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 Nederlandse samenvatting 
 
Wereldwijd vertrouwen meer dan 100 miljoen vrouwen op sterilisatie  als definitieve 
vorm van anticonceptie. Al meer dan 100 jaar worden vrouwen gesteriliseerd.  Met 
de komst van de laparoscopische sterilisatie heeft deze techniek in veel Westerse 
landen lange tijd de voorkeur gehad, boven de meer invasieve technieken waarvoor 
een (min) laparotomie noodzakelijk was. Drie hysteroscopische sterilisaties 
technieken zijn afgelopen decennia met in Nederland geïntroduceerd. De Ovabloc 
Intratubal Device methode (1980) met injectie van een vloeistof met siliconen, 
waardoor zich een rubber plug vormt in de tuba. Waarbij controle plaats vindt door 
middel van twee röntgenfoto’s, direct na de ingreep en na drie maanden.  De Essure  
methode (2002), waarbij veertjes met polyester vezels in de eileiders worden 
geplaatst , waarna afluiting ten gevolge van weefsel ingroei gecontroleerd wordt door 
middel vane een röntgenopname of Hysterosalpingogram na 3 maanden. Als laatste 
de Adiana Permanent Contraception Method (2009), waarbij een thermisch 
beschadiging wordt veroorzaakt van de mucosa van de tuba, waar na een poreuze 
silicone matrix  ter hoogte van de laesie wordt achtergelaten. Na 3 maanden dient 
afsluiting van de tubae bevestigd te worden door middel van een HSG. Sinds maart 
2012 is na het verdwijnen  van Ovabloc en Adiana alleen de Essure methode nog 
maar beschikbaar in Nederland.  
 
Hoofdstuk 1 geeft een historisch overzicht van  de verschillende methoden van 
sterilisatie van de vrouw en beschrijft de doelstellingen en vraagstellingen van dit 
proefschrift.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft een systematisch literatuuroverzicht van cohortstudies over 
hysteroscopische sterilisatie bij de vrouw. Er werd gekeken naar de effectiviteit, 
betrouwbaarheid en veiligheid van de drie verschillende hysteroscopische sterilisatie 
methoden die in Nederland werden toegepast.  
 
In Hoofdstuk 3  worden een drietal casus beschreven,  met abnormale positie van 
een Essure device.  Bij een patiënte trad een perforatie op van het device, bij de 
tweede trad een expulsie naar het cavum uteri op en bij de derde trad complete 
expulsie van het device op. De röntgenfoto van de eerste patiënten toonde een 
abnormale positie en configuratie van het device op met deviatie van de het 
proximale einde van de buitenste veer ( 4th marker) 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een studie, waarbij  de betrouwbaarheid 
van de interpretatie  en de interobserver variabiliteit van de beoordeling van een 
röntgen bekkenfoto na Essure sterilisatie door 6 onderzoekers.  In totaal werden 47 
foto’s beoordeeld door 3 gynaecologen met ruime ervaring  van Essure plaatsing en 
drie radiologen met specifieke training in het lezen van röntgenfoto’s na Essure 
sterilisatie. Op basis van eerdere HSG’s waren drie foto’s afkomstig van patiënten 
waarbij de sterilisatie als onbetrouwbaar moest worden beoordeeld ( 1 perforatie, 1 
expulsie en 1 proximale positie).  De testkarakteristieken  en de reproduceerbaarheid 
van de beoordeling van de röntgenfoto’s ter bepaling van de correctheid van de 
positie van de micro-inserts was slecht. De interobserver agreement met behulp van 
Fleis’s statistiek 
 



 
 (schaal 0,0  - 1,0) voor de gynaecologen was gering (k = 0,09) en matig voor de 
radiologen (k = 0,52). De negatief voorspellende waarden voor beide groepen was 
hoog ( resp. 98% en 100%) hetgeen wil zeggen, dat  een als betrouwbaar 
uitgeboekte foto overeenkomt met een betrouwbare sterilisatie. Echter de positief 
voorspellende waarde was laag ( resp. 43% en 13 %) hetgeen betekent dat het niet 
kunnen bevestigen van een betrouwbare sterilisatie, niet wil zeggen dat deze ook 
onbetrouwbaar is. De radiologen beoordeelden correct de drie foto’s van patiënten 
met onbetrouwbare sterilisatie, echter in een groot aantal van de betrouwbare 
sterilisaties, was er minimaal 1 radioloog die een aanvullend HSG adviseerde. Twee 
gynaecologen beoordeelde de foto met perforatie als betrouwbaar en door 1 
gynaecoloog werd de abnormale (proximale) positie van het device in het cavum 
uteri niet herkend. 
Door alle zes de onderzoekers werd de foto van een patiënt met complete expulsie 
correct beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat het niet is aan te bevelen een rontgen 
foto van het bekken als eerst test te verrichten  na Essure sterilisatie. Slechts indien 
er verdenking is op expulsie of perforatie van een microinsert, en de echo is niet 
conclusief , is een x pelvis een nuttige aanvulling. 
 
In Hoofdstuk 5  worden de resultaten besproken van een studie, waarbij  de 
testkarakterieken van twee verschillende confirmatietesten werden bepaald en 
werden vergeleken. Bij 150 patiënten met succesvolle dubbelzijdige plaatsing van 
Essure,  werd drie maanden  na de procedure een vaginale echo ( transvaginale 
ultrasound, TVU) en HSG gemaakt.  De eerste blanco  opname van het HSG werd 
gelijk gesteld aan een X bekken. Transvaginale Ultrasound heeft een sensitiviteit van 
50% en een specificiteit van 95% ten opzichte van de gouden standaard, het HSG.  
Voor het  X bekken waren sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 100% en 99%. 
De voorspellende waarde van de transvaginale ultrasound dat de micro-insert niet 
goed gepositioneerd is bedroeg 11%,  terwijl de voorspellende waarde van een goed 
gepositioneerde micro-insert 99% was.  
 
Hoofdstuk 6 betreft een retrospectieve analyse van 10 ongewenste 
zwangerschappen na Essure sterilisaties in Nederland, die zijn ontstaan sinds de 
introductie in augustus 2002 tot mei 2008.  In 1 geval bleek achteraf, dat patiënte al 
zwanger was ten tijde van de sterilisatie. In 3 gevallen was een dubbelzijdige 
plaatsing mislukt en toonde het HSG geen toe- en doorgankelijkheid van de eileiders 
en werd de sterilisatie als betrouwbaar beoordeeld. Van de overige 6 patiënten betrof  
het in 5 gevallen een abnormale positie van het device, terwijl van 1 patiënt geen 
gegevens bekend zijn. In alle gevallen, behoudens de ene casus waarvan de 
gegevens ontbreken, was er sprake van verkeerde beoordeling van de 
confirmatietest of afwijking van het protocol. Geconcludeerd wordt dat bij patiënten 
zonder voorgeschiedenis van de verwijdering van een eileider, een enkelzijdige 
plaatsing geduid moet worden als mislukte sterilisatie en niet gevolgd moet gaan 
door een HSG. 
 
 
Hoofdstuk 7  beschrijft de resultaten van een  prospectieve multicentre cohort 
studie,  waarbij een nieuw protocol  met echoscopische controle na 
ongecompliceerde hysteroscopische sterilisatie door middel van Essure wordt 
geëvalueerd.  Bij 90,3% (1034/1045) van de procedures was er sprake van een 



probleemloze dubbelzijdige plaatsing tijdens een eerste procedure. Bij 887 patiënten 
met een ongecompliceerde procedure kon na 3 maanden met echo (transvaginal 
ultrasound) worden geconcludeerd dat patiënten konden vertrouwen op de 
sterilisatie. Uiteindelijk, na een eventuele tweede procedure en/of HSG controle 
konden 1037 vrouwen vertrouwen op de sterilisatie.  In totaal werd bij 14,3% van de 
vrouwen een HSG  gemaakt. Bij 7 vrouwen bleek er sprake te zijn een perforatie en 
bij 2 werd een expulsie vastgesteld.  In de eerste 24 maanden na de confirmatie  
traden 4 zwangerschappen op.  Het 2 jaar cumulatieve zwangerschapscijfer bedroeg 
3,86 /1000, terwijl er geen method-failures waren. Het vernieuwde Nederlands 
protocol met transvaginale ultrasound als eerste keuze  voor confirmatietest 
vermindert het aantal noodzakelijke HSG’s en daarmede de kosten.  Het is 
vriendelijker voor de patiënt en vermijd ioniserende straling, zonder dat het de 
betrouwbaarheid van de sterilisatie nadelig beïnvloed. In vergelijking  met de 
Verenigde Staten, waar een HSG verplicht is, gaat het Nederlands protocol gepaard 
met een hoge therapietrouw (“patiënt compliance”). 
 
 
Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een studie waarbij patiënten met tubaire 
infertiliteit een IVF behandeling ondergingen na afsluiting van 1 of 2 hydrosalpingen 
door middel van Essure. Het onderzoek betrof 10 patiënten met 1 of 2 
hydrosalpingen en een contra-indicatie voor laparoscopische tubectomie. In alle 
gevallen kon een micro-insert in de aangedane eileider worden geplaatst en bij allen 
op één na werd met HSG bevestigd dat de hydrosalpinx proximaal werd afgesloten 
door de micro-insert. Na 40% van de embryo-transfers trad een doorgaande 
zwangerschap op en het  percentage  levend geboren kinderen was 20% per 
behandelingscyclus. 
 
In Hoofdstuk 9 worden de uitkomsten besproken van zwangerschappen bij vrouwen 
met 1 of 2 micro-inserts in situ. De gegevens werden verkregen door middel van een 
enquête onder Nederlandse gynaecologen, die Essure sterilisaties verrichten. In 
totaal werden gegevens verzameld van 50 zwangerschappen bij 43 vrouwen.  Bij 26 
vrouwen trad de zwangerschap op na Essure sterilisatie en 21 zwangerschappen 
ontstonden na IVF behandeling bij 15 vrouwen met hydrosalpingen, die waren 
afgesloten door middel van micro-inserts. Van de ongeplande zwangerschappen 
eindigde er 17 door middel van zwangerschapsafbreking. Van de 9 doorgaande 
zwangerschappen eindigde er 8 met de geboorte van een gezond kind, terwijl van 1 
zwangerschap de gegevens ontbreken.  Van de 22 zwangerschappen na IVF vooraf 
gegaan doorafsluiting  hydrosalpingen met micro-inserts eindigde er 8 in een 
miskraam en waren er 14  doorgaand.  Twee zwangerschappen eindigde met een 
partus immatures, Deze twee casus worden besproken. Beide vrouwen werden 
opnieuw zwanger na een volgende IVF behandeling. De overige 12 
zwangerschappen leidde tot de geboorte van 13 gezonde kinderen, waaronder een 
tweeling geboren bij 34 weken. Bij 2 vrouwen betrof het een zwangerschap na IVF  
na spijt van de sterilisatie. Beide vrouw baarden een gezond kind. 
De resultaten van de studie komen overeen met eerdere bevindingen dat het 
onwaarschijnlijk is dat de aanwezigheid van micro-inserts een negatieve invloed 
heeft op de implantatie en ontwikkeling van vruchtvliezen en foetus. 
 
In Hoofdstuk 10 worden algemene conclusies, resultaten en tekortkomingen van dit 
proefschrift beschreven. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hysteroscopische 



sterilisatietechnieken en alternatieven confirmatietesten worden besproken.  
Toekomstig onderzoek dient zich te richten op een analyse van de oorzaak van 
mislukte sterilisaties en de noodzaak van een eventuele confirmatietest. Een 
aanbeveling wordt gedaan  voor een landelijke registratie van alle uitgevoerde 
sterilisaties  en de opgetreden complicaties, inclusief zwangerschappen in POMT 
(Patient Outcome Measurement Tool). 
 


