
VU Research Portal

The niche in the uterine caesarean scar: diagnosis, symptoms and treatment

Voet, L.F.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Voet, L. F. (2017). The niche in the uterine caesarean scar: diagnosis, symptoms and treatment. [PhD-Thesis -
Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/9936dac7-b28b-434f-b4bf-5c0ad5fe2804


201725 proefschrift_Lucet vd Voet_compleet.indd   166 09-05-17   15:30



C H A P T E R  10
Summary

Samenvatting

201725 proefschrift_Lucet vd Voet_compleet.indd   167 09-05-17   15:30



168

C h a p t e r  1 0

Summary

This thesis aims to evaluate the different aspects of niches in the uterine caesarean scar. 
This chapter summarises  the results of the research we conducted. 

In the introduction in chapter one the background and the different  aspects of a niche 
are outlined. The caesarean section (CS) rate is increasing and long term effects of 
caesarean scars are getting more attention now that more women have had a previous 
CS. A niche is mainly a sonographic finding and has been defined as a triangular anechoic 
area at the presumed site of incision. Although a uniform definition of a niche is still under 
debate. Niches have been related to bleeding disorders. Studies on the prevalence of 
niches in a more or less random population or prospective studies relating niches with 
bleeding disorders were lacking. Also studies in which niches are evaluated by hysteroscopy 
were only performed in symptomatic patients. There is no information on the natural 
development of the uterine scar over a period in time. Although studies have been 
performed to identify risk factors prospective studies are lacking. Different surgical 
therapies have been proposed for the treatment of niche related symptoms although the 
effectiveness of these therapies are under debate. 

The aim of this thesis is formulated in five main questions.
• What is the prevalence of a niche after a CS (chapter 2,3,5)
• Does a uterine caesarean scar  change over time (chapter 4) 
• Is there a relationship between a niche and post menstrual spotting or urologic 

symptoms (chapter 3)
• What are risk factors for developing a niche (chapter 6) 
• How to treat niche related symptoms? (chapter 7,8,9)

In chapter two  a systematic overview of the available literature on the prevalence of a 
niche using various diagnostic methods, on potential risk factors for the development of a 
niche and on niche-related gynecological symptoms in non-pregnant women are given. In 
total  21 papers were included. Niche prevalence varied dependent on the method used, 
the definition used  and the study population. With trans vaginal ultrasound (TVU) the 
prevalence in a random population varies between 24% and 70%, using sonohysterography 
(SHG) in a random population the prevalence varies between 56%-84%. The prevalence 
of niches evaluated with hysteroscopy was performed in symptomatic women only. 
Possible  risk factors were one layer closure of the uterus, multiple CS and retroflexed 
uterus. The predominating symptom related to a niche was post menstrual spotting 
(brownish discharge after menstruation has ended).
The limitation of this review was a lack of consistency in the methodology of the papers 
we indentified. This was based on three aspects. First of all there was no generally accepted 
definition of a niche or a large niche. Secondly different methods were used to identify a 
niche. Finally the studies were performed in a significant heterogenic population of women 

with and without symptoms and with one or more previous caesarean sections. 
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In chapter three we studied the prevalence of niches in an asymptomatic population and 

the relationship with post menstrual spotting and urological incontinence. In a prospective 

observational cohort study including 263 women we found 49.6% niches by TVU and 

64.5% by gel installation sonohysterography (GIS) at 6-12 weeks after CS. Women were 

followed by questionnaire and pictorial charts at 6-12 weeks, 6 months and 12 months 

after CS. One year  after CS women with a niche, measured by GIS, reported more 

postmenstrual spotting than women without a niche (OR 5.48, 95% CI 1.14–26.48). Women 

with a ratio of residual myometrium/adjacent myometrium < 50 % reported more post 

menstrual spotting. (OR 6.13, 95% CI 1.74–21.63). Urinary incontinence was not related 

to the presence of a niche. We proposed that GIS is in favour over TVU  for niche evaluation  

including the measurement of the residual myometrium thickness (RMT). 

In chapter four we reported the results of a prospective longitudinal study on the changes 

occurring in an uterine scar the first year after a CS. Women with one previous CS were 

evaluated with both TVU and GIS at 2 and 12 months after the CS. We found that the 

prevalence of niches did not change but RMT decrease independent of the method used. 

With GIS mean RMT changed in time from 11.9 mm at 2 months to 6.5 mm at 12 months 

after the CS (p<0.001) The adjacent myometrium reduced from 15 mm to 12.4 mm (p=0.04) 

The ratio between RMT and AM with GIS decreased from 0.80 at 2 months to 0.54 at 12 

months (p=0.002). The uterine scar is not a static feature and does change in time. This 

has to be taken in account in timing of niche measurement.

In chapter five we evaluated the prevalence of niches  by hysteroscopy and designed a 

registration form for the evaluation of niches by hysteroscopy . We compared women with 

(n=110) and without (n=603) a previous CS seeking sterilisation by hysterosocpic tubal 

occlusion in a prospective cohort study. The hysteroscopic features of the anterior wall 

and the prevalence of niches was evaluated by 5 mm hysteroscopy. A niche was defined 

as any visible defect, disruption, or concavity (gap) in the anterior wall. Eigthy-three (75%) 

niches were observed in  women with a previous CS and no defects in women without a 

previous CS. Based on the evaluated features of a niche we  developed a registration form 

including the following items; polyps, cysts, myometrium defect, fibrotic tissue, (abnormal) 

vascular pattern, lateral branches, mucus production inside the defect, and bleeding.

In chapter six the outcomes of the identification of risk factors and the development of 

a prognostic model for the development of a niche in the uterine caesarean scar are 

described. In a prospective cohort study including 134 women with one previous CS  who 

were evaluated by GIS 6-12 weeks after CS a prognostic model was developed. A niche 

was defined as an indentation with a depth of at least 2mm. A large niche was defined 

as a niche with a depth of at least 5mm. After backwards multivariable logistic regression 

analysis and multiple imputation the following prognostic factors were identified; cervical 

dilatation 4-7 cm (OR 8.93 [95% CI 1.89-42.19], cervical dilatation 8-10 cm (OR 9.26 [95% 

CI 1.88-45.94]) and induction of labour (OR 4.76 [95% CI 1.25-18.21] increased the risk 
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of the development of a niche while contractions before CS ( OR .114 [95% CI .023-.570]) 

prevents niche development. Based on these risk factors we postulated the hypothesis 

that the development of the low uterine segment and the position of the uterine incision 

are of influence for developing a niche.

The model designed with these factors had a low predictive value, underlying the fact that 

niche development is multifactorial and indicates that we miss relevant factors in our study 

that should be included in future studies.

A systematic review on minimal invasive therapy to treat niche related symptoms is 

presented in chapter seven. In this review twelve studies were included. To be included 

they had to report on one of the following outcomes: effect on abnormal uterine bleeding, 

pain relief, sexual function, quality of life, and surgical, anatomic, fertility, or pregnancy 

outcome. The included studies  reported on hysteroscopic niche resection (eight studies, 

384 patients), laparoscopic repair (one study, 13 patients), (laparoscopic assisted) vaginal 

repair (two studies, 47 patients), and oral contraceptives (OCs) (one study, 11 patients). In 

87% - 100% of women the abnormal uterine bleeding was reported to be improved after 

these interventions. Sample sizes and follow-up were insufficient to study fertility or 

pregnancy outcome. Reported complication rates were  low. The methodological quality 

of the selected papers was considered to be moderate to poor, and therefore more 

evidence is needed before these interventions are implemented in daily practise.

In chapter eight the study protocol is presented of a multicenter randomised controlled 

trial to evaluate the (cost) effectiveness of hysteroscopic niche resection on post menstrual 

spotting and quality of life, the HysNiche trial.

Women with ≥ 2 days of post menstrual spotting and a niche with a depth of at least 2 

mm and a residual myometrium thickness  ≥3 mm were randomly assigned to hysteroscopic 

resection or expectant management for six months. Primary outcome were days of 

postmenstrual spotting at 6 months after randomisation. Secondary outcomes were 

menstruation aspects, experienced discomfort and satisfaction, quality of life, sexual 

function, urinary symptoms, absence from work, medical consultation, medication use and 

received additional therapies (diary) at 3 and 6 months after randomisation. We aimed to 

include 100 women. This study was performed in the Dutch Consortium for Studies in 

Women's Health and Reproduction.

Chapter nine presents the results of the HysNiche trial. One hundred and three patients 

were randomised between hysteroscopic resection (n=52) or expected management (n=51) 

and of 51 and 44 women respectively the outcome was available at six months after 

randomisation. 

Six months after randomisation the mean days of postmenstrual spotting  reduced  with 

4 days (IQR 2-7) in the intervention group compared to 1 day (IQR3-10) in the control group 

at 6 months follow-up  (p=0.04). Median discomfort related to spotting on a scale of 0 to 

10 reduced from 8 at baseline to  2.0 (IQR 0– 6.8) in the intervention group and from 8  to  
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6.9 (IQR 0.4–8.0) in the control group (p=0.02) at six months. Significant more women 

received additional surgical interventions during the first 6 months follow-up in the expectant 

management group due to persisting spotting symptoms. 

Chapter ten provides a summary of the main findings in English and Dutch. 

In  chapter eleven the results of this thesis are discussed, clinical implications are 

addressed and implications for further research are provided.
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Samenvatting 

Dit proefschrift heeft als doel de verschillende aspecten van een niche in het keizersnede 

litteken in de baarmoeder  te onderzoeken en te evalueren. 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek dat wij verricht hebben en de inhoud van het 

proefschrift samengevat.

 

De inleiding in hoofdstuk een beschrijft de achtergrond van het onderzoek en licht de 

verschillende aspecten van een niche toe. 

Er is een toename van het aantal keizersneden. Doordat meer vrouwen een keizersnede 

hebben ondergaan is er meer aandacht voor de lange termijn gevolgen van een keizersnede. 

Een van de gevolgen van een keizersnede is een niche. Een niche is een onderbreking of 

inkeping van de spierlaag van de baarmoeder op de plek van het keizersnede litteken. Een 

niche is een bevinding die met echografisch onderzoek in beeld wordt gebracht. Meestal 

wordt de niche gedefinieerd als een driehoekig echo-arm gebied al of niet gevuld met vocht 

op de plaats van het keizersnede litteken in de baarmoeder. Echter een gemeenschappelijke 

en uniforme definitie is nog onderwerp van discussie. Niches zijn gerelateerd aan 

bloedingsklachten bij de vrouw.  Bij de start van de onderzoeken beschreven in dit 

proefschrift was het onduidelijk hoe vaak een niche voorkwam bij vrouwen na een 

keizersnede in de algemene populatie. Ook was er weinig tot geen onderzoek hoe vaak 

bloedingsklachten voorkwamen bij vrouwen met een niche en ook geen onderzoek dat 

een relatie tussen een niche en bloedingsklachten had onderzocht in een algemene groep 

vrouwen.  Wel was er onderzocht dat een niche ook met een kijkoperatie (hysteroscopie) 

in de baarmoeder zichtbaar was. Echter dit onderzoek was alleen gedaan bij vrouwen met 

gynaecologische klachten. Er was geen informatie hoe een niche zich ontwikkeld in de tijd. 

De onderzoeken die waren verricht om risicofactoren voor het ontstaan van een niche te 

ontdekken waren uitgevoerd door terug te kijken in de tijd en niet door vrouwen te 

vervolgen. Verschillende technieken zijn ontwikkeld om klachten veroorzaakt door een 

niche tegen te gaan. Echter de effectiviteit van deze technieken is niet bewezen.  

Bovenstaande bracht ons tot het doel van ons onderzoek  weergegeven in de volgende 

vijf hoofdvragen;

• Hoe vaak komt een niche voor na een keizersnede? (hoofdstuk 2,3,5)

• Verandert het keizersnede litteken in de baarmoeder in de tijd? (hoofdstuk 4)

• Is er een relatie tussen het hebben van een niche na een keizersnede en bloed/

slijmverlies na de ongesteldheid en ongewild urineverlies? ( hoofdstuk 3)

• Wat zijn risicofactoren om een niche te ontwikkelen? (hoofdstuk 6)

• Hoe kan je klachten gerelateerd aan een niche behandelen? (hoofdstuk, 7,8,9)
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In hoofdstuk twee worden de resultaten beschreven van een systematisch uitgevoerd 

literatuuronderzoek naar het voorkomen van een niche, het percentage niches dat wordt 

gevonden bij gebruik van verschillende diagnostische onderzoeksmethodes, naar potentiële 

risicofactoren voor het ontwikkelen van een niche en naar niche gerelateerde klachten bij  

vrouwen die niet zwanger zijn. In totaal werden 21 artikelen opgenomen in het 

literatuuronderzoek. Het voorkomen van een niche verschilde afhankelijk van de gekozen 

onderzoeksmethode, van de gekozen definitie van een niche en was afhankelijk van de 

onderzochte patiëntengroep. Met een vaginale echo werden percentages niches gezien 

tussen 24% en 70%. Bij gebruik van vaginale contrast echografie,  waarbij door middel 

van een slangetje vocht (water of een gel) in de baarmoeder wordt gebracht, werd een 

percentage tussen de 56% en 84% gevonden als je kijkt in een algemene niet geselecteerde 

groep vrouwen met een keizersnede in de voorgeschiedenis.  Onderzoek naar het 

voorkomen van niches door middel van een kijkoperatie in de baarmoeder was alleen 

uitgevoerd bij vrouwen met klachten. Mogelijke risicofactoren  voor het ontwikkelen van 

een niche waren het hechten van de baarmoederwond in één laag, meerdere keizersneden 

en een baarmoeder die naar achter gekanteld ligt. De belangrijkste en meest voorkomende 

klacht was bloedverlies of bruinige afscheiding aansluitend op of na de ongesteldheid of 

tussentijds bloedverlies, dit wordt post menstruele spotting genoemd. Een beperking van 

dit systematisch uitgevoerde literatuur onderzoek was een gebrek aan eenduidigheid van 

de onderzoeken beschreven in de opgenomen artikelen. Dit werd veroorzaakt door drie 

redenen. Ten eerste was er geen internationaal geaccepteerde definitie van een niche of 

van een grote niche. Ten tweede werden verschillende onderzoeksmethodes gebruikt om 

een niche te identificeren. En ten derde zijn de onderzoeken uitgevoerd in verschillende 

groepen vrouwen, met en zonder klachten en met een of meerdere keizersneden in de 

voorgeschiedenis. 

In hoofdstuk drie hebben we het voorkomen van een niche in een algemene groep 

vrouwen zonder klachten bestudeerd en de relatie van een niche met bloedingsklachten 

en ongewild urineverlies. In een prospectief observationeel onderzoek onder 263 vrouwen 

6-12 weken na de keizersnede werden 49% niches gezien bij vaginaal echo onderzoek en 

64.5% niches bij contrast echo onderzoek met gebruik van gel. Vrouwen werden vervolgd 

door middel van vragenlijsten en menstruatiescore kaarten 6-12 weken na de keizersnede, 

6 maanden en 12 maanden na de keizersnede. Een jaar na de keizersnede hadden vrouwen 

met een niche gemeten door middel van gel contrast echo onderzoek (GIS) meer post 

menstruele spotting dan vrouwen zonder een niche. Dit verschil was statistisch significant 

(OR 5.48, 955CI 1.14-26.48) Vrouwen waarbij de verhouding tussen de overgebleven 

spierdikte boven en de aanliggende spierdikte naast de niche  kleiner was dan 50% 

rapporteerde significant meer post menstruele spotting klachten. Ongewild urineverlies 

was niet gerelateerd aan het hebben van een niche. Wij stellen dat het verrichten van een 

gel contrast echo de voorkeur heeft boven een vaginale echo bij het beoordelen van een 

niche inclusief het meten van de overgebleven spierdikte boven de niche.
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In hoofdstuk vier doen we verslag van een prospectief vervolgonderzoek naar 

veranderingen in het keizersnede litteken het eerste jaar na een keizersnede. Vrouwen 

met een eerdere keizersnede werden onderzocht met zowel een vaginale echo als een 

contrast echo 2 maanden en 12 maanden na de keizersnede. In dit onderzoek vonden wij 

dat het voorkomen van een niche niet veranderde in de tijd, maar dat de dikte van de 

overgebleven spierlaag boven de niche afnam in tijd ongeacht met welke echo het gemeten 

werd. Met GIS echo nam de dikte van de spierlaag boven de niche af van 11.9 mm bij 2 

maanden naar 6.5 bij 12 maanden na de keizersnede (p<0.001). De dikte van de aanliggende 

spierlaag verminderde van 15 mm naar 12.4 mm (p=0.04). De verhouding tussen de 

spierdikte van het bovenliggende spierweefsel en de spierdikte van het aanliggende 

spierweefsel nam af van 0.80 bij 2 maanden naar 0.54 bij 12 maanden (p=0.002). Het 

keizersnede litteken in de baarmoeder is niet een statisch litteken en verandert in de tijd. 

Hier moet rekening meegehouden worden bij het meten van een niche. 

In hoofdstuk vijf onderzochten wij het voorkomen van niches bij gebruik van hysteroscopie 

(kijkoperatie in de baarmoeder) en ontwikkelde een registratieformulier voor het vastleggen 

en evalueren van niches met gebruik van hysteroscopie. We hebben een groep  van 603 

vrouwen zonder en 110 vrouwen met een eerdere keizersnede die een verzoek hadden 

tot hysteroscopische sterilisatie door middel van het plaatsen van veertjes in de eileiders 

onderzocht. Het betrof een prospectief observationeel cohort onderzoek.   De 

hysteroscopische kenmerken van de voorzijde van de baarmoeder en het 

baarmoederhalskanaal en het voorkomen van de niches werd onderzocht met een 

hysteroscoop van 5mm dikte. Een niche was gedefinieerd als elk zichtbaar defect, 

onderbreking of uitstulping in de voorwand. Drieentachtig (75%) niches werden gezien in 

vrouwen met een eerdere keizersnede en geen niches in vrouwen zonder een eerdere 

keizersnede. We ontwikkelden een registratieformulier gebaseerd op de gevonden 

kenmerken van een niche. Dit formulier bevatte de volgende kenmerken; poliepen, cysten, 

defect in het myometrium (spierlaag) , fibrotisch weefsel, (abnormaal) vaatpatroon, 

uitlopers, slijmproductie in de niche en bloeding in de niche. 

In hoofdstuk zes zijn de resultaten beschreven van het identificeren van risicofactoren 

voor het ontstaan van een niche en de resultaten van een voorspellend model voor het 

ontwikkelen van een niche. In een groep van 134 vrouwen met een eerdere keizersnede 

die een GIS echo hadden ondergaan 6-12 weken na de keizersnede werd een voorspellend 

model ontwikkeld. Een niche was gedefinieerd als een inkeping van tenminste 2 mm diep. 

Een grote niche was gedefinieerd als een inkeping met een diepte van tenminste 5 mm.  

Na  multivariabele logistische regressie analyse en meervoudige imputatie werden de 

volgende voorspellende factoren geïdentificeerd; ontsluiting 4-7 cm (OR 8.93 [95% CI 

1.89-42.19], ontsluiting 8-10 cm (OR 9.26 [95% CI 1.88-45.94]) en inleiding van de baring 

(OR 4.76 [95% CI 1.25-18.21]  vergroten de kans op het ontwikkelen van een niche, terwijl 

het hebben van weeën voor de keizersnede ( OR .114 [95% CI .023-.570])  beschermd 

tegen het ontwikkelen van een niche. Op basis van deze bevindingen opperen wij de 
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hypothese dat  het ontwikkelen van het onderste deel van de baarmoeder en de positie 

van de incisie in de baarmoeder van invloed zijn op het ontwikkelen van een niche. Het 

model ontwikkelt met deze factoren had een laag voorspellende waarde wat onderstreept 

dat het ontwikkelen van een niche een proces is waar meerdere factoren een rol spelen 

en dat niet alle relevante factoren in ons onderzoek zaten. In vervolg onderzoek is het 

belangrijk deze factoren zoals de techniek van het sluiten van de wond in de baarmoeder 

en patiënt gerelateerde factoren wel mee te nemen. 

De resultaten van een systematisch literatuur onderzoek naar minimaal invasieve 

behandelmethoden voor niche gerelateerde klachten worden getoond in hoofdstuk zeven.  

In dit onderzoek zijn 12 artikelen opgenomen. Om opgenomen te worden moesten de 

artikelen een van de volgende uitkomsten beschrijven; effect op abnormaal vaginaal 

bloedverlies, verandering in pijn, sexueel functioneren, kwaliteit van leven en  chirurgische 

, anatomische, vruchtbaarheid en zwangerschaps uitkomsten. De opgenomen artikelen 

beschreven de hysteroscopische niche afvlakking (8 onderzoeken, 384 vrouwen) 

laparoscopisch (kijk operatie in de buik)  herstel van een niche (1 onderzoek, 13 vrouwen), 

(laparoscopische geassisteerd) vaginale herstel van de niche (2 onderzoeken , 47 vrouwen) 

en het gebruik van orale anticonceptie (‘de pil’)( 1 onderzoek, 11 vrouwen) Verbetering van 

het abnormale vaginale bloedverlies werd gerapporteerd in 87-100% van de vrouwen na 

deze behandelingen. Groepsgrootte en vervolgduur van de onderzoeken waren niet 

toereikend om vruchtbaarheidsgevolgen en zwangerschapsuitkomsten te kunnen 

beoordelen. Gerapporteerde aantal complicaties was laag. De methodologische kwaliteit 

van de onderzoeken werd bestempeld als middelmatig tot laag en daarom is meer 

onderzoek en bewijs nodig voordat deze behandelingen toegepast kunnen worden in de 

dagelijkse praktijk.  

In hoofdstuk acht wordt het onderzoeksprotocol getoond van een gerandomiseerd 

onderzoek  in meerdere centra  die de (kosten) effectiviteit  van de hysteroscopische niche 

behandeling onderzocht in relatie tot post menstruele spotting en kwaliteit van leven, de 

HysNiche trial. Vrouwen met postmenstruele spotting van meer dan 2 dagen en een niche 

met een diepte van minimaal 2 mm en een dikte van het bovenliggende spierweefsel van 

meer dan 3 mm  werden geloot (gerandomiseerd)  tussen een hysteroscopische 

behandeling of geen behandeling (afwachtend beleid)  voor 6 maanden. Primaire uitkomst 

was het aantal dagen post menstruele spotting 6 maanden na loting. Secundaire uitkomsten 

waren menstruatie aspecten, ervaren hinder en tevredenheid, kwaliteit van leven, sexueel 

functioneren, urine symptomen, afwezigheid van werk, dokterbezoek, medicatie gebruik 

en aanvullende behandelingen na 3 en 6 maanden na de loting. We hadden als doel 100 

vrouwen op te nemen in het onderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het 

Nederlandse consortium voor onderzoek in de verloskunde en gynaecologie. 
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Hoofdstuk negen geeft de resultaten van de HysNische trial. Honderd en drie vrouwen 

namen deel aan het onderzoek, 52 in de behandel groep (hysteroscopische resectie)  en 

51 vrouwen in de afwachtende groep en van respectief 51 en 44 vrouwen waren de 

uitkomsten  beschikbaar 6 maanden na randomisatie. Zes maanden na randomisatie was 

het mediane aantal dagen post menstruele spotting met 4 dagen (IQR 2-7) verminderd in 

de behandel groep vergeleken met 1 dag(IQR 3-10) vermindering in de afwachtende groep 

(p=0.04) De ervaren hinder gerelateerd aan spotting was verminderd van mediaan 8 (op 

een schaal van 1-10)  bij het begin tot 2 (IQR 0– 6.8) in de behandelgroep en van 8 tot 6.9 

(IQR 0.4–8.0) in de afwachtende groep(p=0.02) na zes maanden. Significant meer vrouwen 

ontvingen aanvullende chirurgische behandelingen in de controle groep als gevolg van 

persisterende spotting klachten ten opzicht van de behandel groep in de eerste zes 

maanden follow-up 

Hoofdstuk tien bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen in het Engels 

en Nederlands. 

In  hoofdstuk elf worden de resultaten van dit proefschrift, de klinische gevolgen en  de 

voorstellen voor vervolgonderzoek bediscussieerd. Concluderend worden niches gezien 

in ongeveer 60% van de vrouwen na een keizersnede en zijn niches gerelateerd aan post 

menstruele spotting. Contrast echografie is de meest nauwkeurige methode om niches 

te diagnosticeren. Gevorderde ontsluiting tijdens de baring is een van de risicofactoren 

voor het ontstaan van een niche, maar meer onderzoek is nodig om andere risicofactoren 

te identificeren. Hysteroscopische afvlakking van de niche is een effectieve en veilige 

behandeling in vrouwen met een overgebleven spierdikte boven de niche van > 3mm in 

de behandeling van post menstruele spotting. Het bewustzijn over het bestaan van niches 

en van niche gerelateerde klachten moet vergroot worden onder vrouwen en 

gezondheidmedewerkers. Het effect van niche gerelateerde klachten op het welbevinden 

van vrouwen heeft aandacht nodig en de gevolgen van een niche voor vruchtbaarheid en 

volgende zwangerschappen moet verder onderzocht worden. 
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Samenvatting
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