en stroma vd ovaria 

o Bijniercortex 

o Perifere weefsels: vnl vetweefsel 

 Stimulatie vd androgenenproductie 

o Id ovaria  

 LH  

Insuline 

o Id bijniercortex: ACTH 

o Ih vetweefsel: mogelijk ook door insuline 

 Gedeelte vd synthese verloopt gelijkaardig maar gedeelte is specifiek voor elk weefsel 

(Figuur 13-1) 

 
o Omlijnd: gemeenschappelijke pathway in ovaria en bijniercortex 

 Ih ovarium ontbreken 21-hydroxylase en 11-hydroxylase enzymes 

 P450c17 = enzyme met dubbele activiteit (17-hydroxylase en 17,20-lyase) 

 Δ4 17-20 lyase is echter weinig actief 

o Dehydro-epiandrosteron (DHEA) en DHEA-sulfaat (DHEAS) w voor ≥ 80% gesecreteerd 

door bijniercortex 

o Androsteendion (Δ4A) is van gemengde origine  

 ~50% bijniercortex 

 ~50% ovaria 

o Testosteron (T) ook van gemengde origine 

 ~25% bijniercortex 

 ~25% ovaria 

 ~50% vanuit Δ4A in perifere weefsels 

 

Klinische expressie van hyperandrogenisme 

 

Mild-tot-matig hyperandrogenisme 

 Stimulatie vd haarfollikel-sebumkliereenheid met verhoogde kans op 

o Haargroei op lichaam (hirsutisme) = kernsymptoom! 

 Beste te bepalen: bestaat schaal voor 

 Haartjes oa op kin en bakkebaarden 
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o Seborroe en acne thv gezicht, rug en borst 

 Als acne ontstaat > 25 jaar of nog niet weg is op 25 jaar: best screenen! 

o Haaruitval op scalp  

 Alopecia androgenetica: hypertrofie sebumklieren ten koste van atrofie haarfollikels 

 ‘kerstboomteken’: lijntjes kammen in haar → haartje rafelt uit 

 Progressieve verstoring vd cyclus met  

o Oligomenorroe: < 8 menstruaties ih laatste jaar 

o Later amenorroe: geen menstruatie id laatste 6 maanden → ook infertiliteit 

 

Sneloptredend én ernstig hyperandrogenisme: virilisme kan optreden  

 Virilisme = voorgaande tekens +  

o Ontwikkeling van spiermassa 

o Atrofie vd borsten 

o Hypertrofie vd clitoris 

 Virilisme dat ontstaat na puberteit wijst meestal op  

o Androgenenproducerende tumor (zeer zz)  

o Androgenentherapie (body- building, transgender) 

 

Oorzaken van hyperandrogenisme of hirsutisme 

 

Opmerking: Het is niet mogelijk om ahv klinische expressie oorzaak te bepalen! 

 

Endocriene oorzaken van hirsutisme bij postpubertaire vrouw (+ prevalentie) 

 Verhoogde productie van androgenen id ovaria 

o Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) = functioneel ovariaal hyperandrogenisme 

 Veruit frequentste oorzaak van hirsutusme (≥ 80%)!! 

 Prevalentie 

 4-10% vd jongvolwassen vrouwen 

 Wss stijgende prevalentie 

o Autonome productie door tumoren: zeer zz (< 0,5%) oorzaak van hirsutisme 

 Sertoli-Leydigceltumor (androblastoom) 

 Hilusceltumor 

 Lipoïdceltumor 

 … 

 Verhoogde productie androgenen id bijniercortex 

o Non-classical (late-onset) congenitale bijnierschorshyperplasie 

 Partiële deficiëntie (10-75% van normale activiteit) van 21-hydroxylase door mutatie 

ih CYP21 gen 

 Leidt tot sterk verhoogde concentraties van 17-OH-progesteron 

 Etnisch bepaald (vooral in populaties met hoge consanguïniteit) 

 Zz oorzaak van hirsutisme (2-5%) 

o Ikv overproductie van glucocorticoïden (syndroom van Cushing) 

 Zz oorzaak van hyperandrogenisme 

o Autonome productie door tumoren (adenoma, carcinoma) 

 Zeer zz oorzaak van hirsutisme 

 Verlaagde SHBG concentratie met dus verhoogde vrije-testosteronconcentratie 

o Vooral bij hyperinsulinemie (obesitas, type 2 diabetes) 

o Prevalentie slecht gekend 

o Relatie met hirsutisme slecht gedocumenteerd 

 Verhoogde werking androgenen thv sebumklier-haarfollikeleenheid: idiopathisch hirsutisme 

door 

o Verhoogde 5α-reductase activiteit (omzetting T → DHT)  

o Verhoogde androgeenreceptorwerking 

 Etnisch bepaald  

 Vooral in mediterrane bekken en Midden-Oosten 
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 Bij ons ook vrij frequent (5-10% van hirsutisme) 

 Andere oorzaken (zz oorzaken van hyperandrogenisme) 

o Hyperprolactinemie 

o Acromegalie 

 

Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) 

 

Pathofysiologie en pathogenese 

 PCOS is ‘anatomische’ benaming voor eigenlijk functionele stoornis waarbij er obv primum 

movens androgenenoverproductie is id thecacellen vd follikels en ovariële stroma 

o Overproductie verstoort paracriene cross-talk tss theca- en granulosacellen en is er 

tegelijk gevolg van 

 Antrale follikels matureren niet tot preovulatoire Graafse follikels maar gaan in atresie 

→ migreren randstandig 

 Ipv dat follikel kan uitgroeien tot antrale en preovulatoire follikel, gebeurt dit niet 

maar stopt follikel steeds in stadium tss 2 – 5 mm 

 Dan ben je nog steeds ver van preovulatoire follikel want dat is > 18 mm 

 Daarna w deze follikels allemaal atretisch 

 Vestigen zich allemaal onder kapsel vh ovarium omdat geen ovulaties meer 

plaatsvinden (ovulatie is soort reiniging van eierstok) 

 Verstoorde follikelmaturatie leidt tot anovulatie = sleutelprobleem bij PCOS 

o Cyclische fluctuaties vd reproductieve hormonen w afgevlakt → eindigend met acyclische 

steady- state concentraties (Figuur 13-2) 

 
 1 of 2 onafhankelijke hormonale determinanten starten en/of onderhouden verhoogde 

ovariële androgenenproductie 

o Verhoogde LH-secretie + hogere frequentie vd LH-pulsen  

 Gaat samen met  

 Verhoogde gevoeligheid vd gonadotrope cellen id hypofyse voor GnRH  

 Verhoogde gevoeligheid vd thecacellen voor LH 

 Waarom LH-secretie aanzwengeld w is voorlopig onduidelijk → mss verband met  

 Hyperandrogenisme id intra-uteriene periode  

 Androgenen vd bijniercortex tijdens de adrenarche 

 Dus follikelgroei stopt vnl door slechte interactie tss theca-cellen vd follikels en 

granulosacellen 

 Thecacellen 

 Vorming androgenenprecursoren  

 Primair onder invloed van LH 

 Granulomscellen  

 Androgenenprecursoren omgevormd naar oestrogenen (aromatase) 

 Primair oiv FSH 

 Beste werkt systeem als LH en FSH even veel zijn 

 Maar bij PCOS: vaak overproductie LH  
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o Insulineresistentie  

 Treedt wel op thv metabole weefsels (skeletspieren, vetweefsel en/of lever) maar niet 

thv ovaria → compensatoire hyperinsulinemie 

 Insuline stimuleert via receptor thecale/stromale androgenenproductie (thecacellen 

hebben insulinereceptoren) 

 Insulineresistentie is aanwezig bij meerderheid vd vrouwen met PCOS 

 Kan aangeboren zijn (dwz genetisch en/of intra-uterien geïnduceerd)  

 Versterkt tijdens puberteit (gewichtstoename, GH-secretie)  

 Versterkt door overgewicht/obesitas 

 PCOS is deels genetisch bepaald 

o ~70% van monozygote tweelingen en ~40% vd eerstegraadsverwanten heeft ook PCOS 

o Er is associatie oa met genen die te maken hebben met 

 Werking vd gonadotrofines 

 Insulinereceptor  

 Latere menopauze 

 

Kenmerken vd steady-state 

 

Endocrinologische kenmerken vd steady-state 

 LH en FSH concentratie 

o LH concentratie is typisch hoognormaal of verhoogd (>10 U/L) 

 Stijging is afhankelijk vd body mass index (omgekeerde relatie) 

o FSH concentratie  

 Meestal normaal  

 Maar steady-state leidt tot persisterende recruitment van follikeltjes die niet 

ontwikkelen tot preovulatoire follikel maar in atresie gaan 

o LH/FSH-ratio is meestal verhoogd: > 2 of zelfs > 3 (ipv ~1) 

 Concentratie vh antimülleriaans hormoon (AMH): typisch verhoogd (>5 ng/mL) 

o AMH w aangemaakt door granulosacellen van kleine follikels (≤5 mm) 

o Men vermoedt dat AMH 1 vd factoren is die follikelmaturatie inhibeert 

 Androgenen die in verhoogde mate w geproduceerd door ovaria: vooral  

o Androsteendion  

o Testosteron 

 Estron (E1) en E2 concentraties zijn normaal, hoognormaal of verhoogd 

o Owv aromatisatie van androgenen ih vetweefsel 

 Androsteendion omgezet in E1 

 Testosteron omgezet in E2 

o Endometrium is dus proliferatief en bij langdurige en onbehandelde PCOS kan 

endometrium hyperplastisch w → zelfs tijdens reproductieve periode: risico op  

 Anovulatoire bloedingen  

 Endometriumcarcinoma  

 Binding in circulatie 

o Testosteron en E2  

 Id circulatie sterk gebonden aan SHBG en in mindere mate aan albumin 

 Slechts 1% circuleert vrij 

o Androsteendion  

 Vnl gebonden aan albumine  

 7% is ongebonden 

o Bij PCOS: SHBG concentraties laagnormaal tot duidelijk verlaagd 

 Vnl gevolg vd hepatische insulineresistentie 

 Door lagere SHBG-concentraties zijn vrije, biologisch actieve fracties van testosteron 

en E2 nog meer gestegen dan totale concentraties 

 Verlaagde SHBG-spiegels voorspellen latere metabole complicaties! 

 Nuchtere insuline (C-peptide) concentraties zijn dikwijls compensatoir verhoogd → is ander 

mechanisme ih verhoogd risico op endometriumcarcinoma 
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Anatomische kenmerken vd steady state: ovaria 

 Vergroot: typisch ≥ 10 cm3  

 Dik wit kapsel zonder ovulatiestigmata 

 Talrijke randstandige ‘cystische’ atretische follikeltjes van 2-5 mm (vandaar benaming 

polycysteuze ovaria) 

 Soms ook overvloedig stroma 

 Bevatten geen recente corpora lutea 

 

Klinische diagnose 

 Consensus ontbreekt maar meestal ‘Rotterdam’ criteria gebruikt: ≥ 2/3 criteria voor PCOS 

o Klinisch hyperandrogenisme 

 Hirsutisme (bepaald ahv Ferriman-Gallwey score)  

 En/of biochemisch hyperandrogenisme (verhoogde testosteronconcentratie) 

o Oligo-amenorroe of evidentie van anovulatie ahv progesteronmetingen bij cycli van >6 

weken (of < 8 cycli per jaar) 

 Opmerking: cycli die >6 w duren zijn per definitie anovulatoir 

 Igv cyclus van 6 weken: je zou er > 4 weken over doen om goede follikel te maken 

 Want luteale fase is altijd vast maar 2 weken 

o PCO-ovaria bij pelvische echografie 

 Volume van 10 cm3 (mL) van één of beide ovaria  

 En/of ≥25 follikels in beide ovaria 

 PCOS is heterogene aandoening → wisselende expressie oa van BMI 

o Minderheid vd ptn heeft normale BMI (< 25 kg/m2): ‘lean PCOS’ 

 Bij deze vrouwen staat LH-hypersecretie meestal op voorgrond (LH-driven PCOS) 

o Meerderheid vd ptn vertoont overgewicht (BMI 25-29,9) of obesitas (≥30) 

 Bij hen staat insulineresistentie meestal op voorgrond (insulin-driven PCOS) 

 Hyperadipositeit is typisch truncaal: w beoordeeld door meten vd buik(taille)-omtrek 

 Upper-body obesity w bij vrouwen gedefinieerd als buikomtrek van ≥ 88 cm 

 Men spreekt van androïde vetverdeling bij buik-heupomtrekratio ≥ 0,85 

 Extra interscapulair vet kan zich uiten als ‘buffalo hump’ 

 Specifiek teken van ernstige insulineresistentie: acanthosis nigricans 

 Acanthosis nigrans = (grijs)bruine, fluweelachtig aanvoelende verhevenheden die 

vooral voorkomen id nek en oksels 

 Komen histologisch overeen met hyperkeratotische kammen 

 Klinische expressie PCOS (hirsutisme, cyclusverstoring) is ih algemeen meer 

uitgesproken bij obesitas 

 Ptn met PCOS kunnen zich aanmelden bij vss zorgverleners naargelang therapeutische 

verwachting: gynaecologie, fertiliteitskliniek, endocrinologie of dermatologie 

o Waar patiënte zich ook aanbiedt: belangrijk dat DD correct verloopt VOORDAT therapie 

wordt opgestart, niet omgekeerd! 

o Anamnese, KO, bloedname en pelvische echografie w als essentieel beschouwd 

o Bij amenorroe: na anamnese en KO w progestin challenge test (PCT) gedaan = inname 

van progestageen (dyhydrogestron) gedurende 5-7 dagen 

 Hierna volgt bij PCOS typisch dervingsbloeding: endometrium is proliferatief 

 Opmerking: PCT 

 Als na stoppen (na 3-4 dagen) bloeding optreedt: proliferatief endometrium is in 

secretoir endometrium omgezet  

 Wil dus impliciet zeggen dat er voldoende endogene oestrogenen aanwezig zijn 

 Indien geen bloeding optreedt  

 Onvoldoende endogene oestrogenen tgv hypothalamische hypofysaire dysfunctie 

 Onvoldoende endogene oestrogenen door ovariaal falen 

 Anatomisch probleem waardoor geen menstrueel bloed gevormd w of kan 

uitvloeien  

 Bv. geen uterus, intra-uteriene adhesies, volledig septum in vagina, hymen 

imperforatus 
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 Zwangerschap 

o Bloedname en echo gebeuren best id vroegfolliculaire fase  

 Vroegfolliculaire fase = dag 3-5 na spontane of PCT-uitgelokte menstruatie 

o Bloedname: best tss 8 en 10u ‘s morgens owv diurne variatie van veel steroïden 

 Nuchter! 

 Bepalen parameters: zie ‘endocrinologische steady state’ 

 Voor correcte DD is ook bepaling nodig van 

 17-OH-progesteron: exclusie van late-onset bijnierschorshyperplasie 

 Prolactine: exclusie van hyperprolactinemie 

 TSH: exclusie van schildklierdysfunctie 

 Evt van cortisol en IGF-I= exclusie van Cushing en acromegalie 

 Bijkomende biochemische testen kunnen aangewezen zijn: lipidenprofiel en OGTT zijn 

aangeraden bij obese ptn met PCOS 

o Want deel vd ptn heeft gestoorde glucosetolerantie of zelfs diabetes (‘diabète de la 

femme à barbe’) 

 

Evolutie 

 2e helft vd reproductieve periode (na 30-35 jaar): verbetering klinische expressie van PCOS 

o Testosteronspiegel daalt en cycli w regelmatiger 

o Ook na menopauze blijft er zekere overproductie van androgenen en oestrogenen bestaan 

met blijvend verhoogd risico van endometriumcarcinoma 

 Verhoogde cardiometabole risico: vnl vrouwen met overgewicht en centrale vetaccumulatie 

o Meer risico op diabetes type 2, hypertensie, dislipidemie en ischemisch hartlijden 

o Hoe langer PCOS aanhoudt, hoe hoger risico 

 

Behandeling 

 

Behandeling indien geen zwangerschapswens 

 Gecombineerd oestroprogestageen met EE (COC, ring of pleister) = eerstekeusbehandeling 

o Endocrinologische effecten 

 Hepatische SHBG-productie w fors gestimuleerd  

 Vrije-testosteronfractie daalt evenredig 

 Suppressie vd LH-secretie → secundair minder androgenenproductie id thecacellen  

o Klinische verbetering 

 Acne verbetert snel 

 Regressie van hirsutisme: traag met pas beginnend zichtbaar effect na 6-9 maanden 

 Owv trage haarcyclus 

 Uiteraard zullen met COC meestal regelmatig menstruaties optreden 

o Verschillen in klinisch effect op hirsutisme tss COC?: wsl iets betere effecten met 

formulaties die 3e-generatie- of anti-androgeen progestageen bevatten 

 Bij CI voor COC kan niet-androgeen progestageen op cyclische wijze (bv. dag 15-25 vd 

cyclus) w voorgeschreven voor endometriumprotectie en regelmatige menses  

o Bv. progesteron, dydrogesteron 10-20 mg  

 Bij ernstig hirsutisme of alopecia androgenetica kan bijkomende antiandrogene medicatie w 

geassocieerd 

o Bv. spironolacton of cyproteronacetaat  

 Bij obesitas en metabole dysfunctie: aangepaste lifestyle maatregelen sterk aangeraden! 

o Wat? 

 Hypocalorisch dieet  

 Meer fysieke activiteit 

o Gunstig effect hiervan op metabole, hormonale en klinische indicatoren van PCOS 

o Soms nuttig om ook insulinesensitiserende medicatie te starten bv. metformine  

 Effecten 

 Verhoogt SHBG-productie (verlaagde vrije-testosteronfractie)  

 Vermindert ovariële androgenenproductie 
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 Gezien gastro-intestinale nevenwerkingen niet zz zijn hiermee, zijn langzame 

dosisopvoering en prandiale inname nodig 

 

Behandeling indien zwangerschapswens 

 Metformine 

o Igv insulin-driven PCOS 

 Verhoogt kans op  

 Regelmatigere cycli 

 Ovulaties  

 Conceptie  

 Is eigenlijk vorm (zoals lifestyle-aanpassingen) van pre-ovulatie-inductie  

 Nadeel: effect eerder traag (6-12 maanden)  

 Voordeel: geen verhoogd risico van hyperstimulatie en meerlingzwangerschap 

o Bij LH-driven PCOS: metformine zeer waarschijnlijk niet zinvol 

 LH-driven PCOS of na onsuccesvolle metforminevoorbehandeling: echte ovulatie-inductie: 

oestrogeenantagonisten 

o 1e keus want zwengelen endogene FSH-secretie aan → doorbreken PCOS-steady state  

o Bv. clomifeencitraat (Clomid®) of aromatase-inhibitor (letrozole, Femara®) 5 dagen in 

folliculaire fase bv. van dag 3 tot 7 

o Baseline spermiogram bij partner w aangeraden 

o W maximum 6 cyli gegeven 

o Kans op ovulatie is zeer hoog (77-89%) maar de kans op live birth stuk minder (19-28%) 

o Voornaamste nevenwerkingen  

 Opvliegers (20-33%) 

 Stemmingswisselingen  

 Moeheid 

o Gezien grote ovaria met talrijke follikels: risico van hyperstimulatie 

 Echografische follikelmeting is nodig! 

 Meer meerlingzwangerschappen (3-7%) 

 Na 6 cycli onsuccesvolle CC of indien geen ovulatie met CC kan bereikt w (CC-resistentie) 

o Eerst bijkomende fertiliteitsexploratie  

o Dan overgegaan tot  

 Ovulatie-inductie met lage doses exogene gonadotrofines  

 Heelkundige technieken (ovariumkapseldrilling, …) 

 

Oestrogenentekort in reproductieve periode – Menopauze - Cyclussuppressie 

 

Inleiding 

 

Fysiologische fluctuaties id oestrogenenproductie 

 Oestrogenen (steroïden met 18 C-atomen, zgn. oestranederivaten)  

o W gevormd vanuit androgenen door aromatase-enzym dat aanwezig is in vele weefsels 

 Granulosacellen vd ovariële follikels 

 Placenta 

 Vetweefsel 

 Gladde spieren, bot, hersenen, borsten, vasculair endotheel 

 …  

o Aromatase w gecodeerd door CYP19a1 gen 

o Er zijn 4 natuurlijke oestrogenen: E1, E2, estriol (E3) en estetrol (E4) 

 Oestrone (E1) = meest voorkomend in menopauze 

 W aangemaakt in vetweefsel door aromatisatie androgenen in oestrogenen: van 

androstenedione tot oestrone 

 Daarom obese vrouwen hoger risico op endometriumCa, borstCa na menopauze 

 Maar obese vrouwen ook beter beschermd tegen osteoporose 

 Estradiol = E2 
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 Estriol = E3 = typisch ZS 

 Voornaamste excretieproduct vd oestrogenen 

 Is zwak oestrogeen 

 Estetrol (E4 of Oe4): gaat belangrijk w 

 Enkel terug te vinden in foetale lever (fysiologische rol ongekend) 

 Volop bezig om dit in pilvorm te krijgen: zou mss niet NW hebben van huidige 

anticonceptiva 

 Vanaf prepubertaire periode w eerst adrenocorticale (adrenarche) en dan gonadale as 

geactiveerd (gonadarche) 

o Bijnierschorsandrogenen w gearomatiseerd tot oestrogenen 

o Voor gonadarche: toename vd lichaamsvetfractie essentieel 

 Vetcelsignalen zoals leptine: cruciale rol! 

 Via complex circuit w GnRH-neuronen id nucleus arcuatus vd hypothalamus 

geactiveerd  

 LH-pulsen op 

 Eerst tijdens diepe slaap ’s nachts 

 Deze pulsen leiden tot productie van ovariële androgenen en oestrogenen 

 Geproduceerd in thecacellen 

 FSH-pulsen stimuleren aromatase-activiteit id granulosacellen van maturerende 

follikels 

 DUS “dual cell” paradigma 

 Androgenen geproduceerd in thecacellen oiv LH (zie boven) 

 Androsteendion 

 Testosteron 

 W in granulosacellen gearomatiseerd oiv FSH 

 Androsteendion in E1  

 Testosteron in E2  

 E2 spiegels stijgen van postmenstruele waarde van <50 ng/L tot preovulatoire piek 

van 200-600 ng/L geproduceerd door 1 of meer dominante follikels 

 Daarna abrupte E2 daling rond LH-piek en ovulatie 

 Ovulatie treedt op  

 ~30 uur na oestradiolpiek  

 10-12 uren na LH-piek 

 Geluteïniseerde granulosacellen vh corpus luteum zorgen voor 2e maar minder hoge 

E2 piek rond 22ste cyclusdag (E2 waarden tussen 100-300 ng/L) 

 E1 circuleert grotendeels geconjugeerd als E1-sulfaat 

 E2 circuleert vnl ongeconjugeerd maar eiwitgebonden  

 Gebonden aan  

 Sex hormone binding globulin (SHBG) (69%)  

 Albumine (30%) 

 Maar 1% ongebonden of 'vrij': reflecteert beter biologische activiteit dan totale E2 

concentratie 

o Wat treedt op na gonadarche? (voor uitgebreidere uitleg: zie onder) 

 Thelarche is eerste: borstontwikkeling (Tanner stadia) 

 Groeispurt vd puberteit 

 Menarche: mediaan rond 12 – 13 jaar 

 Gonadale vetdepositie (afzetting gluteofemoraal) 

 Botmineralisatie: meestal 20 – 25 jaar 

 CV: vasodilatatie 

 Mental tonic effect 

 Tijdens zwangerschap  

o Oestrogenen eerst geproduceerd door corpus luteum graviditatis 

o Vanaf week 9 (luteoplacentaire shift) autonoom door placenta 

 E1  

 E2  
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 E2 concentraties bereiken op einde vd ZS piekwaarden (10-40 µg/L): 100-1.000x 

hoger dan id menstruele cyclus 

 Ook grote hoeveelheden E3 vanuit DHEAS aangemaakt id fetale bijniercortex 

 E3 circuleert voor 90-95% geconjugeerd (biologisch niet actief) 

 Id loop vd late reproductieve periode (>35 jaar) en vooral >40 jaar  

o Cyclus w eerst korter (gemiddeld 3 dagen) door verminderde reserve aan follikels 

 Stimuleert FSH-secretie door daling in inhibine-B → FSH-secretie stimuleert op zijn 

beurt follikelgroei en oestrogenensecretie 

o Luteal-out-of-phase (LOOP) events kunnen optreden = gesuperponeerde cycli met 

aanwezigheid van dominante follikel id luteale fase nadat nieuwe follikel matureert id 

preovulatoire of luteale fase oiv blijvend hoge FSH-concentratie 

 Onderkennen van LOOP-events via echografie en hormoonanalysen vernietigt definitief 

oude dogma van “één cyclus, één follikel” 

 Snellere follikelgroei en mogelijkheid van multipele follikels binnen 1 cyclus leiden tot 

perioden van hyperoestrogenemie 

 Daarom: vrouwen >40 jaar vaker klachten van  

 Mastalgie  

 Hoofdpijn/migraine 

 Hyperoestrogenemie stimuleert ook groei van endometrium en myometrium 

 Gemiddeld toegenomen menstrueel volume  

 Meer risico van leiomyomen en adenomyose 

 Id late menopauzale transitie  

o Oestrogenenproductie w onregelmatig met perioden  

 Deficiëntie: slechte follikel-ontwikkeling, vroegtijdige luteolyse 

 Sufficiëntie  

 (Zeldzamer en korter) exces: oestrogeenexces is gevolg van  

 LOOP events  

 Toenemende frequentie van anovulatoire cycli: persisterende follikel blijft dan 

oestrogenen produceren 

o Oestrogenenspiegels dalen gemiddeld 60-70% vanaf 2 jaar vóór laatste menstruatie tot 2 

jaar na laatste menstruatie 

 Id postmenopauze: sterk gedaalde ovariële oestrogenenproductie 

o Belangrijkste bron van oestrogenen is nu extra-ovariële (vnl in vetweefsel) aromatisatie 

van androgenen van bijnierschors- en ovariële oorsprong 

o Obese vrouwen behouden dus hogere oestrogenenconcentraties na menopauze 

 

Fysiologische werking 

 Reproductieve systeem 

o Vulva: labia minora en majora w beter doorbloed en prominenter 

o Vagina 

 Vagina w beter doorbloed 

 Mucosa w dikker en meer opaak (helderrood vóór de puberteit, lichtroze nadien) met 

ontwikkeling rugae (plooien) en toename vd elasticiteit 

 Seksuele activiteit w bevorderd door  

 Betere doorbloeding (leidt tot lubrificatie: plasma-extravasatie) 

 Betere mucosale sensitiviteit  

 Rugale elasticiteit 

 Er zijn veel bacillen van Döderlein die overvloedig aanwezige glycogeen afbreken tot 

disacchariden → verder tot melkzuur 

 Gevolg: pH zuur (ongeveer 4,5) → beschermt tegen bacteriële infecties 

 Microscopisch: uitrijping vd epitheelcellen met predominantie van oppervlakkige cellen 

 Zijn grote, vlakke en eosinofiele cellen met fijne celmembraan en pycnotische kern 

o Cervix 

 Cervix w congestiever en weker 

 Endocervicale kanaal w breder → aanleiding tot pupilteken bij inspectie 
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 Endocervicale epitheel produceert meer mucus 

 W helderder en rekbaarder  

 Kan lange draden vormen tot ad vulva (mucorroe) 

 Varenpatroon te zien na uitkristalliseren (verwarmen) vh slijm 

o Corpus uteri: endometrium 

 Proliferatie  

 Kan (indien niet gestabiliseerd door progesteron) hyperplastisch w 

o Myometrium: w beter doorbloed en dikker door ontwikkeling van spiervezels 

 Fysiologisch: hogere basistonus met frequente contracties met klein amplitudo 

 Leiomyomen (fibromen) kunnen gemakkelijker ontwikkelen 

o Tubae 

 Thv uterotubaire junctie: mucus dat zelfde cyclische veranderingen ondergaat als 

cervicale mucus 

 Tubaire mucosa en muscularis prolifereren en peristaltiek verhoogt 

o Borsten 

 Ductuli prolifereren en borstvolume vergroot 

 Bij mammografie: toename vd parenchymdensiteit 

 Algemene werking 

o Vetweefsel: aanleg van gynoïd (lower body) vet thv gluteofemorale regio w gestimuleerd 

 Buik/heupomtrek gaat dalen 

 0,8 – 0,85: intermediair 

 > 0,85: android 

o Cardiometabole merkers 

 Oestrogenen in fysiologische concentraties zorgen voor vasodilatatie oestrogeen-

gevoelige arteries: aa. uterinae, coronaire arteries, a. carotis interna, cerebrale 

arteries, … 

 Verbetering vh lipoproteïneprofiel treedt op bv. HDL- cholesterol stijgt 

 Weefsel-insulinegevoeligheid verbetert en hyperinsulinemie (risicofactor voor 

ischemisch hartlijden) w vermeden 

o Bot: oestrogenen hebben dubbel effect 

 Lage dosis: stimuleert groei 

 Hoge concentraties: groeikraakbeenschijven sluiten definitief tijdens puberteit 

 Dus zorgt voor groeistop 

 Consolidatie (mineralisatie) vh bot treedt op na menarche met demping vd botafbraak 

→ leidt tot ontwikkeling vd piekbotmassa 

o Hersenen 

 Oestrogenen hebben ‘mental tonic effect’: gunstige invloed op neuropsychologische 

parameters  

 Kortetermijngeheugen 

 Slaapkwaliteit  

 Stemming 

 Mogelijks mild anorexigeen effect: eetlust in toom houden 

o Lever 

 Hoge concentraties oestrogenen tijdens ZS stimuleren synthese van 

 Stollingseiwitten (oa factor II, factor X en plasminogeen) 

 Reninesubstraat (angiotensinogeen) 

 Plasmabindingseiwitten (SHBG, thyreoglobuline of TBG, corticosteroïd- bindend 

globuline, ceruloplasmine, transferrine, etc.) 

 Zwangerschap is bijgevolg risicoperiode voor trombo-embolie (DVT, longembolie, CVA) 

 

Oestrogenentekort tijdens reproductieve periode 

 

Oorzaken 

 Genetische oorzaken die leiden tot geïsoleerd maar uitgesproken of absoluut defect id 

pulsatiele GnRH-secretie, FSH-secretie, aromatase-activiteit of oestrogeenreceptorwerking 
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o Zeer zeldzaam! 

o Er is primaire amenorroe (dan altijd aan genetische oorzaken denken!!) 

o Voorbeeld: Kallmann-syndroom  

 Door mutatie in KAL1  

 Kan geassocieerd zijn met ontwikkelingsstoornis vd olfactorische neuronen → 

hyposmie/anosmie  

 Meisjes zijn lang omdat groeikraakbeenschijven niet sluiten 

 Eunuchoïd aspect omdat secundaire seksuele kenmerken ontbreken 

 Hypo-oestrogenemie is veel vaker verworven en reversibel 

o Door energiedeficit en/of fysieke of psychologische stress 

 Frisch-paradigma: lichaamsvetfractie essentieel voor opstarten (48 kg en 17% vet) en 

handhaven (22% vet) vd GnRH-secretie 

 Leptine = eiwit dat gemaakt w in adipocyten: terugkoppeling nutritinele toestand 

naar gonadale as 

 Meisjes die leptinereceptordeficiënt zijn: komen nooit in puberteit! 

 Onvoorstelbaar obese meisjes want hebben geen verzadigingsgevoel 

 Meestal tekort aan leptine owv weinig vetcellen 

 Oa gluteofemorale depot (vet op de poep) is belangrijk: aantal cellen maar 

ook vullingsgraad 

 Kan zelfs primaire amenorree geven 

 Oa FGF23 in lever is ook belangrijk 

 Genetische vatbaarheid (zekere gen-varianten) verhoogt risico hiervoor 

 Energiedeficit w gezien bij 

 Eetstoornissen bv. anorexia nervosa of anorexia-boulemia cycli 

 Intensief sporten waarbij slanke lichaamsbouw competitief voordeel biedt bv. 

langeafstandlopen, roeien, turnen, dansen 

 Grootste groep: ‘health conscious’ mensen  

 Combinatie van 

 Regelmatige fysieke activiteit (bv. fitness, joggen, fietsen)  

 Voor graad van activiteit energiebeperkend dieet: arm aan dierlijke eiwitten 

en vetten maar rijk aan vezels en componenten van ‘mediterraans dieet’ 

 BMI in die gevallen vaak normaal door goede spiermassa 

 Katabole ziekten bv. ongecontroleerde diabetes 

 Belangrijke, chronische psychische stress (bv. oorlog, kloosterleven) 

 Basis is evolutioneel: igv oorlog/voedselschaarste/… is het geen goede tijd om 

zwanger te worden 

 Indien dan terug voldoende energie: snel reversibel 

 Systeem normaliseert bij dierlijke vetten en eiwitten 

 Als ptn nog niet terug menstrueren na anorexia nervosa: vaak omdat ptn nog 

steeds selectief dieet volgen (‘ik verdraag dat niet’) 

 BMI is geen goede maat voor wegvallen vh systeem! 

o Hyperprolactinemie  

 Inhibeert GnRH-secretie (via prolactinereceptoren op kisspeptine-neuronen?) → 

secundair hypogonadisme 

 Gevolg van 

 Prolactinesecreterend adenoma id adenohypofyse 

 Onderscheid tss  

 Microadenoma’s (2-10 mm)  

 Macroadenoma’s (>10 mm) 

 Prolactinoma’s zijn frequentst tss 20 – 50 jaar: dan vrouw-manratio van ≥10 ! 

 Zonder therapie is natuurlijke evolutie van prolactinoma’s onvoorspelbaar 

 Verdere groei is mogelijk bij macroadenoma’s 

 Soms blijft volume stabiel 

 Spontane regressie 

 Vnl na zwangerschap met borstvoeding (~40%): ledigt lactotrofe cellen  
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 Na menopauze: overwicht vrouw > man komt niet meer voor 

 Farmaca 

 Antipsychotica (zowel 1e als 2e generatie) bv. amisulpride (90-100%) en 

risperidone (72-100%) 

 Uitzondering: aripiprazole, quetiapine 

 Tricyclische antidepressiva 

 MAO-inhibitoren 

 Gastrokinetica: anti-emetica (metoclopramide, domperidon) 

 Want zijn dopamine-agonisten en dopamine is inhibitor van PRL-secretie 

 Vroeger veel misbruik van gemaakt maar nu niet meer OTC 

 Opiaten 

 Antihypertensiva (bv. methyldopa, verapamil) 

 Hyperoestrogenemie (zwangerschap, hooggedoseerde pillen) leidt tot hyperplasie 

vd lactotrofe cellen 

 Neuroendocriene stimulatie door chronische tepelstimulatie (bretellen, piercings) of 

thoraxwandtrauma (chirurgie, verbranding, herpes zoster) 

 Primaire hypothyroïdie (verhoogd TRH stimuleert prolactinesecretie) 

 Nier- of leverinsufficiëntie (zeer zz) 

 Letsels (tumoren, cysten, infiltratieve letsels) thv de hypothalamus of hypofysesteel 

(zeer zz) 

 Idiopathisch (exclusie vd voorgaande oorzaken) 

 Hypothyroïdie 

o Panhypofysaire insufficiëntie  

 Kan gevolg zijn van oa syndroom van Sheehan (zeer zz) 

 Na massieve obstetrische bloeding treedt acute necrose op vd sterk 

gevasculariseerde hypofyse 

 Borstvoeding treedt dan niet op 

 

Nadelige gevolgen voor gezondheid en QoL 

 Negatieve invloed op bot  

o Lage botmineralisatiedensiteit voor leeftijd → fractuurrisico dat verhoogd is naargelang 

ernst en duur vh oestrogeentekort 

o Bij sporters: stressfracturen meestal eerste teken 

 Cardiovasculaire morbiditeit treedt vroeger op 

o Vroegtijdige tekens  

 Verhoogde arteriële stijfheid  

 Endotheeldysfunctie 

 Fysiek en seksueel welbevinden is verminderd door  

o Genitale involutie  

o Androgenentekort tgv defectieve LH-secretie 

 

Klinische diagnose 

 Symptomen 

o Oligo- of amenorroe = kernsymptoom 

 Bij energiedeficit is één vd vroegste symptomen 

 Defectieve gonadotropinensecretie leidt tot graduele terugkeer naar prepubertaire 

toestadt: sequentieel  

 Gestoorde werking vh corpus luteum 

 Intermittente en later chronische anovulatie 

 Uiteindelijk steady state hypo-oestrogenemie met vroegproliferatief of immatuur 

endometrium 

 Deze vorm amenorroe is gekend als hypothalamische of hypogonadotrope hypo-

oestrogene amenorroe (WHO klasse I) 

o Additionele symptomen bij hyperprolactinemie 

 Galactorroe = melkverlies buiten lactatie 
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 Bij < 50% vd gevallen dus minder frequent dan oligo-amenorroe (87%) 

 Bij grote macroadenoma’s kunnen massa-effecten optreden 

 Bv. bitemporale hemianopsie door druk op chiasma opticum (~5%) 

 Uitbreiding boven hypofysesteel kan tot CZS-overdruk (hoofdpijn, …) leiden  

 … 

 Afhankelijk van wanneer hypo-oestrogenemie optreedt: vss symptomen 

o (pre)pubertaire amenorree 

 Blijven groeien, geen borstontwikkeling, weinig gynaecoïde vetdepositie, …: ‘ge zijt 

nen halve jongen’ 

 Risico op osteoporose (want piekbotmassa lager) 

o Postpubertaire amenorree  

 Bij energiedeficit 

 Secundaire amenorree 

 Vasoconstrictie 

 Osteoporose (competitieve sporten: vaak stressfracturen) 

 Mental tonic effect is minder → QoL en libido → blijven vaak in ziekte (want stress) 

 Bij hyperprolactinemie 

 Ook bij man kan impotentie ontstaan bij hyperprolactinemie 

 Galactorree bij 1/3 

o Latere periode: op voorgrond menopauzale klachten 

 Je moet volodoende lange tijd hebben gehad van normale of hoge oestrogeen om te 

weten wat dit is 

 Dus anorexia geen van deze klachten (want is in vroegere leeftijdscategorie) 

 PCT is typisch negatief want immatuur endometrium 

 Bloedname moet zeker prolactine en TSH insluiten 

o PRL is stressgevoelig hormoon dus voor correcte diagnose: 2-4x gedurende 1 uur meten 

 Meerdere PRL-waarden van >40 µg/L kunnen niet enkel aan stress w toegeschreven 

o Best w ook FSH en LH bepaald 

 Typisch LH-concentratie van <3 U/L en LH/FSH ratio van <1 

 Dus hier is LH daling 

 Itt bij ovariële dysfunctie: dan LH/FSH ook < 1 maar FSH > 40 U/L 

 Dus dat is FSH stijging 

o TSH: hyperfunctie 

o Oestrogenen- en androgenenenconcentraties zijn laag (‘hypo-hypo’) 

o Fysieke en/of psychische stress komt tot uiting in verhoogde cortisolspiegels 

 Bij hyperprolactinemie met normaal TSH: MR sella tursica doen → zoeken naar adenoma id 

hypofyse waarvan afmetingen w bepaald 

 Soms botdensitometrie 

 

Behandeling 

 Hypo-oestrogene status zonder hyperprolactinemie 

o Bij BMI <18,5 kg/m2: gewichtstoename = beste oplossing → teamaanpak nodig! 

o Igv geen zwangerschapswens: oestrogenen exogeen substitueren 

 Laaggedoseerde COC  

 Sporters die zo weinig mogelijk bloedingen willen: meerdere pilstrips na elkaar  

  ‘postmenopauzale’ hormoontherapie = HST 

 Enkel als ovulatie niet mogelijk is bv. bij genetische syndromen of panhypofysaire 

insufficiëntie 

 Kan betere keuze zijn igv eetproblemen (want COC’s risico op overdosage voor lage 

gewicht) 

 Verschillen tss beiden 

 COC’s moeten per definitie ovulatie-inhiberend zijn terwijl HST niet 

 COC altijd oestrogenen + progestagenen terwijl HST minder kan 

 COC: hogere dosis 

o Bij zwangerschapswens: ovulatie-inductie nodig 
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 Clomifeen kan geprobeerd w in eerste instantie  

 Ook als diagnostische test 

 Zelden effectief om ovulatie te bekomen bij hypo-oestrogene amenorree 

 Exogene gonadotrofines (preparaten met FSH- en LH-activiteit)  

 Wel effectief 

 Maar geven meer risico van ovariële hyperstimulatie en meerlingzwangerschap 

 Hyperprolactinemie 

o Milde hyperprolactinemie (<40 µg/L) zonder storende galactorroe en zonder ZSwens 

moet niet w behandeld maar wél opgevolgd 

o Hypo-oestrogenemie en oligo-amenorree kunnen w behandeld met lagedosispil 

 Niet bevorderlijk voor groei vh prolactinoma (hogedosispillen zijn tegenaangewezen) 

o Als hyperprolactinemie gevolg is van farmaca: overleggen met huisarts of psychiater of 

alternatief mogelijk is  

 Bv. aripiprazol of quetiapine zijn antipsychotica die geen hyperprolactinemie geven) 

o Bij prolactinoma: meestal dopaminereceptoragonist  

 Omdat prolactinesecretie tonisch geïnhibeerd w door dopaminerge neuronen via D2-

receptoren op lactotrofe cellen 

 Lactotrofen w kleiner → adenoma schrompelt 

 Meestal: selectieve D2-agonist cabergoline (Sostilar)  

 Moet slechts 1-2x per week w ingenomen (halfwaardetijd 65 u) 

  Mogelijke nevenwerkingen  

 Nausea/braken (~35%) 

 Hoofdpijn (~30%) 

 Orthostatische hypotensie/vertigo (~25%) 

 Indicaties voor D2-agonist  

 Macroprolactinoma: omdat risico op groei en massa-effecten w verminderd 

 Zwangerschapswens 

 Storende galactorroe 

 Evt proberen medicatie af te bouwen na ≥2 jaar normoprolactinemie en duidelijke 

schrompeling vh prolactinoma op MR 

 Geen gekend teratogeen risico maar D2-agonisten w gestopt vanaf begin vd ZS tenzij 

bij zeer grote macroadenoma's waarbij risico van lokale complicaties te groot is 

o Borstvoeding is aanbevolen 

 

Menopauzale transitie en postmenopauze 

 

Menopauzale transitie  

 Begint meestal vss jaren vóór laatste menstruatie of menopauze  

o Mediane leeftijd van menopauze: 51 jaar 

 Vroege transitie  

o Gekenmerkt door 1 of meerdere cycli die qua duur ≥7 dagen verschillen vd vroegere 

cyclusduur 

o Oestrogeenconcentraties fluctueren sterk tussen normo- en hyper-oestrogenemie 

 Late transitie  

o Gekenmerkt door 1 of meerdere cycli met duur van ≥60 dagen 

o Gemiddelde oestrogeenproductie in deze periode dalend maar nog altijd sterk fluctuerend 

tss hypo- en normo- oestrogenemie (en evt. hyperoestrogenemie) van wisselende duur 

o FSH- concentratie is id regel ≥40 IU/l 

 

Menopauzale symptomen en tekens 

 Komen voor bij ~60% vd vrouwen 

 Vasomotorische symptomen = meest frequent 

o Overdag als opvliegers en ’s nachts als zweetbuien 

 Beide met sterk wisselende ernst en frequentie 

 Nachtzweten leidt meestal tot (even) ontwaken 
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 Subjectief verslechterd slaappatroon  

 Evt moeheid overdag 

o W veroorzaakt door vernauwde thermoneutrale zone 

o Beginnen thv sternum en ‘vliegen op’ naar hals en hoofd 

o Kunnen gepaard gaan met  

 Stijging vd hartfrequentie door vagale inhibitie (gemiddeld 4 slagen/min, maar soms 

palpitaties)  

 Soms met nausea 

o Kunnen voorafgegaan of gevolgd worden door rillingen 

o Interindividuele verschillen 

 Bij sommige vrouwen: enkel hot flashes (niet-waarneembare warmtesensaties)  

 Bij andere vrouwen: flushing (waarneembare vasodilatatie met roodheid en zweten)  

o Variatie 

 Diurne patronen gedocumenteerd (meer in namiddag/vooravond)  

 Sterker gerelateerd aan  

 Omgevingstemperatuur (meer in zomer of bij warm eten of drinken)  

 Stress (sympathische activatie) 

o Vasomotorische symptomen: frequenter na heelkundige (bilaterale ovariëctomie) of 

radiotherapeutische menopauze dan tijdens de natuurlijke menopauze! 

 Neuropsychologische symptomen 

o Bv. milde achteruitgang vh subjectief en objectief kortetermijngeheugen en meer negatief 

affect (lagere stemming)  

 Beide zijn met elkaar gerelateerd 

o Menopauzale transitie en vroege postmenopauze vormen risicoperiode voor depressie 

 Mucosa- en huidatrofie 

o Treedt op met wisselende snelheid 

o Vaginale atrofie = meest evident  

 Kan leiden tot  

 Vertraagde lubrificatie bij coïtus 

 Dispareünie 

 Bloeding (bij coïtus en later spontaan) 

 Bacteriële infecties 

o Urethrale atrofie kan leiden tot urgency en stressincontinentie 

o Conjuctivae w droger 

o Mucosae ih NKO-gebied w droger → oa milde stemverandering 

 Oestrogeendaling leidt tot SHBG-daling → milde stijging vd vrije testosteronconcentratie  

o Enkel bij natuurlijke menopauze 

 Bij heelkundige menopauze is er natuurlijk ook hypoandrogenemie 

o SHBG-daling heeft ook aantal cardiometabole implicaties 

 Tijdelijke toename vh intra-abdominaal (androïd) vet ten koste vh gluteofemoraal 

(gynoïd) vet 

 Endotheeldysfunctie en vasoconstrictie (arteriële stijfheid) met stijging vd BD 

 

Gevolgen vd postmenopauze 

 Postmenopauze begint 12 maanden na de laatste menstruatie 

 E2 concentratie  

o Gemiddeld 3x lager dan vóór transitie  

o Vaak onmeetbaar laag (<10 pg/ml) 

 Verloop 

o Eerste jaren blijft prevalentie van matige/ernstige menopauzale symptomen even hoog 

als id late transitie 

 Daalt daarna geleidelijk 

 10-15% heeft symptomen echter levenslang 

o Algemene regel: hoe ernstiger symptomen zijn in late transitie en vroege 

postmenopauze, hoe langer ze duren 
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o Mucosale atrofie neemt toe met tijd sinds menopauze 

 Bijkomend kan postmenopauzale osteoporose optreden 

o Afhankelijk van 

 Bereikte piekbotmassa (lager bij oestrogeendeficiëntie in reproductieve periode)  

 Snelheid vh botverlies id postmenopauze (meer bij vrouwen met lage BMI) 

o Botverlies is vooral uitgesproken thv trabeculair bot (wervels, pols) → incidentie van 

wervelindeukings- en polsfracturen stijgt vanaf menopauze 

 

Hormoonsubstitutietherapie (HST) na menopauze  

 

Indicatie 

 HST is enkel geïndiceerd bij matige/ernstige menopauzale symptomen die negatieve impact 

hebben op QoL 

o Bij deze groep vrouwen verbetert HST onmiskenbaar kwaliteit-van-leven 

o Zijn vnl vrouwen tussen 50-60 jaar 

 HST als preventieve anti-aging therapie w afgeraden obv resultaten vd Women’s Health 

Initiative studie 

o Geen gunstig effect op mortaliteit of op QoL bij vrouwen zonder matige/ernstige 

menopauzale symptomen 

o Globale incidentie van kanker en cardiometabole eindpunten was ook onveranderd maar 

zoals met COC was er modulatie ih risico van zekere ziektebeelden 

 Colorectaal carcinoma minder frequent  

 Borstcarcinoma en ovariumcarcinoma iets frequenter  

 Lagere BMI en hogere parenchymdensiteit zijn covariaten ih borstkankerrisico 

 Diabetes type 2 minder frequent  

 Toename in veneuze en arteriële trombo-embolieën (relatief risico >2) 

 Modulaties zijn belangrijker voor volksgezondheid dan bij COC omdat basisincidentie 

van trombose en borstkanker hoger is bij vrouwen na 50 jaar! 

 HST biedt preventie tegen alle osteoporotische fracturen maar vraagt ononderbroken 

therapie → is tegenstrijdig met advies van therapie op maat vd symptomen 

o (Minder effectief) alternatief: dagelijkse calciuminname van minstens 1200 mg/dag + 

suppletie vd vitamine D voorraad 

o Bij diagnose osteoporose: niet-hormonale therapeutica (bisfosfonaten, denosumab, …) 

beschikbaar 

 

Methoden 

 Bij vrouwen zonder uterus (posthysterectomie): oestrogeen (E2 of E2-valeraat) in continue 

monotherapie gegeven 

o Oestrogeen w transdermaal (huidgel, huidpleister) of oraal toegediend 

o Matige/ernstige menopauzale klachten: startdosis equivalent met 1 mg E2 PO die (na 

minimuminterval van 12 weken) kan getitreerd w op maat vd symptomen 

 Bij vrouwen met uterus (grote meerderheid): progestageen of equivalent product moet 

toegevoegd w  

o Omdat oestrogeen monotherapie kan leiden tot endometriumhyperplasie en –carcinoma 

o Mogelijkheden 

o Cyclische HST 

 Progestageen w cyclisch (10-14 dagen per 28 dagen) toegevoegd ah oestrogeen 

 Leidt meestal tot kleine dervingsbloeding na stoppen vh progestageen 

 Cyclische HST is te verkiezen id late menopauzale transitie of vroege 

postmenopauze want minder aanleiding tot intracyclische bloeding 

 Continu-gecombineerde HST: oestrogeen en progestageen w continu toegediend 

 Endometriumatrofie en amenorroe zijn bedoeling 

 Lukt best bij vrouwen die al enkele jaren postmenopauzaal zijn 

 Tibolon = 19-nortestosteronderivaat waarvan metabolieten naast progestagene ook 

oestrogene en mild-androgene werking hebben 
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 Kans op doorbraakbloeding is lager dan met continu-gecombineerde HST 

 Mild-androgene werking leidt vaak tot verbetering van stemmings- en libidoverlies 

o Oestrogeen kan gecombineerd w met anti-oestrogeen thv uterus (selective estrogen 

receptor modulator, SERM) zoals bazedoxifen 

 

Therapeutica voor oestrogeen- of cyclussuppressie 

 

Vss pelviene- en borstaandoeningen w gemedieerd door oestrogenen en ER-α of ER-β receptor 

 Gemeenschappelijke kenmerk: oestrogeendaling doet incidentie verminderen of induceert 

zekere klinsiche remissie 

o Oestrogeendaling: door natuurlijke menopauze, bilaterale ovariëctomie of stop van 

postmenopauzale oestrogeentherapie 

 Hiertoe behoren 

o Endometriumhyperplasie en –carcinoma 

o Pelvische endometriose en uteriene adenomyose 

o Leiomyomen vd uterus 

o Benigne borstcysten 

o Hormoongevoelig borstcarcinoma en voorlopers 

 Daarom vaak behandeling die oestrogeensuppressie veroorzaakt! 

 

Methoden 

 Minst ingrijpende methode: COC 

o COC bevat per definitie oestrogenen maar concomitante progestageen onderdrukt ER-α 

werking → risico van endometriumpathologie, endometriose/adenomyose, leiomyomen en 

borstcysten lager bij langdurig pilgebruik  

 Dus vooral een preventieve strategie 

o Voor borstkanker (meestal naast ER- ook PR-positief): strategie mogelijk nadelig 

 Alternatief bij endometriose/adenomyose is progestageen monotherapie 

o In matige of hoge dosering 

o PO (bv. nomegestrolacetaat 5 mg/dag) of parenteraal (bv. DMPA) 

o Voor leiomyomen en benigne of maligne borstpathologie: mogelijk nadelig 

 GnRH-agonist = stuk krachtiger! 

o Indien toegediend in hoge dosis (parenteraal: SC, IM of nasaal)  

 Eerst kortstondige stimulatie (flare up) vd endogene FSH- en LH-secretie 

 Maar dan desensitisatie vd endogene gonadotropinesecretie omdat alle 

GnRHreceptoren op hypofysaire gonadotrope cellen bezet zijn met agonist  

 Leidt tot robuuste hypo-oestrogenemie (en hypo-androgenemie) 

 Is farmacologische castratie! 

o Door ernst vd hypo-oestrogenemie  

 Meestal vasomotorische symptomen op (zoals na menopauze) 

 Ook andere gevolgen van hypo-oestrogenemie (urogenitale atrofie, botverlies) 

o Mogelijke indicaties 

 Ernstige endometriose/adenomyose 

 Grote leiomyomen  

 Premenopauzaal borstcarcinoma (adjuvante behandeling) 

 Aromatase-inhibitoren = krachtigste anti-oestrogeen therapeutica 

o Onderscheid tss niet-steroïdale (anastrozol, letrozol) en steroïdale (exemestane) 

aromatase-inhibitoren 

o Indicaties 

 Borstcarcinoma: adjuvante behandeling  

 Zz gevallen van endometriose resistent aan GnRH-agonist 

o Id toekomst zullen hopelijk weefselspecifieke aromatase-inhibitoren ontwikkeld w 
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Cyclussuppressie in fertiliteitskliniek: vóór en tijdens ovulatie-inductie met gonadotrofines w 

meestal cyclussuppressie toegepast 

 Om interferentie (vooral vroegtijdige LH-piek) tss endogene en therapeutische cyclus te 

vermijden 

 Klassiek w hiervoor GnRH-agonist gebruikt 

 Recenter: GnRH-antagonisten ontwikkeld die selectief GnRH-binding inhiberen 

o Veroorzaken geen kortstondige flare up maar zijn globaal ook minder krachtig 

→ Verder onderzoek moet plaats van beide omlijnen (cf. reproductieve geneeskunde) 

 

Klinische aspecten van progestagenen 

 

Fysiologische fluctuaties 

 Progestagenen (ook progestogenen genoemd) = steroïden met 21 koolstofatomen 

 Progesteron (P) is enige natuurlijke progestageen 

o W pulsatiel gesecreteerd door geluteïniseerde granulosacellen vh corpus luteum oiv LH 

 Piekconcentraties 6-8 dagen na ovulatie (~dag 22) vd cyclus (5-20 µg/L) igv geen 

conceptie 

 Indien wél conceptie: stijgende P-secretie  

 Eerst door corpus luteum graviditatis oiv hCG 

 Vanaf ~week 9 autonome secretie door placenta → piekconcentraties (van 400µg/L) 

in 3e trimester 

o Id bijniercortex w zeer weinig P aangemaakt 

 Id folliculaire fase vd cyclus en na menopauze: plasma P-concentraties laag tot 

onmeetbaar (<1 µg/L) 

o Gemetabolizeerd en geëxcreteerd vooral als pregnanediol en zijn glucuronide 

 

Fysiologische werking (herhaling) 

 

Reproductieve systeem 

 Vagina 

o Na voorafgaande invloed van oestrogenen: oppervlakkige cellen differentiëren oiv P naar 

‘intermediaire cellen’ 

 Afkomstig vh stratum spinocellulare 

 Basofiele cellen met grotere kern dan oppervlakkige cellen die in hoopjes liggen 

(crowding) met omgeplooide celranden (curling, folding) 

o Aantal leukocyten stijgt 

 Cervix 

o Slijm w minder overvloedig, visceuzer en taaier → minder toegankelijk voor spermatozoa 

en infectieuze agentia 

o Cervicale kanaal en isthmus zijn gesloten 

 Corpus uteri: endometrium 

o Na voorafgaande invloed oestrogenen: P zet proliferatief endometrium om in secretoir 

endometrium → zekere differentiatie naar decidua na implantatiefase (dag 24-25) 

 Verdere decidualisatie treedt op igv conceptie 

o Na dalen vd P-secretie door corpus luteum (geen conceptie) of stoppen van 

farmacologisch progestogeen (zelfs als oestrogeentoediening verder gaat): desquamatie 

vh endometrium met bloeding: menses (progestogeendervingsbloeding) 

 Alleen species met decidualisatie vertonen menses (mens en primaten) 

 Desquamatie gebeurt in stukjes en niet ineens over ganse oppervlak → daarom duren 

menses gemiddeld 4-5 dagen  

o Continue toediening van progestogeen (al of niet in combinatie met oestrogeen (COC)) 

veroorzaakt wisselende graad van endometriumatrofie 

 Myometrium 

o P veroorzaakt tonusverlaging vd spiervezels met minder frequente contracties 

o Bij hysterosalpingografie ziet men id luteale fase meer uitgezet cavum uteri 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

263 | P a g i n a  
 

o Tijdens ZS belet ‘progesteron-block’ contracties tot als daling optreedt in P/oestrogeen-

ratio en/of P-sensitiviteit 

 Borsten: ontwikkeling vd lobuli 

 

Algemene werking 

 P heeft aantal centrale effecten thv hypothalamus 

o Verhoging BT (hyperthermisch effect) met 0,3°-0,5°C 

o Stimulatie ademhalingsfrequentie  

 Daarom hyperventilatie (gevoel van ademnood of ‘luchthonger’) bij zwangeren 

o Stimulatie eetlust → kan leiden tot gewichtstoename 

o Sedatief (hypnotisch) effect → klachten van moeheid en futloosheid bij vele zwangeren 

 P veroorzaakt hypotonie van andere gladde spieren dan myometrium 

o Ih gastro-intestinaal stelsel → klachten van pyrosis, slechte vertering en constipatie bij 

vele zwangeren 

o Ih urinair stelsel → fysiologische hydro-ureteronefrose bij zwangeren  

o Bloedvaten → frequent voorkomen van varices en hemorroïden bij zwangeren  

 

Progesteronetekort door corpusluteuminsufficiëntie (CLI, luteal phase defect) 

 

Luteale insufficiëntie  

 W frequenter id late reproductieve periode en menopauzale transitie 

 Mogelijke symptomen die corpusluteuminsufficiëntie doen vermoeden 

o Wisselende cyclusduur met inbegrip van korte cycli <24 dagen 

o Premenstruele spotting of bloeding = irregular shedding 

 

Vroegtijdige luteolyse 

 Kan theoretisch leiden tot subfertiliteit maar associatie is nooit onomstotelijk aangetoond 

 Meestal kadert CLI in breder beeld van suboptimale follikelmaturatie en oligo-ovulatie (door 

welke oorzaak ook) owv belang LH voor zowel (pre-)ovulatoire cascade als luteale P-secretie 

o Bij CLI en zwangerschapswens kiest men daarom meestal voor klassieke ovulatie-inductie 

 Wisselende graad CLI is regel bij medisch-begeleide bevruchting met ovariële 

hyperstimulatie  

o Exogene GnRH-agonist en suprafysiologische oestrogeenconcentraties leiden tot 

suppressie vd LH-concentratie 

o “Luteal phase support” met vaginaal toegediend P is daarom standaardpraktijk bij 

medisch-begeleide bevruchting zoals IVF 

 Theoretisch kan slechte corpusluteumwerking ook leiden tot (herhaald) 1e-

trimestermiskraam 

o Maar lage P-concentratie die gemeten w id meeste niet-evoluerende zwangerschappen is 

gevolg (lage hCG) eerder dan oorzaak vh miskraam 

o Nut van progestageenadditie ih eerste trimester is daarom nog altijd omstreden 

 

Behandeling met progestagenen 

 

Synthetische progestagenen 

 Vele synthetische progestagenen beschikbaar voor therapie 

 Behalve voor anticonceptie: meestgebruikte 

o Natuurlijk P 

 Beschikbaar in gemicronizeerde vorm voor PO of vaginaal gebruik (Utrogestan®) 

 Nadeel: P heeft vrij korte halfwaardetijd  

o Derivaten van 17α-hydroxy-progesteron 

 Dydrogesteron (6-dehydro-retro-progesteron): PO (Duphaston®) 

 Nomegestrolacetaat: PO (Lutenyl®, Nogest®) 
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Schema’s van progestageentherapie  

 Eenmalige korte toediening id exploratie van olio-amenorroe = progastageen challenge test 

(PCT): dydrogesteron (Duphaston®) 10-20 mg gedurende 5-7 dagen 

o Als na stoppen (meestal na 3-4 d) bloeding optreedt: proliferatief endometrium is in 

secretoir endometrium omgezet → voldoende endogene oestrogenen aanwezig  

o Als geen bloeding optreedt  

 Onvoldoende endogene oestrogenen door hypothalamische-hypofysaire dysfunctie 

 Onvoldoende endogene oestrogenen door ovariaal falen 

 Anatomisch probleem waardoor geen menstrueel bloed gevormd w of kan uitvloeien 

(bv. geen uterus, intra-uteriene adhesies, volledig septum in vagina, hymen 

imperforatus) 

 Zwangerschap 

 Cyclische toediening van progestageen = cyclische luteal phase support 

o Bv. 15e-25e cyclusdag of 12 dagen per maand 

o Toegepast om bij endogene of exogene normo-oestrogenemie regelmatige 

dervingsbloedingen te bekomen bij 

 Anovulatoire condities (bv. PCOS, menopauzale transitie) 

 Oestrogeentherapie na menopauze 

 Medisch-begeleide bevruchting (zie boven) 

 Quasi-continue toediening van progestageen  

o Is regel bij gecombineerde anticonceptie (21-24 per 28 dagen) 

o Stop induceert beperkte dervingsbloeding 

 Continue toediening van progestageen: samen met oestrogeen of in monotherapie 

o W gebruikt voor 

 Anticonceptie  

 Postmenopauzale hormoontherapie 

 Relatieve hypo-oestrogenemie te bereiken (bv. bij endometriose/adenomyose) 

o Bedoeling: amenorroe bereiken  

 Maar onregelmatige beperkte doorbraakbloeding of spotting is frequent 

 Tijdens zwangerschap 

o Bij voorkeur P zelf gebruikt 

o Mogelijke indicaties  

 Na medisch-begeleide bevruchting tot aan luteoplacentaire shift 

 Bij VG van herhaald miskraam (omstreden) 

 Preventie van preterme arbeid bij zwangeren met hoog risico hiervoor (controversieel) 
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H14: Endometriose 

 

Definitie 

 Endometriose = aanwezigheid endometriaal weefsel (klieren en stroma) buiten baarmoeder 

o Vnl id pelvis thv reproductieve organen en peritoneum 

 Kan variëren  

o Aandoening met enkele minimale lesies en overigens intacte pelvische organen 

o Massieve ovariële endometriotische cysten (endometriomata) met  

 Distortie van tubo-ovariële anatomie 

 Uitgebreide adhesies tss reproductieve organen, blaas, rectum en ureter 

 

Pathogenese van endometriose 

 

Retrograde menstruatie, coeloom metaplasie en inductie-theorie 

 Endometriose = oestrogeen-afhankelijke ziekte  

o Komt meestal voor tijdens reproductieve leeftijd  

o Zelden gezien voor menarche of na menopause 

 Ontstaan van endometriose kan verklaard w door 3 hypotheses 

o Transplantatietheorie (Sampson, 1927) 

 Endometriose gevolg vd implantatie van endometriale cellen die tijdens menstruatie 

retrograad vd baarmoeder via eileiders naar peritoneale holte w gebracht 

 Enkel deze hypothese is ruim ondersteund door wetenschappelijk onderzoek 

o Metaplasie-theorie: metaplasie vh peritoneaal coeloom-epitheel tot endometrium  

o Inductietheorie  

 Is eigenlijk extensie vd metaplasie theorie  

 Stelt dat bepaalde (nog niet geïdentificeerde) biochemische factoren in staat zijn om 

ongedifferentieerde peritoneale cellen te laten differentiëren tot endometriaal weefsel 

 

Genetische factoren 

 Risico op endometriose is 7x verhoogd als eerstegraads vrouwelijke verwante (zus, moeder) 

ziekte heeft 

 Endometriose komt voor bij 75% vd homozygote tweelingen wiens tweelingzus endometriose 

heeft 

 Specifieke genetische afwijking nog niet vastgesteld → wsl multifactoriële overerving  

 

Inflammatoire en immunologische factoren 

 Retrograde menstruatie komt veel frequenter voor (80%) dan endometriose (10%) 

o Mogelijk dat vrouwen met endometriose immuundeficiëntie hebben waardoor peritoneale 

endometriale cellen minder gemakkelijk door immuunsysteem zouden w opgeruimd 

 Endometriose en retrograde menstruatie geassocieerd met tekens van subklinische 

pelviperitoneale inflammatie 

o Gestegen concentratie van witte bloedcellen 

o Macrofagen 

o Gestegen activatiestatus van macrofagen 

o Toegenomen productie van inflammatoire cytokines 

 

Voorkomen van endometriose 

 Endometriose komt voor bij ong 10% vd vrouwen id reproductieve leeftijd (16-45 jaar) 

o Maar zz voor menarche of na menopause 

 Afhankelijk van klachten 

o Bij vrouwen met pijn en/of subfertiliteit: prevalentie 20-90% (40-60% volgens hoorcollege) 

o Toch ook bij 5-10% vd asymptomatische vrouwen (zonder pijn of subfertiliteit) die 

tubaligatuur ondergaan (laparoscopische sterilisatie) 

 Algemeen gesteld zijn er 3 vormen van endometrioses 
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o Komen meestal in combinatie voor 

o Gaan vaak gepaard met adhesies 

o Histologische bevestiging (endometriale klieren en stroma) vd laparoscopische indruk w 

sterk aangeraden 

o Vormen 

 Peritoneale endometriose 

 Typische endometrioseletsels: "powder-burn" of "gunshot" lesies op viscerale of 

pariëtale peritoneum (figuur 14-1) 

  
 Donkerbruine letsels die oud bloed bevatten 

 Omringd door variërende graad van fibrose 

 Endometriose kan ook verschijnen ovv subtiele lesies 

 Rood gekleurde letsels 

 Heldere vesikels 

 Witte plaques of geel-bruine peritoneale verkleuring vh peritoneum 

 Subovariële adhesies 

 Oppervlakkige ovariële endometriose (figuur 14-2) 

  
 Kan zowel typische als subtiele letsels bevatten 

 Grotere ovariële endometriotische cysten (endometriomata)  

 Kunnen variëren van enkele centimeters tot 10-tal centimeter doormeter 

 Bevatten vaak dikke visceuse donkerbruine vloeistof (chocolate fluid)  

 Tgv voorafgaande intra- ovariële bloeding  

 Vocht kan ook gevonden w bij hemorrhagisch corpus luteum of bij 

neoplastische cysten  

 DUS cytologische analyse vh cystevocht, biopsie en bij voorkeur volledige 

verwijdering vd ovariële cyste voor APO is belangrijk 

 Diep infiltrerende endometriose = endometriose die tot >5 mm id diepte uitbreidt 

(figuur 14-3) 

   



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

267 | P a g i n a  
 

 Kan voorkomen als partieel geoblitereerde douglas waarbij peritoneum normaal 

aspect heeft en waarbij subperitoneaal harde massa kan gevoeld w (diepe nodulus) 

 Meestal gepaard met uitgebreide ovariële endometriose en adhesies waarbij uterus, 

adnexa en rectum sterk betrokken zijn → kan leiden tot “frozen pelvis” 

 Alles zit vast in kluwen van vergroeiingen! 

 Hoog risico chirurgie want risico op perforaties, bloedingen, … 

 Blaaswand, darmwand, ureterwand, … → krijgt soort ‘maligne’ karakter (maar 

letsels zelf ontaarden niet) 

 Ptn wel licht verhoogde kans op bepaalde kankers (oa Hodgkin) 

 

Diagnose van endometriose 

 

Symptomen 

 

Overzicht 

 Asymptomatisch 

o Lichte inflammatoire vorm van endometriose kan symptoomloos zijn (maar kan ook zéér 

pijnlijk zijn afhankelijk van mate van inflammatie) 

 Pijn  

o Dynsmenorree 

o Diepe dyspareunie 

o Chronische pelvische pijn 

 Subfertiliteit 

 Bij meer uitgebreide endometriose 

o Darmklachten 

 Dyschezie: pijnlijke ontlasting tijdens menstruatie 

 Chronische pijn 

o Blaasklachten 

 Moeite om blaas volledig leeg te maken 

 Dysurie 

o Vermoeidheid 

o Verminderde levenskwaliteit 

 

Pijn 

 Staat NIET in verhouding tot uitgebreidheid van endometrioses 

 Kan verklaard w door  

o Lokale peritoneale inflammatie 

o Diepe infiltratie met weefselbeschadiging 

o Adhesievorming 

o Fibrose 

o Bezenuwing van endometrioseletsels  

o … 

 Dysmenorree 

o Start vaak 1-2 dagen voor menses 

o Blijft aanwezig tijdens menses 

o Primair vs secundair 

 Secondaire dysmenorree na jaren pijnvrije menstruatie is altijd suggestief voor 

endometriose! 

 Primaire dysmenorree kan evenwel ook een uiting zijn van endometriose 

 Diepe dyspareunie 

o Bij endometriose thv  

 Douglas 

 Sacro-uteriene banden  

 Rectovaginaal septum 

o Soms ook tgv endometriosegebonden vergroeiingen in pelvis 
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o Pijn bij diepe dyspareunie kan gewoonlijk goed geobjectiveerd w tijdens bimanueel KO: 

bij voorkeur tijdens menses of tijdens vroeg-folliculaire fase 

 Bij chronische pijn is distributie zeer variabel: meestal bilateraal 

 Permenstruele pijn bij defecatie, mictie  

o Kan voorkomen indien rectum of blaas betrokken zijn bij endometrioseproces 

 

Subfertiliteit 

 Ernstige of matige endometriose (endometriosecysten thv ovarium, talrijke adhesies) 

o Ovaria en eileiders zijn betrokken  

o Subfertiliteit kan w verklaard door endometriomata en adhesies die ovulatie, ovum pick-

up door tubaire fimbriae en tuboovariële motiliteit blokkeren 

 Minimale of milde endometrioses (peritoneale letsels zonder endometriale cysten of 

uitgebreide adhesies)  

o Associatie tss endometriose en subfertiliteit is minder sterk maar wel aanwezig 

o Associatie kan verklaard w door  

 Lokale pelviperitoneale inflammatie  

 Endocrinologische afwijkingen (anovulatie, stoornissen in folliculair ontwikkeling, 

luteale insufficientie, Luteinized Unruptured Follicle Syndrome, …) 

o Kans op spontaan of herhaald miskraam is niet toegenomen 

 

Extrapelvische endometriose = zeldzaam! 

 Vaak asymptomatisch 

 Moet vermoed w bij  

o Aanwezigheid van cyclische permenstruele pijn  

o Aanwezigheid van cyclische permenstruele massa buiten pelvis 

 Meestal thv darm, ureter, longen of navel 

 

Klinisch onderzoek 

 MAAR normaal klinisch onderzoek sluit aanwezigheid van significante pelvische endometriose 

NIET uit! 

 Inspectie 

o Vulva (episiotomie-litteken) 

o Vagina 

o Cervix 

 Bimanueel pelvisch onderzoek (PPV = palpatio per vaginam)  

o Pijnlijke onregelmatigheden/knobbeltjes thv sacro-uteriene banden (SUB) 

o Zwelling rectovaginaal septum 

o Unilaterale cystische ovariële vergroting (endometrioma of ovariële endometriosecyste) 

o Uterus retroversio fixata (tgv vergroeiingen) 

 Diagnose van diep infiltrerende endometriose (van sacrouteriene banden naar rectovaginaal 

septum) w best gesteld tijdens of net na menstruatie 

 

Technisch onderzoek 

 Gynaecologische echografie = altijd aangewezen bij vermoeden van endometriose 

o Ovariële endometrioscysten kunnen echografisch w vastgesteld 

 Maar DD met persisterende corpus luteumcyste is soms moeilijk 

o Diep infiltrerende endometriose kan echografisch als nodulus vastgesteld w thv 

rectovaginaal septum 

o Bij echografische diagnose van adenomyose: sterk verhoogde kans op endometriose (ook 

als dat niet echografisch zichtbaar is) 

o MAAR normaal echografisch onderzoek sluit endometriose niet uit 

 Zuiver peritoneale endometriose met of zonder beperkte adhesies: niet zichtbaar 

 Diep infiltrerende endometriose thv sigmoied of ureter valt buiten bereik vd vaginale 

echografie → best aanvullend beeldvormend onderzoek verricht 

 RX Colon contrast lavement (colon)  
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 Intraveneuze pyelografie (ureter en nier) 

 Aanvullend beeldvormend onderzoek is ook belangrijk voor preoperatieve voorbereiding 

(darmvoorbereiding via precolon, eventueel ureterstents bij ureterafsluiting, ...) 

 Uiteindelijke status internus kan enkel laparoscopisch volledig en grondig w geïnspecteerd 

 Geen serumtest voor endometriose 

o Voorlopig geen bloedtest beschikbaar om diagnose van endometriose te stellen 

o Serumconcentratie van CA125 (oppervlakte-antigeen afkomstig van coeloom epitheel): 

vaak gestegen bij ptn met uitgebreide endometriose maar ook bij ptn met andere 

gynaecologische en niet-gynaecologische aandoeningen 

 Laparoscopie = definitieve diagnose! (figuur 14-4) 

 
o Diagnostische videolaparoscopie voor gynaecologische subfertiliteit: systematisch pelvis 

en abdominale caviteit onderzoeken op aanwezigheid endometrioses!! 

o Via visuele inspectie en palpatie van blaas, uterus, recto-sigmoïd, ovaria en fossa ovarica, 

breed ligament, sacro-uteriene banden, … 

 

Classificatie volgens revised American Fertility Society (1997) = huidig systeem 

 Gebaseerd op  

o Visuele voorkomen, grootte en diepte van peritoneale en ovariële implanting 

o Aanwezigheid, uitgebreidheid en type van adhesies thv adnexen en Douglas 

 Er w 4 klassen van endometriose onderscheiden 

o Minimaal 

o Mild 

o Matig  

o Ernstig 

 

Spontane evolutie 

 Endometriose = progressieve aandoening (!!!) in 50-60% vd ptn binnen 6-12 maand nadat 

diagnose is gesteld 

 Recurrente aandoening 

 Verdwijnt NIET na zwangerschap 

 

Behandeling van endometriose 

 

Inleiding 

 Momenteel geen duidelijke preventiemogelijkheid voor endometriose 

 Ongeacht klinisch beeld (asymptomatisch, pijn, subfertiliteit) kan endometriosebehandeling 

w gerechtvaardigd omdat  

o Endometriose bij meerderheid vd ptn progressieve aandoening is 

o Momenteel niet mogelijk om te onderscheiden welke ptn meer progressieve, agressieve 

vorm van endometriose zullen ontwikkelen 

 Verwijdering van endometrioselesies via chirurgische of medische behandeling geeft meestal 

enkel tijdelijk oplossing omdat endometriose vaak recidiveert! 

o Daarom moet behandeling van ptn met endometriose gericht zijn op 

 Verwijderen vd endometrioselesies 

 Behandeling symptomen (pijn en subfertiliteit) die geassocieerd zijn met aandoening 

en die niet altijd volledig w weggenomen na medische of chirurgische behandeling 
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Chirurgische behandeling 

 

Pre-operatieve voorbereiding 

 RX-colon contrast en IVP: bij vermoeden diepe endometriose → impact vd endometriose op 

darm en ureter nagaan 

 LHRH-agonisten 

o Afhankelijk vd uitgebreidheid van deze diepe endometriose  

o Pre-operatief gedurende 3 maand  

o Om vascularisatie en grootte vd endometriosehaarden te verminderen 

 Restenarm diet 

 Pre-colon behandeling: dag voor ingreep 

o Belangrijk dat darmen proper zijn omdat vaak moet gewerkt w id buurt vh rectum → 

belangrijk dat evt kleine openingen ih recto-sigmoid direct kunnen w herkend en gehecht 

o Chirurgische excisie van diepe endometriose is niet eenvoudig → gebeurt best in centrum 

waar veel ervaring bestaat met deze techniek 

 

Principes 

 Doel endometriosechirurgie = zoveel mogelijk herstellen vd reproductieve functie 

 Via laparoscopische weg met in vgl met laparotomische ingrepen verminderde  

o Kost 

o Morbiditeit 

o Postoperatieve adhesies  

 Bedoeling endometriosechirurgie: verwijderen alle endometrioseletsels en adhesies via uni- 

of bipolaire coagulatie of laser 

o Grotere ovariële endometriomata van >3cm w best geaspireerd en geïnciseerd → gevolgd 

door verwijdering vd cystewand 

 Bij verwijderen vd cystewand: cruciaal om zo weinig mogelijk normaal ovarieel weefsel 

te verwijderen → fertiliteit en ovariële productie van steroïden maximaal sparen!! 

o Oophorectomie of totale hysterectomie 

 Alleen aangewezen bij extreme situaties na informed consent  

 Kan zowel via laparoscopie als via laparotomie w uitgevoerd 

 Postoperatieve hormoonsubstitutie na bilaterale oophorectomie = noodzakelijk 

 Best gestart drietal maand na chirurgie  

 Om risico op hernieuwde groei van residuele endometriose te beperken 

 

Effect 

 Effect van chirurgische behandeling bij ptn met endometriose en pijn  

o W beïnvloed door talrijke psychologische variabelen 

o Er is ook enorm placebo-effect 

 Diagnostische laparoscopie zonder eliminatie van endometriose kan resulteren in 

pijnvermindering bij 50% vd ptn 

o Chirurgische behandeling kan resulteren in pijnvermindering bij  

 80% vd vrouwen met ernstige endometriose  

 74% vd vrouwen met milde tot matige endometriose 

o Nuteffect van laparoscopische behandeling bij vrouwen met minimale endometriose en 

pijn is controversieel maar in deze groep kan chirurgische behandeling wellicht progressie 

vd aandoening beperken 

 Subfertiliteit 

o Als endometriose met grote endometriale cysten en vergroeiingen: reconstructieve 

chirurgie streeft zo goed mogelijk herstel vd normale pelvische anatomie na 

o Succes van chirurgie op vlak van herstel vd fertiliteit is afhankelijk vd uitgebreidheid van 

endometriose 

o Zwangerschapskans binnen jaar na chirurgische behandeling bij ptn met  

 Matige endometriose: 60%  

 Ernstige endometriose: 35% 
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o Chirurgische behandeling van infertiele vrouwen met minimale tot milde endometriose 

leidt ook tot hogere kans op zwangerschap 

o Als patiënte 1 jaar na fertiliteitschirurgie niet zwanger is: kansen klein dat zij nog 

spontaan zal zwanger w 

 

Medische behandeling 

 

Algemeen 

 Endometriose = oestrogeenafhankelijke aandoening want oestrogenen bevorderen groei van 

endometriotische lesies  

 Hormonale suppressie is bedoeld om 

o Situatie van amenorree na te streven waardoor geen retrograde menstruatie meer kan 

ontstaan 

o Activiteit vd endometrioseletsels te onderdrukken 

 

Progestagenen = eerste keuze voor medische behandeling van endometrioses! 

 Anti-endometriotisch effect via mechanisme van initiële decidualisatie van endometriaal 

weefsel gevolgd door atrofie 

 Neveneffecten 

o Nausea 

o Gewichtstoename 

o Vochtretentie 

o Doorbraakbloedingen door hypo-oestrogenemie 

 Kunnen opgevangen w door op korte termijn lage dosis oestrogenen toe te dienen 

(oestradiol of oestradiolvaleraat 2 mg /dag gedurende 7 dagen) 

o  Depressieve klachten kunnen probleem w bij ongeveer 1% 

 

Dagelijkse behandeling van endometriose met orale laaggedoseerde gecombineerde (oestrogenen 

en progestagenen) contraceptiva  

 1 pil dagelijks, continu gedurende 6-12 maanden 

 Aanvankelijk bedoeld om soort "pseudo-zwangerschapstoestand" te induceren via instelling 

van amenorree en via decisualisatie van endometrioselesies 

 Behandeling w als alternatief voor orale progestagenen aanbevolen  

o Bij ptn zonder zwangerschapswens met persisterende klachten na endometriosechirurgie 

o Ter preventie van recidief van endometriose 

 

LHRH-agonisten: binden met LHRH-receptoren thv hypofyse  

 Veroorzaken initiële stimulatie van LH- en FSH-synthese en –secretie 

 Agonisten hebben veel langere t1/2 (3-8 u) dan endogeen LHRH (3,5 min) → continue 

blootstelling LHRH-receptoren aan LHRHagonisten: downregulatie van LHRH-activiteit 

o Resultaat: lage FSH- en LH-concentratie 

o Gevolg: suppressie van ovariële steroïden → gevolgd door medisch geïnduceerde en 

reversibele staat van pseudomenopauze 

 Neveneffecten w bepaald door hypo-oestrogenisme  

o Warmteopwellingen 

o Vaginale droogte 

o Verminderd libido  

o Osteoporose (6-8% botverlies na 6 maanden behandeling) 

 Belangrijk probleem omdat medicatie soms > 6 maand moet toegediend w 

 Daarom voorgesteld bij lange behandeling: "add-back therapie" instellen waarbij  

 LHRH-agonisten w gebruikt in dosis die oestradiolgehalte niet < 30-45 pg/mL 

brengt (meer uitgebreide oestrogeenonderdrukking resulteert in osteoporose)  

 (oestro-)progestagenen w toegediend ter preventie van osteoporose 

 Norethisterone  

 Of combinatie geconjugeerde oestrogenen met medroxyprogesterone acetate  
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Levonorgestrel houdend IUD 

 Leidt tot amenorree of hypomonorree → goede behandeling voor endometriosegebonden pijn 

 Omdat IUD in principe 5 jaar werkzaam en vrij duur is: enkel aangewezen bij vrouwen 

zonder onmiddellijke kinderwens 

o Bv. ikv preventie recidief van endometriose na chirurgie voor uitgebreide endometriose 

 

Efficiëntie van medische behandeling 

 Medische behandeling = efficiënt id behandeling van pijn geassocieerd met endometrioses 

o Algemeen aanvaard dat behandeling 3-6 maand duurt 

o Pijn kan terugkomen binnen 6 maand na stoppen vd medische behandeling omdat 

endometriose onderdrukt w en niet echt verdwijnt 

 Subfertiliteit 

o ZS: onmogelijk of gecontra-indiceerd tijdens medische behandeling van endometrioses 

 

Medisch begeleide bevruchting 

→ Als ptn met endometriose jaar na fertiliteitschirurgie nog niet zijn zwanger geworden: andere 

alternatieven moeten overwogen w 

 Bij ptn met minimale tot milde endometriose  

o Eerst gecontroleerde ovariële hyperstimulatie met intra-uteriene inseminatie  

o Nadien IVF  

 Bij ptn met matige tot ernstige endometriose w onmiddellijk overgegaan tot IVF 

o Want meestal zekere graad van tubaire infertiliteit is 
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H15: Adenomyose 

 

Prevalentie 

 Adenomyose komt vnl voor bij  

o Multipara's  

o Vrouwen > 40 jaar 

 Vaak in associatie met  

o Endometriose 

o Myomen 

o Endometrium hyperplasie 

o Soms adenocarcinoma vh endometrium 

 Adenomyose w ook gevonden in 15-20% vd baarmoeders na hysterectomie 

 Is meestal hormonaal niet-reactief 

 

Anatomopathologie 

 Rechtstreekse uitbreiding van endometriaal weefsel ih myometrium 

 Op focale of gedissemineerde manier 

 

Symptomen en diagnose 

 Zeer moeilijk om te weten of symptomen als dysmenorree of menorragie ontstaan tgv 

adenomyose omdat zekerheidsdiagnose enkel APO kan gesteld w 

 Indicaties voor hysterectomie waarbij uteriene adenomyose w aangetroffen  

o Abnormaal bloedverlies (meno- of metroraggieën)  

o Dysmenorree 

 Via vaginale echografie kan vermoed w dat er adenomyose aanwezig is  

o Echolucente opklaringen in buurt van endometrium 

o Onregelmatige echolucente zones in myometrium 

 

Differentiële diagnose 

 Goedaardige uteriene pathologie  

o Myoma 

o Poliep 

 Kwaardaardige uteriene pathologie 

o Carcinoma 

o Sarcoma 

 

Behandeling 

 Verder onderzoek of afwachtende houding 

o Omdat verband tss symptomen en adenomyose niet duidelijk is: altijd nuttig om 

echografisch en evt endoscopisch na te gaan of er andere pathologie aanwezig is  

 Endometriose 

 Andere uteriene pathologie 

 Medische behandeling 

o Kan overwogen w bij vermoeden van adenomyose 

o Zeker indien pt nog kinderwens heft 

o Indentiek als deze voor endometriose 

 Hysterectomie 

o Enkel bij ptn met voltooide kinderwens  

o Als men op grond van symptomatologie en echografie vrij zeker is dat het gaat om 

adenomyose 
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H16: Onderzoek en behandeling van verminderde vruchtbaarheid 

 

Inleiding 

 Voortplanting w door meeste mensen beschouwd als fundamenteel menselijk recht maar is 

eigenlijk diep-menselijk verlangen naar kind 

 Vruchtbaarheidsstoornissen kaderen in groter geheel van reproductieve geneeskunde: 

verminderde vruchtbaarheid is 

o Vorm van verminderde reproductieve gezondheid 

o Vaak veroorzaakt door medische problemen 

o Altijd beïnvloed door psychologische, sociale en emotionele factoren 

 

Omschrijving en definities 

 

WHO: infertiliteit w gedefinieerd als ziekte vh voortplantingssysteem 

 “Het uitblijven van klinische zwangerschap na ≥ 12 mnd regelmatige onbeschermde coïtus” 

o Volgens hoorcollege ook nog 

 Regelmatige menstruele cyclus 

 Igv ≥ 65 jaar: 6 mnd ipv 12 mnd 

 Vroeger onderzoek in specifieke gevallen 

 Als kinderwens niet binnen 1 jaar vervuld is: verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit) of 

volledige onvruchtbaarheid (infertiliteit/steriliteit)  

o Naargelang oorzaak die na diagnostisch onderzoek ah licht komt 

o Id meerderheid vd gevallen: verminderde vruchtbaarheid 

 

Verminderde vruchtbaarheid of subfertiliteit  

 Komt voor als na periode van 1 jaar kinderwens met regelmatige coïtus nog geen spontane 

zwangerschap is voorgekomen 

 Primaire subfertiliteit 

o Bij vrouw: nog geen enkele maal zwanger geweest (G0) 

o Bij de man: nog nooit ZS tot stand gebracht 

 Secundaire subfertiliteit 

o Bij vrouw: onvervulde kinderwens na voorgaande klinisch aantoonbare zwangerschap 

(miskraam, ectopische zwangerschap of levend geboorte) 

 Telt niet van gewoon 1 positieve zwangerschapstest gehad te hebben 

 3 mogelijkheden die wel tellen 

 Bewezen ZS op echo: intra-uteriene of extra-uteriene vruchtzak 

 Bewezen ZS door miskraam en histopathologisch bewijs (D&C) 

 Overtuigende klinische geschiedenis van miskraam voor echo of D&C 

o Bij man: al ooit zwangerschap tot stand gebracht 

 

Infertiliteit 

 Kan soms medisch w verholpen  

o Spontane ZS na reanostomose eileiders of vasovasostomie bij de man 

o ZS na medisch begeleide bevruchting (bv. testisbiopsie met invriezen van zaadcellen 

gevolgd door intracytoplasmatische injectie van zaadcel in eicel en embryotransfer) 

 Andere gevallen (premature menopauze, azoöspermie zonder levende zaadcellen id testis): 

voortplanting enkel mogelijk mits gebruik van gameten van anonieme donoren 

o Donorinseminatie 

o Eiceldonatie 

o Embryodonatie 

 

Fecundabiliteit en cumulatieve kans op ZS = belangrijke begrippen ih fertiliteitsonderzoek!! 

 Fecundabiliteit = maandelijkse kans op zwangerschap (monthly fecundity rate) 

o Ongeveer 25-30% gedurende eerste maanden van kinderwens 
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o Daalt omgekeerd evenredig met tijd die nodig is voor conceptie (dus daalt des te langer 

je wacht!) (figuur 16-1) 

 
 Na enkele maanden al gedaald tot maximum 20% 

 Na 1 jaar nog maximum 10%/maand en na 2 jaar gedaald tot maximum 5% 

o Daalt ook met toenemende leeftijd vd vrouw: gedurende eerste jaar kinderwens: 

gemiddelde fecundabiliteit  

 20% bij koppels waarvan vrouw 25 jaar is 

 10% bij koppels waarvan vrouw 35 jaar is 

 Cumulatieve kans op ZS = kans op zwangerschap na x maanden of x jaren kinderwens 

o Is gebaseerd op fecundabiliteit 

 Igv maandelijkse fecundabiliteit 20%: berekening dat cumulatieve zwangerschapskans 

na 1 jaar 93% bedraagt (life table analysis) 

 Id realiteit: cumulatieve kans op ZS bij koppels met regelmatige coïtus ongeveer  

 70% binnen 6 mnd 

 85% binnen 1 jaar 

 93% binnen 2 jaar 

 Kan verklaard w door observatie dat fecundabiliteit maandelijks niet constant 20% 

bedraagt maar gedurende eerste 12 maand stilaan daalt 

o Koppel met 2-3 jaar “Unexplained Infertility” (volledig negatieve infertiliteitsinvestigatie)  

 Fecundabiliteit gemiddeld nog 3% per maand  

 Gemiddelde cumulatieve zwangerschapskans van ongeveer 30% na 1 jaar 

o Leeftijd vd vrouw en duur vd subfertiliteit erg belangrijk 

 Igv subfertiliteit sinds 2 jaar en vrouw is 30 jaar: cumulatieve kans op zwangerschap 

met levendgeboorte 36% 

 Igv subfertiliteit sinds 3 jaar en vrouw 34 jaar oud: cumulatieve kans op zwangerschap 

met levendgeboorte slechts 14%  

 ! Begrippen als fecundabiliteit en cumulatieve kans op zwangerschap zijn erg belangrijk om 

o Spontane zwangerschapskans van koppel te beschrijven  

o Met koppel te overleggen welke meerwaarde medische behandeling kan hebben 

 

Factoren van normale fertiliteit 

 

Leeftijd 

 Kans op zwangerschap daalt en kans op spontaan miskraam stijgt met leeftijd vd vrouw 

o Omdat kwaliteit vd eicellen vermindert (toenemende chromosomale afwijkingen) 

o Begint reeds vanaf leeftijd van 32 jaar 

 W uitgesproken vanaf 35 jaar 

 In bijzondere mate na 40 jaar 

 Algemeen aangeraden dat vrouw haar volledig kinderwens zou gerealiseerd hebben <35 jaar 
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Coïtus 

 

Tijdstip 

 Vroeger aanvaard: eisprong precies 14 dagen voor begin vd volgende menstruatie → fertiele 

periode bij cyclus van 28 dagen begint bij 12e en eindigt bij 16e dag 

 Recent onderzoek 

o Fertiele periode in feite zeer variabel: zelfs bij vrouwen met zeer regelmatige cyclus! 

 >70% in fertiele periode zijn < d10 en > d17 vd cyclus 

 Slechts weinig dagen vd cyclus waarin vrouw niet potentieel fertiel is 

o Obv deze studie werd berekend dat vrouwen met regelmatige cyclus van 28 dagen in feite 

meest vruchtbaar zijn tss dag 8 - dag 15 van cyclus 

o Mogelijk dat kans op ZS verder kan toenemen door rekening te houden met preovulatoire 

veranderingen thv cervixslijm 

 

Timing van conceptie tijdens vruchtbare periode 

 Eisprong vindt plaats ong 14 dagen voor menstruatie  

 Meest vruchtbare periode: van 6-tal dagen voor en tot 2 dagen na verwachte eisprong 

o Bij regelmatige cyclus van 28 dagen: van dag 8 tot dag 16 vd cyclus 

 Vruchtbaarste dag = dag voor eisprong! 

 Igv onregelmatige cyclus: variatie zit in eerste deel vd cyclus!!! 

o Tijdens deze periode is er optimale kans op ZS als er 1x coitus is om 2 dagen 

 Zaadcellen behouden 2 dagen bevruchtend vermogen tijdens verblijf in endocervicale 

crypten terwijl eicel slechts 24 uur bevruchtbaar is 

 Hogere frequentie van coitus is niet aan te raden omdat dan spermakwaliteit kan dalen 

(lager volume, lagere concentratie) 

 Gebruik van bijkomende methoden (monitoring van cervicaal mucus, LH urine testen 

om ovulatie te detecteren) kunnen gebruikt w maar  

 Meerwaarde is op dit moment niet aangetoond 

 Deze methoden kunnen stressverhogend werken 

o Zonder rekening te houden met dag vd cyclus / moment vd eisprong: frequentie van 

coïtus om 2 dagen (2 – 3x per week) geeft ook maximale kans op zwangerschap 

 

Lactatie 

 

Moeders die geen borstvoeding geven 

 Gonadotrope hormonen zijn normaal tss 3 – 5 w postpartum (6 weken) 

 Eerste postpartum-cyclus is ovulatoir in 75% 

 Igv suppressie van lactatie dmv bromocryptine: ovulatie kan al voorkomen in week 2 na 

bevalling 

 

Moeders die borstvoeding geven 

 Kans op zwangerschap 

o Eerste 6 weken: geen kans 

o 6e-12e week: 30% kans op zwangerschap 

o Eerste 9 maanden: 50% kans 

 Vruchtbaarheid is afhankelijk van 

o Frequentie vd borstvoeding (al dan niet gemengd met flesvoeding) 

o Voedingstoestand vd moeder 

 Mechanisme van verminderde fertiliteit tijdens borstvoeding: slechts gedeeltelijk te verklaren 

door anovulatie 
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Prevalentie van infertiliteit 

 

Ontwikkelingslanden  

Vnl probleem van secundaire infertiliteit: vnl door hoge prevalentie genitale infecties zowel bij man 

als bij vrouw 

 

Ontwikkelde landen 

 Prevalentie van subfertiliteit w geschat op 10-15% vd koppels die proberen tot 

zwangerschap te komen 

 Indruk bestaat dat fertiliteitsproblemen toenemen maar is niet duidelijk aangetoond → wel 

aantal belangrijke tendensen die tot deze indruk kunnen bijdragen 

o Leeftijd waarop vrouw haar eerste kind heeft  

 Latere keuze van vaste partner, toenemende scholingsgraad, prioriteit voor carrière of 

werk, toename van tweede relaties na eerste relatie zonder kinderwens 

 2013 in Vlaanderen 50% vd vrouwen die eerste kind kregen >30 jaar en 15% >35 

jaar (meer dan verdrievoudiging ivm 1990) 

 Uitstellen vd eerste zwangerschap tot latere leeftijd → toenemend aantal vrouwen 

kinderwens op moment dat biologische vruchtbaarheid afneemt 

 Daardoor: proportie biologisch subfertiele vrouwen neemt toe 

 Eicellen bij vrouw zitten in ovaria in geblokkeerde situatie: profase van 1e meiotische deling 

op moment eisprong 

 Als eisprong plaatsvindt op 40 j: meer en meer chromosomale afwijkingen in eicellen → 

vertalen zich in chromosomale afwijkingen in embryo’s 

 Baarmoeder kan je volledig hormonaal herprogrammeren (bv. op 70 jaar nog 

pseudomenstruatie) maar eicel niet  

o Mogelijk dat mannelijke vruchtbaarheid daalt 

 Aantal studies tonen dalende spermakwaliteit: niet bevestigd in andere studies 

 Er lijkt wel een tendens tot stijgende incidentie vh aantal testiscarcinomen 

 Verder onderzoek is noodzakelijk: te vroeg om bevolking te alarmeren 

o Epidemiologische toename van overgewicht/obesitas in westen 

 Overgewicht is negatief voor alle aspecten mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid 

 Ook gepaard met verhoogde kans op miskraam en complicaties tijdens ZS en 

postpartum 

o Coïtusfrequentie = erg belangrijke factor in vruchtbaarheid 

 Anamnestisch: vaak moeilijk om precies te weten wat coïtusfrequentie is en of daling 

vd coïtusfrequentie verklaring kan zijn voor subfertiliteit 

 Als coïtusfrequentie daalt door stress, drukke professionele of andere activiteiten, 

vermoeidheid,…: kan dit oorzakelijke factor zijn id subfertiliteit 

o Meer mensen die kanker overleven 

o Toename obesitas 

o Toename SA’s 

o Taboe rond onvruchtbaarheid: in belangrijke mate verdwenen → er w wellicht sneller dan 

vroeger medisch advies gevraagd als het na zekere tijd niet lukt 

 Subfertiliteit is meer bespreekbaar geworden binnen koppel, familie, vriendenkring, 

sociale/professionele omgeving en media 

 Periode waarin kinderwens w nagestreefd: meer gepland en gecontroleerd  

 Planning contraceptie 

 Rekening houden met vruchtbare periode 

 Gebruik commercieel beschikbare urinaire LH-testen die toelaten om LH-piek te 

detecteren 

 … 

o Wetenschappelijke ontwikkelingen vd laatste jaren 

 Laten behandeling toe van vruchtbaarheidsproblemen die tot voor kort 

onbehandelbaar waren  

 Bv. intracytoplasmatische sperma-injectie voor mannelijke infertiliteit, preïmplantatie 

genetisch onderzoek 
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 In 2013 kwam 1/15 (6,6%) van alle in Vlaanderen geregistreerde zwangerschappen 

kunstmatig tot stand 

o Echte cijfer is wsl hoger (7-8%) want  

 Niet alle geslaagde infertiliteitsbehandelingen w gerapporteerd aan arts die 

behandeling uitvoert  

 Zwangerschappen na fertiliteitschirurgie w niet apart geregistreerd 

 

Oorzaken van infertiliteit 

 

Inleiding 

 Waar ligt oorzaak van fertiliteitsproblemen? 

o 1/3 door vrouwelijke problemen 

o 1/3 door mannelijke problemen  

o 1/3 door gecombineerde problemen bij man en vrouw 

 DUS multidisciplinaire aanpak van vruchtbaarheidsproblemen met aandacht voor 

vrouwelijke, mannelijke en psychologische factor essentieel 

 

Oorzaken bij vrouw 

 Leeftijd (32j!) 

 Duur vd kinderwens: hoe langer, hoe lager maandelijkse kans op zwangerschap 

 Ovulatoire dysfunctie: anovulatie (oligo-ovulatie) met amenorree (oligomenorree) 

o Polycystisch Ovarieel Syndroom 

 Is aanwezig indien 2/3 volgende afwijkingen w vastgesteld 

 Oligo- of anovulatie (onregelmatige cycli van 35 dagen of meer) 

 Klinische tekenen van hyperandrogenisme  

 Acne 

 Hirsutisme 

 En/of biochemie: verhoogd vrij testosterone ih bloed 

 Beeld van polycystische ovaria op gynaecologische echografie  

 Anwezigheid minstens 12 follikels met diameter van 2-9 mm in elk ovarium 

 En/of verhoogd ovarieel volume (>10 mL) 

 Vaak met toegenomen hyperechogene centrale stromale component 

 Bij deze ptn komt ook vaak voor 

 Abnormaal uterien bloedverlies (oestrogeen doorbraakbloeding/endometrium 

hyperplasie als gevolg van anovulatie) 

 Obesitas 

 Insulineresistentie (nuchtere glucose/insuline verhouding in plasma <3) met 

verhoogd risico op diabetes mellitus 

 Verhoogd risico voor endometriumcarcinoom en voor cardiovasculaire ziekten 

o Hyperprolactinemie 

 Klinisch beeld 

 Asymptomatisch 

 Cyclusstoornissen: regelmatige cycli met 

 Korte (<10 dagen) of deficiënte (midluteaal progesteron <15 nmol/L), 

onregelmatige cycli met intermittente anovulatie 

 Oligo- of amenorree met anovulatie 

 Evt dysfunctioneel uterien bloedverlies 

 Tekens van oestrogeendeficiëntie 

 Vaginale droogte 

 Dyspareunie 

 Verminderd libido 

 Bilaterale galactorree 

 CZS 

 Hoofdpijn 

 Visusstoornissen (bitemporale hemianopsie) 
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 Soms ander hormonaal deficit (ACTH, GH, LH, FSH, TSH) 

 Diagnose 

 Estradiol, LH, FSH, TSH, prolactine bij screening 

 Indien verhoogd prolactine (> 1.000 mIU/L): 4 x prolactine/uur om verhoging 

door stress uit te sluiten 

 Indien systematisch verhoogd 

 NMR hypofyse (beter dan CT scan, RX sella turcsica niet meer adequaat) 

 IGF-1 

 Ionogram 

 Cortisol nuchter 

 Hyperprolactinemie gaat vaak gepaard met 

 Verlaagd estradiolgehalte (osteoporose-risico)  

 Verminderd SHBG 

 Galactorree bilateraal bij klinisch onderzoek 

 NMR micro- of macro-adenoom hypofyse 

o Hypothalame amenorree 

 Klinisch beeld: amenorree of oligomenorree 

 Vaak ikv 

 Stress 

 Gedaald gewicht (BMI < 20) of anorexia nervosa 

 Overmatige fysieke activiteit 

 Diagnose 

 Normaal of laag (<5 IU/L) FSH en LH 

 Normaal prolactine 

 Normale NMR hersenen 

 Laag estradiol (< 50 pg /mL) 

 Geen progestageen dervingsbloeding 

 Tubaire pathologie 

o Adnexiële adhesies 

o Afgesloten eileiders met of zonder hydrosalpinx 

o Open eileiders die functioneel gestoord zijn door externe of interne adhesies 

o Oorzaken 

 Ernstige endometriose 

 Sequellen van acute/chronische PID (vaak veroorzaakt door Chlamydia infectie) 

 Tubachirurgie (sterilisatie, salpingotomie voor ectopische zwangerschap)  

 Postoperatieve vergroeiingen (bv. gesprongen appendix, ingreep in klein bekken, …) 

 Endometriose  

 Cervicale infertiliteit  

o Zeldzaam 

o Vnl veroorzaakt door afwijkingen waarbij functie vd endocervix aangetast is 

 Voorbeelden 

 Congenitale afwijkingen 

 Postoperatieve gevolgen na endocervicale coagulatie 

 Conisatie 

 Endocervicale klieren produceren mucus: verantwoordelijk voor pre-ovulatoire 

mucorree → bieden reservoir waar zaadcellen 1-2 dagen kunnen overleven 

 Stoornissen vd uteriene implantatie (implantatie vh embryo in endometrium) 

o Infecties (chronische of subacute focale endometritis) 

o Postinfectieuze of postoperatieve inflammatie  

 Ashermann syndroom: partiele of volledige occlusie vd baarmoeder door 

adhesievorming na intrauteriene infectie na miskraam, PID,… 

o Congenitale afwijkingen (DES-syndroom met T-vormige of buisvormige uteriene caviteit) 

o Verworven afwijkingen (myomen met submuceuze uitbreiding, endometriale poliepen) 

o Dun endometrium (congenitaal, na destructie endometrium bij curettage, 

hysteroscopische ingrepen, …) 
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 Psychische stress, sexuele dysfunctie 

 Unexplained infertility: 10- 20% 

 

Oorzaken bij man 

 Ong 40% vd mannelijke infertiliteit is ongekend → ‘idiopathische oligo-astenoteratospermie’ 

o Mogelijks veroorzaakt door milieufactoren 

 Aanwezigheid van varicocoele = mogelijke oorzaak van subfertiliteit 

o Aangetroffen bij 40% vd infertiele populatie en bij ong 15% vd fertiele populatie mannen 

o Behandeling varicocoele via sclerosering vd v. spermatica (ambulante behandeling) kan 

spermakwaliteit verbeteren → hogere kans op zwangerschap 

 Leeftijd 

o Mannelijke fertiliteit daalt minder duidelijk met leeftijd dan vrouwelijke fertiliteit 

o Als man >40 jaar op moment vd conceptie: kans op congenitale afwijkingen wel 20% 

verhoogd (basisrisico: 2-3% kans op congenitale afwijkingen bij geboorte)!! 

o Invloed mannelijke leeftijd op fertiliteit 

 Reproductieve hormonen: FSH neem toe, testosterone neemt af 

 Minder seksuele functie 

 Minder Leydig en Sertoli cellen in testis 

 Spermakwaliteit neemt af 

 Afname fertiliteit vanaf 40 (45) jaar 

 Toename miskraam vanaf leeftijd 40-50 jaar ongeveer 

 Zekere oorzaken van mannelijke infertiliteit bevatten 

o Obstructie (6-10%) 

 Congenitale bilaterale afwezigheid vd ductus deferens (75% eveneens drager vh 

mucovisidosegen) 

 Obstructie vd ductus ejaculatorius 

o Gefaalde spermatogenese (10-30%) door 

 Cryptorchidie 

 Trauma 

 Torsie/infectie 

 Voorgaande radiotherapie of chemotherapie 

 Genetische afwijkingen 

o Hormonale problemen of sexuele dysfunctie (5%) 

 

Fertiliteitsdiagnostiek 

 

Taak vd arts 

 Id eerste plaats: goede diagnose met opsporen factoren die fertiliteit verminderen 

o Diagnostische fase moet best parallel gebeuren bij man en vrouw 

o Rekening houden met psychosociale factoren (fertiliteitscounseling) 

 Nuttige informatie verstrekken aan echtpaar over maandelijkse kans op zwangerschap 

(fecundabiliteit) en cumulatieve kans op zwangerschap na 1 jaar en 2 jaar 

 Ook emotionele steun verlenen aan koppel met fertiliteitsproblemen → informatie geven over 

verband tussen stress en infertiliteit 

 Adviseren welke behandeling (afwachtende houding, hormonale behandeling, chirurgisch, 

medisch begeleide voortplanting) wenselijk is  

o Rekening houdend met 

 Kans op normale zwangerschap 

 Succes en nevenwerkingen vd voorgestelde behandeling 

 Wensen vh echtpaar 

o Arts moet ook deskundig advies geven als behandeling best gestopt w 

 Belangrijk om aandacht te hebben voor QoL vh koppel: ook als uiteindelijk na diagnose 

en behandeling geen zwangerschap tot stand komt 

o Men moet beseffen dat ptn met verminderde fertiliteit vaak spontaan zwanger worden 

 Ong 50% w nog spontaan zwanger na 1 jaar van primaire subfertiliteit 

 Ong 40% w zwanger na stoppen van fertiliteitsbehandeling 
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 Ong 35% van subfertiele echtparen w zwanger zonder enige behandeling 

o Meestal vindt men geen absolute oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid maar wel 

combinatie van vruchtbaarheidsverminderende factoren bij zowel man als bij vrouw 

o Leeftijd vd vrouw en duur vd kinderwens zijn belangrijkste prognostische factoren 

 

Vrouw 

 

Anamnese 

 Leeftijd en duur kinderwens 

 Beroep: toxische stoffen, stress, … 

 Familiale anamnese: subfertiliteit, aangeboren afwijkingen, endometriose, PCO, 

ovariumkanker 

 Cyclusanamnese 

o Hoe onregelmatiger, hoe lager kans op ovulatie 

o Kennis vruchtbare periode 

o Dysmenorree en diepe dyspareunie kunnen teken zijn van endometriose 

 Coïtusanamnese, seksuologische anamnese 

 Fertiliteitsanamnese en verloskundige voorgeschiedenis 

o Anticonceptie 

o Binnen hoeveel tijd is zwangerschap ontstaan 

o Niveau diagnose van zwangerschap (achterstel, positieve zwangerschapstest op urine of bloed, 

positieve echo met aanwezigheid vruchtzak, echografische aanwezigheid van embryonale 

hartactiviteit, doorgaande zwangerschap met/zonder complicaties, bevalling, geboortegewicht, 

neonatale en postpartale toestand) 

 Ernstige ziektes: PID, chronische medische problemen, aangeboren afwijkingen, … 

 Operaties: alle buikoperaties, vnl relevant igv invloed op pelvis (bv. appendectomie met 

ruptuur, gynaecologische operaties, darmchirurgie, urologische ingrepen,…) 

 Medicaties, allergieën 

 Lifestyle 

o Roken, alcohol, drugs, koffie, eetgedrag,…  

o Roken heeft slechte invloed op zowel eicelkwaliteit als zaadcelkwaliteit en oa daarom 

moet rookstop altijd w aanbevolen 

 

Klinisch onderzoek 

 Gewicht, lengte, BMI 

o Te hoge of te lage BMI zijn geassocieerd met verminderde vruchtbaarheid 

 Beharingspatroon: detectie hirsutisme 

 Borstonderzoek 

o Deel van algemeen gynaecologisch onderzoek 

o Ook specifiek nagaan van galactorree 

 Abdominaal onderzoek: grote fibromen, grote ovariële cysten, zwangerschap, niet- 

gynaecologische afwijkingen, … 

 In speculo 

o PAP-uitstrijkje 

o Diagnose vaginale of cervicale infectie 

o Congenitale afwijkingen (DES, septum, …) 

 Bimanueel gynaecologisch onderzoek 
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Ovulatoire functie 

 Basale Temperatuurscurve (BTC) (figuur 16-2) 

 
o Rationale: thermogene effect van P w weerspiegeld in temperatuurstijging op BTC 

 Temperatuurstijging (minstens 0,3°C) treedt ongeveer op omstreeks moment vd 

ovulatie met nauwkeurigheid van ongeveer 3 dagen 

o Methode  

 Dagelijks op zelfde tijdstip (voor uit bed te stappen): thermometer in mond 

 Bij voorkeur na ongeveer 7 uur slaap 

 Gebruikmakend van klassieke of digitale thermometer 

 Best te volgen gedurende maximum van 3 cycli 

 Tijdens luteale fase stijgt temperatuur gewoonlijk met 0,2-0,5°C gedurende periode 

van 11 tot 16 dagen 

o Nut 

 Diagnose van korte luteale fase (normaal tussen 11 en 16 dagen) 

 Vaststellen van ovulatie 

o Methode is goedkoop en kan informatie geven over verschillende cycli! 

o Beperkingen 

 Sommige ovulatoire vrouwen hebben monofasische curves 

 Stress tgv fixatie vd patiënt op basale temperatuurcurve 

 BTC stijging tijdens ovulatie is onbetrouwbaar als methode voor timing van 

betrekkingen 

 Interobserver variability 

 Progesteronebepaling in bloed tijdens midluteale fase 

o P-bepaling ih bloed met waarden van >6 ng/ml id midluteale fase (ong 7 dagen voor 

volgende maandstonden) is bewijs van eisprong 

o Histologisch onderzoek van endometriumbiopsie op zelfde moment toont endometrium in 

secretoire fase = bewijs van ovulatie  

 MAAR endometriumbiopsie is NIET aangewezen als ovulatietest omdat het semi- 

invasief onderzoek is!  

 Kan wel nuttig zijn als test voor uteriene implantatiefunctie (zie hieronder) 

 Basaal Hormonaal bilan op dag 2-5 vd cyclus 

o Secretie van reproductieve hormonen is zeer afhankelijk vh tijdstip vd cyclus 

 FSH- of LH-waarde van 15 IU/L kan afhankelijk vh tijdstip vd bloedname wijzen op  

 Eisprong 

 Premature menopauze 

 Klassiek: basaal hormonaal bilan bepaald tijdens vroegfolliculaire fase met meting van 

 FSH (2-10 IU/L) 

 LH (2-10 IU/L)  

 Estradiol (30-70 pg/mL) 

 AMH 

 Prolactine 

 TSH 

o Basaal FSH stijgt met leeftijd → geeft “ovariële leeftijd/ovariële reserve” aan 

 Verminderde ovariële reserve w gekenmerkt door FSH van >10-15 IU/L 
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 Vrouwen met basale FSH waarden van >1-20 IU/L hebben sterk verminderde 

zwangerschapskans: zowel spontaan als na medische behandeling 

o Nu kan ook AMH (Anti Müllerian Hormone) bepaald w: ovariële reserve nagaan 

 Kan op eender welk moment vd cyclus (dus niet enkel vroegfolliculair) w afgenomen 

 Positief gecorreleerd met ovariële reserve 

 Lage AMH waarden (<0,5 ng/ml) zijn suggestief voor verminderde ovariële reserve  

 Hoge AMH waarden (>4 ng/ml) zijn suggestief voor verhoogde ovariële reserve: id 

context van behandeling met medisch begeleide bevruchting 

 MAAR nut van AMH in voorspelling van spontane ZS-kans is nog niet duidelijk 

o Eenmalige hyperprolactinemie is meestal gevolg van stress → altijd controleren met 

bloedname waarbij prolactine 4 x per uur w bepaald!! 

o Bij oligo- of amenorree (en/of hirsutisme) w ook volgende hormonen nuchter bepaald 

 Testosterone 

 Vrije testosterone 

 SHBG 

 17-α-hydroxy- progesterone 

 DHEA-sulfaat 

 Androsteendion 

 Insuline  

 Glucose 

o Igv obesitas 

 Metabole parameters 

 Cortisolurie: om Cushing syndroom uit te sluiten 

o Igv galactorree en/of amenorree: steeds schildklierfunctie en prolactinebepaling  

o Basaal hormonaal bilan w vaak in 1 bloedname gecombineerd met algemeen 

laboratoriumonderzoek dat volgende elementen bevat 

 Preconceptioneel onderzoek 

 Bloedgroep 

 Rubella 

 Toxoplasma 

 Specifiek serologisch onderzoek 

 Chlamydia 

 HIV 

 HBV, HCV 

 CMV 

 

Transportfunctie 

 Kan w nagekeken via laparoscopie met methyleenblauw test of via hysterosalpingografie 

 Laparoscopie met methyleenblauwtest 

o Laparoscopie = invasief onderzoek dat onder algemene verdoving w uitgevoerd 

 W meestal als laatste onderzoek uitgevoerd als infertiliteitsprobleem >1 jaar bestaat 

 Dan meestal uitgevoerd samen met hysteroscopie ikv van 1-dags hospitalisatie 

o Laparoscopie laat toe volledige informatie te verkrijgen over pelvische caviteit 

 Aanwezigheid van endometriose 

 Vergroeiingen 

 Mobiliteit vd ovaria 

 Fibromen 

o Op zelfde moment kan optimale reconstructie vd reproductieve organen plaatsvinden via 

resectie endometriose, adhesiolyse, myomectomie, …  

 Chirurgisch voordeel is erg belangrijk tov minder invasieve technieken als 

hysterosalpingografie, hysterosonografie of transvaginale hydrolaparoscopie 

o Ook oplossing met methyleenblauw transcervicaal ingespoten → via laparoscoop 

nagekeken of contraststof via eileiders id buikholte loopt (Methyleenblauw test) 

o Nadelen 

 Algemene narcose en 1 week postoperatief herstel 
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 Beperkte risico’s bij laparoscopie: perforaties van darm of bloedvat (<1%) 

o Indicaties: in principe alle vrouwen met ongeveer 1,5-2 jaar subfertiliteit → zeker igv 

 Geen andere duidelijke oorzaak  

 Leeftijd ong 30 jaar want bij deze group in ong 50% endometriose vastgesteld 

 Hysterosalpingografie of hysterosalpingo-sonografie 

o Hysterosalpingografie = radiologisch onderzoek waarbij contraststof rechtstreeks in 

baarmoeder w ingebracht → dan op vss tijdstippen radiologische foto's vd 

baarmoedercaviteit en eileiders (figuur 16-3) 

  
o Hysterosalpingo-sonografie = echografisch onderzoek waarbij contraststof rechtstreeks in 

baarmoeder w ingebracht → beeldvorming volledig echografisch (figuur 16-4) 

  
 Techniek is evenwaardig aan hysterosalpingografie 

 Voordelen  

 Afwezigheid van blootstelling aan RX stralen 

 Minder pijn voor patiënt 

o Bij beide technieken is er initieel vulling vd baarmoederholte 

 Gewoonlijk ziet men na enkele minuten (als eileiders doorgankelijk zijn) dat er 

peritonealisatie optreedt vd contrastvloeistof 

 Voorbereiding 

 Pijnstiller laten nemen ong 30 min voor onderzoek 

 Want tijdens inspuiten contraststof kan er wat pijngevoel optreden in onderbuik 

 Altijd cytologisch onderzoek vd cervix op voorhand: om cervicitis uit te sluiten 

 Igv cervicitis w patiënte eerst behandeld met AB → onderzoek uitgesteld 

 Als alternatief w aan elke patiënt eenmalige dosis azythromycine gegeven 

o Voordelen 

 Geen algemene narcose 

 Basisinfo over vorm uterus caviteit en doorgankelijkheid eileiders 

o Nadelen 

 In zekere mate pijnlijk zelfs al w analgetica 1 uur voordien gebruikt 

 Beperkte info over pelvis 

 Aanwezigheid van open eileiders tijdens deze 2 onderzoeken sluit tuba dysfunctie 

met significante externe of interne tubavergroeiingen niet uit 

 Endometriose w niet gedetecteerd 

 Geen therapeutische opties 

 Indien afwijkend onderzoek: toch nog hysteroscopie en/of laparoscopie nodig voor 

aanvullende diagnostiek en evt behandeling van uteriene caviteit, eileiders en pelvis 
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o Indicatie: meestal bij ptn < 30 jaar met beperkte duur van subfertiliteit (max 1,5 jaar) en 

ovulatiestoornissen 

 Ter voorbereiding van behandeling met ovulatie inductie 

 In alle andere gevallen lijkt endoscopische exploratie betere optie 

 

Implantatiefunctie 

 Hysterosalpingografie/hysterosonografie: visualisatie baarmoederholte voor opsporen van  

o Intra-uteriene vergroeiingen (Ashermann syndroom) 

o Myomen (submucosaal of gesteeld) 

o Congenitale afwijkingen 

o … 

 Endometriumbiopsie (figuur 16-5) 

 
o Subacute focale endometritis komt voor in ong 8% vd subfertiele populatie → zou 

embryo-implantatie negatief kunnen beïnvloeden 

o Ander nut endometriumbiopsie  

 Igv in secretoire fase: histologisch nagaan w of endometrium normale voorbereiding 

toont voor implantatie van embryo (histologische datering vh endometrium op basis 

van mitosen, vascularisatie, oedeem, …) 

 Diagnose endometritis 

 Diagnose luteale fase defect  

 Hysteroscopie = rechtstreeks visueel onderzoek vd intrauteriene caviteit (figuur 16-6) 

 
o Procedure 

 Ofwel volledig ambulant zonder algemene narcose (diagnostische hysteroscopie met 

geen of beperkte therapeutische mogelijkhede) 

 Ofwel gecombineerd als diagnostische en/of operatieve hysteroscopie met laparoscopie 

tijdens algemene narcose ikv ééndagshospitalisatie 

o Nut 

 Rechtstreeks baarmoedercaviteit onderzoeken na instillatie van waterige oplossing 

 Aanwezigheid endometriale poliepen en submuceuse myomen vaststellen en direct 

verwijderen 

 Intra-uteriene adhesies (Ashermann) en congenitale afwijkingen vd uterus knn 

vastgesteld en behandeld w  

 

Cervicale factor 

 Systematisch onderzoek vd cervicale factor w niet meer gedaan buiten cervicaal uitstrijkje 

ikv screening voor cervix carcinoom 

 Vroeger werd postcoïtale test uitgevoerd  
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o Bedoeling: via rechtstreeks microscopisch onderzoek aanwezigheid van progressief 

motiele zaadcellen nakijken in preovulatoir cervicaal mucus 

o Maar methode is in meeste centra verlaten wegens beperkte diagnostische/prognostische 

waarde en problemen bij praktische organisatie 

 

Man: onderzoek van mannelijke infertiliteit 

 

Anamnese en KO 

 Mannelijke subfertiliteit kan vermoed w igv 

o Cryptorchidie 

o Voorgaande genitale heelkunde 

o Voorgaande genitale en/of primaire infecties 

o Mannelijke sexuele dysfunctie 

o Laag spermavolume 

o ...  

 Lifestyle factoren (roken, alcohol, koffie, drugs, …) moeten bevraagd w 

 Bij afwijkend spermastaal w best KO verricht  

o Volume vd testis bepaald  

o Aanwezigheid van varicocoele opgespoord 

 Spermiogram = belangrijkste onderzoek!! 

 Indien nodig w anamnese en KO aangevuld met  

o Hormonale evaluatie (schildklierfunctie, prolactine, FSH, LH en testosterone-bepaling) 

o Urinecultuur 

o Semencultuur 

o Echografisch onderzoek  

 Van prostaat, ductus deferens, ductus ejaculatorius en zaadblaasjes bij 

 Vermoeden van infectie  

 Laag volume vh spermastaal, bij azoöspermie 

 Van scrotum igv  

 Klinische varicocoele  

 Afwijking thv ductus deferens, epididymitis of testis 

 Azoöspermie 

o In alle gevallen van azoöspermie of ernstige oligo-astheno-teratospermie: karyotype, 

mucoviscidosescreening en bepaling Y-deleties  

 

Spermiogram 

 Spermatogenese is bij alle mannen erg variabel met toppen en dalen 

o Eénmalig sperma-onderzoek van mindere kwaliteit moet altijd gecontroleerd w vooraleer 

enige conclusies w getrokken!! 

o DUS in Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum altijd 2 sperma-onderzoeken gepland 

aangevuld met klinisch andrologisch onderzoek 

 Niet aangetoond dat anamnese en KO bij nomospermie bijdrage leveren tot oplossen vd 

subfertiliteit 

 Richtlijnen 

o Abstinentieduur: 2-5 dagen 

 Te korte abstinentieduur kan concentratie verlagen 

 Te lange abstinentieduur kan beweeglijkheid verminderen 

o Volume: minstens 2 mL 

 Lagere volumes w meestal verklaard door opvangprobleem vh spermastaal in recipiënt 

 Bij persisterende opvangproblemen of moeilijkheden om spermastaal aan te maken: 

gebruik van niet-toxisch condoom 

o Concentratie: minstens 15 miljoen zaadcellen/mL 

 Bij te lage concentratie: oligospermie 

o Progressieve beweeglijkheid: minstens 32%  

 Is combinatie van matig en sterk progressieve zaadcellen 
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 Bij te lage motiliteit: asthenospermie 

 Meest frequente reden van asthenospermie: afkoeling vh spermastaal  

 Bv. transport van thuis te lang, te koud of te lang blijven staan in labo voor analyse 

 Zaadonderzoek vindt bij voorkeur plaats binnen 1 uur na productie vh spermastaal 

 Bij voorkeur w spermastaal geproduceerd in speciaal daarvoor voorziene ruimte 

vlakbij labo waar staal onderzocht zal w 

 Kan ook thuis maar dan best getransporteerd met minimale afkoeling (bv. 

recipiënt tegen huid houden onder kleding) en enkel als transporttijd < 1 uur 

o Morfologie: minstens 20%  

 Afhankelijk vh centrum en gehanteerde criteria: interpretatie morfologie controversieel 

met grote interobserver variabiliteit 

 Bij verminderde morfologie: teratospermie 

o Vitaliteit: minstens 75% 

 Borderline zo 50 - 75% 

 Indien <50%: necrozoospermia 

o MAR-test: normaal igv <40% 

 MAR-test = test om auto-antistoffen (IgG of IgA) tegen zaadcellen op te sporen 

 Antistoffen kunnen interactie zaadcel-eicel negatief beïnvloeden 

o Witte bloedcellen: normaal <1 miljoen/mL 

 Zo ≥1 miljoen/mL: leukocytospermie 

 Interpretatie 

o Belangrijkste prognostische factor: totaal aantal beweeglijke zaadcellen (volume x 

concentratie x motiliteit) 

o Bovenstaande waarden: grens waarboven fertiliteit normaal is 

 Fertiliteit neemt nog in zekere mate toe naargelang waarden stijgen 

 DUS “time to pregnancy” is korter als totaal aantal beweeglijke zaadcellen 40 miljoen 

bedraagt ipv 20 miljoen 

 

Counseling 

 Fertiliteitsproblemen w soms teveel vanuit medische wereld bekeken als mechanisch of 

biologisch probleem van zaadcellen, eicellen, eileiders en baarmoeders → kan technologisch 

opgelost w via chirurgie of medisch begeleide bevruchting 

 MAAR multidisciplinaire behandeling van subfertiliteit betekent ook dat er ernstig w rekening 

gehouden met psychosociale kader waarin fertiliteitsproblemen zich bevinden 

o Best professioneel nagekeken door fertiliteitsconsulent (psycholoog of psychiater met 

interesse voor psychosomatische geneeskunde) 

o Bij fertiliteitscounseling w gepoogd om emotionele keuzevrijheid vh echtpaar met 

subfertiliteit te verhogen → erop letten dat QOL tijdens stresserende 

fertiliteitsonderzoeken en -behandelingen zoveel mogelijk intact blijft  

 Initieel oriënterend gesprek: achtergrond vd relatie, aard vd kinderwens, 

subfertiliteitsgeschiedenis, aanwezigheid van stress, globaal psychosociaal 

functioneren en sexualiteit, aard van vorige medische ervaringen, … 

 Verdere begeleiding: verdere individuele gesprekken, groepsgesprekken en/of 

gemengd programma stress-management 

o In bepaalde gevallen moeten ptn verder intensief persoonlijk begeleid w (bv. ptn met 

psychiatrische antecedenten) 

 

Therapeutische mogelijkheden 

 

Algemeen (< hoorcollege) 

 Exclusiecriteria voor infertiliteitsdiagnose en -behandeling 

o Leeftijd > 45 (47) jaar voor IVF 

o BMI > 40 

o Instabiele relatie 
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o Actieve psychiatrische ziekte, belangrijke psychologische dysfunctie, complexe 

psychologische problemen 

o Voorafbestaande officiële relatie met vorige partner 

 Inclusiecriteria voor infertiliteitsdiagnose en –behandeling 

o Stabiele relatie 

o Welzijn van toekomstig kind: minimale garanties voor veilige en zorgdragende ouders/ 

familie 

o Verwacht resultaat van behandeling 

o Bijwerkingen/risico van behandeling 

o Gezondheid van candidaat-ouders 

 

Lifestyle advise: belangrijk bij zowel afwachtende houding als bij actieve behandeling 

 

Vrouw 

 Best streven naar normale BMI (20-25) 

o Vrouwen met BMI >25 hebben hogere kans op miskraam 

o Vrouwen met een BMI ≥30 w minder snel zwanger dan vrouwen met lagere BMI 

o Gewichtsreductie  

 Verhoogt ook kans op eisprong bij obese ptn met anovulatie door PCOS 

 Dieetadvies w best gecombineerd met toename lichamelijke activiteit 

o Vrouwen met BMI <19, onregelmatige cycli of amenorree: gewicht laten toenemen omdat 

dit kans op zwangerschap verhoogt 

 Koffie: best maximum 4 tassen per dag 

 Alcohol: best < 2 alcoholische dranken per dag  

o Want ≥2 verhoogt kans op infertiliteit en miskraam  

 Onvoldoende bewijs dat fertiliteit verbetert na vegetarische, vetarme, of vitaminerijke diëten 

of na inname supplementen met vitamine, antioxidantia of plantaardige stoffen 

 Fysische activiteit 

o Matige activiteit (1-4 uur per week): positief effect op vruchtbaarheid ongeacht BMI! 

o Intense activiteit (minstens 5 uur per week) doet kans op zwangerschap dalen behalve bij 

vrouwen met overgewicht of obesitas 

 Roken 

o Negatieve effecten roken (ook passief roken)  

 Daling normale vruchtbaarheid  

 Verhoging kans op miskraam 

 Daling ovariële reserve  

o Roken moet daarom vermeden w → formele rookstopprogramma’s kunnen w aangeboden 

 Reeds preconceptioneel 

o Dieet: foliumzuur 0,4 mg/d (ikv spina bifida) 

o Informatie over serologie, risico’s, vaccinaties 

o Optimalisatie bestaande medische aandoeningen 

o Vermijden teratogene GM 

 

Man 

 Best streven naar normale BMI (20-25) 

o Mannen met BMI ≥30 hebben verminderde vruchtbaarheid: oa omdat vanaf BMI van 26 

prevalentie van oligospermie of azoöspermie is toegenomen 

 Koffie: best maximum 4 tassen per dag 

 Alcohol: best < 3 alcoholische dranken per dag  

o Omdat uitgebreid alcoholgebruik (> 20 consumpties per week) vruchtbaarheid vermindert 

 Andere: 

o Gebruik anabole steroïden heeft negatief effect op spermatogeneses: reversibel 6 maand 

na stop van gebruik  

o Omstandigheden waarbij scrotale temperatuur hoger is (sauna, heet waterbaden, strak 

ondergoed) doen spermakwaliteit dalen → daarom best vermeden 
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o Onvoldoende bewijs dat spontane fertiliteit verbetert na vegetarische, vetarme, of 

vitaminerijke diëten of na inname supplementen met vitamine, antioxidantia of 

plantaardige stoffen 

 Roken 

o Negatieve effecten roken (ook passief roken)  

 Doet spermakwaliteit dalen  

 Verhoogt kans op miskraam bij niet-rokende partner 

o Roken moet daarom vermeden w → formele rookstopprogramma’s kunnen w aangeboden 

 

Afwachtende houding (expectant management) 

 Afwachtende houding bij paar met subfertiliteit = beleid waarbij gekozen w voor natuurlijke 

conceptie zonder klinische behandeling  

o Gebaseerd op hoge kans (minstens 40%) op spontane zwangerschap die enkel kan 

berekend w na medische onderzoeken 

o Afwachtende houding is NIET van toepassing op ptn met  

 Ovulatieprobleem 

 Tubapathologie 

 Ernstige mannelijke infertiliteit (< 3 miljoen totaal motiel sperma) of met azoöspermie 

 → omdat bij deze groepen spontane zwangerschapskans te laag is 

 Kans op spontane ZS kan berekend w obv Hunault score (elektronisch beschikbaar op 

http://www.freya.nl/probability.php) 

o Gebaseerd op  

 Leeftijd vd vrouw 

 Duur vd kinderwens = “tijdsinterval van stop contraceptieve activiteiten tot registratie 

in fertiliteitscentrum” 

 Aard vd subfertiliteit (primair of secundair) 

 Progressieve spermamotiliteit vh eerste spermastaal (percentage) = “percentage 

motiele spermatozoa vd eerste sperma-analyse” 

 Verwijsstatus vd patiënt  

 Verwezen door gynaecoloog of ander specialist = derdelijns 

 Verwezen door huisarts = tweedelijns 

 Op eigen initiatief = eerstelijns 

o Score kan berekend w obv onderstaande tabel en figuur (figuur 16-7) 

 
 Paar met score van ≤10: kans van minstens 42% op ZS binnen 12 maand na 

berekening → afwachtende houding voorgesteld voor 1 jaar (daarna behandeling) 

 Igv kans 30-40% op zws: keuze tss afwachten en behandeling overleggen met pt! 

 Paar met score ≥15 heeft kans van <32% op ZS binnen 12 maand na berekening → 

actieve behandeling voorgesteld 

 Hierbij w aan ptn advies gegeven rond  

o Preconceptionele zorg 

o Vruchtbare periode en timing van conceptie  

o Gezonde levensstijl  

 

http://www.freya.nl/probability.php
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Behandeling van mannelijke infertiliteit 

 Soms kan oorzakelijke factor w gecorrigeerd 

o Varicocoele (controversieel) 

o Toxische invloed: roken, geneesmiddelen, … 

o Infectietoestand 

o Seksuele dysfunctie 

 Hoge intra-uteriene inseminatie (HIUI) met gecapaciteerd sperma  

o Kan voorgesteld w igv ≥5 miljoen beweeglijke zaadcellen na capacitatie vh zaadstaal  

o Kans op ZS per cyclus met deze vorm behandeling bedraagt ongeveer 10-15% met risico 

op tweelingzwangerschap van ongeveer 10% 

 In-vitrofertilisatie (IVF)  

o Doeltreffende behandeling igv ≥1 miljoen beweeglijke zaadcellen aanwezig na capacitatie 

o Kans op ZS per embryotransfer ongeveer 35-40% per cyclus  

o Igv extreme mannelijke infertiliteit (<1 miljoen na capacitatie of <2% normale vormen): 

IVF met micromanipulatie (ICSI, zie onder) kan voorgesteld w  

 Bij deze behandeling w zaadcel rechtstreeks id eicel ingebracht 

 Kans op ZS na embryotransfer is vergelijkbaar met IVF 

o Bij mannen met azoöspermie: mogelijk tot ZS te komen via ontdooien van zaadcellen die 

ingevroren zijn na open testisbiopsie 

 

Gynaecologische fertiliteitschirurgie 

 Doel: reconstructie vd pelvis met correctie tuboperitoneale en ovariële afwijkingen die 

vruchtbaarheid kunnen verminderen  

 Aantal duidelijke nadelen 

o Maandelijkse kans op ZS is meestal niet >3-5% 

o Kans op ectopische ZS is 4-6x vergroot na tubachirurgie 

o Chirurgie zelf kan adhesies veroorzaken die fertiliteit verder compromitteren 

 Voordeel: met 1 interventie kan verhoging vd ZS-kans op langere termijn verkregen w! 

o Zelfs met maandelijkse fecundabiliteit van 3% is cumulatieve zwangerschapskans na 1 

jaar nog 30%!  

o Bovendien is er niet stress van IUI of IVF behandelingen 

 Maar gezien kansen IVF verder stijgen (tot nu 40% kans op ZS per embryotransfer): 

wsl meer koppels sneller geneigd naar technieken van Medisch Begeleide Bevruchting 

 Tubachirurgie voor adhesiolyse 

o Maandelijkse kans op ZS na adhesiolyse en/of salpingostomie is afhankelijk van 

 Uitgebreidheid vd adhesies 

 Ervaring vd chirurg (duur chirurgie, weefselschade,…)  

o Kans daalt als voordien al reconstructieve chirurgie werd uitgevoerd 

 Tubareanastomose na sterilisatie (via microchirurgie of laparoscopie) 

o Kans op levendgeboren kind binnen 1 jaar na reanastomose bedraagt ongeveer 60% 

o Cumulatieve kans op ZS is hoger (80%) MAAR relatief hoog aantal beginnende ZS  

 Extra-uterien (5-10%)  

 Eindigen in miskraam (10-15%) 

 Endometriose en myomen: zie desbetreffende hoofdstukken 

 

Ovariële stimulatie 

 

Polycystisch ovarieel syndroom (PCOS) 

 Gewichtsreductie met minstens 5% (of zeker streven naar BMI < 27) 

o Verwacht resultaat 

 Herstel (partieel of volledig) van ovulatie 

 Correctie hyperinsulinisme 

 Daling vrij testosterone 

 Ovulatie-inductie met clomifeencitraat (Clomid)  

o Dosis 
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 Best gestart met laagste dosis clomifeencitraat (50 mg/dag) van dag 3 – dag 7 vd 

cyclus (1e dag w gerekend als eerste dag van helderrood bloedverlies) 

o Monitoring tijdens clomidstimulatie 

 Echografische en hormonale screening (oestradiol, progesterone en LH) op dag 10 of 

11 vd cyclus is nuttig 

 Van zodra oestradiolgehalte >150 pg/ml bedraagt: echografische screening zinvol 

 Preventie meerlingenZS en OHSS (meer bij gonadotrofines dan clomifeencitraat) 

 Lage startdosis 

 Monitoring met E2, LH en echo 

 Igv > 2 follikels > 14 mm op moment hCG 

 Procedure niet door laten gaan 

 Selectieve folliculaire aspiratie 

 Of escape IVF 

 Injectie hCG (5.000 of 10.000 IU)  w aangeraden om ovulatie en adequate luteale fase 

te verzekeren  

 W gegeven als follikel en maturatie maximaal is  

 Gemiddeld 7 dagen na laatste pil clomifeencitraat 

 Als follikelgrootte 18-20 mm bedraagt en oestradiolgehalte minstens 150-200 

pg/ml per mature follikel bedraagt 

 Coïtus w aangeraden om 2 dagen (of elke dag) vanaf dag vd hCG-injectie 

o Duur van behandeling: 4-6 cycli  

 1 rustcyclus na 2 behandelingscycli gezien lange halfwaardetijd van clomifeencitraat 

o Neveneffecten 

 Anti-oestrogeen (positieve correlatie met gebruikte dosis clomifeencitraat) 

 Verminderd cervicaal mucus 

 Dun endometrium 

 Luteale insufficiëntie (20%) 

 2x endometriumbiopsies 3 of meer dagen uit fase) 

 Vasomotorische flushes (10%) 

 Abdominale opzetting (5%) 

 Borstspanning 

 Nausea en braken, haarverlies of droog haar 

 Gemoedswisselingen, depressieve gevoelens, gezichtsstoornissen 

 Ovariële hyperstimulatie (OHSS): zz 

 5% tweelingzwangerschappen 

 5-10% milde ovariële hyperstimulatie 

o Resultaat 

 Kans op ZS per behandelde maand: 12-25% per cyclus 

 Cumulatieve kans op ZS na 6 maand behandeling: 40% 

 Zo geen ZS na 6 cycli: endoscopische exploratie met evt “drilling” vh ovariële kapsel 

met electrocoagulatie → nadien overschakelen naar gonadotrofines 

 Gecontroleerde ovariële stimulatie met gonadotrofines  

o Producten 

 Human Menopausal Gonadotrophins of HMG, 75 IU per ampulle (Menopur) 

 Recombinant Follicle Stimulating Hormone (pensystemen, Gonal-F, Puregon)  

o Dosis 

 Starten op 2e (3e) dag van spontane of via progestagenen geïnduceerde menstruatie  

 37 IU HMG of FSH gedurende 5-7 dagen 

o Monitoring tijdens stimulatie = essentieel om ovarieel hyperstimulatiesyndroom en 

multiple zwangerschappen te voorkomen (zoals bij clomifeencitraat) 

o Duur behandeling 

 4 tot 6 cycli 

 Bij voorkeur rustcyclus na elke behandelingscyclus: zeker igv multifolliculaire groei  

o Neveneffecten 

 Multiple zwangerschap 
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 Vroeger 20-40% 

 Mits lage startdosis en goede monitoring < 10% 

 Ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS): prevalentie afhankelijk van  

 Dosis  

 Duur behandeling 

 Ectopische zwangerschap: 1,5-3% 

 Ovariële torsie (< 1%) 

 Ovariële kanker 

 Geen bewijs dat ovulatie-inductie kans op ovariële kanker duidelijk verhoogt MAAR 

ook geen bewijs dat er geen enkel risico is 

 Veiligheidshalve geen ovulatie-inductie toepassen bij ptn met familiaal voorkomen 

van ovariële kanker 

o Resultaat 

 Ovulatie bij 75% van alle behandelde ptn 

 Kans op zwangerschap per ovulatoire cyclus: 15-20% 

 Cumulatieve kans op zwangerschap na 6 maand behandeling: 60% 

o Igv geen zwangerschap na 6 ovulatoire cycli: overschakelen naar IVF 

 Ovulatie-inductie met LHRH-pomp 

o Resultaten: cumulatieve zwangerschapskans na 6 cycli: 30-40% 

 

Hypothalamus-hypofysaire anovulatie zonder PCOS of POF (Premature Ovarian Failure) 

 Diagnose = uitsluitingsdiagnose: anovulatie zonder  

o PCOS 

o Hyperprolactinemie 

o Hypo-estrogene hypo(normo)gonadotrope amenorree 

o Prematuur ovarieel falen 

 Behandeling (details cfr supra) 

o Maximum 6 cycli clomifeen citraat 

o Maximum 4 cycli gonadotrofines 

o IVF 

 

Hyperprolactinemie 

 Medische behandeling 

o Oorzaak verwijderen 

 Stress 

 Hypothyroidie 

 PCOS 

 Dopamine-antagonisten 

o Igv infertiliteit na verwijderen oorzaak 

 Igv geen adenoma: dopamine-agonisten bromocryptine of cabergoline  

 Igv micro-adenoom 

 Dopamine-agonisten bromocryptine of cabergoline  

 + controle prolactine om 6 maand 

 + controle NMR om 2 jaar 

 Igv macro-adenoom: enkel zwanger w na 1 jaar normale PRL concentratie 

 Dopamine-agonisten 

 Controle PRL om 3 maand 

 Controle NMR igv stijging PRL 

 (macro-adenoom enkel chirurgie igv persisterende NMR afwijkingen en geen 

respons op therapie: ongeveer 10% vd gevallen) 

 Dosis 

o Bromocryptine (Parlodel): 1 co = 2,5 mg 

 Therapeutische dosis 1,25-5 mg per dag 

 Nevenwerkingen 

 Nausea 
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 Diarree 

 Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid 

o Cabergoline (Dostinex, Sostilar): 1co = 0,5 mg 

 Therapeutische dosis 0,5-2 mg per week 

 Nevenwerkingen (minder dan bromocryptine) 

 Nausea, braken 

 Constipatie, abdominaal-gastrische pijn 

 Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid 

 Resultaten 

o In 80%: ovulatie en menses binnen 2 maand na bereiken normoprolactinemie 

o Indien geen ovulatie: toevoegen clomifeencitraat of gonadotrofines voor ovulatie-linductie 

 

Hypo(normo)gonadotrope hypo-oestrogene normoprolactinemische amenorree → ovulatie-inductie 

 Correctie van lichaamsgewicht 

 Indien nodig psychologische of psychiatrische begeleiding 

 LHRH-pomp: resultaten 

o Zwangerschapskans per ovulatoire cyclus: 20-30% 

o Cumulatieve zwangerschapskans na 6 tot 12 cycli: 80% en 93%. 

o Kans op miskraam: 20% 

 Alternatief met hoger risico op meerlingzwangerschap: HMG 

 

Gecontroleerde superovulatie met hoge intra-uteriene inseminatie (HIUI) 

 

Klassieke indicaties voor gecontroleerde hyperstimulatie en intra-uteriene inseminatie 

 Milde mannelijke infertiliteit 

 Unexplained infertility 

o Diagnose enkel na volledige endoscopische evaluatie met laparoscopie 

o Behandeling enkel na 2 jaar subfertiliteit 

 Endometriose zonder significante anatomische distorsie vd pelvische anatomie 

 Cervicale factor infertiliteit 

 

Principe 

 Rationale: optimalisatie van zowel mannelijke als vrouwelijke fertiliteitsfactoren 

o Langs vrouwelijke kant w ovulatie gestimuleerd → bedoeling 1-2 mature follikels tot 

rijping te brengen 

o Langs mannelijke kant w volledige spermastaal gecapaciteerd via Percoll of swim up 

technieken → geresuspendeerd in 0,5 ml medium  

o Via specifieke catheter rechtstreeks intra-uterien gebracht (bypass van vaginaal en 

cervicaal opzwemmen vd zaadcellen) (figuur 16-8) 

 
 Gebeurt ambulant op raadpleging gynaecologie na plaatsing speculum en evt tenaculum voor 

tractie op cervix 

 

Timing van intra-uteriene inseminatie 

 Natuurlijke cyclus 

o Inseminatie w gewoonlijk gepland op dag vóór of dag van eisprong 

o Dit w afgeraden wegens lage zwangerschapskans (maximum 5%) per cyclus! 
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 Stimulatie met clomifeencitraat 

o Monitoring tijdens clomidstimulatie en timing van IUI 

o Zwangerschapskans per behandelde cyclus: ongeveer 8-10% 

 Gecontroleerde ovariële stimulatie met gonadotrofines → ZS-kans per behandelde cyclus ong 

15-20% 

 

In vitro fertilisatie (IVF) 

 

Indicatie 

 Vrouwelijke subfertiliteit tgv mechanische factor (tubaire infertiliteit, ernstige endometriose) 

 Mannelijke subfertiliteit 

 Onverklaarde infertiliteit: meestal nadat andere behandelingsmodaliteiten (chirurgie, IUI) 

niet tot ZS hebben geleid 

 

Methode 

 Ovariële stimulatie 

o Om voldoende eicellen te bekomen voor IVF: ovariële stimulatie met gonadotrofines → 

bedoeling om 10-12 eicellen te bekomen 

o Normale ovariële stimulatie kan leiden tot spontane ovulatie van deze eicellen  

 Is uiteraard niet bedoeling 

 Premature ovulatie inhiberen: ovulatiemechanisme geïnhibeerd via LHRH-agonisten of 

-antagonisten die thv hypofyse LHRH-receptor en zo ovulatiemechanisme blokkeren 

 Monitoring, IVF en embryo transfer 

o Gestreefd naar vss follikels van minstens 17 mm en 4-tal follikels van > 14 mm in 

combinatie met endometriumdikte van minimum 8 mm 

o Ovulatie w geïnduceerd via IM inspuiting van 10.000 IU hCG waarna transvaginale pick-

up van eicellen w uitgevoerd ongeveer 36 uur later 

o Eicellen w opgevangen in medium  

 Beoordeeld qua maturiteit  

 Poollichaampje 

 Germinaal vesikeltje 

 Morfologie vh cumulus-corona complex) 

 Oöcyten manipuleren 

 Steriel! (oa laminaire airflow) 

 Binoculaire microscoop 

o Op zelfde dag w aan man spermastaal gevraagd → w gecapaciteerd → ongeveer 200.000 

beweeglijke zaadcellen gebruikt voor inseminatie van 1 eicel 

 Igv mannelijke subfertiliteit ligt dit aantal hoger: tot 1.000.000 progressief beweeglijke 

zaadcellen per eicel 

 Eicellen en zaadcellen in IVF-cultuurmedium: 37°C, 5% CO2 en 100% vochtigheid 

o Embryotransfer w uitgevoerd ong 48 – 80 uur na pick-up: in 2-, 4- tot 6-cellig stadium 

(figuur 16-9) 

 
 Mogelijkheid bestaat ook om embryo’s in blastocyststadium na 5-6 dagen cultuur in 

vitro terug te plaatsen 

 Luteale fase w na embryotransfer ondersteund door  

 Progesteronesupplmenten vaginaal  
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 Of IM inspuitingen van hCG 

 Succescijfers 

o Implantatiekans per in utero teruggeplaatst embryo (aangetoond als echografisch 

bewezen aanwezigheid van intra-uteriene vruchtzak) = belangrijkste parameter om 

kwaliteit van IVF-programma te beoordelen 

o Zwangerschapskans per embryotransfer w in hoofdzaak bepaald door implantatiekans per 

embryo en aantal teruggeplaatste embryo’s 

 Implantatiekans per embryo bedraagt  

 35% bij ptn < 36 jaar 

 20% bij ptn 36-39 jaar 

 ≤15% bij ptn > 40 jaar 

 In Belgie w in eerste 2 cycli bij ptn < 36 jaar slechts 1 embryo teruggeplaatst 

 Huidig ZS-cijfer per embryotransfer 2 dagen na IVF: rond 40% bij ptn < 36 jaar 

 Kans op levende geboorte per gestarte cyclus: ook niet meer dan 30% 

 Verschil tss beide 2 cijfers kan verklaard w door  

 Voorkomen van miskramen in ong 20% 

 Voorkomen van ectopische zwangerschappen in ong 3% 

 Feit dat niet alle gestarte cycli leiden tot pick-up, bevruchting en embryotransfer 

o Factoren die IVF resultaten negatief beïnvloeden 

 Kans op ZS bij IVF daalt met toenemende leeftijd 

 Vrouw >35 j (levende geboorte na IVF bij vrouw 42 j: max 5% per embryotransfer) 

 Man >45 jaar 

 BMI > 35 of < 18 

 Alcohol  

 Roken 

 Oxidatieve schade aan microchondria vd oöcyt + abnormale spermamorfologie 

 ‘voegt 5 jaar toe aan vrouwelijke leeftijd’ 

 Meer miskraam 

o Percentage congenitale afwijkingen (2%) en chromosomale afwijkingen (1%): niet hoger 

bij kinderen geboren na IVF dan in algemene populatie 

o Percentage meerlingzwangerschappen is in Belgie gedaald van ong 30% (< 2003) tot 10-

15% (sinds nieuwe wetgeving van 2003) 

 

Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) 

 

Indicatie 

 Extreme oligo-asteno-teratospermie: < 1 miljoen beweeglijke zaadcellen na capacitatie 

 Gefaalde fertilisatie in ≥1 IVF-cyclus (ook indien men eicelfactor vermoedt) 

 

Techniek: 1 zaadcel rechtstreeks id eicel ingebracht 

 Bij voorkeur goed beweeglijke zaadcel geïmmobiliseerd → via micropipet id eicel geïnjecteerd 

 Fertilisatiekans per eicel is vergelijkbaar met IVF 

 In principe w gebruik gemaakt van zaadcellen uit ejaculaat 

o Igv azoöspermie kunnen zaadcellen via testisbiopsie uit teelbal worden gehaald = TESE 

(Testiculair Sperma Extractie) → ingevroren voor toekomstig gebruik bij ICSI 

 

Kans op succes: vergelijkbaar met IVF 

 

Gevolgen op langere termijn 

 Lange termijn gevolgen op nakomelingen zijn nog niet volledig bekend 

 Huidige stand van zaken  

o Risico op chromosomale afwijkingen: gestegen van 1% (basisrisico spontane ZS) tot 2% 

 Vnl tgv verhoogde frequentie vd novo afwijkingen vd geslachtschromosomen 

 Kan w ontdekt via vruchtwaterpunctie tijdens zwangerschap 
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o Door ICSI kunnen koppels zwanger w die zich vroeger niet spontaan zouden hebben 

voortgeplant 

 Momenteel niet uitgesloten dat ernstige mannelijke subfertiliteit zou knn overgedragen 

w naar volgende generatie 

o Kans op aangeboren afwijkingen: wsl ook licht toegenomen bij kinderen geboren na ICSI 

ivm kinderen geboren na IVF 

 

Pre-implantatie genetische diagnostiek 

 Techniek waarbij op dag 3 vd embryonale ontwikkeling (6- tot 8-cellig stadium) 1 of 2 cellen 

(blastomeren) vh embryo w verwijderd → cellen evalueren mbt genetische afwijkingen via  

o FISH (Fluorescent In Situ Hybridizatie): voor 

 Aneuploidie  

 Translocaties  

o PCR (Polymerase Chain Reaction): voor rechtstreeks DNA onderzoek van monogenetische 

aandoeningen 

 Kan toegepast w bij ptn met verhoogd risico om bepaalde ernstige genetische aandoeningen 

door te geven aan volgende generatie  

o Bv. Ziekte van Huntington, Ziekte van Duchenne, mucoviscidose 

o Als ptn evt vroegtijdige ZS-onderbreking willen vermijden igv ZS van foetus die positief is 

voor deze genetische aandoening 

o Enkel embryo’s w teruggeplaatst waarvan onderzochte cellen negatief zijn voor specifieke 

genetische aandoening 

o Als genetisch risico uitsluitend van toepasssing is op jongens (X-gebonden aandoeningen) 

of op meisjes en als gen vd aandoening nog niet gekend is: evt enkel vrouwelijke of 

mannelijke embryo’s terugplaatsen 

 Preimplantatie genetische screening op aneuploidie bij IVF ptn zonder genetische aandoening 

met bedoeling om enkel embryo’s terug te plaatsen die geen aneuploidie hebben voor aantal 

chromosomen die frequent betrokken zijn bij miskramen? 

o Geen bewijs dat kans op levendgeboorte vergroot na embryo-onderzoek op dag 3 na 

fertilisatie 

o Mss wel hogere kans bij embryo-onderzoek op dag 5 na fertilisatie 

 

Spermadonatie, eiceldonatie, embryodonatie (Third party reproduction) 

 Mogelijkheid tot voortplanting met gameten van derde partij = optie die pas kan overwogen 

w na zeer zorgvuldige  

o Medische indicatiestelling  

o Medische, genetische en psychologische evaluatie van kandidaat-donoren en -receptoren 

 Kan w uitgevoerd op medische indicatie binnen stabiele heterosexuele relatie na ruim overleg 

vh betrokken koppel 

 Anonimiteit van spermadonatie, eiceldonatie en embryodonatie is essentieel ter bescherming 

van alle betrokken partijen (donoren, receptoren, eventuele kinderen) 

 Medische indicaties 

o Behandeling met donorzaadcellen 

 Gefaalde reproductie met zaadcellen eigen aan mannelijke partner vh paar 

 Genetische indicatie als langs mannelijke kant ernstige genetische aandoening kan w 

doorgegeven (bv. Ziekte van Huntington, …) 

o Behandeling met donor-eicellen 

 Afwezige ovaria (congenitaal of na heelkunde) 

 Infertiliteitsproblemen waarbij ovaria niet toegankelijk zijn voor eicel pick-up 

 Prematuur ovarieel falen (premature menopauze) 

 Ptn met bewezen genetisch defect in eigen eicellen 

 Ptn met geen of zeer lage “respons” op ovariële stimulatie bij IVF 

o Behandeling met donor-embryo’s 

 Hierbij w gebruik gemaakt van ingevroren embryo’s die hiervoor specifiek w afgestaan 

door ptn die al kinderen hebben na IVF of ICSI 
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 Koppel met gecombineerde indicatie voor eicelreceptie en voor spermareceptie 

 Medische indicaties binnen koppel zelf: persisterend probleem van embryo’s van zeer 

slechte kwaliteit (totale fragmentatie, …) 

 Alternatief voor eicelreceptie 

 Eicelreceptie is procedure die in praktijk soms moeilijk kan verlopen want niet alle 

ptn die in aanmerking komen voor eicelreceptie kunnen donor vinden 

 Voor deze gevallen zou anonieme embryodonatie een alternatief kunnen zijn 
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Inleiding tot H17 – 19: definities 

 

Fertilisatie/bevruchting = penetratie ovum door spermatozoön en combinatie hun genetisch 

materiaal tvv zygote 

 

Zygote = diploïde cel die resulteert uit bevruchting → deelt verder tvv embryo 

 

Embryo = product van deling vd zygote tot einde vd embryonische fase: 8 w na bevruchting 

(opmerking: komt niet overeen met definitie uit handboek verloskunde, waar embryo tot 3 mnd ZS wordt 

beschouwd) 

 

Implantatie = aanhechting en penetratie vd blastocyste (nl in endometrium) die start 5-7 d na 

fertilisatie 

 

Foetus = product fertilisatie vanaf completie embryonische ontwikkeling: van 8 w na bevruchting 

tot bij abortus of geboorte  

(zelfde opmerking als bij embryo: foetus w gezien vanaf 3 mnd bij verloskunde handboek) 

 

Klinische zwangerschap = zws gediagnosticeerd door echografische visualisatie één of meerdere 

vruchtzaken of definitieve klinische tekens van ZS; omvat ook ectopische ZS 

 

Klinische ZS met foetale hartslag: ZS gediagnosticeerd met echografie of klinische 

documentatie minstens 1 foetus met hartslag; omvat ook ectopische ZS 

 

Ectopische ZS = ZS waarbij implantatie plaatsvindt buiten BM-holte 

 

Levende geboorte = complete expulsie of extractie baby/foetus (ongeacht ZS-duur) dat na 

geboorte ademt en andere levenstekens toont bv. hartslag, beweging, … ongeacht of navelstreng 

al doorgeknipt is of nog niet 

 

Infertiliteit = ziekte van reproductieve systeem met falen verkrijgen klinische ZS na ≥ 12 mnd 

regelmatige onbeschermde coïtus 

 

Spontane abortus (specifiek vermeld id les van definitie van HB Verloskunde te gebruiken) 

 

Recurrente spontane miskraam = spontane verlies ≥ 2 ZS 

 

Geïnduceerde abortus = beëindiging klinische ZS voor 20 ZS-weken (18 weken post-fertilisatie) 

of van embryo/foetus < 400 g 

 

Biochemische ZS = enkel gediagnosticeerd door detectie hCG in serum of urine zonder 

ontwikkeling klinische ZS 

 

Vanishing sac(s) of embryo(s) = spontaan verdwijnen ≥1 vruchtzakken of embryo’s tijdens ZS 

die gedocumenteerd is met echo 

 

Missed abortion = klinische abortus waar embryo of foetus niet-leefbaar is maar niet spontaan uit 

uterus w gedreven 
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H17: Miskraam 

 

Oorzaken van spontaan miskraam 

 60-70% vd bevruchtingen resulteren NIET in doorgaande zwangerschap 

o Dus eigenlijk is voortplanting bij mens niet zo succesvol 

o Ong 50% van deze bevruchtingen resulteert in pre-klinisch miskraam: miskraam voordat 

er uitstel is van menstruatie 

 Is meestal biochemische zwangerschap: tijdelijke stijging vh hCG-gehalte zonder 

duidelijke klinische symptomen  

o Klinisch miskraam  

 Kan onderverdeeld w in  

 Vroegtijdig miskraam: tot ongeveer 14w zwangerschap  

 Laattijdig miskraam: van 14-24 w zwangerschap 

 Opmerking: na 24w zwangerschap spreekt men over vroeggeboorte 

 Kans op klinisch herkend miskraam is ong 10-20% → neemt toe ifv leeftijd vd vrouw 

 10% kans bij vrouwen <25j 

 25% kans bij vrouwen >40j 

 Chromosomale afwijking = belangrijkste oorzaak van spontaan miskraam  

o Kan bij 50-60% vd embryo's w aangetroffen als spontaan miskraam ontstaat 

o Kan gaan om 

 Trisomie  

 Bij 25-30% vd gevallen 

 Vaak trisomie 16 

 Aneuploidi of polyploidie: 10-15% 

 Monosomie (…x-chromosoom): 10%  

 

Dreigend/onafwendbaar miskraam 

 

Dreigend miskraam 

 

Inleiding 

 Bij dreigend miskraam: intra-uteriene leefbare ZS in combinatie met  

o Intra-uteriene bron van vaginaal bloedverlies (!) 

o Met of zonder laag abdominale pijn 

 Naargelang pijn toeneemt: meer en meer id richting van onafwendbaar miskraam 

 

Diagnose van dreigend miskraam 

 Anamnese: symptomen en tekens van zwangerschap 

 KO 

o In speculo 

 Bloedverlies (helderrood of donkerbruin) aanwezig vanuit baarmoederhals 

 Intern ostium vd baarmoederhals nog volledig gesloten  

o Bij bimanueel gynaecologisch onderzoek  

 W zwangere baarmoeder vastgesteld die op nl manier verweekt is 

 Is niet abnormaal pijnlijk 

 Echografisch onderzoek 

o Bevestigt aanwezigheid van evolutieve intra-uteriene zwangerschap die  

 Ofwel volledig nl is volgens echografische critera 

 Ofwel aanwezigheid toont van bloedklonter onder chorion 

o hCG-bepaling ih bloed bewijst (igv echografische twijfel) dat het gaat om ZS 

 Maar anders niet echt noodzakelijk want ZS eigenlijk al bewezen 

 Igv twijfel: je ziet opklaring intra-uterien maar niet zeker of het ZS is of als je denkt 

dat het mss extra-uteriene ZS is 
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Behandeling van dreigend miskraam 

 Bedrust: pt w aangeraden om thuis te blijven en zoveel mogelijk in bed te rusten 

 Coïtusverbod 

o Bij coïtus kan mechanische irritatie vd baarmoederbals ontstaan 

o Bij ejaculatie komen prostaglandines vrij id vagina → uteriene contracties kunnen optrden  

 Counseling: pt w geïnformeerd dat vroegtijdig bloedverlies id zwangerschap risicofactor is 

maar dat er geen zekerheid is dat ZS slecht zal aflopen 

 

Onafwendbaar miskraam 

 

Diagnose 

 Anamnese: idem dreigend miskraam met verschil dat 

o Pijn gewoonlijk erger en krampachtig is 

o Bloedverlies meer uitgesproken is en gepaard gaat met bloedklonters 

 KO: In speculo  

o Baarmoederhals duidelijk open: cervixdilatatie 2-3 cm 

o Soms reeds miskraamweefsel id baarmoederhals  

 Echografisch onderzoek is nu niet aangewezen! 

 

Behandeling 

 Evaluatie algemene toestand 

 Bij zeer uitgebreid bloedverlies: pt moet eerst hemodynamisch gestabiliseerd w 

o In 1e trimester vd ZS kan dit door IV infuus + evt toediening van ergometrine 

 Igv zwangerschapsduur <12w: gewoonlijk curettage uitgevoerd 

o Bij rhesus-negatieve vrouwen w na curettage injectie anti-D gammaglobulines toegediend 

in dosis van 100 µg 

o Na curettage  

 Gedurende 1-2 maanden bifasische contraceptieve pil om heropbouw vh endometrium 

(baarmoederslijmvlies) te bevorderen 

 Ergometrinedruppels om gedurende eerste week na miskraam te gebruiken 

 

Onvolledig/volledig miskraam 

 

Onvolledig miskraam 

 

Inleiding 

 Komt voor als niet alle ZS-weefsel via baarmoederhals uit baarmoeder is verdwenen 

 Gevolg: retentie van miskraamweefsel → mogelijke gevolgen 

o Persisterend en evt toenemend bloedverlies 

o Intra-uteriene infectie 

 

Diagnose 

 Anamnese: persisterend bloedverlies na spontaan miskraam!! 

 KO 

o In speculo  

 Cervicale dilatatie  

 Evt met slecht ruikend vaginaal verlies 

o Bij bimanueel vaginaal onderzoek: nog steeds grote baarmoeder die gevoelig of pijnlijk 

kan zijn igv beginnende uteriene infectie 

 Echografisch onderzoek: retentie miskraamweefsel met bloedklonters 

 

Behandeling 

 Verwijderen vh resterend intra-uterien miskraamweefsel via volledige curettage 

o Dringend!!! (want spontane evolutie is opstijgende infecties met sepsis en mortaliteit!!) 

o Ergometrine 0,2 mg IV of IM tijdens ingreep = om baarmoeder te doen samentrekken 
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 AB ter behandeling of ter preventie van uteriene infectie 

 

Compleet miskraam 

 

Diagnose 

 Anamnese: bloedverlies is gestopt toen miskraam achter de rug was 

o “Is enige verhaal dat je wil horen” 

o Alles wat hiervan afwijkt is gevaarlijk bv. onvolledig miskraam 

 KO 

o In speculo w gesloten baarmoederhals aangetroffen 

o Bij bimanueel vaginaal onderzoek 

 Uterus van normale grootte (evt of licht vergroot)  

 Uterus niet gevoelig bij palpatie 

 Echografisch onderzoek toont geen resterend miskraamweefsel 

 

Behandeling: geen behandeling nodig 

 

Missed abortion 

 

Definitie: vroege (< 20w zwangerschapsduur) intrauteriene, embryonale of foetale sterfte zonder 

vaginaal bloedverlies 

 

Diagnose 

 Anamnese 

o Na periode van klassieke symptomen en tekens van ZS: verdwijnen spontaan 

o Verder geen klachten 

 KO 

o In speculo: gesloten baarmoederhals  

o Bij bimanueel gynaecologisch onderzoek kan baarmoeder licht tot matig vergroot 

voorkomen met zekere verweking 

 Echografisch onderzoek 

o Afwezigheid van embryonale of foetale hartactie → variatie  

 Van lichte opklaring id baarmoeder  

 Tot identificatie van goed gevormd embryo / foetus zonder hartactie 

o Wisselende graad van resorptie van embryo, foetus, placenta en vruchtwater 

 

Differentiële diagnose: anembryonische zwangerschap ("blighted ovum") 

 Geen embryonale groei terwijl normale placentaire ontwikkeling wel mogelijk is 

 Dan w echografisch afwezigheid van foetale pool id vruchtzak vastgesteld op ongeveer 6w 

amenorree 

 

Behandeling van missed abortion: spontane evolutie 

 Er kan gedurende periode van vss weken afgewacht w tot spontaan miskraam voorkomt 

o Kan 3 weken duren 

o Dit is psychologisch vaak moeilijke situatie!! 

 Id praktijk w meestal voorgesteld 

o Om 7-10 d spontaan af te wachten 

o Gevolgd door geplande curettage als pt het moeilijk heeft om nog verder af te wachten 

 Curettage w voorafgegaan door cervicale dilatatie  

 Voorkeursbehandeling tot 12-13 weken amenorree 

 Igv zwangerschapsduur >13 weken: inductie dmv prostaglandines (E2) die vaginaal of 

cervicaal toegediend w 

o Dit is ‘medische curretage’ 

o In 10-20% vd gevallen daarna toch nog chirurgische curretage nodig 
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Septisch miskraam 

 

Inleiding 

 Septisch miskraam w meestal veroorzaakt door abortus arte provocatus (AAP) waarbij niet 

nodige medische voorzieningen zijn genomen! 

 Gevolg: endometritis → gevolgd door opstijgende bekkeninfectie (PID) → evt gevolgd door 

septische shock en sepsis 

 Levensbedreigende aandoening die in vroegtijdig stadium moet herkend en behandeld w!! 

 

Klinisch beeld  

 Hoge koorts (≥ 38°)  

 Aanhoudende onderbuikpijn met tekens peritonitis 

 Etterig verlies in speculo  

 Zeer pijnlijke baarmoederhals en baarmoeder bij KO 

o Slingerpijn 

o Zeer grote drukgevoeligheid 

 

Aanvullend onderzoek  

 Volledig bloedonderzoek 

 Urineonderzoek 

 Cultuur vd uteriene afscheiding (in speculo) 

 Bepaling vd nierfunctie 

 Hemocultuur  

 Aanvullend echografisch onderzoek = belangrijk om intra-uteriene foci van infectie op te 

sporen (? resterend miskraamweefsel, bloedklonters, …) 

 

Behandeling  

 IV AB 

 Evt bloedtransfusie 

 Verwijdering vd focus vd infectie 

o Via curettage vóór 12-14w 

o Via medische inductie na 14w 

o Via hysterectomie indien  

 Patiënte niet goed reageert na medische behandeling en curettage 

 Levensbedreigende infectie 

 Aandacht voor voorkomen en vroegtijdige diagnose complicaties: regelmatige monitoring! 

o Pols 

o BD 

o Temperatuur 

o In- en output  

o Centraal veneuze druk 

o Bloedgassen 

o Stollingsdefecten 

 

Miskraam tijdens tweede trimester vd zwangerschap 

 

Oorzaak: miskraam tss 14 en 23 weken kan veroorzaakt w door 

 Baarmoederafwijking (septum) 

 T-vormige uterus tgv DES-gebruik bij moeder van patiënte 

 Cervicale incompetentie 

 Foetale anomalie 

 Multipele zwangerschap 

 Infectie 

 Systeemziekten 

 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

303 | P a g i n a  
 

Diagnose cervixincompetentie  

 Kan congenitaal zijn maar is ook vaak verworven en te wijten aan  

o Overmatige dilatatie vd baarmoederhals (Hegar ≥10) 

o Scheur vd baarmoederhals (bv. bij moeilijke kunstbevalling) 

o Conisatie of andere uitgebreide chirurgische ingrepen thv de baarmoederhals 

 Diagnose w gesteld obv herhaalde, relatief pijnloze vroege midtrimester miskramen, vaak 

voorafgegaan door ruptuur vd vliezen 

 Bij niet-zwangere patiënt: diagnose cervixincompetentie 

o Premenstruele hysterosalpingografie 

 Normale baarmoederhals: geen of zeer weinig contraststof te zien thv ostium internum 

 Incompetente baarmoederhals: zeer breed kanaal met diameter >4 mm te zien thv 

ostium internum 

o Test van Rubowitz 

 Als id premenstruele fase Hegarstift van 6-8 mm vlot id baarmoeder kan gebracht w: 

wss cervixincompetentie 

 

Investigatie 

 Placenta en foetus 

o Volledig histopathologisch onderzoek 

o Cultuur 

o Bepaling karyotype 

 Hysterosalpingografie: opsporen van 

o Cervixincompetentie 

o Intra-uteriene poliepen 

o Submuceuse myomen 

o Intra-uteriene vergroeiingen 

 Maternele factoren 

o Rhesusincompatibiliteit 

o Infecties 

o Systeemziekten zoals chronische nierinsufficiëntie en hypertensie 

 

Behandeling 

 Vaak onmogelijk omdat er geen oorzakelijke factor w vastgesteld 

 Igv uteriene afwijking kan voorgesteld w om intra-uteriene poliepen, myomen, of een 

septum of intra-uteriene vergroeiingen chirurgisch te verwijderen 

 Igv vermoeden cervixincompetentie kan cerclage w uitgevoerd 
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H18: Herhaald miskraam 

 

Definitie en prevalentie 

 Herhaald miskraam = minstens 3 klinisch herkenbare spontane miskramen met of zonder 

voorafgaande levend geboorte  

o (volgens slides: altijd minstens 2) 

 Komt voor in 1/300 zwangerschappen 

 Definitie moet versoepeld w tot 2 opeenvolgende spontane miskramen om oorzakelijke 

factoren te kunnen opsporen id volgende gevallen 

o Positieve hartactiviteit bij beide miskramen 

o Vrouw >35j 

o Duur van subfertiliteit >1j 

o Aanwezigheid uitdrukkelijke ptnwens voor verder onderzoek 

 

Oorzaken 

 

50%: totaal niet geweten wat oorzaak is 

 

Genetische factoren 

 >50% van alle klinisch herkenbare miskramen: veroorzaakt door chromosomale afwijkingen 

o Autosomale trisomies (50%) 

o Triploidie (25%) 

o Tetraploidie 

o Monosomie X (20- 25%)  

o Polysomie X of Y 

 Enige duidelijk bewezen oorzaak (3-6% van alle gevallen) van herhaald miskraam is 

structurele chromosomale afwijking: ‘wederzijds gebalanceerde translocatie’ of 

‘Robertsoniaanse translocatie’ in één van beide partners 

o Opmerking: wat zijn die translocaties? (internet) 

 Gebalanceerde translocatie: geen materiaal verloren maar verwisseling stukjes van chromosoom 

van plaats (reciproke translocatie) 

 Robertsoniaanse translocatie: ontstaat als chromosoom zich aan ander chromosoom vasthecht 

o Kans op miskraam 

 Gebalanceerde translocatie: 50% 

 Robertsoniaanse translocatie: 25%  

o Gedurende gametogenese knn chromosomen met gebalanceerde translocatie segregeren 

op vss manieren en resulteren in normale of abnormale gameten  

 Tgv crossover of breken met uitwisseling chromatine tss 2 niet-homologe 

chromosomen tijdens meiotische deling 

 Resultaat kan zijn 

 Fenotypisch nl kind, met nl chromosomen of gebalanceerde translocatie 

 Miskraam 

 Fenotypisch abnormaal kind of miskraam met ongebalanceerde translocatie  

 

Anatomische factoren 

 Gevonden in 10-15% vd vrouwen met herhaald miskraam 

 Meest duidelijke associatie kan gevonden w igv congenitale afwijkingen 

o Septum uteri  

o Diethylstilbestrol (DES) blootgestelde uteri 

 Verworven uteriene afwijkingen geassocieerd met herhaald miskraam  

o Intra-uteriene synechieen (Ashermann's syndroom) 

o Submuceuze myomen 

 Incompetente cervix tgv congenitale of verworven (trauma) afwijkingen 

o Gekenmerkt door pijnloze cervicale dilatatie zonder bloedverlies of uteriene contracties 

o Kan tot 16% van miskramen tijdens 2e trimester vd zwangerschap veroorzaken! 
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Endocrinologische factoren 

 In 10-20% van ptn met herhaald miskraam 

 Omvatten 

o Luteale insufficiëntie (korte en/of inadequate luteale fase) 

o Polycystisch ovarieel syndroom 

o Hypothyroidie 

 Zelfs in subklinische vorm met TSH waarden tussen 2,5 en 4 mU/L 

 Zeker igv positieve TPO antistoffen  

 

Immunologische factoren 

 Enkel aanwezigheid antistoffen tegen fosfolipiden is wetenschappelijk gefundeerde humorale 

immunologische oorzaak van herhaald miskraam! 

 Antifosfolipiden antistoffen = IgG en IgM auto-As specifiek voor negatief geladen fosfolipiden 

o Anticardiolipine en antiphosphatidylserine zijn meest voorkomende antifosfolipiden 

antistoffen geassocieerd met herhaald miskraam  

o W ook gekarakteriseerd door 

 Verlengde fosfolipidenafhankelijke coagulatietesten (aPTT) 

 Trombose in vivo 

 Trombocytopenie 

 Foetale dood 

o Associatie van antifosfolipiden antistoffen met één of meer van deze karakteristieken = 

antifosfolipiden syndroom  

 Naast herhaald miskraam bestaan verloskundige complicaties van dit syndroom uit  

 Premature arbeid 

 Vroegtijdig breken vd vliezen 

 Doodgeboorte 

 Intra-uteriene groeivertraging  

 Pre-eclampsie 

 

Omgevingsfactoren geassocieerd met verhoogd risico op miskraam op dosisafhankelijke manier 

 Overmatig roken bij de vrouw  

 Overmatig alcoholgebruik bij vrouw of man  

 

Diagnose 

 

Algemeen 

 Klassiek werd evaluatie gedaan igv ≥ 3 klinisch herkenbare spontane miskramen in VG 

 Maar verantwoord om al na 2 miskramen investigatie uit te voeren id volgende gevallen 

o Positieve hartactiviteit bij beide miskramen 

o Vrouw >35j 

o Duur van subfertiliteit >1j 

o Aanwezigheid van uitdrukkelijke ptnwens voor verder onderzoek 

 

Specifieke anamnese 

 Familiale VG 

o Aantal miskramen bij ouders, broers en zussen van beide partners voor opsporen van 

translocaties, trombosen 

o DES inname moeder tijdens zwangerschap van betrokken patiente 

 Persoonlijke VG 

o Leeftijd 

o BMI 

o Bekkeninfecties 

o Cervicale manipulaties bekken  

o Contact met organische oplosmiddelen, kwik, lood 

o Alcohol, roken, cafeïne, hyperthermie  
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o Onregelmatige cyclus wijzend op PCO 

 Verloskundige VG 

o Evidentie van vorige zwangerschap  

 Positieve zwangerschapstest in bloed of urine 

 Echografische bevestiging van vruchtzak 

 Embryo met of zonder hartactiviteit 

o Moment van miskraamdiagnose 

o Eventuele curettage 

 

Klinisch Onderzoek 

 Hyperandrogenisme (hirsutisme, acne, …) 

 Galactorree 

 Visualisatie vd cervix (tekens van DES-blootstelling, voorafgaand trauma of infectie) 

 

Technische onderzoeken 

 Onderzoeken bij vrouw  

o Basaal hormonaal bilan d2-5 

o Serum progesteron, hysteroscopie en endometriumbiopsie (EMB, 1 w voor verwachte 

menstruatie) 

o Transvaginale echografie (NMR) voor opsporen uterusafwijking 

o Bloedafname voor genetisch onderzoek 

 Karyotype 

 DNA screening voor  

 Fragiele X 

 Factor V-Leiden 

 Protrombine G20210A mutatie 

o Screening trombofilie 

 Lupus anticoagulans 

 Anticardiolipineantistoffen 

 Proteïne C- en proteïne S-deficiëntie, aPTT, antitrombine III, APC-resistentie 

 Homocysteïne, foliumzuur 

o Schildklierfunctie (TSH en TPO-antistoffen) en nuchtere glycemie 

 Onderzoeken bij man 

o Sperma-analyse: spermadensiteit, -motiliteit, -morfologie 

o Genetisch onderzoek: karyotype, DNA-screening mucoviscidose en Y-deleties 

 

Behandeling 

 Chromosomale afwijkingen (translocaties): mogelijkheid van IVF met preimplantatie 

genetische diagnostiek, zeker als er ook fertiliteitsprobleem is 

 Anatomische afwijkingen 

o Chirurgische correctie via hysteroscopische chirurgie 

o Luteale ondersteuning bij herhaald miskraam 

 Correctie schildklierfunctie: streven naar TSH tss 0 – 2,5 mU/L 

 Trombilie/Antifosfolipiden syndroom 

o Cardioaspirine 100 mg en Clexane 40 mg bij antifosfolipidensyndroom 

o Bij elke andere trombofilie: pas opstarten heparine na advies dienst bloedings- en 

vaatziekten 

 Bij luteale insufficiëntie of bij onverklaard herhaald miskraam 

o Empirische behandeling met progesterone  

 Vaginaal progesterone 600 mg per dag vanaf BHCG + 2 dagen of na positieve 

zwangerschapstest 

 Kans op levendgeboorte na 1, 2, 3 of 4 spontane miskramen respectievelijk 76%, 70%, 65% 

en 60% zonder medische behandeling  

o Dus eignelijk toch nog goede prognose!  
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H19: Ectopische zwangerschap 

 

Definitie 

Buitenbaarmoederlijke of ectopische zwangerschap w gedefinieerd als ZS buiten baarmoeder → 

bijna altijd niet-leefbaar met belangrijke gezondheidsrisico's!! 

 

Prevalentie 

 Frequente gynaecologische aandoening 

 Prevalentie van 1-2% van alle zwangerschappen 

 

Pathogenese en risicofactoren 

 

50% vd ptn heeft géén risicofactoren! → afwezigheid RF sluit ectopische ZS zeker niet uit!!! 

 

Categorieën 

 Hoog-risico 

o VG van  

 Tubaire chirurgie 

 Gedocumenteerde tubaire afwijking 

 Sterilisatie 

 Vorige ectopische zwangerschap 

 Gebruik van spiraaltje 

 In-utero blootstelling tot DES 

o Ptn id hoog-risico categorie: 4-40x verhoogd risico op extra-uteriene zwangerschap 

 Matig riscio 

o VG van  

 Infertiliteit 

 Voorafgaande genitale infecties 

 Multipele partners  

o 2-20x verhoogd risico 

 Licht risico 

o VG van 

 Voorafgaande pelvische of abdominale chirurgie 

 Rooksters 

 Ptn die eerste sexuele betrekkingen hadden op < 18j 

o Licht verhoogd risico op buitenbaarmoederlijke zwangerschap 

 

In-vitro fertilisatie 

 Opvallend dat bij IVF ong 3-4% vd resulterende zwangerschappen ectopisch zijn 

 Kan wsl verklaard w door migratie van in-utero teruggeplaatste embryo's in afwijkende 

eileiders 

 

Diagnose 

 

Algemeen 

 Diagnose van extra-uteriene zwangerschap kan zeer moeilijk zijn! 

o Daarom w wel eens id gynaecologie gesteld dat elke vrouw extra-uterien zwanger is tot 

het tegengestelde bewezen is!  

 Potentieel levensbedreigende aandoening DUS belangrijk om diagnose bij elke pt zo vroeg 

mogelijk te vermoeden!  

 Diagnose w gesteld uitgaande van 

o Risicofactoren 

o Symptomen en tekens 

 Asymtomatisch: patiënte kan geen enkel klacht hebben van pijn of bloedverlies 
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 Abnormaal bloedverlies 

 Vaak atypische menstruatie, enkele dagen achterstel, chronisch licht bloedverlies, 

uitgebreid premenstrueel bloedverlies, beperkte duur van menstruatie, …  

 Samenvattend: elke afwijking id cyclus moet doen denken ad mogelijkheid van 

ectopische zwangerschap!! 

 Abdominale pijn 

 Pijn is vaak aanwezig 

 Kan in zeer geringe mate en in atypische vorm aanwezig zijn 

 Maar toch in 95% vd gevallen in één of andere vorm aanwezig 

 Meestal unilaterale pijn die eerder niet krampachtig maar stekend van aard is 

 Geruptureerde ectopische zwangerschap 

 Pijn is praktisch altijd aanwezig tgv peritoneale reactie op intra-abdominale 

bloeding! 

 Hierbij kan evt ook schouderpijn aanwezig zijn  

 Niet-geruptureerde ectopische zwangerschap  

 Pijn is meestal afhankelijk van 

 Grootte vd extra-uteriene graviditeit  

 Bijgaande druk op tubawand 

 Pijn kan gepaard gaan met systeemreacties zoals syncope, nausea en braken 

 Uitgebreide intra-abdominale bloeding kan gevolgd w door tekens van shock 

 

Diagnose 

 Anamnese: navragen van symptomen en tekens  

 KO 

o In speculo: gesloten baarmoederhals met of zonder bloedverlies 

o Bimanueel vaginaal onderzoek bij ectopische zwangerschap 

 Slingerpijn bij ongeveer 2/3 vd ptn 

 Adnexiële massa voelbaar bij ong 50% vd ptn 

o Abdominaal onderzoek: lage buikpijn met of zonder selectieve drukpijn bij >3/4 vd ptn 

o Géén koorts!! 

 Belangrijk in DD met PID 

 β-hCG bepaling in bloed 

o Met huidige technieken kunnen hCG-concentraties tot 5 U/L w gedetecteerd 

o Verandering hCG-productie/concentratie bij zwangerschap 

 In nl zwangerschap: verdubbeling β-hCG concentraties ongeveer om 2-3 dagen (figuur 

19-1: verandering in hCG gehalte bij ZS, ectopische ZS en spontane abortus) 

 
 Abnormale zwangerschappen (intra-uterien of ectopisch): duurt langer  

 DUS seriële bepalingen belangrijk om na te gaan of zwangerschap leefbaar is! 
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 Op grond van seriële bepalingen van β-hCG kan ook optimale tijd voor 1e 

diagnostische transvaginale echografie bepaald w  

 Intra-uteriene zwangerschappen knn echografisch w vastgesteld als hCG-

concentratie minstens 1.500 IU/L bedraagt 

 Als intra-uteriene vruchtzak niet aanwezig is bij β-hCG waarden >1.500 IU/L: 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap per definitie!! (zelfs bij > 1.000 IU/L volgens HC) 

 Seriële β-hCG bepaling kan ook gebruikt w om effectiviteit vd behandeling op te volgen 

 Curettage voor miskraam 

 Medische of chirurgische behandeling voor ectopische zwangerschap 

 Enkelvoudige bepaling van serum progesterone: kan ectopische ZS uitsluiten met 

sensitiviteit van ong 98% als progesteroneconcentratie ≥25 ng/ml  

 Transvaginale echografie 

o Belangrijk om aanwezigheid van intra-uteriene ZS vast te stellen bij β-hCG concentraties 

van 1.000-1.500 U/L 

o Erg suggestief voor diagnose van ectopische ZS: echografisch detecteerbare  

 Niet-cystische extra-ovariële adnexiële massa's 

 Levende ectopische zwangerschap 

 Tubale ringstructuren 

 Complexe cystische of soliede massa's  

o Specificiteit 99%, PPV 96%, sensitiviteit 84% en NPV 95% 

 Uteriene curettage 

o Als deze bij vermoeden van niet leefbare intra-uteriene zwangerschap w uitgevoerd: β-

hCG gehalte moet postoperatief met ong 15% dalen binnen 12u na curettage 

o Als β-hCG gehalte niet in deze mate daalt: denken aan ectopische zwangerschap! 

 

Lokalisatie en spontane evolutie vd extra-uteriene zwangerschap 

 Lokalisatie 

o 98% thv tuba: meestal thv ampulla-isthmische junctie 

o Overige 2% thv  

 Cervix  

 Pelvische peritoneum 

 Zeer zz (vnl na ovariële stimulatie of IVF met transfer >1 embryo): gecombineerde intra- en 

extra-uteriene ZS 

 Spontane evoulutie  

o Tubaire zwangerschap zal in ong 80% vd gevallen progressief doorgroeien tot ruptuur  

 Op ongeveer 8-10 w zwangerschapsduur 

 Ptn bloeden naar eigen buik 

o In 12% zal tubaire abortus ontstaan  

 Via fimbriae  

 Evt ook partieel via baarmoeder 

o Soms spontane regressie vd extra-uteriene graviditeit maar id minderheid vd gevallen 

o Chronische ectopische zwangerschap is bijzonder zz 

 

Behandeling 

 

Chirurgische behandeling = meest frequent toegepaste behandelingsmethode 

 Meestal w laparoscopische salpingotomie (eileider w weer doorgankelijk gemaakt) uitgevoerd: 

bedoeling is fertiliteit te bewaren 

o Via lineaire salpingotomie thv plaats vd extra-uteriene graviditeit w incisie gemaakt op 

antimesenteriele zijde vd tuba 

 Extra-utriene graviditeit w uit tuba geaspireerd 

 Geopende eileiderwand w NIET chirurgisch gesloten maar groeit praktisch altijd 

spontaan terug dicht! 

o Coagulatie vh implantatiebed vd extrauteriene graviditeit: met bipolaire of unipolaire 

electrocoagulatie 
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o In ongeveer 15% vd gevallen is er persisterend trofoblastweefsel aanwezig → dan is 

chirurgische behandeling NIET geslaagd  

 Methotrexaat nodig 

o Prognose inzake fertiliteit 

 Na salpingostomie behoudt ong 84% vd ptn open eileider 

 Intra-uteriene zwangerschap bij 70% vd gevallen  

 Nieuwe ectopische zwangerschap bij 12% vd gevallen 

 Salpingectomie = alternatief voor laparoscopische salpingotomie  

o Hierbij w de eileider opgegeven voor verdere fertiliteit 

o Toch aangewezen igv 

 Hevig bloedverlies 

 Uitgebreide tubaire schade 

 Recidief ectopische zwangerschap in dezelfde eileiders 

 Als vrouw sterilisatie wenst 

 Toegangsweg 

o Zowel salpingectomie als salpingostomie kunnen laparoscopisch gebeuren 

o Laparotomie enkel nog uitgevoerd igv  

 Hemodynamische instabiliteit  

 Te grote technische problemen met laparoscopie 

 Na operatie  

o Wekelijks β-hCG opgevolgd tot waarden < 5 IU/L 

 Volgens HC: opvolgen tot hCG volledig 0 is want anders kan resterend 

trofoblastweefsel terug beginnen groeien en dan stijgt waarde terug!!! 

o Seksuele betrekkingen, gynaecologisch onderzoek of echografisch onderzoek w afgeraden 

tot ectopische zwangerschap volledig achter rug is 

o Methotrexaat w toegediend igv persisterende ectopische zwangerschap na falen van 

chirurgische therapie (15% vd gevallen na salpingostomie) 

 

Medische behandeling 

 Kan overwogen w als extra-uteriene zwangerschap diameter heeft van < 4cm en NIET 

geruptureerd is 

 Methotrexaat  

o Als single dose (50 mg/m2)  

 Herhaling dosis indien β-hCG gehalte 7d na initiële toediening ≥ β-hCG 4d na initiële 

toediening is 

o In variabele dosis van 1 mg/kg IM op dag 1, 3, 5, 7 afgewisseld met Leucovorin 0,1 

mg/kg IM op dag 2, 4, 6 en 8 

 Moet verder gegeven w tot  

 β-hCG gehalte >15% daalt in 48u 

 4 dosissen Methotrexaat zijn gegeven 

 Follow-up is gelijkaardig aan follow-up na chirurgische behandeling 
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Hoofdstuk 20: Acute en chronische bekkenpijn 

 

Inleiding 

 Bij 1e contact met vrouw met hevige lage abdominale pijn w nagegaan of zij 

o Tekens vertoont van acuut abdomen 

o Zwanger is  

o Nood heeft aan onmiddellijke hospitalisatie en dringende zorg 

 Naast opsporen vd klinische tekens van acuut abdomen: tegelijk en bij herhaling vitale 

tekens onderzoeken! 

o Hypovolemische en septische shock kunnen gevolg zijn van acute gynaecologische 

pathologie → moeten van ih begin onderkend w 

 DD vd onderliggende pathologie  

o Partieel leeftijdsafhankelijk maar sommige pathologie zoals appendicitis kan in alle 

leeftijdscategorieën voorkomen 

o Bij laboratoriumanalyses zijn belangrijk 

 Zwangerschapstesten in urine (kwantitatief) en bloed plasmaspiegel (hCG) 

 Algemene bloedbeeld 

 Onderzoek vd urine  

 Inflammatoire parameters: CRP en sedimentatiesnelheid  

o Extra afname van bloedstaal voor kruisproef en bloedgroep is nodig igv mogelijke 

transfusienood! 

 

Acute pelvische pijn 

 

Algemeen 

 Pijn kan veroorzaakt w door 

o Gynaecologische pathologie 

o Urologische ziekte 

o Muskuloskeletale ziekte 

o Gastrointestinale ziekte 

 Daarom zijn op korte termijn belangrijk 

o Nagaan vd vitale parameters! 

o Systematische anamnese en onderzoek  

o Selectief gebruik van diagnostische testen (zwangerschapstest!)  

o Weloverwogen DD  

 Naast KO en laboratoriumtesten: echografie en soms laparoscopie van belang om definitieve 

diagnose te stellen 

 

Acute pelvische pijn in begin van zwangerschap 

 Dreigend of onafwendbaar miskraam 

 Septisch miskraam 

 Ectopische zwangerschap 

 Adnexiële pathologie (bv. corpus luteum bloeding, torsie of ruptuur) 

 Inklemming vd baarmoeder in gefixeerde retroversieflexie 

 

Acute pelvische pijn zonder zwangerschap 

 Verwikkeling van adnexiële tumor: torsie, ruptuur, intra- of extracapsulaire bloeding 

 Pelvische infectie en abces (en evt ruptuur) 

 Necrobiose van uterien myoom 

 Geboorte van gesteeld myoom 

 Dysmenorree of cryptomenorree (= hematocolpos: mensturatie doet zich voor, maar is niet 

zichtbaar owv obstructive vd outflow tractus) 

 

Niet-gynaecologische pathologie 

 Acute appendicitis, ingeklemde breuk, darmobstructie 
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 Mesenteriële lymphadenitis, diverticulitis en inflammatoire darmziekte 

 Cystitis, pyelitis, urineretentie en urolithiase 

 

Symptomen 

 

Pijn: aard en snelheid van optreden zijn belangrijk 

 Plotse pijn wijst vaak op mechanische oorzaak  

o Torsie van adnexiële tumor 

 Bij torsie: pijn koliekachtig op en af gaand 

 Tekens van vagale reflex kunnen ontstaan 

o Ruptuur  

 Scherpe pijn 

 Neemt niet meer af 

 Tekens van hypovolemische shock zullen snel aanwezig zijn 

o Intra- of extracapsulaire bloeding in ovarium 

 Scherpe pijn 

 Neemt niet meer af 

 Tekens van hypovolemische shock zullen snel aanwezig zijn 

 Geleidelijk toenemende pijn kan wijzen op  

o Infectie bv. bekkeninfectie  

o Appendicitis 

 Gynaecologische pijn: bijna steeds gelokaliseerd onder lijn tss beide spinae iliacae superiores 

en in sacrogluteale region 

 Uitbreiding pijn 

o Uitstralen naar voorzijde of achterzijde vd dijen 

o Bij uitbreiding vd bekkenpathologie met veralgemeende peritonitis of intra-abdominale 

bloeding kan pijn uitbreiden over de ganse buikholte 

o Uitstraling vd pijn naar rechterschouder kan wijzen op peritoneale prikkeling vh diafragma 

door bv. bloed id buik 

o Torsie van ovarium kan uitstraling vd pijn naar flank of lies veroorzaken 

o Bij bekkeninfectie kan rechter hypochondriale pijn optreden door perihepatitis (Fitz- 

Hugh-Curtis syndroom) 

 

Geassocieerde sypmtomen  

 Bv. vaginaal bloedverlies 

 Kunnen optreden door verwikkeling van beginnende ZS bv. ectopische zwangerschap of 

miskraam 

o Miskraam 

 Vaginale bloedverlies is meestal overvloediger dan tijdens menstruatie  

 Pijnlijke krampen ih hypogastrium 

o Ectopische zwangerschap: vaginale bloedverlies is minder overvloedig en soms heel 

beperkt of afwezig 

 

Onderzoek 

 Anamnese: belangrijk om gedetailleerde navraag te doen naar 

o Verloop vd laatste cycli en laatste menstruatie 

o Seksuele gewoonten  

o Gebruik van contaceptiemethoden  

 Zwangerschapstest in urine  

o Noodzakelijk om aantal acute verwikkelingen vd ZS op te sporen of uit te sluiten 

o Torsie of ruptuur van adnexiële cyste of tumor (bv. corpus luteum) kan ook tijdens ZS 

optreden 

 KO 

o Buikonderzoek 

o Volledig gynaecologisch onderzoek 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

313 | P a g i n a  
 

 Speculum 

 Bimanueel onderzoek 

 Afwezigheid van klinische tekens van endocervicitis sluit diagnose van primaire 

bekkeninfectie of PID nagenoeg uit 

 Opstootpijn thv uterus en adnexen of hevige pijn bij mobilisatie vd uterus: tekens 

van lokale peritoneale prikkeling 

 Kan veroorzaakt w door meerdere acute aandoeningen 

 Bijkomend beeldvormend onderzoek (bv. echografie): meestal aangewezen 

 Laparoscopie en laparotomie 

o Laparoscopie is nodig igv onzekere diagnose of als enkel chirurgische behandeling 

mogelijk is 

o Zelden laparotomie nodig bv. igv hemodynamisch instabiele patiënte 

 

Acute pijn in begin vd zwangerschap 

 

Spontaan miskraam: gepaard met  

 Overvloedig vaginaal bloedverlies  

 Krampachtige pijn id onderbuik 

o Meestal op mediaanlinie 

 

Septisch miskraam 

 Symptomen van miskraam + symptomen en tekens van infectie 

 Behandeling 

o Dilatatie en curettage vd uterus: behandeling van onvolledig en onafwendbaar miskraam 

en anembryonische vruchtzak of ‘missed abortion’ 

o Voor septisch miskraam: ook IV behandeling met AB noodzakelijk 

 Curettage w uitgevoerd na eerste dosis AB 

o Voor septische shock: intensieve medische therapie noodzakelijk 

 

Ectopische zwangerschap 

 Ruptuur ectopische ZS treedt gemiddeld op tijdens 7e week vd zwangerschap 

 Vóór ruptuur: meestal slechts beperkte hoeveelheid vaginaal bloedverlies en discrete 

onderbuikpijn  

 Na ruptuur evolueert klinisch beeld snel naar  

o Acuut abdomen  

o Hypovolemische shock 

 

Inklemming van zwangere uterus in bekkenholte 

 Treedt op tss 11-14 ZS-week als door vergroeiingen in retroversie gefixeerde baarmoeder 

zich niet kan oprichten uit bekken 

 Druk vd baarmoederhals naar voor op blaasuitgang veroorzaakt  

o Urineretentie  

o Overloopblaas 

 Behandeling 

o Tijdelijke verblijfsonde id blaas 

o Zelden: chirurgische ingreep nodig om baarmoeder te mobiliseren 

 

Acute pijn zonder zwangerschap 

 

Ruptuur, torsie of bloeding van adnexiële tumor 

 Leiden tot acute onderbuikpijn 

o Meestal unilateraal  

o In latere fase pijn over ganse onderbuik  

 Acuut abdomen  

 Mogelijke tekens van hypovolemische of vagale shock 
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 Bimanuele gynaecologische onderzoek is uiterst pijnlijk 

 Echo brengt meestal elementen tot diagnose 

o Bij ruptuur of bloeding  

 Vrij vocht of bloed id buik  

 Tumor id adnexiële regio  

o Bij torsie: adnexiële tumor met beperkte of afwezige bloeddoorstroming (Doppler flow)  

 Id meeste gevallen: laparoscopie met spoed aangewezen 

o Igv beginnende ZS: onderscheid met ruptuur van ectopische tubaire of ovariële ZS niet te 

maken tenzij tijdens laparoscopie 

 

Pelvische infectie en abces 

 Grote variatie van symptomen en klinische tekens 

 KO 

o Purulente cervicale afscheiding 

o Postcoitaal of intermenstrueel bloedverlies  

o Gevoelige uterus 

o Mobilisatiepijn vd uterus en cervix 

o Bilaterale adnexiële gevoeligheid 

o Koorts kan ontbreken 

 Infectieparameters (CRP, leukocytose, sedimentatiesnelheid) zijn meestal gestoord 

 Meestal opstijgende polymicrobiële infectie vanuit onbehandelde cervicitis (soms SOA met 

Chlamydia trachomatis of gonokok: cultuur!) 

 Bij abces is ook pijnlijke tumor id adnexiële regio of Douglasholte  

o Voelbaar  

o Zichtbaar met echografie 

 Bij twijfel over diagnose: laparoscopie aangewezen 

 Behandeling 

o Afhankelijk vh klinische beeld: ambulant of ih ZH behandeld met PO of IV AB 

o Bij vermoeden van abces: altijd hospitalisatie en IV AB! 

 Grote abcessen w van ih begin chirurgisch gedraineerd 

 Ruptuur van pelvisch abces veroorzaakt veralgemeende peritonitis → leidt tot 

septicaemie en exitus door multiorgaanfalen en DIC 

 

Verwikkelingen van een uterine myoma 

 Zowel necrose van myoma als transcervicale geboorte van gesteeld intracavitair myoma 

gaan gepaard met acute onderbuikpijn  

o Gelokaliseerd thv uterus, hypogastrium 

 Torsie van gesteeld subserosaal myoma  

o Moeilijke DD met steeldraai van adnexiële tumor! → wel met echografie 

 Necrotisch myoma 

o Echografie: centrale echolucente holte  

o In 1e instantie: pijnmedicatie bv. NSAID of andere sterke analgetica nodig 

 Geboorte van gesteeld intracavitair myoom  

o Vaak met lokale bloeding 

o Voorzien van 

 Hysteroscopische resectie  

 Evt hysterectomie (bij vervulde ZS-wens)  

 

Chronische pelvische pijn (chronische bekkenpijn) 

 

Algemeen 

 Type pijn met meestal grote weerslag op  

o Fysieke conditie vd vrouw 

o Psychorelationele toestand vd vrouw en haar partner of gezin 

 Men maakt onderscheid tss 
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o Episodische chronische pijn 

o Continue chronische pijn 

 Zeker moeten ook hier niet-gynaecologische ziekten in DD opgenomen w 

 

Principes 

 

Anamnese bij vrouw met onderbuikpijn: belangrijk om na te vragen 

 Beschrijving vd pijn zoals aard, intensiteit, evt cyclische verloop  

o Sommige niet-gynaecologische pathologie varieert ook oiv menstruele cyclus 

o Complex als > 1 pathologie actief en pijn veroorzaakt 

 Uitlokkende of afremmende factoren  

o Soms is pijn uitgelokt door coïtus of is pijn houdingsafhankelijk  

 Bv. bij pelvische congestie door variceuze venen id brede ligamenten of 

infundibulopelvische ligamenten 

 Dan dagelijkse uni- of bilaterale onderbuikpijn die erger w id loop vd dag en 

vermindert bij neerliggen 

 Geassocieerde symptomen navragen: vnl om niet-gynaecologische pathologie op te sporen 

o Vaginale afscheiding of andere tekens van genitale infectie 

o Veranderd stoelgangpatroon bv. diarree of constipatie 

 Evt gepaard met opzetting vh abdomen en vermindering vd pijn na stoelgang of flatus 

o Rectale verlies van bloed of slijm 

o Urgency 

o Urinaire incontinentie 

 Weerslag nagaan vd pijn op functioneren vd pt, werk, slaap, sociale activiteiten, gezinsleven 

en evt aanwezigheid andere soorten fysieke pijn of gevoelens angst of depressie 

 Nauwkeurige navraag naar gebruikte medicatie of misbruik ervan 

 

Technische onderzoeken 

 Beeldvormende onderzoeken (echografie, CT): van belang om onderliggende tumorale 

pathologie uit te sluiten 

 Vaak ook laparoscopie om endometriose of aanwezigheid van vergroeiingen na te gaan 

 Negatieve onderzoeksresultaten zijn ook belangrijk om patiënte gerust te stellen 

 

Episodische chronische pelvische pijn = cyclische pijn 

 Dyspareunie 

o Onderscheid tss oppervlakkige en diepe dyspareunia 

o Correcte diagnose vd onderliggende pathologie vergt degelijk KO  

o Pijn is oorzaak van seksuele en relationele storingen 

 MAAR seksuele of psychische problemen zijn soms uitlokkende of onderhoudende 

factoren → behandeling van dyspareunie is vaak multidisciplinair en van lange duur 

 ‘Mittelschmerz’ of midcyclische ovulatiepijn 

o Treedt unilateraal op gedurende enkele uren en max 2 d tijdens periode vd ovulatie 

o Pijn kan voorkomen w door hormonale medicatie die leidt tot inhibitie vd ovulatie! 

 Dysmenorree 

o Pijn treedt op rond of tijdens menstruatiebloeding  

 Kan uitstralen naar lage rug (sacrogluteale regio) en dijen 

 Primair of secundair afhankelijk van of onderliggende oorzaak niet of wel gevonden w  

o Primair 

 Vaak aanwezig vanaf menarche  

 Vermindert met leeftijd of na 1e zwangerschap 

 Pijn w veroorzaakt door BM-contracties die ontstaan door afscheiding prostaglandines 

ih endometrium → ook algemene symptomen zoals braken en diarree 

 Buiten menstruatieperiode: geen klachten 

 Ook geen dyspareunie 

 Geen lokale pathologie aantoonbaar 
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 Vermindert onder gebruik van  

 Combinatiepil  

 Pijnstilling met NSAID bv. ibuprofen of naproxen: gestart van begin vd menstruatie 

o Secundair 

 Komt meer voor bij vrouwen >20j 

 Meestal erger tijdens menstruatie 

 Pijn kan aanwezig zijn rond menstruatieperiode maar w erger tijdens bloedverlies 

 Er zijn GEEN algemene symptomen zoals diarree 

 Oorzaken van deze pijn kunnen zijn 

 Endometriose 

 Uterien myoma 

 Adenomyose 

 Chronische pelvische infectie 

 Ovariële tumoren 

 Intrauteriene koperhoudende contraceptiva 

 Cervicale stenose na conisatie of coagulatie vd cervix 

 Diagnose  

 Kan gesteld w door  

 Grondig KO  

 Echografie 

 CT en MRI zijn zelden noodzakelijk 

 Soms is laparoscopie aangewezen  

 Twijfel over diagnose  

 Proefbehandelingen onvoldoende effect  

 Endometriose 

o Aan deze diagnose moet gedacht w bij  

 Chronische onderbuikpijn 

 Pijn die door endometriose w veroorzaakt is niet altijd in verhouding met 

uitgebreidheid ervan! 

 Menstruele haemoptysis of pneumothorax of thoracale pijn kan veroorzaakt w door 

thoracale endometriose syndroom 

 Diepe dyspareunie met verergering tijdens menstruatieperiode 

o Bij infiltratie vh rectovaginale septum en ingroei in rectum: klachten over defaecatie knn 

ontstaan bv. pijn tijdens defaecatie of rectaal bloedverlies tijdens menstruatie 

o KO 

 Soms doorgroei endometriose id achterste vaginale wand of fornix zichtbaar 

 Leidt soms tot postcoitaal of intermenstrueel bloedverlies 

 Meestal uteriene en adnexiële gevoeligheid  

 Beweeglijkheid vd baarmoeder kan beperkt zijn  

 Id douglasholte of sacrouteriene ligamenten: pijnlijke korrelige induraties voelbaar 

 Ovariële endometriose is voelbaar als pijnlijke tumor naast uterus 

o Rectovaginaal onderzoek  

 Kan infiltratie vh rectovaginale septum aantonen 

 Afwijkingen tijdens onderzoek: duidelijker tijdens menstruatieperiode 

o Behandeling 

 Hormonale therapie (ovulatie inhibitie of anti-hormonen) kan activiteit endometriose 

onderdrukken maar heelkundige verwijdering meestal toch noodzakelijk  

 Als definitieve behandeling voor ernstige recidiverende endometriose indien er geen 

zwangerschapswens is 

 Hysterectomie 

 Bilaterale ovariëctomie  

 Adenomyose = toestand van endometriosis interna (endometriose ih myometrium)  

o Oorzaak van zowel cyclische als continue onderbuikpijn 

 Vaak in combinatie met dysmenorree en menorragie 

o Uterus is wat groter en drukgevoelig 
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o Bij echografie  

 Geen myoma aanwezig 

 Soms toch specifieke afwijkingen zichtbaar ih myometrium 

o Behandeling 

 Pijn kan verminderen door gebruik vd combinatiepil of andere inhibitor vd ovulatie 

 Soms hysterectomie noodzakelijk als definitieve behandeling 

 Hematometrie en hematocolpos: aangeboren afwijking (afsluiting), stenose na ingreep 

 Uteriene myomen 

o Knn afhankelijk van aantal en positie id uterus variatie van klachten veroorzaken 

 Acute pijn 

 Chronische cyclische of niet-cyclische pijn 

 Abnormaal uterien bloedverlies 

 Functiestoringen van omliggende organen (blaas, darm) 

o Meerderheid van vrouwen met uteriene myomen heeft geen klachten!! 

 

Continue chronische pelvische pijn = chronische niet-cyclische pijn 

 

Onderbuikpijn bestaat > 6 m  

 

Oorzaken 

 Frequent 

o Endometriose 

o Adenomyose 

o Uteriene myomen  

 Andere  

o Zwakte vd bekkenbodem en prolaps 

o Infectieuze of postchirurgische vergroeiingen ih bekken (chronische pelvische infectie en 

adhesies) 

 Aanwezigheid vergroeiingen rond uterus en adnexen (soms met intestinale lissen) 

veroorzaakt beperkte mobiliteit van deze organen → dagelijkse pijn 

 KO 

 Drukgevoeligheid vd uterus en adnexen 

 Beperkte mobiliteit van uterus en adnexen  

 Technische onderzoeken 

 Endometriumbiopsie kan wijzen op chronische endometritis 

 Echografie wijst soms op pseudoperitoneale cysten en vergroeide darmlissen 

 Diagnose van vergroeiingen w meestal pas gesteld tijdens laparoscopie 

 Behandeling 

 Bij aanwijzingen voor actieve chronische infectie vd uterus: AB aangewezen 

 Adhesiolyse: meestal GEEN blijvend effect 

 Soms is radicale hysterectomie met resectie vd vergroeide ovaria enige effectieve 

behandeling 

o Pelvische congestiesyndroom 

o ‘ovarian remnant’ syndroom en vergroeide ovaria 

 Unilaterale pijn id onderbuik na voorgaande resectie vd ovaria met of zonder 

hysterectomie (meestal voor endometriose of door infectie vergroeid ovarium) 

 Ovaria kunnen na hysterectomie vergroeiien met schedekoepel → hierdoor knn 

chronische onderbuikpijn en diepe dyspareunie ontstaan 

 Ih resterende stuk ovarium dat meestal nog vergroeid ligt: vorming follikels of cysten 

 Deze rest vh ovarium is zichtbaar met echografie, CT of MRI: zeker als ovariële 

activiteit met follikelvorming aanwezig is! 

 Behandeling 

 Hormonale medicatie voor inhibitie vd ovulatie 

 Brede resectie vd rest ovarium 

 Operatieve verwijdering vd ovaria kan pijn definitief doen verdwijnen 
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 Bij jonge vrouwen: adhesiolyse vd ovaria mogelijk 

o Chronische bekkenpijnsyndroom zonder duidelijke pathologie: exclusiediagnose 

 Chronische bekkenpijn moet multidisciplinair onderzocht w 

 Niet zelden ook problemen van angst en depressie aanwezig 

 Chronische pijnptn hebben vaak nog andere problemen zoals  

 Seksuele dysfunctie 

 Relationele of sociale storingen 

 Moeheid 

 Misbruik van GM  

 Andere chronische pijn  

 Lopen risico niet begrepen te w omdat klachten niet in verhouding zijn met wat na 

klinisch en bijkomend onderzoek gevonden w 

 Therapie = meestal ondersteunend 

 Gebaseerd op psychologische hulp 

 Desnoods met aangepaste analgetische en ondersteundende medicatie zoals 

pijnmedicatie, anxiolytica of antidepressiva 

 Langdurige begeleiding die best georganiseerd w ikv multidisciplinair pijncentrum 

o Gynaecologische kwaadaardige gezwellen 

 Buikpijn = belangrijk symptoom 

 Zeker bij grote gezwellen 

 Door druk op of infiltratie in omliggende anatomische struturen soms zeer 

uitgesproken (botpijn, nierkolieken, darmobstructie) 

 Buikpijn evt in combinatie met  

 Abnormaal vaginaal bloedverlies  

 Buikopzetting (door gezwel en/of ascites) 

 

DD met niet-gynaecologische pathologie moet steeds gesteld w 

 Spastisch colon 

 Inflammatoire darmziekte 

 Diverticulitis 

 Intestinale ischaemie 

 Colon- of rectumcarcinoom 

 Blaaspathologie  

 Muskuloskeletale pathologie vd lage rug, adductoren of abdominale wand 

 Breukpathologie 
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H21: Endocrinologie en voeding in zwangerschap 

 

Diabetes en zwangerschap 

 

Glucosemetabolisme in de normale zwangerschap: in ZS zijn er 2 basisveranderingen 

 Vanaf begin vd ZS: glucose door placenta getransporteerd via gefaciliteerde diffusie mbv 

glucosetransporters (GLUT1 en GLUT3) 

o Glucose gaat downgradiënt 

 Dus glucose iets lager bij foetus dan bij moeder 

 Veranderingen die optreden bij moeder: weerspiegelen zich ook bij foetus 

 Vnl hyperglycemie 

 Hypoglycemie: meer buffering → minder weerslag 

o Voor embryo/foetus is glucose veruit belangrijkste energiebron 

 Ook voor groei 

 Tov moeder: steal effect (foetus steelt glucose van moeder) → implicaties 

 Lagere nuchtere (gemiddeld 71±8 mg/dL) en preprandiale maternale 

glucosewaarden 

 Bij diabetesptn kunnen vaker hypoglycemies optreden 

 Kan zeer uitgesproken zijn 

 Frequente hongergevoel 

 Bij diabetesptn: in begin vd ZS verhoogd risico van hypoglycemie 

 Sneller dan buiten ZS: bij vasten overgeschakeld op lipolyse en ketogenese = 

“accelerated starvation” 

 Lipolyse: vrije vetzuren vrijgezet 

 Omgezet in ketonen: aceton, acetoazijnzuur, hydroxyboterzuur 

 Ketonen belangrijk in ZS: kunnen als alternatieve energiebron door 

placenta gaan 

 Itt AZ en vrije vetzuren: gaan minder makkelijk transplacentair 

 Ketonen: kwalitatief minder optimale energiebron voor embryo/foetus 

 Kan zich oa uiten op IQ: relatief beperkter 

 Daarom lang nuchter blijven af te raden aan zwangeren  

 Zwangere vrouw bij operatie: altijd als eerste op operatielijst want je mag ze 

niet te lang nuchter houden!! 

 Zwangere aanraden ontbijt niet over te slaan 

 Geen nuchtere bloednames voor glucose 

 Strikt volgen vd ramadan af te raden aan moslima’s 

 Te lange nuchtere periodes 

 Vaak daarna binge eating: is ook niet goed 

 Tweede helft vd ZS: insulineresistentie (IR)  

o Om glucose te sparen voor zich ontwikkelende foetus vormt placenta vss  

 Hormonen met anti-insuline-effect  

 Placentair lactogeen (lijkt wat op groeihormoon) 

 Placentair groeihormoon 

 Progesteron 

 Adipokines: secretieproducten vh vetweefsel (bv. TNF-α, IL-6, …) 

 Vetcellen en gewichtstoename dragen dus bij tot insulineresistentie 

 Er zijn richtlijnen die zeggen hoe veel men mag bijkomen 

o Zorgen voor insulineresistentie specifiek voor ZS = gestational insulin resistance 

 Gevolgen 

 Glucose w minder gemakkelijk opgenomen 

 Glucoseproductie hoger dan normaal 

 Vnste moederlijke energiebron verschuift van glucose naar ketonen en vetzuren 

o IR is meer uitgesproken bij  

 Meerlingzwangerschappen 

 Hoger basisgewicht en/of gewichtstoename in ZS 
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o IR leidt tot vertraagde glucoseopname door skeletspieren en verhoogde glucoseproductie 

door lever → relatieve postprandiale hyperglycemie 

 DUS diurne glucosefluctuaties nemen toe in 2e helft vd ZS 

 Meeste zwangere vrouwen behouden ondanks IR normale glucoseconcentratie door 

toegenomen insulinesecretie (zowel basaal als na voedselbelasting) 

o Dus normale ZS w gekenmerkt door hyperinsulinisme 

 Wil op zichzelf niet zeggen dat alle zwangeren plots diabetes gaat ontwikkelen 

 Maar ZS w gekenmerkt door relatieve insuline-ongevoeligheid en als je dat niet kan 

compenseren: diabetes kan ontstaan 

o Conclusie: glucosespiegels 2e semester vd ZS 

 Preprandriaal: lagere waarden 

 Door insulineresistentie: glucose w minder gebruikt → postprandriale hyperglycemie 

 Dit is ZS-diabetes = gestational diabetes: geen échte diabetes maar gewoon vorm 

van glucose-intolerantie 

 Op gegeven glucosestimulus: je kan het onvoldoende verwerken 

 Itt echte diabetes: dan ook preprandriale stijging 

 

Zwangerschapsdiabetes: definitie, pathofysiologie en prevalentie 

 Zwangerschapsdiabetes (gestational diabetes mellitus, GDM) = toestand van glucose-intolerantie 

(postprandiale hyperglycemie) of diabetes (+ nuchtere/preprandiale hyperglycemie) die voor 

eerst vastgesteld w in index zwangerschap behalve bij 1e raadpleging 

o Diagnose van GDM is onafhankelijk van 

 Overweging of deze toestand wel of niet na ZS zal persisteren 

 Ingestelde therapie (insuline nodig of niet) 

 Pathofysiologisch: GDM gekenmerkt door  

o Verhoogde IR ivm normale zwangerschappen 

o Meestal ook gestoorde eerstefase-insulinerespons na maaltijd of bij orale-

glucosetolerantietest (OGTT)  

 Door (grotendeels genetisch bepaalde) β-celdysfunctie 

 Is dus maat voor β-celreserve: wat kunnen β-cellen aan? 

 Ook genetische merkers hiervoor 

 Risicofactoren voor GDM 

o Voornaamste klinische risicofactoren  

 Voorgeschiedenis van GDM of eerstegraadsverwant met type-2-diabetes 

 BMI en gewichtstoename 

 Overgewicht of obesitas: vnl indien geassocieerd met korte gestalte 

 Hogere leeftijd 

 Krijgen iets meer ‘buikje’ 

 Bv. sommige studies met vrouwen die zwanger geworden zijn na eiceldonatie: héél 

hoge frequentie IR 

 Niet-caucasische etniciteit: hoogste prevalentie bij Aziaten en Indo-Amerikanen (native 

Americans, ‘Indianen’) 

 Meerlingzwangerschap 

o Andere risicofactoren voor GDM  

 Hypertensie 

 Dislipidemie (laag HDL-cholesterol, hoge triglyceriden) 

 Voorgeschiedenis van oligomenorroe of PCOS 

 Corticoïdengebruik 

 Men geeft CS nu veel te veel: bijna van 23 – 37 weken: om foetus voor te bereiden 

 Heeft zekere voordelen maar betaalt er zekere prijs voor 

 Wat juiste compromis is: toekomst zal dit uitwijzen 

 Prevalentie van GDM: afhankelijk vd diagnostische criteria en vd etnische samenstelling 

o In België: ~3% (maar precieze cijfers ontbreken) 

o In V.S. en elders is prevalentie hoger (> 5%) 

o Overal neemt prevalentie GDM toe: méér zwangeren zijn ouder en/of hebben overgewicht 
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Klinische repercussies van zwangerschapsdiabetes 

  Gevolgen voor moeder Gevolgen voor foetus/boreling/kind 

Tijdens ZS Hoger risico op 
- hypertensie 
- infecties (UWI, wond) 
- polyhydramnios → PPROM/ 

premature arbeid 

Hoger risico op 
- macrosomie 
- schouderdystocie 
- polyhydramnion 

Na geboorte Meer retentie van gewicht Hoger risico op 

- neonatale hypoglycemie 
- voedingsproblemen 
- vertraagde longlediging 

Later in leven Hoger risico op 
- recidief GDM (2/3) 
- diabetes (50 – 60%) 

Hoger risico op 
- blijvend overgewicht 
- GDM 

- glucose-intolerantie/diabetes 
- chronische nierziekte (stadia 1 – 2) 

 Glucosespiegels bij foetus reflecteren spiegels bij moeder 

o Insuline gaat niet door placenta  

 Zoals andere kleine peptiden zoals heparines: daarom kunnen deze gebruikt w als 

antistolling bij zwangere vrouw want gaat er niet door 

o Als te veel glucose: hyperglycemische hyperinsulinemische foetus! 

 Dus foetus produceert wel veel insuline 

 Gevolgen 

o Hyperglycemie aan kant vd moeder 

 Meer infecties 

 Bv. wondinfecties vd keizersnede 

 Bv. meer geïnfecteerde episiotomiewondes met littekens, openvallen 

 Bv. meer urineweginfecties (kan zelfs met pyelonefritis en ernstige zaken) 

 Bv. meer Candida 

 Ook al doordat oestrogenen zorgen voor zuurdere pH 

 Dus er zijn ptn die hele ZS door gynodactarin moeten doen door infectie 

 Hogere BD: ook meer ZShypertensie en pre-eclampsie 

 Meer retentie gewicht (minder bij borstvoeding) 

o Hyperglycemie aan kant vd foetus: komt in urine: soort glucosurie → komt in vruchtwater 

→ osmotische diurese → polyurie 

 Zie je al bij veel lagere glucosedrempel als bij geboren mensen 

 Gevolg: polyhydramnion 

 Baarmoeder veel te groot waar heel veel vruchtwater (> 10 cm) in zit 

 Is ook symptomatisch voor moeder: leidt tot klachten van positieve discordantie = 

buikvolume veel te groot voor die datum 

 Abdominaal ongemak 

 Dyspnee  

 Omdat diafragma naar boven gedrukt w 

 Zwangere vrouwen zijn hier sowieso al meer gevoelig voor 

 Ook complicaties mogelijk: sneller spanningspunt voor vliezen bereikt: vroegtijdige 

breken vd vliezen en hiermee gepaard gaande preterme arbeid 

 PPRON = preterm pre-labour → minstens 1 uur voor arbeid breken vliezen 

(terwijl dit normaal direct na elkaar volgt) 

 Meestal geen zeer extreme prematuriteit: meestal periode 32 – 36 weken (dus 

‘late preterm’) → dan is prognose beter maar natuurlijk wel opname, … nodig en 

nog steeds kans op morbiditeit en mortaliteit 

o Hyperinsulinemie bij foetus 

 Insuline = groeihormoon bij foetus 

 Stimuleert gewicht meer dan lengte 

 Dus igv geen insuline: magasmus-beeld bij geboorte: kind zonder vet 
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 Bij hyperinsulinemie: gewicht meer gestegen dan lengte (dat meestal ook wel 

wat verhoogd is) 

 Vnl aanleg van ‘reserves’ want insuline stimuleert (anabolisch voor) 

 Glycogeensynthese 

 Lipide-synthese (vetweefsel) 

 Eiwitten (spieren) 

 Waar slaan ze deze reserves op? 

 Thv buik  

 Veel meer spieren: vnl spieren vd bovenarm 

 Probleem: geboortetrauma 

 Disproportionele baby’s: hoofd is niet grootste wat er is 

 Itt andere baby’s: “als het hoofdje er is, is de baby er ook” 

 Bij deze baby’s: vaak fout thv  

 Schouders → schouderdistorcie = ernstig 

 Lever/buik → buikdistorcie (meestal beter op te lossen) 

 Is NIET doordat gewicht te hoog is (want kinderen hebben vaak vrij 

normaal gewicht) maar door disproportie 

 DUS is beetje analoog aan stuitligging 

 Bij geboorte: glucose-aanvoer w acuut onderbroken (“baxter met 10% glucose is 

weg”) terwijl insuline-aanvoer wel hoog blijft → hypoglycemie 

 Beste behandeling: heel vroege borstvoeding geven 

 Borstmelk is trouwens aangepast aan baby: colustrum en moedermelk hebben 

andere samenstelling bij ZS-diabetes dus weinig problemen 

 Probleem: vaak wat oudere mensen die niet heel flexibel zijn in borstvoeding 

 Ong 2 dagen kind en moeder in ZH houden: als er dan geen andere problemen zijn 

zal het wel gaan 

 

Screening en diagnose van zwangerschapsdiabetes 

 Elke zwangere vrouw verdient gescreend te w op diabetes tss 24e – 28e ZSweek 

o Redenen 

 Hoge en toenemende prevalentie van GDM 

 Klinische repercussies van GDM 

 Rigoureuze behandeling heeft nut 

 Zwangerschapsverwikkelingen beperken  

 Nuttig voor latere gezondheid vd vrouw 

 Tot 50% vd vrouwen die ZSdiabetes doormaakten: ontwikkelen ouderdoms-DM  

 Detectie van deze voorbeschikking laat preventieve therapieën toe 

o Waarom op 24 – 28 weken? 

 Mag niet te vroeg want je moet insulineresistentie kunnen capteren 

 Niet te laat want je moet op tijd zijn om te behandelen 

 Gros vd reserve- en gewichtstoename gebeurt na 28 weken: op dat moment weegt 

foetus nog maar 1 kg → daarna veel meer toename 

o Biochemische screeningstest? 

 Nuchtere glucose = niet goed 

 HbA1c = niet goed doordat Hb te snelle turnover heeft 

 Screeningstesten! (zie onder) 

 Geen consensus over de optimale manier van screening en diagnose 

o Mogelijkheid 1: screening obv klinische risicofactoren en diagnose door OGTT 

 Anamnese: risicofactoren → problemen 

 Waar zet je grens voor risicofactoren bv. leeftijd, BMI 

 Gewichtstoename: met wat vergelijk je? 

 Etniciteit? 

 Niet alle gynaecologen gaan alle factoren altijd heel grondig bevragen 

 Vaak doen ‘juniors’ intake → medicolegale vragen 

 Dus geen goede optie 
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o Mogelijkheid 2: screening door glucose challenge test (GCT) en diagnose met OGTT (deze 

methode w bij ons gedaan) 

 Voor screening gebruikt men “glucose challenge test” (GCT) 

 50 g glucose (meestal ovv drankje) at random toegediend (nuchter of niet nuchter) 

→ 1u later w glycemie bepaald obv veneuze bloedname 

 Niet door glucometer diagnostiek: is niet precies genoeg (enkel goed voor pt zelf 

ikv beleid) 

 Voordeel: pt moet niet nuchter blijven!! 

 Als plasmaglucosewaarde bij GCT > 140 mg/dL (7,8 mmol/L): screening positief → 

volledige glucosebelastingstest moet w uitgevoerd (OGTT) 

 Dit is diagnostische test! 

 Belasting met 100 g glucose → drempelwaarden  

 Nuchter: 95 mg/dL 

 Na 1 uur: 180 mg/dL 

 Na 2 uur: 155 mg/dL  

 Na 3 uur: 140 mg/dL  

 Twee gestoorde waarden zijn nodig om diagnose van ZSdiabetes te stellen 

 Meer en meer w overgeschakeld op 2-uurs-OGTT met 75 g 

 Er zijn vss diagnostische drempelwaarden → beïnvloedt prevalentie van GDM  

 Nadelen 

 Zwangere moet nuchter blijven 

 Nausea en braken komt voor met OGTT want zwangere nuchter en hogere 

glucosebelasting 

o Mogelijkheid 3: diagnose in 1 stap mbv OGTT 

 Vooral aan te raden in populaties met hoge prevalentie van GDM 

 Men kan gebruik maken van OGTT met 75 of 100 g die 2 of 3 uur duurt → meer en 

meer w overgeschakeld op 2-uurs-OGTT met 75 g 

 

Aanpak van zwangerschapsdiabetes 

 

Medische behandeling gebeurt in stappen 

 Eerst w dieet voorgeschreven 

o Energie-inname w verdeeld over dag om postprandiale hyperglycemie te vermijden 

o Bij overgewicht: beperkte energiebeperking doorgevoerd (~25 kcal/kg/dag) 

o Ideale samenstelling is  

 50 – 60% koolhydraten met lage glycemische index  

 Lage glycemische index = met beperkte postprandiale glycemieverhoging 

 Snel resorbeerbare koolhydraten w vervangen door koolhydraten die lang meegaan 

bv. bepaalde granen, langgekookte rijst, … 

 Om adipositas te voorkomen 

 Dit heeft meeste impact op macrosomie!! 

 30% vetten waarvan  

 < 10% verzadigde vetten  

 Zo weinig mogelijk transvetten 

 Vezelrijk: veel vis, magere melk, groenten, fruit, ongepelde rijst, bruin brood, … 

 Gelijk met dieet: gezonde beweging aangeraden bv. wandelen, fietsen, … 

 Indien onvoldoende (volgens capillaire-glycemiedagprofielen bepaald met ‘home blood 

glucose monitoring’): insulinetherapie geassocieerd 

o Meestal w nu gebruik gemaakt van insulineanalogen: veilig in ZS en w gestopt bij partus 

 

Vanuit obstetrisch standpunt 

 Postterme zwangerschappen vermijden 

 Borstvoeding: sterk aan te raden owv lagere kans op  

o Hypoglycemie bij foetus 

o Gewichtsretentie bij moeder 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

324 | P a g i n a  
 

o Type 2 diabetes bij moeder 

o Later overgewicht bij kind  

 Alle anticonceptiemethodes mogen  

o Uitzondering: prikpil want hoge progestogeendosis heeft negatieve metabole invloed 

 Kans op recidief in volgende zwangerschap < 50% 

 

Voorafbestaande diabetes en zwangerschap 

 

Inleiding 

 Zowel type 1 als type 2 diabetes komen voor bij zwangeren (prevalentie < 1%) 

o Type 1 is duidelijk frequenter in België 

o Prevalentie van type 2 diabetes bij zwangeren neemt wereldwijd en ook in België toe 

 Problemen  

o Hyperglycemie veel meer uitgesproken en continu dan bij ZS-diabetes 

o Glucosefluctuaties veel groter 

 Problemen w ook gereflecteerd op foetus → gevolg: meer insuline 

 

Gevolgen van voorafbestaande diabetes voor moeder en kind 

  Gevolgen voor moeder Gevolgen voor foetus en boreling 

Medische 
complicaties 

Risico op 
- ernstige hypoglycemie in 1e trim 
- hyperglycemie en keto-acidose in 2e 
helft 
- retinopathie-progressie* 

  

Obstetrische 
complicaties  

Hoger risico op 
- hypertensie en pre-eclampsie 
- polyhydramnios, premature arbeid 
en PPROM 
- infecties (bacterieel, gisten) 
- postpartumbloeding (atonie of 

laceraties ikv macrosomie) 

Hoger risico op 
- spontane miskramen 
- aangeboren afwijkingen (x3 – 4) 
- macrosomie (White B en C) of IUGR 
(White D, R en F) 
- plotse mors in utero 

Kraambed/ 
neonatale 
periode  

Hoger risico op 
- grillige diabetescontrole 
- infecties 
- moeilijke lactogenese 

Hoger risico op 
- hypoglycemie 
- hypocalcemie 
- hyperbilirubinemie (door 
polycythemie) 
- hyalijne membraanziekte/ 

vertraagde longlediging 
- myocardhypertofie 

 * Zwangerschap is geen CI voor uitvoeren van lasertherapie 

 Dus méér maternale en perinatale problemen bij voorafbestaande diabetes dan bij GDM 

o Moeder 

 In begin meer kans op hypoglycemie 

 In 2e helft vd ZS: insulinenood neemt meestal sterk toe (want ook resistentie tegen 

exogeen insuline) 

 Igv geen adequate covering 

 Veel meer kans op diabetische ketoacidose 

 Stuk accelerated starving 

 Als insulinenood daalt: … (???) 

o Voor foetus 

 Oxidatieve stress: voor level van hyperglycemie is er te weinig zuurstof voorhanden 

dus relatieve hypo-oxygenatie  

 Zuurstofbevoorrading bijna exclusief placentair bepaald bij foetus 

 Gevolgen 

 trimester 1: hogere kans op chromosomale afwijkingen, hartafwijkingen, … 

 Trimester 1 – 3: meer foetale sterfte 

 Omdat foetus minder zuurstof krijgt voor zuurstofnood 
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 NIET meer macrosomie bij pregestational diabetes dan ZSdiabetes want bij 

pregestational diabetes: mogelijkheid van micro-angiopathie thv placenta!  

 Zeer goede correlatie met nefropathie: igv nefropathie wsl ook uteroplacentaire 

angiopathie 

 Dus dubbel effect 

 Totale flow uteroplacentair daalt → tegengewicht voor effect van insuline  

 DUS breder spectrum van geboortegewichten dan bij ZSdiabetes 

 Klassieke macrosomie (vnl mensen die nog niet lang DM hebben) 

 Normaal gewicht: 2 factoren houden elkaar in evenwicht 

 Baby’s hebben normaal gewicht 

 Maar dus niet volledig normaal gegaan want beide factoren spelen 

 Uteriene groeirestrictie: meestal ernstige micro-angiopathie  

 White classificatie 

White  Wat? 

(A) GDM 

B Diabetes < 10 jaar en begonnen na 20-jarige leeftijd 

C Diabetes 10 – 19 jaar, of begonnen tussen leeftijden 10 – 19 jaar 

D Diabetes ≥ 20 jaar, of begonnen < 10 jaar of background retinopathie 

R (Pre)proliferatieve retinopathie 

F (T) Nefropathie met proteïnurie en/of hypertensie (Niertransplantatie) 

H Cardiale complicaties (coronaire atherosclerose, geschiedenis hartfalen) 

 Risico van miskramen en aangeboren afwijkingen: gerelateerd aan diabetescontrole in 1e 

trimester 

 Macrosomie en vertraagde longrijping: gerelateerd aan diabetescontrole in 2e ZShelft 

 Aangeboren afwijkingen zijn anatomische defecten door verstoorde embryogenese 

o Alle systemen kunnen afwijkingen vertonen 

o Hartafwijkingen zijn meest frequent 

o Caudaal-regressiesyndroom is zeer zeldzaam maar bijna pathognomonisch voor diabetes 

 Aneuploïdie: niet frequenter bij diabetische zwangeren (igv gecorrigeerd voor leeftijd) 

 

Behandeling 

 Goede diabetescontrole van vóór conceptie en tijdens hele ZS is primordiaal 

o Normaal dmv multipele injecties 

o HbA1c moet < 7% (< 53 mmol/mol) 

 Want door ZS normaal sowieso al lager 

 Als je hieronder blijft: uitkomst meestal goed mits nodige controles 

o Diabetologen en gynaecologen moeten hierbij samenspannen 

o Preconceptionele begeleiding blijft heikel punt: bereikt maar minderheid vd zwangeren 

 Redenen voor dit falen zijn divers: geen juiste inschatting van vruchtbaarheid, angst 

voor negatieve commentaren, …  

o Als diabetescontrole onvoldoende blijft met multipele insuline-injecties: best continue 

subcutane insuline-infusie (CSII) met insulineanalogen toegepast 

 CSII is bijna altijd nodig om goede diabetescontrole te bekomen bij zwangeren die al 

lang diabetes hebben (White C of meer) 

 Bij White D-R-F 

 Minder risico van macrosomie 

 Meer risico op HT/pre-eclampsie en IUGR: oa door angiopathie vd spiraalarteriën 

 Progressie van retinopathie tijdens ZS is relatieve CI voor verdere ZS 

 Bij White F 

 Diagnose van pre-eclampsie uiteraard bemoeilijkt 

 Meeste vd ZS (strikt op te volgen in 3e lijn): moet vóór 37 weken beëindigd owv maternale of 

foetale problemen 

 Hoge dosis foliumzuursupplement (≥ 1 mg/dag) is must: omdat foliumzuurtekort 2e 

oorzakelijke factor is voor congenitale afwijkingen bij diabetes 

 In praktijk: diabetische zwangerschappen opgevolgd  

o Dubbel zo frequente poliklinische controles en opname bij medische of ZS-complicaties 
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 < 33 weken: iedere 2 weken pt zien (itt normaal iedere 4 weken) 

 Vanaf 33 weken: wekelijks tot zelfs 2x/w pt zien (itt normaal 1x/2w) 

o Foetale groei w opgevolgd met regelmatige echografies 

o Vanaf 32 w (vanaf 26 – 28 weken bij White F): foetaal welzijn gevolgd met 

(half)wekelijkse non stress tests 

 Peripartaal 

o Mode of delivery? 

 Er w gestreefd naar vaginale partus  

 Is geen fysiologische bevalling: romp vaak grootste deel dus heel waakzaam 

blijven! 

 Maar predictoren voor geboortetrauma 

 Hoog geschat gewicht (≥ 3,5 kg bij 36 weken)  

 Vooral hoge buikomtrek  

 Maar 2/3 ptn krijgen keizersnede owv vss redenen (macrosomie, CPD, …) 

 Bij eerste keer proberen we normale bevalling te geven maar vaak problemen van 

macrosomie ed 

 Heel vaak herhaalde keizersnede omdat ze eerste keer sectio kregen 

o Bij meeste zwangeren w partus ingeleid 10 – 14 d vóór vermoedelijke bevallingsdatum  

 Dus meestal keuze voor einde ZS rond 38e week (of evt soms iets vroeger) 

 Zeker niet te veel later want 

 Mors in utero in late ZS vermijden: begin placentaire veroudering → oxidatieve 

stress → meer kans op negatieve ZS-uitkomst 

 Macrosomie begint toe te nemen → meer kans op schouderdistorcie 

 Dus door niet tot à term te gaan: mss wat keizersnedes uitgespaard 

o Borstvoeding is ook hier aanbevolen maar verloopt niet altijd vlot 

o Alle anticonceptiemethodes mogen (behalve prikpil) 

 

Schildklier en zwangerschap 

 

Schildklierveranderingen in normale zwangerschap 

 Hyperoestrogenemie vd zwangerschap stimuleert synthese vh thyreoïd-bindend-globuline 

(TBG) en dus schildklierhormoonbindingscapaciteit 

o Eerste 4 maanden sterke toename 

o Gelijktijdig is er toename van totale thyroxine (T4) spiegel: is soort feedback 

 Vrije-T4-spiegel (of vrije-T4-index) vertoont kleinere veranderingen 

 Milde stijging in vroege zwangerschap (zie onder) 

 Langzame daling naar het einde vd zwangerschap toe 

 hCG (structuurverwantschap met TSH): thyreotrope werking  

o Structuurverwantschap: α-keten is vergelijkbaar met LH en TSH 

o Werking is zeer gering op molaire basis maar owv overmaat van hCG in 1e trimester toch 

klinisch relevant  

o Gevolg 

 In vroege ZS: milde stijging vd vrije-T4 

 In verloop ZS stijgt productie met 30 – 50% (extra reserve) 

 Door negatieve feedback: suppressie vd TSH-spiegel 

 Milde toename vh schildkliervolume 

 Bestaande goiters/noduli kunnen groter w 

o Veranderingen meer uitgesproken bij  

 Ptn met hyperemesis gravidarum 

 Meerlingzwangerschappen  

 Trofoblastaandoeningen bv. mola hydatiformis 

o Bij sommige zwangeren: vrije-T4-stijging pathologisch  

 ZS-hyperthyreoïdie: te hoog 

 Sommigen hebben onvoldoende reserve met ZS-hypothyroïdie tot gevolg 

 L-thyroxine aan geven 
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 Vaak te zien bij auto-immuniteit (TPO-antistoffen) of schildklierchirurgie (na 

chirurgie kan men het nooit van zichzelf opvangen!!) 

 Jodiumbehoefte is toegenomen  

o Redenen 

 Toegenomen maternale schildklierhormoonsynthese 

 Toegenomen nierklaring van jodium (door stijging GFR) 

 Actieve transplacentaire passage van jodium voor fetale schildklierhormoonsynthese 

(vanaf 18 – 22 weken) 

o In België komt milde jodiumdeficiëntie vaak voor  

 Omdat er geen systematische jodiumsupplementatie is van zout 

 Tijdens ZS kan dit implicaties hebben voor  

 Moeder: toegenomen schildkliervolume 

 Foetus 

 Ernstig jodiumtekort (vroeger veel in Centraal-Afrika, West-China, …) leidt tot  

 Compensatoire goitervorming en uiteindelijk hypothyreoïdie bij foetus 

 Owv belangrijke rol van schildklierhormonen bij cerebrale maturatie: 

vertraagde mentale en psychomotorische ontwikkeling 

 “neurologisch cretinisme” 

 Volgens sommige studies: ook milde jodiumdeficiëntie in Europa heeft meetbaar 

effect op mentale ontwikkeling 

 Daarom aangeraden dat alle Belgische zwangeren jodiumsupplement (150 

µg/dag) innemen = aanwezig in meeste ZS-multivitaminenpreparaten 

 Placenta regelt foetale beschikbaarheid vd maternale schildklierhormonen 

o Beschermend tegen overmaat  

 Via dejodase(D)-enzymes (D2 en vnl D3) die schildklierhormonen metaboliseren (T4 → 

reverse T3 en T3 → T2)  

 Zodat foetus niet met overdaad aan schildklierhormoon w overspoeld 

o Stimulerend via expressie van aantal transporters 

 

1e postpartumjaar: postpartumthyreoïditis (PPT) bij ~8% vd vrouwen 

 Aanwezigheid van thyreoïd-peroxidase (TPO) antistoffen in begin vd ZS en/of in postpartum 

is belangrijkste risicofactor: 50% kans op PPT 

 PPT is frequenter bij aanwezigheid andere auto-immune aandoeningen  

o Bv. tot 4x frequenter bij vrouwen met type 1 diabetes 

 Gaat gepaard met meestal milde schildklierfunctieveranderingen  

o Typisch eerst korte periode van hyperthyreoïdie: 1 – 3 mnd postpartum 

o Gevolgd door langere periode van hypothyreoïdie: 3 – 6 mnd postpartum 

o Veranderingen w klinisch vaak miskend 

 Prognose 

o Groot deel terug euthyroïdie na 12 maanden 

o Bij 30% (20 – 55%) vd gevallen: hypothyreoïdie permanent  

 DUS > 1% vd zwangeren sluit reproductieve cyclus af met blijvende hypothyreoïdie 

 Lage drempel voor schildklierfunctiebepaling is aan te raden in 1e postpartumjaar 

 

Hypothyroïdie en zwangerschap 

 

Voorafbestaande hypothyroïdie  

 Is in ZS 10x frequenter dan hyperthyroïdie → dus ~3% vd zwangeren 

 Oorzaken 

o Kan aangeboren of verworven zijn 

o Frequentste oorzaak: Hashimoto-thyroïditis 

 Is chronische auto-immune thyreoïditis 

 Manifeste hypothyroïdie is geassocieerd met  

o Miskramen 

o Pre-eclampsie 
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o Placentaloslating 

o Intra-uteriene vruchtsterfte  

o Groeideficiëntie  

 Behandeling verbetert zwangerschapsuitkomst 

 Subklinische hypothyroïdie w recent in verband gebracht met minder gunstige neurologische 

uitkomst maar impact van screening en behandeling hiervan blijft nog controversieel 

 

Diagnose 

 Klinische diagnose 

o Vnl vage en door ZS vertroebelde symptomen: moeheid, obstipatie, intellectuele 

traagheid, … 

o Soms vinden van goiter 

 Labo: TSH > 2,5 – 3 mIU/L in 1e zwangerschapshelft 

 Vinden van anti-schildklierperoxidase antistoffen helpt om populatie af te lijnen die in 

postpartum risico loopt om schildklierdysfunctie te ontwikkelen 

 

Behandeling 

 Liefst preconceptioneel starten  

o Ook aan mogelijkheid van hypothyroïdisme denken bij  

 Suggestieve maternale stoornissen  

 Subfertiliteit 

o Best stelt men ZS uit tot er adequate onderhoudstherapie is ingesteld 

 Bij zwangerschap  

o Dagelijkse substitutiedosis levo-T4 moet verhoogd w  

 Vnl bij vrouwen met (deels) afwezige schildklier (thyreoïdagenese, thyreoïdectomie)  

 Vnl in 1e helft (tot 16 weken) vd ZS  

 Maandelijkse (4-wekelijkse) schildklierfunctiebepalingen aangeraden in 1e ZShelft! 

 Sommigen raden aan om 2e extra doses levo-T4 per week in te nemen van zodra ZS 

bevestigd w 

 Recente studies: foetus is afhankelijk vd transplacentaire transfer van maternaal T4 

o Vnl maar niet uitsluitend in 1e helft vd zwangerschap 

o DUS  

 Congenitale hypothyreoïdie weinig of geen gevolgen voor mentale ontwikkeling indien 

prompt behandeld vanaf geboorte 

 Ernstige maternale hypothyreoïdie (bv. door jodiumtekort) wel gevolgen voor mentale 

ontwikkeling 

o Omdat maternale hypothyreoïdie in ZS zelden symptomatisch is: drempel tot 

schildklierfunctiebepaling bij zwangeren moet laag zijn 

 Volgens velen: systematische screening vd TSH-spiegel in vroege ZS aan te raden 

 Volgens Endocrine Society: L-thyroxine best opgestart bij TSH-spiegel > 95% populatie vd 

normale bovengrens 

o TSH-spiegel > 2,5 mU/L in 1e trimester 

o TSH-spiegel > 3 mU/L in 2e en 3e trimester  

 

Verloskundig beleid 

 Arbeid en bevalling vergen niet meteen bijzondere voorzorgen 

 Borstvoeding is ook onder inname van levothyroxine niet tegenaangewezen 

 

Hyperthyroïdie en zwangerschap 

 

Inleiding: hyperthyroïdie  

 Verwikkelt ong 1 – 2/1.000 ZS’en 

 Meest voorkomende oorzaken van hyperthyroïdie in zwangerschap  

o Ziekte van Graves  

o Zwangerschapshyperthyreoïdie (gestational thyrotoxicosis) 
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o Dus itt hypothyreoïdie: ZS zelf mogelijke uitlokkende factor voor hyperthyreoïdie (vnl in 

1e trimester) 

 Hyperthyroïdie tijdens zwangerschap is geassocieerd met  

o Congestief hartfalen 

o Thyroïdstorm 

o Preterme arbeid 

o Pre-eclampsie 

o Foetale groeideficiëntie 

o Spontane miskramen  

o Perinatale mortaliteit 

 

Diagnose 

 Klinisch 

o Klinisch is diagnose tijdens ZS niet altijd even eenvoudig owv sommige fysiologische 

symptomen van ZS 

o Suggestieve klachten 

 Snel hartritme 

 Warmtegevoel 

 Onvoldoende gewichtstoename of gewichtsverlies 

 Diarree 

 Tremor 

 Angst 

 Goiter  

 Exoftalmie 

 Labo 

o Lage TSH-concentratie: < 0,4 mIU/L 

o Hoog vrij T4: > 1,8 ng/dL 

 Bepaling TSH-receptorantistoffen: nuttig om moeders te identificeren wiens foetus of 

neonaat risico loopt op hyperthyroïdie 

 

Ziekte van Graves 

 Prevalentie: ongeveer 2/1.000 ZS’en 

o Komt vnl in 1e trimester voor: hyper- en hypothyroïdie mogelijk bij foetus 

o Opvolging in 2e of 3e lijn nodig 

 Is auto-immune thyrotoxicose  

o Kan de novo optreden  

o Of kan exacerberen in begin vd ZS of postpartum 

 In 2e helft vd ZS: meestal remissie owv zwangerschapsimmunosuppressie  

o Vnl door toename van specifieke regulatorische T-cellen die accumuleren in decidua maar 

ook aanwezig zijn in maternale circulatie 

 Mogelijke gevolgen voor ZS 

 Gevolgen voor moeder Gevolgen voor foetus en boreling 

Tijdens ZS Meer risico op 

- hartfalen 
- thyreoïdstorm 
- hyperemesis gravidarum 

- premature arbeid 

Risico op 

- hypothyreoïdie 
- hyperthyreoïdie 

Postpartum Mogelijke exacerbatie Hypothyreoïdie/hyperthyreoïdie 

o Kan zeldzaam leiden tot foetale hyperthyreoïdie (5,7% van deze ZS’en) 

 Door transplacentaire passage vd maternale autoantistoffen (IgG) tegen TSH-receptor 

→ stimuleren ook foetale schildklier  

 Risico is grootst bij hoge titer stimulerende TSH-receptor-antistoffen: > 40 IE/L 

 Foetale hyperthyreoïdie leidt tot  

 Goitervorming 

 Tachycardie 
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 Asymmetrische IUGR 

 Versnelde sluiting vd fontanellen  

 …  

o Daarom: regelmatige echografische meting foetale schildkliervolume in 2e helft vd ZS om 

goitervorming te ontdekken 

 Bij foetale goitervorming moet bepaald w of het hypo- of hyperthyreoïde goiter betreft 

 Klinische context  

 Cardiografie: want tachycardie bij hyperthyreoïdie 

 Zeer zeldzaam: schildklierfunctiemeting van vruchtwater of navelstrengbloed  

 Behandeling 

o Biochemisch bevestigde hyperthyreoïdie gecombineerd met maternale klinische 

symptomen moet behandeld w 

 Want veel complicaties mogelijk (zie boven) 

 Er bestaan weinig argumenten om subklinische hyperthyroïdie te behandelen 

o Beste behandeling: medicamenteus met thyreoïdinhibitoren zoals propylthiouracil (PTU) 

of tiamazol 

 Thyreoïdinhibitoren 

 Tiamazol: mogelijk teratogeen  

 Vnl associatie met aplasia cutis 

 W dus best vermeden in 1e trimester 

 Door immunosuppressie vd ZS: dosis kan meestal vrij snel afgebouwd en zelfs in 

vele gevallen gestopt w in 2e – 3e trimester 

 Maternale nevenwerkingen en complicaties van thyreoïdinhibitoren: zeldzaam 

 Leverdysfunctie 

 Neutropenie 

 Thyreoïdinhibitoren passeren placenta (beter dan T4) → relatief hoge dosis kan 

leiden tot compensatoire goitervorming en later biochemische hypothyreoïdie bij 

foetus 

 β-blockers kunnen w geassocieerd om symptomatische klachten te controleren 

 Eens euthyroïdie w bekomen: TSH en vrij T4 om 1 – 3 maanden blijven opvolgen 

 TSH blijft soms nog tijdje onderdrukt bij normale vrije T4-waarden 

o Thyreoïdheelkunde: zéér zelden nodig 

o Toediening van radioactief jodium: strikt tegenaangewezen want passeert transplacentair 

en leidt tot irreversibele destructie vd foetale schildklier 

 

Zwangerschapshyperthyreoïdie (gestational thyrotoxicosis) 

 Is transiënte hyperthyreoïdie die w veroorzaakt door hoge hCG-waarden 

 Voorkomen 

o Meerlingzwangerschappen (typisch) 

o Hyperemesis gravidarum (typisch) 

o Erfelijke mutaties in TSH-receptorgen → TSH-receptor abnormaal gevoelig voor hCG 

 Behandeling met thyreoïdinhibitoren?  

o Enkel aangewezen bij biochemisch bevestigde hyperthyreoïdie gecombineerd met 

maternale klinische symptomen en tekens 

o Zo snel mogelijk afgebouwd want risico van foetale hypothyreoïdie 

 Niet van hyperthyreoïdie (gezien afwezigheid van TSH-receptor-antistoffen) 

 

Verloskundig beleid 

 Obstetrisch  

o Foetale groei zorgvuldig opvolgen  

o Aandacht voor evt ontstaan van foetale goiter 

o Voorbereid zijn om (gelukkig zeldzaam voorkomende maar gevaarlijke) thyroïdstorm te 

behandelen 

 Arbeid en bevalling: vergen niet meteen bijzondere maatregelen 

 Postnataal 
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o Verslechtering van iedere (!) auto-immuunpathologie anticiperen → therapie aanpassen 

o Neonaat kan owv verschillende halfleven van antistoffen en antithyroïdmedicatie via 

transiënte hypothyroïdie naar hyperthyroïdie evolueren 

 In postpartum: bij tot 10% vd zwangeren kan vaak miskende postpartumthyroïditis w 

vastgesteld 

o Mogelijke symptomen  

 Depressie 

 Onverschilligheid  

 Geheugenstoornissen 

o In hypertyroïde fase: thioamides zinloos  

o Meesten evolueren spontaan naar euthyroïdie 

o Als hypothyroïdie ontstaat: substitutietherapie gedurende 6 – 12 maanden aangewezen 

 Borstvoeding is niet tegenaangewezen bij gebruik van thioamides 

 

Voeding en supplementen in de zwangerschap 

 

Energiebehoefte id zwangerschap 

 Is toegenomen voor 

o Weefselgroei (foetus en placenta, extramaternale weefsels) 

o Toename in basaal energieverbruik 

o Toename in energieverbruik bij fysieke activiteit door extra gewicht 

 MAAR deze extra energiekost is beperkt (~45 MJ of 10.000 Kcal): oa door compensatoire 

verlaging vd absolute fysieke activiteit 

 Energie-inname superieur ad behoefte resulteert in  

o Vetweefseldepositie: gemiddeld 3,3 kg ih Westen 

o Extra energiebehoefte voor metabolisme van dit reservoir 

 

Gemiddelde zwangeren in België  

 Inname 2100 – 2200 Kcal/dag (~9.000 KJ/d) 

 Gewichtstoename 13 kg of 20% van gewicht vóór ZS 

o Vss klinische factoren bepalen gewichtstoename: vnl pariteit  

 Meer gewichtstoename bij nulliparae! 

o Aanbevolen gewichtstoename: verschillend volgens vóórzwangerschaps-BMI  

Vóórzwangerschaps-BMI (kg/m2) Aanbevolen gewichtstoename (kg) 

< 18,5 (ondergewicht) 12,5 – 18 

18,5 – 24,9 (normale BMI) 11,5 – 16 

25,0 – 30,0 (overgewicht) 7 – 11,5 

> 30 (obesitas) 5 – 9 

 Binnen obese groep: igv BMI >35 → minieme gewichtstoename (< 5 kg) of zelfs mild 

gewichtsverlies aan te raden 

o Overmatige gewichtstoename verhoogt kans op  

 Gewichtsretentie na ZS  

 Obesitas later in leven 

 Mogelijke adipositas bij kind 

o Overdreven gewichtstoename vermijden: zwangeren moeten gezond blijven bewegen 

 Bv. wandelen, briskwalking, joggen, fietsen, en zwemmen 

 Lichte fitness is ook geen probleem 

 

Supplementen 

 Ook bij westerse zwangeren met “evenwichtige voeding” en normale gewichtstoename: 

sommige supplementen zinvol 

o A fortiori bij meerlingzwangerschappen 

 Ijzersupplement (≥ 30 mg/d elementair ijzer)  

o Aangewezen vanaf 2e trimester (16 weken) om ferriprieve anemie te voorkomen 
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o Ijzersupplementatie is geassocieerd met hoger geboortegewicht 

o Liefst w preparaten nuchter of tss 2 maaltijden met glas sinaappelsap ingenomen 

o Obstipatie is vervelende nevenwerking 

 Foliumzuursupplement (≥ 0,4 mg/d)  

o Bij alle zwangeren van vóór conceptie en zeker 1e trimester aangewezen: incidentie van 

neuraalbuisdefecten en andere afwijkingen reduceren 

 Zeker bij hoogrisicogroepen bv. voorafbestaande diabetes, inname anti-epileptica, VG 

van aangeboren afwijking 

o Foliumzuursupplement voorkomt ook megaloblastische anemie 

 Jodiumsupplement (150 µg/dag) blijft in vele regio’s nuttig 

o Jodiumnood is afhankelijk van hoe ver je vd zee af woont 

 Vitamine D-supplement (≥ 200 IE/d)  

o Nuttig bij sommige zwangeren voor totale inname van 600 IE per dag 

o Bronnen van vit D 

 W aangemaakt in huid oiv UV-licht 

 Kan ook via dieet (bv. vette vis, zuivelproducten) w ingenomen 

o Spiegels 1,25-dihydroxyvitamine-D (hormonaal actieve D-metaboliet) stijgen in ZS → 

stimulatie actieve intestinale calciumabsorptie → verhoging calciumbeschikbaarheid  

 Stuurt op zijn beurt actieve transplacentaire calciumtransport  

o Vit D deficiëntie: 25-OH-D-spiegel < 20 µg/L 

 Vrouwen die zich traditioneel kleden (lange rok, lange mouwen, sjaal of sluier), weinig 

buitenkomen en weinig vit D innemen via voeding: voorbeschikt  

 Geldt oa voor traditionele moslima’s en Joodse vrouwen 

 Maternale vit D-deficiëntie leidt tot  

 Vertraagde groei en botmineralisatie bij foetus (met oa grotere fontanellen) 

 Verhoogd risico van neonatale hypocalcemie  

 Lagere vitamine D-reserve bij boreling 

 Botmineralisatie en spiermassa vh kind: jaren later nog ondermaats 

 Vitamine D-deficiëntie: eenvoudig te voorkómen of behandelen met D3-supplement 

(totale RDA is 600 µg/dag) 

 DHA-supplement? 

o n-3 lange-keten-polyonverzadigde-vetzuren zijn belangrijk voor mentale ontwikkeling en 

functie 

 Oa docosahexaënoïezuur (DHA)  

 Maar geen sluitende evidentie dat DHA-supplement nuttig is voor moeder en foetus 

o Regelmatige visconsumptie is wel aan te bevelen 

 Andere vitaminen 

o Wateroplosbare vitamines kunnen geen kwaad 

o Vetoplosbare in megadosissen zijn teratogeen of toxisch: vnl vitamine A! 
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H22: Gynaecologische propedeutica en vaardigheden (semiologie: leer vd ziektetekenen) 

 

Algemeen consultatie 

 

Boodschap over te brengen aan pt 

 Interesse 

 Empathie 

 Vriendelijkheid  

 Tijd voor u 

 Beroepsgeheim! 

 

Verloop 

 Anamnese 

 KO  

o Nette, warme, uitgeruste onderzoeksruimte 

o Altijd bimanueel onderzoek bij klachten!! 

 Je kan bv. tampon, grote baarmoeder, zwangerschap, … vinden 

 (niet bij screening) 

 Technisch onderzoek 

 Bespreking 

 Verslaggeving 

 

Hygiëne!!! 

 Voor, tijdens en na onderzoek 

 Voor onderzoek 

o Lichtbron in orde en in positie 

o Potje open en alles binnen handbereik 

o Handschoenen aan 

 Tijdens pt-contact kan je met handschoenen aan geen ander contact hebben 

 Instrumenten (figuur 22-1) 

 
o Proper 

o Volledig aangevuld 

o Aangepast 

 

Anamnese 

 

Algemeen  

 Cruciaal voor elk gynaecologisch onderzoek 

 Er dient voldoende tijd voor te w genomen  

o Pt kan rustig haar klacht of de reden vh onderzoek formuleren 

o Dan gericht vraaggesprek opdat geen relevante informatie voor correcte diagnosestelling 

over hoofd w gezien 

 Bij de arts zijn discretie, empathie en respect voor patiënte essentieel 
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 De arts dient steeds aandacht te hebben voor de psychosociale context vd patiënte en de 

mogelijke invloed ervan op de somatische klachten en vice versa 

o Dit geldt ook voor het psychoseksueel functioneren vd vrouw 

 Het beroepsgeheim dient altijd gerespecteerd te w, zelfs voor “blijde” gebeurtenissen zoals 

zwangerschap en bevalling 

 De anamnese en het KO gebeuren in een geschikte en afgesloten ruimte en desgewenst is bij 

het onderzoek een verpleegster of chaperone aanwezig 

 Tijdens de anamnese blijft de patiënte gekleed en vooraleer tot het KO over te gaan, zegt de 

arts kort wat er zal onderzocht w en kan de patiënte zich in een afgesloten ruimte (eventueel 

met gordijn) ontkleden 

 Best staat een toilet, wastafel, vuilbakje en hygiënisch materiaal ter beschikking vd patiënte 

o Het gynaecologisch onderzoek gebeurt immers met een lege blaas en tampons worden 

best op voorhand verwijderd 

 Na het onderzoek kan de patiënte zich eerst oppervlakkig reinigen (bv. onderzoeksgel 

verwijderen) en terug aankleden 

 Nadien w een begrijpelijke uitleg gegeven 

o Dikwijls betekent dit een geruststelling vd patiënte, doch eventueel w verdere 

investigaties of therapie gepland 

 De arts onthoudt zich altijd van denigrerende opmerkingen (bv. “Het zit tussen de oren”), 

zelfs indien er geen duidelijke pathologie kan vastgesteld w 

 

Klacht 

 Reden vh onderzoek 

o Soms komt pt echt voor klacht 

o Maar vaak komt pt voor screening: uitstrijkje om cervixkanker op te sporen 

 Bij asymptomatische vrouwen om 3 jaar 

 Hierdoor: grote daling cervixkanker geweest 

 Id woorden vd patiënte: open vragen 

 Gericht vraaggesprek 

o Sinds wanneer, waar, evolutie,… 

 Focus op probleem 

o Vaginale afscheiding 

o Abnormale bloeding (frequente klacht) 

o Buikpijn 

o Incontinentie 

o Borstproblemen 

o Seksuele problemen 

o Infertiliteit 

 

Persoonlijke anamneses/VG 

 Leeftijd + evt gewicht en lengte 

 Medisch (vroegere ziekten, ook psychiatrisch) 

 Heelkundig (bv geruptureerde appendicitis,…) 

 Medicatiegebruik 

o Welke 

o Waarom 

o Sinds en tot wanneer 

o Door wie opgevolgd? 

 Allergie (iodium, penicilline, latex,…)!! 

 Sociale context en levensstijl 

o Beroep 

o Partner 

o Roken 

o Alcohol 

o Drugs  
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 Bloedgroep, eventuele bloedtransfusies 

 Vaccinaties 

o Bij preconceptioneel onderzoek: de status van Rubella-serologie (zonodig vaccineren, 

waarna 2à3 maanden geen ZS mag optreden!) en Toxoplasma-serologie 

 

Familiale VG 

 Tumoren (borst, ovarium) 

o Stamboom!: nodig om statuut op hoog risico (30%) op borstkanker te attesteren 

 Wanneer kan men dit krijgen?: igv borstkanker bij 

 Bv. drie 1e-graadsverwanten: moeder, zus, dochter 

 Bv. twee 1e-graadsverwanten < 50 jaar 

 … 

 Itt normaal risico: 10 – 12% 

o Hiernaar vragen vermits deze aandoeningen gedeeltelijk of erfelijk bepaald zijn (bv 

BRCA1 of 2 mutatie) 

 Trombose en embolie (risico pilgebruik) 

 Erfelijke ziekten of syndromen 

 Miskraam 

 … 

 

Verloskundige anamnese 

 AxPxGxMx 

o A(borta) → spontaan of geïnduceerd (AAP, abortus arte provocatus) 

 Miskraam 

 Extra-uteriene ZS 

 … 

o P(ara) → bevalling 

 Volgens de WHO definitie na de expulsie van elke (levende of dode) foetus > 500 g (of 

bij onbekend gewicht > 22 w ZS) 

 Igv tweeling: 1 vd 2 minstens 500 g 

 In BE moet men elke geboorte (van een levend of dood kind) wettelijk aangeven vanaf 

> 180 d (26 w) zwangerschap 

o G(ravida) → aantal keer zwangerschap: A + P 

 ! Een meerlingZS telt slechts voor 1 ZS! 

o M(ater) → aantal kinderen nog in leven 

o Bv. A0P1G1M2 = pt met 1 tweeling 

 Gegevens over verloop vd ZS(en), bevallingen, evt miskramen (pontaan volledig of 

curettage), ectopische ZS, postpartale verwikkelingen, … 

o Bv. kegelresectie baarmoederhals bij voorloper cervixCa: kan aanleiding geven tot 

vroegtijdige bevalling 

 

Gynaecologische anamnese 

 Contraceptie 

o Methode nu en vroeger 

o Reden van stopzetten  

o Eventuele nevenwerkingen 

 Seksueel actief of niet 

o Evt verder ingaan op dit thema indien dysfunctie vermoed w of bij infertiliteit 

 Dyspareunie: w volgens ernst geklasseerd: 

 Graad I: pijn symmetrisch in onderbuik en/of de sacro-gluteale zone, maar geen 

analgetica vereist en geen invloed op dagelijkse activiteiten 

 Graad II: de vrouw moet analgetica nemen en/of bepaalde activiteiten staken 

 Graad III: de vrouw moet (veel) analgetica nemen en moet het bed houden Ook 

maakt men een onderscheid tussen primaire dysmenorroe (treedt systematisch op 

vanaf het begin vd ovulatoire cycli, is meestal functioneel en verdwijnt dikwijls na 
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de eerste zwangerschap) en secundiare dysmenorroe (de menses worden 

progressief pijnlijker) 

 Coïtusfrequentie 

 Timing in cyclus 

 Partnerwissel(s) 

o SOA? 

o Igv nog niet seksueel actief geweest: geen uitstrijkje of screening voor SOA 

 Eerste dag vd laatste menses 

 Menstruele cyclus: menogram 

 
o ALTIJD menogram maken! 

o Menarche  

 = leeftijd/jaar vd 1e menses  

 Tijdens de laatste decennia is de gemiddelde leeftijd gedaald  ligt nu rond 13j 

 Leeftijd van menarche is afhankelijkvan erfelijke factoren en het gewicht (minimaal 48 

kg – 17% lichaamsvet) 

o Cyclusduur (duur vd menses) 

 Normaal gemiddeld 3 – 5 dagen 

o Cycluslengte en variatie 

o Hoeveelheid bloedverlies: dagen, ernst 

o Mogelijke klachten van dysmenorroe = pijn id onderbuik/sacro-gluteaal bij menses 

 Graad I: mild 

 Graad II: matig 

 Graad III: ernstig 

 Primair of secundair 

 Laatste cervicale uitstrijkje en resultaat 

 Laatste mammografie en resultaat 

 De menopauze  

o = het ogenblik vd laatste menstruatie 

o Dit is slechts retrospectief te bepalen, vermits er gedurende 12 maanden geen 

menstrueel bloedverlies meer mag optreden 

o De gemiddelde leeftijd vd menopauze blijft rond 50 jaar liggen 

o Vanaf de menopauze is een vrouw postmenopauzaal 

o De periode van enkele maanden tot jaren vóór de menopauze noemt men de 

perimenopauze ofwel het climacterium of de menopauzale transitieperiode 

o Gezien de aanwezigheid van anovulatoire cycli is de cyclusduur zeer variabel kort na de 

menarche en in de perimenopauze 

 

Klinisch gynaecologisch onderzoek 

 

Belangrijk in verschillende levensstadia 

 Neonatus: abnormale genitalia? 

 Kind: focus op probleem 

 Adolescent: focus op probleem 

 Volwassene: ‘screening’ of ikv probleem 

 

Aandachtspunten 

 Leg onderzoek stapsgewijs uit + ook het doel 

 Veronderstel niet “vanzelfsprekend” 

 Respecteer twijfel, angst 

 Onderzoek met lege blaas 
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 Pt ontkleedt zich (niet volledig) 

o Zowel pelvien- als borstonderzoek doen! 

o Maar beide onderzoeken niet op zelfde moment: pt moet zich eerst terug kunnen 

aankleden voordat zij nieuwe lichaamsregio dient te ontbloten 

 

Algemeen KO 

 

Lengte, gewicht en BMI  

 BMI = body mass index in kg/m2 

 Igv obesitas: vetverdeling beschrijven 

o Androïd (‘appel’) = androgeen-gemedieerde vetopstapeling 

 Abdominaal       

 Centraal 

 Androïde obesitas is meer geassocieerd met cardiovasculaire ziekten dan gynoïde 

obesitas 

o Gynecoïd (‘peer’) = oestrogeen-gemedieerde vetopstapeling 

 Vooral gluteaal, femoraal (de vrouw spreekt soms ten onrechte van ‘cellulitis’) 

 Perifeer 

o Na de menopauze verliest de vrouw gynoïd vet en krijgt meer androïd vet 

o Bij langbestaand hyperandrogenisme is er meer androïd vet 

 

Algemeen fenotype 

 Primaire amenoree: stigmata horende bij bepaalde gynaecologisch-endocriene syndromen 

van amenorree 

o Syndroom van Turner (45, X0) (figuur 22-2) 

 
 Kleine gestalte 

 Webbed neck 

 Schildvormige borstkas met kleine borsten en ver uiteen gelegen tepels 

 Weinig beharing axillair, pubisch 

 Onderontwikkelde labia minora 

 Verhoogde draaihoek vd armen 

o Syndroom van Morris, AIS (Androgeen-Insensitiviteit Syndroom), testiculaire feminisatie: 

mutatie androgeen receptor gen (XY) 

 Lang en wat eunuchoidaal aspect 

 Goed ontwikkelde borsten met kleine tepels en bleke areola 

 Weinig of geen secundaire (axillair en pubisch) beharing 

 Liesbreuk (testes) 

 Onderontwikkelde labia minora 

o Syndroom van Kallmann, hypogonadotroop hypogonadisme en anosmie 

 Lang en eunuchoïdaal 

 Onderontwikkeling vd geslachtsorganen 

 Hypo-anosmie 
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 Geen of kleine borsten 

 Normale beharing 

 Endocriene ziekten 

o Hyperandrogenisme 

 Seborree (het eerst en hardnekkigst op het voorhoofd) 

 Acne in gezicht en op rug 

 Uitval hoofdhaar 

 Hirsutisme = beharing op plaatsen waar dat nl is voor man: kin, snor, onderbuik, borst 

maar ook op nl plaatsen voor vrouw 

 Figuur 22-3: vrouwen met hirsutisme 

   
 Figuur 22-4: scoresystemen voor hirsutisme 

  
 Ferriman-Gallwey Scoring System voor hirsutisme: score > 8 

 Of beschrijf in detail en let op tekens van virilisme  

 Kaalheid vd slapen 

 Lage stem 

 Hypoplasie vd borsten  

 Clitoromegalie (> 2,5 cm en schacht dikker dan 10 mm) 

o Hypertrichose = meer dan nl beharing op plaatsen waar dat nl is voor vrouw (figuur 22-5) 

  
 Androgeen-independente groei van vellushaar op niet-seksuele gedeelten vh lichaam 

te wijten aan sommige congenitale of metabole aandoeningen (bv. anorexia nervosa, 

hypothyroïdie, prophyria cutanea tarda) of gebruik van medicatie (bv. phenytoine, 

minoxidil). 

 Hirsutisme moet hiervan onderscheiden w 

 Hypertrichose kan voorkomen op de wangen en het voorhoofd, hirsutisme nooit 
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o Acanthosis nigrans (figuur 22-6) 

  
 Bruine vlekken 

 Fluweelachtig aanvoelend 

 Id lage neklijn of okselholte 

 Geassocieerd met 

 Insulineresistentie (‘handtekening’ hiervan) 

 Tumoren  

 GM 

 Obesitas 

 Functioneel hyperandrogenisme 

o Alopecia androgenetica bij vrouwen id reproductieve periode 

 Meestal een diffuse haaruitval voorhoofd en kruin (figuur 22-7) 

  
 Rechts: Ludwig schaal 

 Bij postmenopauzale vrouwen kan het ook de typische ‘male-type balding’ zijn met 

eerst een temporale regressie/recessie 

o Virilisme 

 Zeer zz 

 Tekens van hyperandrogenisme  

 Haaruitval (temporaal) 

 Borstatrofie 

 Clitoromegalie 

 Lage stem 

 Goed ontwikkelde spiermassa 

 Virilisme bij de postpubertaire vrouw wijst meestal op een androgeen-producerende 

tumor, vd ovaria of de bijnierschors 

o Tekens van glucocortico¨denoverproductie (Cushingoïd fenotype) 

o Tekens van hyperthyroidie/hypothyroidie 

 

Klinisch borstonderzoek 

 

Inspectie 

 Opmerking 

o Huidretractie opwekken door armen naar boven te duwen en door handen op heupkam 

(m. pectoralis opspannen → spier naar boven en trekt op tumor soms) 

 Huidretractie komt voor bij 1/3 borstCa 

 Want borstkanker zit tss huid en spier → als je spier aanspant, pakt die dikwijls huid 

mee: huid/tepelretractie  

 Nog meer door handpalmen samen te drukken (pectoralis 3 – 4 cm samendrukken) 

o 1x per maand laten doen: best na maandstonden 
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 Zittend 

o Handen op heupen (figuur 22-8) 

 
o Handen omhoog (figuur 22-9) 

 
 Liggend 

o Handen langs het lichaam 

o Handen boven het hoofd 

 Tanner stadia (figuur 22-10) 

 
o 1: prepuberaal: geen 

o 2: klierschijfje < 4 cm 

o 3: kegelvormig 

o 4: areola welft op 

o 5: volwassen 

 Borst is matuur na eerste ZS 

 Kleur?  

o Roodheid (figuur 22-11) 

  
 Rechts: inflammatoire borst 

o Peau d’orange = teken van borstkanker (figuur 22-12) 
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 Zeer ernstige vorm borstkanker!! 

 Doordat lymfevaten onder de huid vol zitten met kankercellen: lymfevocht kan niet 

weg → ophoping oedeem onder borsthuid geeft typische appelsienhuid 

 Figuur 22-13: borst met mastitis carcinomatosa, peau d’orange, retractie, 

volumetoename 

 
 Retractie? 

o Huidretractie (figuur 22-14) 

  
 R figuur: borst beetje gelateraliseerd en volume kleiner 

o Tepelretractie (figuur 22-15) 

  
 Zwelling? (figuur 22-16) 

  
o Rechts: grootte vd zwelling beschrijven 

 Fruitsoort 

 Of meten 

 Symmetrie? (figuur 22-17) 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

342 | P a g i n a  
 

 
 Morbus Paget (figuur 22-18) 

 
o Onderliggend mammacarcinoom → biopsie nemen vd huid (dus niet klier)! 

o W vaak miskend 

 

Palpatie  

 Palpatie vd borsten 

o Zelfonderzoek: maandelijks na menses (borst meest ontspannen) 

o Liggend 

 Pt plat op tafel leggen → oppervlakte tss borstklier en thoraxwand vergroten: hierdoor 

makkelijker tumor opzoeken 

 90° plat meeste kans om iets te voelen 

 Is ook positie voor operatie 

 Onderzoek met 

 Armen langs lichaam 

 Armen omhoog 

o Evt zittend/voorovergebogen 

o Kwadrant per kwadrant afgaan met vlakke hand 

 Veel aandacht besteden aan rechts en links bovenbuiten  

o Nodulus?  

 Hardheid 

 Volume? 

 Beweeglijkheid? 

 Drukpijn? 

o Symmetrie? 

o Tepelsecretie? 

 Palpatie vd klierstreken (lymfeklieren) 

o Methode 

 Achter pt gaan staan 

 Armen 45° van lichaam af 

o Regio’s (figuur 22-19) 

 
 Axillair: hand achter pectoralisspier id okselholte zetten → daar voel je klieren 
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 Supraclaviculair 

 Subclaviculair 

 Cervicaal 

 

Abdominaal onderzoek 

 Inspectie 

 Palpatie vh abdomen: oppervlakkig en diep 

 Palpatie vd inguinale klieren bij vulvaire pathologie (ontsteking/tumor) 

o Bv. dikke klier rechts die niet gevoelig is: reactie op ontstekingsproces → kan komen van 

 OL bv. ontstoken ingescheurde nagel vd dikke teen 

 Vulvair probleem met infectie (bv. Candida) 

 Neoplastisch proces van eierstok/vulva/baarmoederhalskanker  

 Hematologische tumor 

 Opgezet abdomen zonder tekens van acuut abdomen 

o Vaste massa uitgaande vd pelvis  

 Fibroma uteri 

 Bespreking grootte: volgens met hoeveel ZS-weken baarmoedergrootte zou 

overeenkomen → dus fibroom is palpeerbaar vanaf 12 – 13 weken 

 Adnexa: grote ovariële cyste of tumor 

 Bv. vrouw van 30 j, probleem van pijn, dag 16 cyclus, geen pil: abdominaal 

onderzoek (rechts vd pt staan igv rechtshandig): vergrote rechter adnex  

 Dus wsl ovulatiepijn  

 Adnexen = bolletjes L en R naast baarmoederhals op model 

 Je moet baarmoederhals ‘wegduwen’ → dan voel je eierstokken goed als 

bolletjes/pingpong balletjes 

 Zwangerschap 

 Deze massa kan soms reeds bij inspectie gezien w, kan bij palpatie omlijnd w en is dof 

bij percussie 

 Differentiaal diagnose met een zwangere uterus is uiteraard primordiaal 

o Volle blaas? 

 Blaas moet altijd goed leeg zijn voor onderzoek 

o Ascites 

 (1) bij (farmacologische) ovariële hyperstimulatie met transsudatie van vocht 

doorheen ovarieel epitheel 

 (2) maligne ovariële tumoren  

 [of zeldzaam (3) het syndroom van Meigs (ovarieel fibroom, ascites en hydrothorax)] 

 Tekens zijn: opzetting vh abdomen, bij percussie, centraal tympanisme met 

schuivende dofheid, soms kan men een massa voelen 

 Acuut abdomen → deze 4 belangrijkste oorzaken van acuut abdomen bij vrouw kennen!!! 

o Ectopische ZS 

 Niet-geruptureerd 

 Unilaterale (1 fossa iliaca) spontane pijn en drukpijn 

 Geen loslaatpijn of spierverzet 

 Geruptureerd 

 Opgezet abdomen (indien belangrijk hemoperitoneum) 

 Diffuse abdominale drukpijn 

 Loslaatpijn 

 Spierverzet 

 Dikwijls ook pijn id schouders en thv de thoraxbasis 

 [Bij langdurig hemoperitoneum kan verkleuring rond de navel optreden (teken van 

Cullen)] 

o Pelvische infectie (PID) (kan ook komen van acute appendicitis) 

 Acute adnexitis (graad I PID) 

 Bilaterale spontane onderbuikpijn 

 Drukpijn in hypogastrium en beide fossae iliacae 
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 Geen loslaatpijn of spierverzet 

 Acute adnexitis met pelviperitonitis (graad II PID) 

 Spontane pijn 

 Drukpijn 

 Ook loslaatpijn, spierverzet, percussiepijn 

o Torsie van ovariële cyste/tumor 

 Plotse unilaterale pijn in 1 fossa iliaca 

 Drukpijn 

 Soms loslaatpijn en spierverzet 

 Soms kan de tumor abdominaal gevoeld w 

o Ruptuur van ovariële cyste/tumor (+/- bloeding) 

 Bv. van corpus luteum 

 Plotse unilaterale pijn en drukpijn die progressief erger w 

 Bij belangrijke hemoperitoneum opzetting vh abdomen, meer diffuse drukpijn, ook 

loslaatpijn en spierverzet 

 

Pelvisch onderzoek 

 

Benodigdheden 

 Onderzoekstafel of bed 

o Onderzoekstafel met beensteun is beter dan met kniesteun 

 Lichtbron 

 Specula 

 Afnameborstels cytologie 

 Cultuurtesten = wissers voor bacteriologie, virologie (HSV), Chlamydia en gonokokken 

(figuur 22-20) 

 
o Rode wisser: droog (nr 1) 

o Blauwe wisser: transportmedium (nr 2) 

o Teflon wisser in speciaal medium: Chlamydia of Herpes (nr 3) 

 Q tip test = watenstaafje voor vestibulitis (figuur 22-21) 

 
o Oppervlakkige dysparunie: pijn als je eraankomt met wattenstaafje 

 Door vestibulitis of angst 

 Kan heel veel pijn opwekken 

o Reflex door pijn: bekkenbodemspieren opspannen en vaginisme 

o Behandeling: relaxatietherapie 

 Tampons of wattenstokken 

 pH-indicator papier: pH id vagina meten 

 Fysiologisch serum en KOH oplossing: Trichomonas opsporen 

 Direct microscopisch onderzoek van vaginale en cervicale secreten, urine 
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o Handschoenen 

o Fase-contrast microscoop: proper en goed onderhouden 

o Draag- en dekglaasjes 

o Fysiologisch serum; kaliumhydroxide 10% in water 

 

Inspectie van de vulva 

 Wat bekijken? 

o Pubisbeharing 

 Tanner stadia (figuur 22-22) 

 
 1: geen  

 2: labia majora 

 3: begin mons pubis 

 4: peervormig 

 5: volwassen 

 Evt ziekten: pediculosis pubis, seborreïsch eczeem,… 

o Clitoris (bv. extreem groot = clitoromegali  lengte en breedte vd glans clitoris meten) 

o Meatus urethrae (bv. bloeding door caruncula poliepje) 

o Klieren (figuur 22-23) 

 
 Para-urethrale klieren van Skene 

 Lateraal vd urethra gelegen, thv uitgang vd blaas 

 Palperen tss duim en wijsvinger om grootte te bepalen, evt fluctuatie,… 

 Normaal niet zichtbaar of voelbaar 

 Ontsteking kan zéér pijnlijk zijn 

 Bv bij gonoree kunnen ze ontstoken en vergroot zijn + bij druk komt er pus uit 

 Cysten vd klier van Skene ontstaan bij afsluiting vd lozingsgang 

 Bartholinklieren = paravaginale klier 

 Thv uitgang vd vagina 

 Kan verstopt zijn → geeft grote massa (tumor) + zeer gevoelig zijn 

 Bartholinitis en Bartholinkliercysten zijn veel frequenter 

 Palperen tss duim en wijsvinger om grootte te bepalen, evt fluctuatie,… 

o Hymen of hymenresten 

 Oppervlakkige dyspareunie mogelijk 

o Perineum 

 Tss de commisura posterior en de anus 

 Vroegere perineale scheur of slecht geheelde episiotomie 

o Huid vulva, perineum 

 Condylomata acuminata (zie verder) 

 Lichen sclerosus (zie verder) 

 Psoriasis 

 Vulvair ulcus: kan wijzen op een SOA of dermatologische aandoening (syndroom van 

Behçet,…) 

 Pathologie bij inspectie vd vulva 

o Lichen planus (figuur 22-24) 
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 Symptomen 

 Abnormale vulva: witte en rode plekken 

 Pijn bij betrekking 

 Postmictionele irritatie (gevoelig en branderig bij plassen) 

 Diagnose: biopsie 

 Behandeling: dermatologisch 

o Lichen sclerosus et atrophicus (LSA) = auto-immuunziekte (systeemziekte) waarbij labia 

verdwijnen en vervlakken (figuur 22-25) 

 
 Symptomen 

 Jeuk 

 Irritatie 

 Branderig gevoel na betrekkingen 

 Ingang vagina gaat zich soms afsluiten 

 Involutief proces dat meer kans geeft op vulvaCa 

 Enige behandeling hiervoor: CS 

o Perineale condylomata (figuur 22-26) 

  
 Door HPV 

 Geeft niet enkel wratten maar ook kleurverandering vd vaginale huid 

 Seksueel overdraagbaar (meest voorkomende SOA) 

 Kan aanleiding geven tot vernauwing en verkorting ingang vagina  

 HPV ontsteking geeft niet enkel wratten, maar ook kleurveranderingen vd vaginale 

huid 

 Naast HPV: Chlamydia meest voorkomende SOA → moet je behandelen want kan 

leiden tot infertiliteit 

o Vulvaire intraepitheliale neoplasie (precancereus) (figuur 22-27) 
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 VIN-letsel door HPV: zonder wratten 

 Pt heeft ook dyspareunie 

 

Inspectie vd vagina en cervix 

 Speculumonderzoek: kijken naar baarmoederhals 

o Er zijn verschillende groottes specula beschikbaar bij elk type, o.a. een dun, klein 

speculum, dat altijd voor adolescente meisjes en virgines w gebruikt 

o Mogelijke specula in metaal of kunststof (figuren 22-28) 

 Cusco speculum (zien dat niet te groot en te breed): een vijs op de middellijn gaat 

door een ring en doet de snavels van gelijke lengte opengaan 

 
 Collin speculum / Collin-Landau speculum 

 Collin: de 2 snavels hebben gelijke lengte 

 Landau: de voorste snavel is korter dan de achterste 

 
 Sims speculum (in België niet gebruikt): U-vormig speculum, voor onderzoek van 

prolaps 

 
o Techniek 

 Een glijmiddel is niet aangewezen als men een uitstrijkje zal nemen, zo nodig 

bevochtigt men het speculum met water vóór insertie 

 Het speculum mag niet te koud zijn 

 Na het spreiden vd labia minora w het speculum licht schuin doorheen de introïtus 

gebracht en vervolgens geleidelijk naar horizontaal gedraaid id vagina (id 

oppervlakkige vagina is de antero-posterior diameter grootst, id diepe vagina dwars). 

 Men schuift het speculum zover mogelijk, de richting vd vagina volgend (d.i. 45° naar 

posterior) 

 Men duwt met het achterste blad vh speculum zacht op het perineum (tegen de 

spanning vd musculus levator in) en nooit naar boven, omdat druk tegen de urethra 

pijnlijk is 
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 Daarna vijst men het speculum open, waarbij de cervix en de laterale vaginawanden 

zichtbaar w 

 Igv retroversio uteri is de cervix evenwel meer anterior gelegen 

 Om de voorste en achterste vaginale wand te zien, draait men het speculum (na 

sluiten) zacht, men vermijdt hierbij druk op de urethra 

o Waar letten we op maw beoordeling in speculo van: 

 De vaginale wanden 

 Bv tekens van ontsteking (gezwollen, rood) met vaginale afscheiding 

 Atrofie 

 Ulceratie 

 Spetum 

 Cyste of tumor 

 Zicht op cervix bij speculumonderzoek (figuren 22-29) 

   
 Cervix ligt meestal tss 5 – 10 cm van buitenwereld 

 Baarmoederhals beschrijven: rood = ectropion 

 Transformatiezone: columnair epitheel → eenlagig epitheel 

 Met leeftijd: migreert naar endocervicale kanaal 

 Uitstrijkje w genomen in endocervicaal kanaal 

 Naboth-cysten 

 Ontsteking (gezwollen, rood, met pus komend uit ostium) 

 Poliep 

 Tumor (nodulus, krater of induratie) 

 Vrouw die reeds bevallen is: cervixopening meer spleetvormig (rechts) 

o Afnameborstel cytologie: Cervexbrush (zie verder) 

 5x 360° draaien met klok mee thv overgangszone 

 Dan 10x uitdeppen (in Path-pot) 

 Meest frequente klacht = vaginale afscheiding 

o Vragen 

 Uitzicht: kleur? consistentie?  

 Geur?  

 Heb je al iets gebruikt?  

o Vaginale infectie = vaginitis 

 Diagnose 

 Symptomen en KO 

 Meten vd vaginale pH (pH papier) 

 Direct microscopisch onderzoek vh vaginaal secreet 

 Kaliumhydroxide test (KOH 10% in water) 

 (Cultuur) 
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 Kenmerken van fluor vaginalis bij verschillende aandoeningen (tabel 22-1) 

 
 Candida vaginitis 

 Typisch verhaal 

 Jeuk en irritatie 

 Brokkerig wit en fletse geur (figuur 22-30) 

  
 Vaseline gebruikt maar hielpt niets 

 Erger net voor maandstonden (heeft te maken met pH verandering)  

 Recent AB geslikt 

 pH < 4,5 

 Vaginale microscopie: Candida hyphae of mycelia op plaveiselcellen en 

knopvormige sporen (figuur 22-31)  

  
 Trichomoniasis 

 pH> 5 

 Vaginale microscopie: Beweeglijke parasieten (zo groot als leukocyt) met flagellen 

(figuur 22-32) 

  
 Ook partner behandelen + screenen voor andere SOA’s 
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 Bacteriële vaginose (figuur 22-33) 

 
 pH > 5 

 Vaginale microscopie: Clue cells en veel coccen, geen lactobacilli (figuur 22-34) 

 
 Cervicitis 

o Met afloop van etterige slijmen (figuur 22-35) 

 
o Cervicitis is mogelijke oorzaak van pelvische infectie (figuur 22-36) 

 
o Chlamydia trachomatis cervicitis: gram-negatieve Chlamydia bevinden zich intracellulair 

(figuur 22-37) 
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Digitaal bimanueel onderzoek  

 Herhaling anatomie (figuur 22-38) 

    
o Het corpus uteri is vanaf de puberteit groter dan de cervix, en groeit daarna verder door 

toename vd myometriale massa, zeker met elke zwangerschap, na de menopauze is er 

involutie 

o Meestal ligt de uterus in anteversio-flexio: 

 Anteversio: de as vd uterus is naar vóór 

 Anteflexio: het corpus uteri is gebogen naar vóór t.o.v. de isthmus  

 Soms is de as vd uterus naar achter: retroversio 

o De uterus is opgehangen door verschillende ligamenten:  

 Ligamentum teres (ronde band) 

 Via het ligamentum ovarii proprium (en het ovarium) aan het ligamentum infundibulo-

pelvicum (of lig. suspensorium ovarii) 

 De sacro- uteriene ligamenten 

 De cardinale ligamenten 

  Aldus w de uterus boven het niveau vd spinae ischiadicae gehouden 

 Bij descensus uteri is er zakking vd uterus onder het normale niveau, door faling vh 

ophangingssysteem 

 Descensus graad I: nog in vagina, maar tot aan of onder de spinae ischiadicae 

 Descensus graad II: tot aan de introïtus vaginae 

 Descensus graad III: tot buiten de introïtus 

 Dezelfde gradatie wordt gegeven aan prolaps vd blaaswand en voorste vaginawand 

(cystocoele) of rectumwand en achterste vaginawand (rectocoele) 

o Alhoewel de uterus opgehangen is door ligamenten, is de uterus in zekere mate 

beweeglijk ih bekken bij bimanuele palpatie (uterus mobilis) 

 Is dit niet zo, dan spreekt men over “fixata” 

 Dit komt vooral voor bij retroversioflexio-positie vd uterus, of zz in anteversio na 

heelkundige uterusfixatie 

o De uterus voelt hard aan, maar wordt week in geval van zwangerschap of 

trofoblastziekten 

 Fibromen zijn hard tot zeer hard 

 Techniek digitaal bimanueel onderzoek 

o Houding vd arts: één voet rust op een bankje, de linkerarm rust op de rechterknie van 

patiënte (zo patiënte in lithotomie ligt), de linkerhand voert de abdominale palpatie uit en 

de rechterhand het inwendige onderzoek (of omgekeerd zo linkshandig) 

o Eerst w de labia gespreid, en 2 vingers (index en middenvinger) w id vagina gebracht, 

met richting 45° posterior 

 Men vermijdt op de urethra te drukken 

o Om het corpus uteri te onderzoeken licht men met de rechterhand de cervix op, om met 

de linker abdominale hand het corpus te omlijnen en te palperen 

o Bij virgines of adolescente meisjes moet de noodzaak van een digitaal onderzoek goed 

overwogen w en is onderzoek met 1 vinger (index) gewenst, ofwel doet men een 

rectoabdominaal onderzoek 
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o 1 hand abdominaal, 1 vaginaal (figuur 22-39) 

   
 Vingers achter baarmoederhals: baarmoeder omhoog duwen → baarmoeder tss 2 

handen, voelt als een peervormig orgaan 

 Gemiddeld 5 – 7 cm (beetje groter bij vrouw die kinderen heeft gehad) 

 Wat ga je na of waar let je op?  

o Vaginale wanden 

 Normaal of uitgezakt 

 Massa 

 Ulceratie 

 Septum 

 Voor diagnose van genitale prolaps (cystocoele/rectocoele) vraagt men patiënte naar 

beneden te persen of stevig te blazen op de handrug en daarna om te hoesten 

 Men kan zo de gradatie vd prolaps bepalen, alsook eventuele 

inspanningsincontinentie uitlokken. 

o Vaginale fornices: massa, pijngevoeligheid 

o Cervix 

 Plaatsing (anterior of posterior) 

 Volume (klein of plomp) 

 Consistentie (verhardingen te voelen?) 

 Beweeglijkheid. 

o Corpus uteri 

 Plaatsing en richting (ligging) 

 Anteversioflexio/retroversio/retroversioflexio II-III 

 Figuur 22-40: Ligging: retro- of anteversie/flexie  

  
 Baarmoeder ga je meestal voelen – ligt meestal in anteflexie 

 1/5 baarmoeders in retroversie (is geen pathologie itt wat men vroeger dacht) 

 Naar rechts of naar links verplaatst of geroteerd: dextroversio/sinistroversio 

 Een lichte asymmetrie komt vaak voor 

 Descensus uteri of niet? Gradatie van descensus 
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 Volume 

 Men duidt het volume aan zoals in weken zwangerschap, per paar weken (bv. 

uterusvolume compatibel met amenorroeduur van ongeveer 14 weken, of 12-14 

weken) (figuur 22-41) 

 
 Baarmoeder kan vergroot zijn door myomen / fibromen (figuur 22-42) 

 
 Myoom = goedaardige tumor vd spier  

 Onder mucosa: onregelmatige menses (meteroragie) 

 Igv groter: dysmenorree 

 Kan oorzaak zijn van diepe dyspareunie (cervicaal gelegen) 

 Meestal gesteeld of net onder serosa 

 Consistentie (normaal; hard; verweekt) en oppervlak (globaal glad; nodulair in geval 

van fibroom) 

 Beweeglijkheid/mobiliteit (mobilis of fixata) 

 Pijnlijkheid 

 Normaal is de beweging vd cervix en corpus naar vóór en de bimanuele palpatie 

niet of weinig pijnlijk 

 Is dit wel zo, dan spreekt men over “slingerpijn” of “mobilisatiepijn” 

 Dit is een teken van endometritis of PID 

 Uitzakkingen 

 Baarmoeder kan zakken = descendus uteri (figuur 22-43) 

  
 Figuur rechts: descensus uteri graad 3: baarmoederhals zichtbaar (dus volledige 

prolaps baarmoeder) 

 Komt door laxiciteit ligamenten 

 W best geopereerd/hersteld 

 Cystocoele = uitzakken blaas in vagina (figuur 22-44) 
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 Zeer frequent 

 Druk/zwaartegevoel in onderbuik 

 Moeite om te plassen + ongecontroleerd urineverlies 

 Rectocoele = prolaps rectum (figuur 22-45) 

 
 Specialisme: urogynaecologen 

 Kan je heel goed helpen 

 Symptomen 

 Zwaartegevoel id onderbuik 

 Ongecontroleerd faecesverlies 

 Volledige prolaps = rectum, blaas én vagina zakken 

o Adnexen 

 Men kan de tubae niet voelen, tenzij bij sterke uitzetting (grote hydro-/hemato- 

/pyosalpinx) 

 Normale ovaria kan men alleen voelen bij een goed gerelaxeerde, niet obese vrouw in 

de reproductieve periode 

 Men mag geen ovaria meer voelen bij een vrouw die enige tijd in de postmenopauze is 

 Men voelt de ovaria bimanueel rechts en links vd uterus (men glijdt met de handen 

langs de zijrand vd uterus) of in de Douglasholte: het is een vrij hard knobbeltje met 

een diameter van een paar centimeter 

 Het rechterovarium is gewoonlijk gemakkelijker te voelen, omdat er links 

interferentie is door de aanwezigheid vh rectosigmoïd 

 Abnormaliteiten: 

 Adnexiële massa: men bepaalt de gemiddelde diameter, consistentie, 

beweeglijkheid, pijnlijkheid 

 Pijnlijkheid bij palpatie ter hoogte vd adnexiële streek is een relatief aspecifiek 

teken. Dit komt voor bij: ectopische zwangerschap, pelvische infectie, pelvische 

vergroeiïngen post-infectieus, pelvische congestie,… Nochtans bevestigen 

slingerpijn vd uterus en pijn bij palpatie vd adnexen de gynaecologische oorsprong 

van onderbuikpijn 

 Opmerking: meest dodelijke kanker bij vrouwen is eierstokkanker!! (maar screening 

heeft geen nut!) 

o Blaas / darm: tumor, faecaloma? 

 Altijd blaas en dikke darm laten ledigen voor onderzoek 

 Wanneer doen? 

o Altijd als pt met klacht komt!! 

o (maar niet bij screening) 
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Rectovaginaal onderzoek 

 Behoort niet tot het routine pelvisch onderzoek 

 W alleen gedaan als een bijkomende evaluatie nodig is vh perineum, het rectovaginaal 

septum, de Douglasholte, het achterste parametrium, of de sacro-uteriene banden 

 Hiervoor bevindt zich één vinger vd rechterhand in het rectum, en één in de vagina (ofwel 

index en duim, ofwel middenvinger en index) 

 De andere hand doet het abdominale onderzoek 

 Indicaties 

o Bij vermoeden van endometriose  

 Chronische pelvische pijn, dyspareunie 

 Kleine, pijnlijke noduli thv de sacro-uteriene banden, soms geassocieerd met 

retroversio fixata vd uterus of een ovariële massa (endometrioma) lateraal vd uterus 

of in de Douglasholte 

o Bij ernstige pelvische infectie: men kan soms een tubo-ovarieel abces voelen dat id 

Douglasholte gelegen is, een massa die zeer pijnlijk is, eventueel met fluctuatie 

o Bij maligne cervixtumor: evaluatie van uitbreiding tot ih achterste parametrium (dan 

betreft het een stadium IIb of meer) 

o Bij genitale prolaps: de diagnose van enterocoele w gesteld als bij rectovaginaal 

onderzoek bij een rechtstaande patiënte die perst het rectovaginaal septum w 

gedisseceerd door darmlissen 

 

Na pelvisch onderzoek 

 

Samenvattend 

 Noteren klinische bevindingen 

 Diagnose en DD 

 Aanvragen bijkomende onderzoeken 

o Echografie vd pelvis 

 Om naar baarmoeder en eierstokken te kijken 

 Werkt met geluidsgolven 

 De echografie vh kleine bekken is een belangrijke bijkomende onderzoekstechniek in 

de gynaecologie  Dit is dan ook slechts een lijst vd belangrijkste indicaties: 

 Transvaginale sonde 

 Best lege blaas 

 Hogere resolutie mogelijk dankzij hogere frequentie vh ultrageluid en kortere 

afstand tot het doelorgaan 

 Beoordeling van een pelvische massa: 

 DD: uterien of adnexieel? 

 Indien uterien: meestal fibroma: enkelvoudig of multipel? Lokalisatie? 

Distorsie van aflijning van caviteit? 

 Indien adnexieel: functioneel / benigne / maligne aspect 

 Een “simpele cyste” is duidelijk en regelmatig afgelijnd, zonder septa, en 

heeft een volledig echolucente inhoud 

 “Complexe cyste of massa”: letten op onregelmatigheid van binnenwand of 

oppervlak, uniloculair/multiloculair met inwendige septa, met echodense 

zones of volledig echodens. 

 Vroege zwangerschap en complicaties: miskraam, vermoeden van ectopische 

zwangerschap (dus ppl kijken waar ZS zich bevindt!): adnexiële massa 

(eventueel met embryonale struktuur met hartaktiviteit), evt. vocht in de 

Douglasholte, dikte vd decidua. 

 Diagnose, behandeling en opvolging van trofoblastziekten 

 Meting van follikelgroei bij farmacologische ovulatie-inductie; follikelpunctie bij 

in vitro fertilisatie; diagnose en follow-up van ovariële hyperstimulatie 

 Abnormale bloedingen: 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen  Gynaecologie | 2015 - 2016
  

356 | P a g i n a  
 

 Postmenopausaal bloedverlies (grootte vd uterus? Endometriumdikte en 

morfologie vh endometrium? Hematometra? Adnexiële massa?) 

 Menorragieën: submucosaal fibroom? Poliep? Grootte vd uterus? 

 Corpus luteum hemorragicum 

 4 oorzaken van acuut abdomen 

 Hypogastrische pijn 

 Amenorroe 

 Infertiliteit 

 Opvolging van vrouwen met familiaal borst-/ovariumcarcinoom of HNPCC 

 Incontinentieklachten 

 Herhaald miskraam 

 Controle lokalisatie van spiraal 

 Abnormale aanwezigheid van endometriumcellen in cervicaal uitstrijkje 

 Transabdominale sonde 

 Virgo (bv. pubertas praecox) 

 Volle blaas is vereist en dient als “acoustisch” venster 

 Zwangere uterus (vanaf 10-12 weken zwangerschapsduur) 

 3x terugbetaald tijdens ZS 

 Beoordeling van grotere massa’s, ascites, omentum en peritoneale metastasen 

o Doppler: luisteren naar harttonen kindje 

o Hysteroscopie 

 Abnormaal bloedverlies zonder biopsie is CI voor hysteroscopie!!! 

 Stel abnormaal bloedverlies + uit biopsie komt geen kanker: dan wel hysteroscopie 

doen → meestal is het dan poliep 

o Hysterometrie 

 Dunne metalen staaf met centrimetrische verdeling 

 Eerst onstmetting van cervix en plaatsen van Pozzi-klem of Allis-klem op voorlip van 

cervix 

 Een hysterometrie kan ook gebeuren met Pipelle de Cornier 

 In dat geval is geen fixatie vd cervix noodzakelijk 

o Hysterosalpingografie 

o Colposcopie: om te kijken naar baarmoederhals/cervix (figuur 22-46) 

  
 Lichtbron van colposcoop (soort verrekijker) gebruiken  

 NIET nodig om uitstrijkje te maken 

 W te veel gebruikt omdat men hier geld mee verdient (idem echo) 

 Nu enkel nog terugbetaald bij afwijkend uitstrijkje (om misbruik tegen te gaan) 

 Ectropion: cilindrisch epitheel dat nl ih kanaal vd baarmoederhals voorkomt, breidt 

zich uit over dat deel vd cervix dat id schede zichtbaar is 

 W vaak onjuist portio-erosie genoemd (epitheel is roder van kleur, GEEN 

epitheeldefect of schaafwond) 

 Nl verschijnsel id vruchtbare periode 

 Komt bij DES-dochters vaak in sterkere mate voor 

o Cytologie en biopsie (figuur 22-47) 
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 Bv endometriumbiopsie met pipelle de Cornier 

 Links: cyto-rich oplossing voor cytologie (aspiraties) 

 Midden: formol 

 Voor endometriumbiopsie  

 Bv. pt met meteroragie 

 Bouin (rechts): vroeger gebruikt voor endometrium  

o Andere radiografische onderzoeken 

 CT Abdomen 

 KST (NMR) 

 PET scan  

 Informering pt 

 

Besluit, plan: einde (klinisch) onderzoek 

 Pte kleedt zich aan 

 Laat pte neerzitten 

 Besluit, verdere planning,… 

 

Vaardigheden: cervixuitstrijkje 

 

Principe 

 Hierbij w epitheelcellen uit overgangszone vd cervix afgenomen voor cytologisch onderzoek 

o Zo kunnen (pre)maligne afwijkingen vh cervixslijmvlies (cervixdysplasie en cervixCa) w 

opgespoord 

 W bij voorkeur NIET gedaan tijdens menstruatie 

 

Indicaties voor uitstrijkje 

 Screening ikv bevolkingsonderzoek 

o Zonder klachten: 25 – 55 jaar 

o Niet < 25 jaar: veel HPV bij jonge vrouwen → je vindt veel pathologie die vanzelf weggaat 

 Klachten van abnormaal bloedverlies en soms bij fluorklachten 

 Als follow-up bij cervixafwijkingen 

 Macroscopische cervixafwijkingen bij lichamelijk (speculum)onderzoek 

 DE 2 grote indicaties: 

o Uitstrijkjes bij ontstekingen 

 2 uitstrijkjes worden genomen vd vaginale afscheiding id achterste fornix en dun 

uitgestreken op een draagglaasje 

 Op het eerste doet men snel een druppel fysiologische oplossing (diagnose van 

Trichomoniasis als bewegende parasieten met een flagel), op het tweede een druppel 

10% KOH [”visgeur” bij Gardnerella-vaginitis (de amine test), Cytolyse van 

myceliadraden (bij Candida-vaginitis)]. 

o Uitstrijkjes voor cytologie (cervicale uitstrijkjes): 

 Vóór de menarche is de zogenaamde “squamocolumnaire junctie”, waar de maligne 

veranderingen vd cervix meestal ontstaan, gelegen in het cervicale kanaal 

 Tijdens de vroege reproductieve periode en frequenter door pilgebruik of 

zwangerschap, wordt deze door de overmaat oestrogenen meestal zichtbaar ter 

hoogte vd exocervix: men spreekt van een “ectopie” 
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 Een ectopie is een fysiologische toestand, en patiënte moet niet verwittigd worden 

dat ze “een wondje” op de baarmoederhals heef 

  Nadien verhuist de squamocolumnaire junctie meestal terug naar het endocervicaal 

kanaal, en laat een “overgangszone” achter met metaplastische cellen 

 Uitstrijkjes worden nu meestal genomen met een Cervexbrush, dit is een borsteltje 

met stugge en ongelijke haren (langst in midden) aan een steel. Men roteert vijfmaal 

over 360°, en fixeert het borsteltje snel in een cytologische fixatievloeistof 

 De cytoloog/patholoog bekijkt dan een dunne-laag preparaat vh gefixeerd celmateriaa 

 Dunne-laag preparaten zijn beter dan de vroegere uitstrijkjes, omdat er minder 

preparaten zijn met onduidelijke betekenis 

 Uitstrijkjes voor cytologie worden niet genomen tijdens de menses, maar best in de 

postmenstruele folliculaire fase vd cyclus 

 

Instrumenten en materialen 

 Niet-steriele handschoenen 

 Fixeerbaar speculum met glijmiddel 

 Gazen + tampontang 

 Cervexbrush, evt cytobrush en spatel 

o Verschillende materialen beschikbaar (figuur 22-48) 

 
 Vroeger speciale houten spatel en cytobrush gebruikt 

 Houten spatel: Afrika 

 Uitstrijkjes vd vagina voor hormoonstatus w genomen met een spatel vh 

bovenste derde vd laterale vaginale wand en dun uitgestreken op een 

draagglaasje 

 Een druppel fysiologische oplossing w toegevoegd 

 W zonder kleuring bekeken 

 Cytobrush: 1x thv endocervix draaien (endocervix brush voor atrofische cervix) 

 Nu w bijna altijd cervexbrush gebruikt (bovenste op figuur): 5x wijzerszin draaien 

o Path-potten: zeker open doen VOOR je begint!! (figuur 22-49) 

 
 Surepath: borsteltje in 

 Thinprep: borsteltje uit 

 Objectglaasjes en fixatiespray of LBC-vloeistofcontainertje 

 Potlood voor schrijven v gegevens op obectglas 

 Verzendmateriaal 

 Ingevuld aanvraagformulier 

 Papieren handdoekje voor gebruikt materiaal en/of objectglaasjes 

 Tissue voor pte na afloop 

 Evt inlegkruisje 
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Uitvoering 

 Voorbereiding 

o Controleer uiterste gebruiksdatum op potje 

 Gebruik geen potje waarvan uiterste gebruiksdatum verstreken is! 

 Controleer of hele plastic verzegeling vh dopje vh potje is verwijderd en is weggegooid 

o Vul alle pt gegevens in op zowel aanvraagformulier cervixcytologie als op potje 

 Monsters kunnen evt w teruggestuurd als de gegevens op potje ontbreken 

 Reinig uw handen: alcogel + handschoenen 

 Verwijder dopje vh potje voordat je uitstrijkje afneemt 

 Laat vrouw in rugligging en met opgetroken en zo mogelijk ondersteunende bovenbenen 

plaatsnemen en ga op krukje tss de benen zitten (figuur 22-50) 

 
o Plaats onderzoeklamp zodanig dat u bij inbrengen vh speculum goed zicht heeft 

o Kondig steeds aan welke handeling gaat plaatsvinden en of deze pijnlijk kan zijn 

o Doe handschoenen aan 

o Hou borsteltje(s) gereed 

o Breng wat water aan op bladen vh speculum 

 Speculum inbrengen (figuur 22-51) 

 
o Spreid labia met duim en wijsvingen vd niet-dominante hand (naar lateraal) 

o Speculum w ingebracht over commissura posterior onder hoek van 45° tov introïtus 

 Richting: schuin dorsaalwaarts (zelfde richting als bovenbenen vd vrouw in 

onderzoekspositie) 

o Als speculum voor 1/3e is ingebracht: bladen van 45° naar horizontaal gebracht maar 

richting vh speculum (naar posterior) blijft dezelfde 

o Als speculum is ingebracht en er weerstand w gevoeld: geleidelijk geopend onder visuele 

controle 

 Portio komt in beeld → moet tss bladen vh speculum vallen 

o Zet speculum vast zodat handvat vrijblijft vd onderzoeksbank 

o Speculum w vastgehouden 

 Evt kan aan pt w gevraagd om bovenkant vast te houden zodat het op zijn plaats blijft 

en niet uit vagina kan glijden 
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 Uitstrijkje met cervexbrush (figuur 22-52) 

  
o Plaats punt vd cervexbrush ih ostium → draai brush 5x 360° rond met klok mee (figuur 

22-53) 

  
 Zijharen vd brush moeten hele portio-oppervlak afstrijken! 

 Neem voldoende materiaal uit baarmoederhals met cervexbrush  

 Plaats middelste borstelhaartjes diep genoeg ih baarmoederhalskanaal zodat 

kortere borstelhaartjes contact maken met baarmoedermond 

 Zet rustig druk en draai borstel 5x rond met klok mee 

o Haal cervexbrush naar buiten → spoel bortseltje uit ih vloeistofcontainertje door borsteltje 

10x goed uit te duwen op bodem (zoals verfkwast w schoongemaakt) 

 DUS cervixbrush meteen uitspoelen in potje met PreservCyt oplossing door hem 10x 

op bodem vh potje te drukken waardoor borstelhaartjes uit elkaar komen te staan 

 Draai borstel ten slotte krachtig rond zodat er meer materiaal vrijkomt 

o Controleer cervexbrush met het oog: zeker van zijn dat er geen resten zijn 

achtergebleven 

o Gooi borsteltje weg en laat kop vd brush NIET achter ih potje! 

 Soms adviseert labo wel om hele borsteltje id container op te sturen 

o Plak naamsticker op containertje en stuur naar labo 

 Volledige naam en geboortedatum vd pt w op potje genoteerd 

 Info en medische geschiedenis w op aanvraagformulier voor cytologie genoteerd 

 Uitstrijkje met houten spatel en cytobrush 

o Plaats houten spatel ih ostium 

 Als overgangszonde duidelijk zichtbaar is: stompe kant gebruiken 

 Anders: spitse kant vd spatel 

 Draai spatel enkele malen rond ih ostium 

o Neem daarna cytobrush: breng 1 cm ih ostium in → draai deze ook enkele keren rond 

o Strijk houten spatel en cytobrush uit op 2 dekglaasjes → spuit er fixeerspray overheen of 

plaats ze ‘back-side’ in container met fixatief 

o Plak pt-sticker op glaasjes of schrijf naam en geboortedatum erop met potood of sticker 

op container 

o Fixeer uistrijkje  
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 Speculum verwijderen (figuur 22-54) 

 
o Met 1 hand w stand vh speculum gefixeerd → met andere hand vh slot gehaald 

o Spreid speculum klein beetje verder: zodat portio los komt tss bladen 

o Trek speculum terug → opnieuw vaginale as gevolgd en bladen teruggedraaid in 45° 

 Speculum sluit bijna vanzelf 

 Maar w niet helemaal gesloten om te voorkomen dat er weefsel tss beklemd raakt 

 

Problemen bij uitvoering 

 Portio komt niet in beeld 

o Speculum w tot 1/3e teruggetrokken → onder langzaam openen geleidelijk opnieuw verder 

ingebracht 

o Als portio dan nog niet zichtbaar: speculum beter verwijderd en eerst vaginaal toucher 

doen om ligging vd portio te bepalen 

 Bij uitslag zijn geen endocervicale cellen aanwezig 

o Volgens huidige aanbevelingen: GEEN reden om uitstrijkje sneller te herhalen dan 

gebruikelijke herhalingsschema (2 – 3 j) 

 

Nazorg 

 Vertel pte dat na maken van uitstrijkje beetje bloedverlies kan optreden door 

cervixbeschadiging → geef daarom ook inlegkruisje 

 Maak afspraken over verstrekken vd uitslag 

 

Hygiëne is ook hier belangrijk! 

 Lichtbron in orde en in positie 

 Potje open en alles binnen handbereik 

 Handschoenen aan 

 Tijdens patiëntcontact kan je met handschoenen aan GEEN ander contact hebben  

 

Samenvattende aandachtspunten voor stationsproef 

 

Algemeen: wat kan je krijgen op de stationsproef wat betreft gynaecologie? 

 Uitstrijkje nemen 

 Bimanueel onderzoek  

 Borstonderzoek 

 Goede anamnese kunnen doen als er klachten zijn 

 

Uitstrijkje (3-jaarlijks) 

 Alcoholgel op handen doen 

 Alles klaarleggen 

o Selecteren speculum zonder dat je ad pt bent geweest 

 Opletten dat je gepast speculum neemt (er liggen er meerdere!) bij iemand die bv. 

voor eerste keer uitstrijkje doet 

 Vss brushs: voor endocervix ook dunne 

o Cervexbrush (niet steriel) mag gewoon op tafel 

o PATHPOT OPENDOEN VOOR JE BEGINT !!! 
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 Lamp aanzetten en goed richten 

o Makkelijkste is lamp aan rechtse kant meer recht erachter zetten op 1 m of iets meer 

 Handschoenen aandoen 

 Speculum nemen (collins of cusco) 

 Rechts (zijdelings) vd pt gaan staan met linkse been op tafel om niet ih licht te staan vd pt 

 Linkerhand schaamlippen openen 

o Speculum 45° plaatsen, naar posterior gericht en draaien naar horizontale richting 

o Collin speculum: speculum vasthouden bij staafje waar schroef zich bevindt bij inbrengen 

o Opendraaien → baarmoederhals zichtbaar 

 Cervuxbrush in endocervix: clockwise draaien (meeste cellen) 5x 360° 

 Cervexbrush in pathpot 

 Speculum wegnemen (van 3 naar 2 uur) en weggooien in afwasbak 

 Cervexbrush 10x uitstampen en weggooien (vuilbak) 

 Handschoenen uit en weggooien  

 Pathpot dichtdoen en labelen!! 

 

Bimanueel onderzoek 

 Verloop 

o 1 hand abdominaal 

o Vaginaal meestal beginnen met 1 vinger om te zien of ze geen pijn hebben → dan 2e 

vinger inbrengen (wijs- en middenvinger) 

o Laten zien dat je baarmoeder beweegt 

o Ook naar adnexen voelen: liggen meestal in klein bekken 

 Bv. dame van 60j met pijn id onderbuik: eerst buik onderzoeken en inguinale regio 

bevoelen, je voelt niks, dan verder gaan bimanueel 

o Baarmoederhals aanhaken, naar voorduwen en je voelt dan de welving zitten: deze pop 

doet ons denken aan een vergrote baarmoeder dus wss ZS (kijken naar leeftijd) 

 Baarmoeder beschrijven in afmetingen (kijken tot waar ze komt ahv landmarks) 

 Halverwege navel 14 w 

 Navel 20 w 

 Igv vergrote uterus overeenkomstig 16w ZS (12 cm: altijd lintmeter meehebben want 

meten is weten): fibromateuze ZS 

 

Schema 

 Vraagt patiënte de blaas te ledigen /of vermeldt volle blaas 

 Informeert patiënte 

 Leg de patiënte in de juiste (comfortabele) houding 

 Kiest een geschikt speculum (Pass/Fail) 

 Zet alle materiaal klaar (o.a. Cervexbrush en CytoRich potje geopend) 

 Plaatst lichtbron correct 

 Speculum wat opwarmen, geen glijmiddel 

 De labia worden gespreid (Pass/Fail) 

 Brengt het speculum in onder 45 ° (Pass/Fail) 

 Het speculum wordt voldoende diep en posterior ingebracht 

 Visualiseert cervix (Pass/Fail) 

 Gebruikt Cervexbrush om staal af te nemen 

 Draait Cervexbrush minimaal 5x over 360 ° rond. 

 Brengt brush gedeelte snel in het aangepaste recipiënt 

 Verwijdert op correcte wijze het speculum (Pass/Fail) 

 Brengt glijmiddel aan op de vingers (handschoen of vingerling) 

 Brengt vingers in en palpeert bimanueel 

 

Aandachtspunten 

 Werkt hygiënisch 

 Heeft de handeling binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet uitgevoerd 
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 Volgt de opgelegde volgorde van handelingen 

 Beargumenteert op verantwoorde wijze eventuele wijzigingen van de 

handelingen 

 

Opmerkingen uit les (prof. Neven) 

 Hormonale mijlpalen bij vrouw die invloed hebben op ontwikkeling vd borst: menarche – ZS 

– menopauze  

o Menopauze = 12 m geen regels (meestal rond 50 j in België) 

 Definitie enkel geldig als geen pilinname of andere medicatie (hormonen) 

 Maar ook veel vrouwen hebben > 12 m geen regels zonder in menopauze te zitten 

(bv. atleten, te mager of te obees) 

 DUS bloedname doen om verschil te maken (hoog FSH, laag estradiol) maar komt 

niet perfect overeen 

 Maar ook vrouwen met biochemische menopauze (hoog FSH, laag oestradiol) die niet 

in menopauze zijn want geen 12 m amenorroe 

 Borstkanker 

o Risico op borstkanker 

 10% vd vrouwen krijgt borstkanker 

 Kans van vrouw 50 jaar op borstkanker  

 Tot 50j: 2% kans op borstkanker 

 Van 50 – 60 j: 3% kans (2,5% is ook correct) 

 Kans als vrouw hormonen pakt: 1% extra voor 10 jaar bij 10 jaar hormonen  

 Risico verhoogt van 2,5 naar 3,5 dus (lage absolute risicostijging) 

 Maar relatieve risicostijging: 40% meer kans op borstkanker 

 10.000 borstkankers in België / jaar 

 Op 3 j tijd: 500 minder borstkankers door minder gebruik van hormonen 

o Mammografie 

 Wanneer? 

 Screenen op borstkanker tss 50 – 69 j zonder risico  

 Igv familiaal risico: afhankelijk vd leeftijd vh jongste familielid met aandoening  

 Screening is dus enkel mammografie (igv hoger risico kunnen evt echo of MR 

toegevoegd w) 

 Lateralisatie borst en normale mammografie → MR doen 

 Je mist veel tumoren als vrouw in menopauze: borst vervet, involutie vd borst → 

echografie (en evt MRI) 

o Obese ptn: meer kans op borstkanker afhankelijk van levensfase 

 Geldt vooral postmenopausaal 

 Vrouwen voor menopauze hebben minder kans op borstkanker owv oestrogenen  

 Obees voor menopauze: oligomenoree (tgv tekort aan progesteron door inhibitie vd 

as) omdat ptn geen eisprong doen (progesteron is hormoon vd eisprong) 

o Vrouw die veel kinderen heeft: minder kans op borstkanker 

o Stel iemand met bolletje in R borst ih bovenste buitenste kwadrant  

 Hoelang al? Pijn? Is er borstkanker id familie?  

 Wanneer laatste menses? 

 Want meest voorkomende oorzaak van bolletje id borst = premenstrueel  

 Als je pil pakt: veel minder frequent gelinkt ad cyclus 

 Pt na maandstonden laten terugkomen → igv dan nog bolletjes (bv. 3 cm) niet 

gevoelig bij aanraken (zittend en liggend borstonderzoek) 

 Volgende onderzoek: voelen ad lymfeklieren (axillair, claviculair) 

 Beeldvorming (mammografie): als er iets te zien is, kijken of het geen cyste is 

 Triple onderzoek: onderzoek + beeldvorming + biopsie! 

o Meeste borstkankers komen voor ih linker boven-buitenkwadrant 

 Dit is overal id wereld zo en men weet niet hoe dat komt 

 Afmetingen 

o Vagina = 8 – 9 cm lang  
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o Baarmoeder = gemiddeld 8 cm 

 Bol tot ad navel bij vrouw die zwanger is: 20 w 

 Bol tss schaamsymfysis en navel bij vrouw die zwanger is: 14 w 

 Terminologie 

o Menorragie = hevig bloedverlies 

o Meterorragie = onregelmatig bloedverlies 

o Mastodynie = pijn aan borst 

o Amenorroe = geen maandstonden 

o Dyspareunie 

 Primair vs secundair 

 Primair: igv vanaf eerste keer 

 Secundair 

 Oppervlakkig vs diep 

 Oppervlakkig 

 Complicatie bevalling (scheur of ingesneden) of litteken 

 Vaginale droogte (R/ vaseline)  

 Vestibulitis 

 Vaginisme 

 Diep 

 Bv. vrouw, 23 jaar, secundaire dyspareunie 6 maanden na bevalling 

 Litteken episiotomie? 

 Vaginale droogte!! 

 Want borstvoeding legt eierstok stil 

 Behandeling = glijmiddel: vaseline, waterachtig, Lubex (Rolls royce vd 

glijmiddelen), … 

 Vaginisme 

 Vestibulitis 

 Pilgebruik 

o Voordelen 

 Minder eierstokkanker 

 Minder baarmoederlichaamkanker 

 Minder fibromen borst en baarmoeder 

 Minder bloedingen 

o Nadelen 

 Minder libido 

 Mogelijk meer baarmoederhalskanker 

 Mss meer borstCa: ptn geraken pas later in menopauze terwijl MP beschermend is → 

dus ptn hebben in totaal minder bescherming 

o Voorbeeld: vrouw bv. 36 jaar en non-stop pilgebruik maar daaronder al 14 dagen ah 

bloeden 

 Behandeling: pil 5 dagen stoppen en dan terug beginnen 

 Nadien controle: optimale dosis? 

 Casus: klacht van bloedverlies en je ziet grotere baarmoeder op echo: volgende stap  

o Bloedname (om te kijken of pt niet anemisch is)  

o Uitstrijkje (indien ze dit niet heeft gehad laatste 3 j) 

o Endometriumbiopsie (met pipel van Cornier): controle voor baarmoederlichaamkanker  

 Bv. pt van 60 j met cyste op eierstok of baarmoeder die grootte heeft van ZS van 20 w 

 Eerst speculum: Potzi klem op voorste schaamlip (niet op achterste en ook niet te ver 

naar voor want daar zit blaas  

 Nut: van anteflexie in strekstand trekken vd baarmoeder  

 Geeft zware bloeding bij 1/3 dus afdekken met tampon dan 

 Dan hysterometer op baarmoederhals (voorzichtig zijn, gaat zeer makkelijk via 

endocervix naar fundus waar je tegen stoot en daar zit je dan vast): aflezen en 

terugtrekken  
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 Pipel waarmee je vacüum trekt wat ronddraaien zodat deze zich vult met weefsel en 

bloed → in potje met formol doen 

 Aanvraagbon: postmenopauzaal bloedverlies, baarmoeder van 14 w. EndometriumCa 

of poliep?  

 

Schematisch overzicht van het gynaecologisch onderzoek 

 

Anamnese 

 Klacht of reden van onderzoek 

 Familiaal 

 Persoonlijk 

o Leeftijd 

o Sociale context en levensstijl (roken, alcohol…) 

o Medisch (vroegere ziekten) 

o Heelkundig 

o Allergieën (bv. Penicilline, iodium…) 

o Medicatie 

o Bloedgroep en eventuele transfusies 

 Gynaecologisch 

o Contraceptie 

o Laatste menses 

o Menogram  

o Laatste cervicaal uitstrijkje 

o Laatste mammografie 

 Verloskundig AxPxGxMx 

 

 

Klinisch onderzoek 

 Algemeen onderzoek 

 Inspectie (vulva, vestibulum) 

 Speculumonderzoek en afname van cervicaal uitstrijkje (op squamocolumnaire junctie) 

 Bimanueel inwendig onderzoek  

 Borstonderzoek en tributaire klierstreken 

 Zonodig (bv oncologische opvolging) aanvullen met palpatie andere klierstreken, 

longauscultatie, leverpalpatie, drukpijn skelet,… 
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Bijlagen: enkel ter informatie 

 

Differentiaal diagnose van oppervlakkige dyspareünie 

 Hymen 

o Rigied hymen (eerste coïtus op oudere leeftijd) 

o Geïrriteerde hymenresten (na partus bv.) 

 Gevoelig episiotomielitteken na partus of gevoelig perineorrafie-litteken 

 Perineale endometriose (bv. in episiotomie-litteken; zeer zeldzaam) 

 Acute/chronische Bartholinitis of Bartholin-cyste 

 Acute/chronische ontsteking van klier van Skene of cyste (zeldzaam) 

 Atrofie of dystrofie vd vulva: postmenopausale atrofie, lichen sclerosus 

 

Differentiaal diagnose van vaginale dyspareünie 

 Congenitale afwijkingen: aangeboren stenose vd vagina (zeer zeldzaam), of vaginaal septum 

 Vaginisme: onvrijwillig opspannen van spieren rond de vagina, zodat coïtus of een 

gynaecologisch onderzoek sterk bemoeilijkt worden (frequent probleem, meestal zeer goed 

behandelbaar). 

 Vaginitis: Candida, Trichomonas (frequenste oorzaak van vaginale dyspareünie in de 

reproductieve periode) 

 Overgevoeligheid aan contraceptieve crèmes of schuimen, of aan condooms (zz) 

 Langdurige, continue progestogeentherapie (kan milde atrofie vd vagina en uiteindelijk 

dyspareünie veroorzaken) 

 Te kort vaginaal kanaal na chirurgie (bv. Wertheim-Meigs operatie of gecombineerde 

hysterectomie-colporrafies) 

 Postmenopausale atrofie vd vagina 

 

Differentaal diagnose van diepe dyspareunie 

 Pelvische endometriose 

 Intra-pelvische vergroeiingen: na vroegere infektie of vroegere laparotomie. Soms is een 

adnexe vastgegroeid in de Douglasholte, en is druk hierop pijnlijk 

 Parametritis posterior (of pelvische cellulitis): uitbreiding van een cervicitis via de 

lymfewegen naar het achterste parametrium 

 Pijnlijke littekens na vroegere cervicale-vaginale scheur tot in de fornices, bv. bij hoge 

forcepsapplicatie (zeldzaam) 

 Sommige gevallen van retroversioflexio uteri, vooral indien fixate 

 Sommige vrouwen ervaren orgasme als uteriene krampen 

 

Differentiaal diagnose van acute hypogastrische pijn 

 Infectie (cervicitis, salpingitis, endometritis, PID) 

 Ectopische zwangerschap of miskraam 

 Torsie vh ovarium 

 Hemorragische corpus luteumcyste 

 Ovulatiepijn (“Mittelschmerz”) 

 Ruptuur van cyste 

 Necrobiose van myoom 

 Niet-gynaecologische oorzaken (bv. acute appendicitis, diverticulitis, darmperforatie, cystitis) 

 

Differentiaal diagnose van chronische hypogastrische pijn 

 Endometriose 

 Adenomyose 

 Adhesies en peritoneale pseudocyste 

 Myoom 

 Ovariumtumor 

 Niet-gynaecologische oorzaken (bv. gastro-intestinaal, orthopedische lage rugpijn) 

 


