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Benigne gynaecologie, een vak apart?! 
 
Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 
 
In mijn rede wil ik graag mijn visie ten aanzien van de benigne gynaecologie met u delen en 

hiervoor ga ik eerst even terug in de tijd.  

 
Verloskunde en Gynaecologie is een relatief nieuw vakgebied. Voorheen waren het de 

vroedvrouwen en de vroedmeesters die de bevallingen deden en de chirurgijnen die de operaties 

uitvoerden. Pas in 1848 werd in Leiden Simon Thomas als eerste hoogleraar in de Verloskunde en 

Gynaecologie benoemd. En 40 jaar later werd de 'Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging' 

opgericht. Het eerste artikel in hun Tijdschrift ging over “Fibromyomen van den uterus en der zelfe 

operatieve behandeling” geschreven door Hector Treub en met name de indicatiestelling 

benoemde hij als een van de “questions brulantes” [1].     

 

   

 

 

 

 

 

 

Bladzijden uit de eerste editie van het Nederlandsch Tijdschrift van Verloskunde en Gynaecologie                   
uitgegeven vanwege de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging in 1889. [1] 
 

 

Als Treub in 1895 gevraagd wordt voor de leerstoel in Amsterdam, stelt hij als voorwaarde dat de 

Verloskunde en Gynaecologie verenigd moet blijven, omdat deze elkaar nodig hebben en noemt 

dat beide afzonderlijk “half blind” zijn. Hij geeft hiervoor de uitleg dat de obstetricus niet zal 

opereren als het nodig is en de gynaecoloog zal opereren als het niet nodig is. [2] Een andere eis 

was een vrouwenkliniek met minimaal 89 bedden. Want alleen dan zouden er voldoende aantallen 

patiënten zijn om de expertise op peil te houden en goed chirurgisch onderwijs te kunnen geven.  

 

Heden ten dage is deze zienswijze nog steeds valide. Samenhang tussen de verloskunde en 

gynaecologie is ook van belang om de lange termijn gevolgen van ons handelen te beoordelen. 
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Gynaecologische interventies aan baarmoeder en eierstokken zijn van invloed op de reproductieve 

functie. Anderzijds vereisen verloskundige en vruchtbaarheidsproblemen vaak gynaecologische 

ingrepen. 

Voorbeelden van gynaecologische afwijkingen zijn myomen (goedaardige spiergezwellen van de 

baarmoeder, ook wel vleesbomen genoemd) links weergegeven, of adenomyose (endometriose 

van de baarmoederwand) rechts weergegeven, waarbij de endometriumcellen niet alleen in de 

baarmoeder-binnenbekleding zitten maar ook dieper in de baarmoederwand tussen de spiercellen. 

Deze afwijkingen doen de vruchtbaarheid afnemen en geven een hogere kans op miskramen maar 

ook op een abnormale ingroei van de placenta en hevige bloedingen tijdens de bevalling. Om de 

samenhang tussen de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde nog beter te 

illustreren wil ik u graag meenemen naar de problematiek rondom de keizersnede.   

In 1581 werd voor het eerst een keizersnede 

uitgevoerd die de moeder overleefde. [3] Door de 

hoge sterfte ten gevolge van verbloeding en  

infectie werd tot de 20e eeuw de keizersnede 

nauwelijks uitgevoerd. [4]  Maar na de introductie 

van de anesthesie, antibiotica en het sluiten van  

de wond in de baarmoeder nam de sterfte van de  

moeder sterk af en nam de implementatie van de 

ingreep toe. In 2014 lag het keizersnedepercentage 

in Nederland rond de 15% en dit wordt door de  

WHO als ideaal gezien. [5] 
 

Maar we zien wereldwijd een sterke stijging van dit percentage. “Save your love channel, have a 

caesarean!” is een slogan die in enkele Braziliaanse privéklinieken wordt gebruikt en verklaart 

wellicht het hoge sectiopercentage van soms 80%. Maar ook in China is het percentage al gestegen 
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naar 60% [5]. Wereldwijd vinden er dus erg veel keizersneden plaats en des te belangrijker is het 

om naar de lange termijn gevolgen te kijken.  

 

In samenwerking met dr. Lucet van der Voet en dr. Bas Veersema hebben we in 2 grote cohort 

studies aangetoond dat keizersneden op de lange termijn gynaecologische klachten kunnen geven. 

Na een keizersnede zien we bij ongeveer 60% van de vrouwen een defect in de baarmoeder en bij 

25% een groot defect. [6-8] Deze defecten ziet u hier op de afbeelding en worden door hun vorm 

ook wel ‘niche’ genoemd.  

                 

Schematische weergave van een niche,    Niche tijdens echoscopie, gepubliceerd in Vervoort  
gepubliceerd in Vd Voet et al, BJOG 2014 [9]  et al. Human Reproduction 2015 [23] 
 

Deze niches bleken geassocieerd met een 3 keer hogere kans op abnormaal bloedverlies na de 

menstruatie. [6-8] En ik hoor u denken “who cares?”.  

 

Toen Marjanne Veenstra onze polikliniek bezocht was ze 39 jaar, en had 13 jaar eerder een 

keizersnede gehad waarna de klachten waren ontstaan. Elke maand had ze meer dan 10 dagen 

tussentijdsbloedverlies na haar normale menstruatie. Dit trad onvoorspelbaar op waardoor ze altijd 

maandverband moest dragen en niet even tussendoor kon gaan zwemmen. In 2014 vertelde ze in 

een interview in het Algemeen Dagblad dat ze zich al 13 jaar schaamde en diverse keren bij de 

huisarts was geweest, maar dat haar klachten niet serieus genomen waren. Ook was ze al diverse 

keren bij de gynaecoloog geweest omdat het niet lukte om zwanger te worden. Na 11 jaar proberen 

en 6 IVF behandelingen was het niet gelukt. En net als Marjanne zijn er vele andere vrouwen met 

gynaecologische klachten en vruchtbaarheidsproblemen die ontstaan zijn na de keizersnede. [8] 

Dus, ook al gaan de vrouwen er tegenwoordig niet meer aan dood, de keizersnede blijkt toch 

minder onschuldig dan gedacht.  

 

Na het ontdekken van de lange termijn gevolgen zijn we 
gestart met het ontwikkelen en evalueren van nieuwe 
behandelingen. [9,10] Een van deze behandelingen is een 
laparoscopische niche resectie. Hierbij wordt, onder zicht 
van een camera in de buik en van een camera in de 
baarmoeder, de niche uitgesneden en wordt de integriteit 
van de baarmoeder hersteld. [11] Deze behandeling werd 
ook uitgevoerd bij Marjanne Veenstra (zij gaf toestemming 
dit met u te delen). Zij deed mee aan één van onze 
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cohortstudies waarin we de veiligheid en effectiviteit van deze techniek onderzochten. Bij haar was 
de behandeling effectief: haar cyclus normaliseerde en zij werd vlot zwanger en 39 weken later 
werd een gezonde zoon geboren.  
 
Inmiddels hebben we deze behandeling 180 keer uitgevoerd. Het bleek een veilige methode met 
weinig complicaties. Een jaar na de behandeling zagen we een afname van de spottingsklachten 
(van ongeveer 9 dagen voor naar 0 dagen na). De menstruatiepijn nam ook sterk af (op een schaal 
van 0 tot 10 nam deze af van 6 voor de ingreep naar 1 na de ingreep). [12] De 
zwangerschapsuitkomsten waren erg goed, zelfs bij vrouwen met mislukte voorgaande IVF 
behandelingen werd meer dan de helft spontaan zwanger. Nou ja spontaan, van prof. Nils Lambalk 
moet ik zeggen dat ze op een natuurlijke wijze zwanger werden. Want ondanks het feit dat het 
vandaag de dag is waarop de Katholieken de onbevlekte ontvangenis van Maria vieren, weten we 
dat meer nodig is.  
 
Maar terug naar de laparoscopische ingreep. Voor we de conclusie kunnen trekken dat een niche-
resectie de vruchtbaarheid verbetert, is meer onderzoek nodig. Dit jaar zijn we met de LAPRESS en 
de NOPRESS studies gestart waarbij we onderzoeken of een laparoscopische niche-resectie de 
zwangerschapsuitkomst verbetert ten opzichte van een afwachtend beleid. De twee andere centra 
in Europa met veel ervaring op dit gebied gaan ook aan deze studies meedoen en ik hoop dat ik 
over twee jaar de uitkomsten met u kan delen. 
 

Benigne gynaecologie een vak apart 

Ondanks mijn pleidooi dat de benigne gynaecologie een integraal onderdeel is van de verloskunde 

en gynaecologie, wil ik ook stellen dat differentiatie aan het einde van de vervolgopleiding tot 

gynaecoloog en verdere professionalisering van de gynaecologische zorg noodzakelijk is. “De 

vrouwenarts” bestaat niet meer.  

 

De technische ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek en minimaal invasieve chirurgie 

maken de mogelijkheden ongelimiteerd. Echter de belangrijkste beperking hierin is tijd voor de 

specialist en het hele team om zich hierin te bekwamen, om up to date te blijven, om te innoveren 

en onderzoek te doen. Om dit te realiseren is differentiatie en centralisatie nodig. Heel lang werd 

de algemene gynaecologie (en de naam zegt het al) gezien als iets wat iedereen er een beetje bij 

deed. Zoals ik u net heb geschetst is dit niet meer wenselijk.  En ik zou dan ook willen voorstellen de 

term algemene gynaecologie niet meer te gebruiken. 

 

De term benigne gynaecologie doet meer recht aan dit aandachtsgebied. Het gaat over alle 

aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen die “goedaardig” van aard zijn, dus geen kanker 

betreffen. En ook het zijn van een “goedaardige gynaecoloog” spreekt me erg aan. De tijd van de 

algemene gynaecologie is voorbij en verbetering van zorg en opleiding is nodig om vrouwen met 

deze problemen op een juiste manier te behandelen. Ik wil me hier de komende jaren dan ook met 

hart en ziel voor inzetten, waarbij ik me zal richten op:  

 

1. aandacht voor gynaecologische problemen 

2. professionalisering van de benigne gynaecologische zorg  
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Myomen tijdens sono-elastografie (rechts) en normale grijsecho, 

gepubliceerd in Stoelinga et al, UOG 2014 [18] 

Allereerst de aandacht voor gynaecologische problemen  
Ondanks het feit dat één op de drie vrouwen ernstige menstruatieproblemen heeft die het dagelijks 

functioneren negatief beïnvloeden, is er verbazingwekkend weinig aandacht voor deze 

problematiek. Ik heb me afgevraagd of er meer aandacht zou zijn als ook mannen menstruaties 

zouden hebben. Maar zelf denk ik dat taboe voor gynaecologische problemen de belangrijkste rol 

speelt. Eeuwenlang werd gedacht dat de maandelijkse periode de straf van God was voor de 

zondeval en dat deze een negatief effect had op de omgeving. Gewassen en bieren zouden 

bederven en seks tijdens de menstruatie zou leiden tot misvormde kinderen. Een recente online 

enquête onder meer dan 1000 vrouwen laat zien dat ook vandaag de dag nog 70% van de vrouwen 

het moeilijk vindt om over gynaecologische problemen te praten. [13] Met als gevolg dat 

problemen onvoldoende onderkend worden en vrouwen onnodig lang met problemen blijven 

lopen. Maar er is hoop. Recentelijk werd in Italië een wetsvoorstel ingediend om vrouwen tijdens 

elke menstruatie 3 dagen verlof te geven. De “period leave” kreeg ook bij enkele Nederlandse en 

Engelse bedrijven een vervolg. Hoewel ik deze aandacht toejuich is het beter om ons te richten op 

het stellen van de juiste diagnose en het geven van een passende behandeling in plaats van het 

aanmoedigen van ziekteverzuim. Dus vrouwen, durf aandacht te vragen voor uw gynaecologische 

problemen.  

 

De professionalisering van de benigne gynaecologische zorg  
Voor de professionalisering van de benigne gynaecologie is verbetering nodig op verschillende 

onderdelen:  

- optimaliseren van de diagnostiek 

- onderzoeken van de onderliggende oorzaak 

- ontwikkelen van gerichte behandelingen 

- evalueren en pas daarna implementeren van effectieve behandelingen  

- opleiden van chirurgisch vaardige gynaecologen 

- erkennen van expertise centra voor hoog-complexe zorg 

 

Optimaliseren van de diagnostiek 

De anamnese en het lichamelijk onderzoek zijn de basis voor het beoordelen van de oorzaak van 

gynaecologische problemen. Echter verschillende baarmoederafwijkingen presenteren zich met 

dezelfde klachten zoals abnormale en pijnlijke bloedingen of vruchtbaarheidsproblemen. De 

onderliggende oorzaak is niet altijd op basis van het verhaal en het onderzoek te beoordelen. 

Daarom is beeldvorming essentieel. De ontwikkelingen binnen de beeldvorming gaan snel en 

diverse nieuwe technieken zijn beschikbaar gekomen. We hebben de afgelopen jaren in het VUmc 

de toegevoegde waarde van 

verschillende echoscopische technieken 

voor de dagelijkse praktijk onderzocht. 

Hieruit blijkt dat 3D echoscopie ten 

opzichte van de water contrast echo 

geen toegevoegde waarde heeft voor 

het beoordelen van 

baarmoederafwijkingen [15-17] 

Ditzelfde geldt voor de elastografie. [18]  
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Myomen zijn beter te onderscheiden met de elastografie dan met de normale echo. Maar 

elastografie bleek moeilijk aan te leren en daardoor is deze techniek nog niet geschikt voor de 

dagelijkse praktijk.  

 

De 3D powerdoppler blijkt daarentegen wel nuttig. Dit is een techniek waarmee we de bloedvaatjes 

kunnen afbeelden. [19] Het aantal vaatjes bleek voorspellend voor de groei van myomen en de 

ontwikkeling van klachten. [20]  

 

Groei myomen voorspelbaar op basis van de vasculair index gemeten met 3D power doppler, gepubliceerd in 

Nieuwenhuis et al. 2017.[20]  

 

Dit is vooral nuttig voor myomen die gevonden worden bij vrouwen met relatief weinig klachten. In 

deze situatie adviseren we in Nederland meestal een afwachtend beleid, maar het is de vraag of dit 

voor iedereen ook het juiste advies is. Toenemend zien we vrouwen met 

vruchtbaarheidsproblemen op een leeftijd van 38 jaar of ouder met een baarmoeder met veel en 

grote myomen. Vaak is dan de enige mogelijkheid om alsnog een grote operatie uit te voeren om 

de myomen te verwijderen, waarna ze minimaal een half jaar niet zwanger mogen worden omdat 

de grote wond in de baarmoeder moet genezen. En door de toenemende leeftijd is het dan vaak 

heel lastig om nog zwanger te worden. Waarschijnlijk was het beter geweest als deze vrouwen wel 

een operatie hadden gehad in een vroeger stadium met een minimaal invasieve ingreep. Als we dus 

in een vroeg stadium kunnen voorspellen welke patiënt behandeling nodig heeft op basis van de 3D 

power doppler, dan kunnen we hiermee veel onnodig leed besparen.  

 

Ook hebben we op basis van ons onderzoek het idee dat de 3D power doppler voorspellend is voor 
het effect van hormonale behandelingen en van niet-chirurgische nieuwe ingrepen zoals de 
embolisatie (het dichtmaken van bloedvaatjes) of ablatie (het verwarmen van een myoom) waarbij 
we de myomen inactief maken. Om onze ideeën te toetsen, zijn we dit jaar in het VUmc gestart met 
een groot onderzoek samen met internationale experts. Als de voorspellende betekenis van 
bloedvaten in het myoom kan worden bevestigd, is dit een belangrijke stap voorwaarts voor het 
selecteren van de juiste behandeling voor de juiste patiënt en daarmee het bevorderen van de 
effectiviteit van behandelingen.  
 
Hoewel de gynaecologische echoscopie een onmisbaar onderdeel is van onze dagelijkse zorg, is 
deze nog onvoldoende ingebed in de opleiding en lopen we daarin ver achter bij de verloskunde. 
Opleiding is nodig, want je moet weten waar je op moet letten. Om met de woorden van Johan 
Cruijff te spreken: “je gaat het pas zien als je het door heb”. Om die reden zijn we, in samenwerking 
met internationale experts en met dr. Robert de Leeuw, gestart met het ontwikkelen van 



 

 

7 

classificatie systemen en e-learning programma’s voor echoscopische beoordeling van niches en 
adenomyose. [21,22].   
 

Onderzoeken van de onderliggende oorzaak 

Een ander belangrijk onderdeel van de professionalisering van de gynaecologische zorg, is het doen 
van onderzoek naar de onderliggende oorzaak van verschillende aandoeningen. Nog altijd is de 
behandeling van gynaecologische klachten teveel gericht op symptoombestrijding. Jarenlang was 
de behandeling beperkt tot het voorschrijven van hormonen of het verwijderen van de hele 
baarmoeder.  
 
Dat een keizersnede de onderliggende oorzaak is van ontstaan van een niche is duidelijk, echter 
waarom de ene patiënt deze wel ontwikkelt en de andere niet, is minder eenvoudig te 
beantwoorden. Dit is een multifactorieel proces waarbij zowel wondgenezing als chirurgische 
techniek van invloed zijn [23]. Of het sluiten van de baarmoeder in 1 of 2 lagen van invloed is op het 
ontstaan van niches, is 500 jaar na de introductie van de keizersnede nog niet bekend.  
 

Vorig jaar zijn we, met behulp van ZonMw, 

een onderzoek gestart om dit in 

samenwerking met 32 klinieken te 

onderzoeken. Inmiddels zijn al meer dan 

1600 patiënten geïncludeerd. Deze studie 

zal inzicht geven in de beste hechttechniek, 

maar ook in andere risicofactoren voor 

niche ontwikkeling. Door de lange termijn 

follow-up krijgen we ook inzicht in de relatie 

tussen niches en 

vruchtbaarheidsproblemen. Dit is van belang om patiënten beter voor te lichten over hun 

individuele risico maar ook om uiteindelijk preventieve strategieën te ontwikkelen. Daarop 

vooruitlopend onderzoeken we samen met prof. Theo Smit de mogelijkheden om met behulp van 

tissue engineering de wondgenezing na een keizersnede te verbeteren en niche ontwikkeling te 

voorkomen.  

 

Ook van andere baarmoederafwijkingen weten we niet waarom ze ontstaan en waarom ze klachten 

geven. Waarom zien we vaker onvruchtbaarheid of miskramen bij vrouwen met myomen of 

adenomyose? Hoe ontstaan de bloedingen? Het is mijn hypothese dat abnormale vaatvorming (ook 

wel angiogenese genoemd) hier een sleutelrol in speelt. De eerste onderzoeken die we uitvoeren, 

in samenwerking dr. Freek Groenman en met prof. Arjan Griffioen, lijken deze hypothese te 

onderschrijven.[24] Ik hoop dat we dit op korte termijn verder kunnen bevestigen, waarbij we ook 

gebruik zullen maken van het implantatiemodel wat in samenwerking met de afdeling 

voortplantingsgeneeskunde van zowel het AMC als VUmc is ontwikkeld. Naar mijn overtuiging biedt 

dit de mogelijkheid om echt gerichte behandelingen te ontwikkelen.  

 

Ontwikkelen van gerichte behandelingen en pas implementeren na evaluatie 

Het is onze taak om gerichte minimaal invasieve behandelingen te ontwikkelen, om de klachten te 

reduceren, maar die ook zorgen voor een vlot herstel met de beste uitkomsten op de lange termijn. 

De behandeling met een grote buiksnede is nog maar zelden nodig. De ontwikkelingen gaan zo snel 
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dat lopend onderzoek bij wijze van spreken al weer achterhaald is voordat de METC goedkeuring 

verkregen is. Toch wil ik er voor pleiten dat we ons niet moeten laten verleiden tot het invoeren 

van een nieuwe veelbelovende interventie voordat de effectiviteit bewezen. De veel gehoorde 

argumenten “we mogen de patiënt deze nieuwe interventie niet onthouden” is iets wat de early 

adopters onder ons met de beste bedoelingen uitdragen.   

 

De implementatie van de Essure sterilisatie laat zien dat dit ook zijn keerzijde heeft. De 

ontwikkeling van de elegante veertjes die poliklinisch en vrijwel pijnloos in de eileiders geplaatst 

konden worden, was zo veelbelovend dat een gerandomiseerd onderzoek niet kon worden 

uitgevoerd. Het zou immers niet ethisch zijn, om de nieuwe techniek waarbij geen narcose nodig is, 

te vergelijken met de oude techniek. De Essure kwam in 1997 op de markt en inmiddels zijn 

wereldwijd meer dan een miljoen procedures uitgevoerd, maar er is geen enkel gerandomiseerd 

onderzoek verricht. Twee jaar geleden werden Facebook groepen opgericht vanwege onbegrepen 

klachten na Essure plaatsing en inmiddels is het product door de fabrikant van de markt gehaald. 

Als we in het begin de Essure alleen in gerandomiseerd onderzoek zouden hebben aangeboden 

hadden we al na een half jaar voldoende patiënten kunnen includeren om de toegevoegde waarde 

ten opzichte van de oude techniek te onderbouwen. Als we deze patiënten nu opnieuw zouden 

vragen naar hun klachten, dan zouden we nu weten of de klachten wel of niet samen hangen met 

de veertjes.  

 

De Essure affaire illustreert dat vergelijkend onderzoek voorafgaand aan implementatie nodig is. Ik 

ben dan ook erg trots op alle lopende evaluatieonderzoeken die we vanuit het VUmc vaak in 

samenwerking met het research consortium van de NVOG hebben opgezet.  

Echter het uitvoeren van vergelijkend onderzoek bij nieuwe technieken is niet eenvoudig. Eerst 

moet de techniek worden geoptimaliseerd, moet de leercurve doorlopen zijn en moet de veiligheid 

zijn aangetoond voordat je kunt starten met vergelijkend onderzoek [26,27]. Om die reden is het 

belangrijk dat nieuwe interventies eerst worden uitgetest in een expertise centrum met voldoende 

aantallen. Ons onderzoek ten aanzien van de laparoscopische niche was alleen mogelijk omdat we 

voldoende verwijzingen kregen om de benodigde stappen te realiseren.   
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Na het op de markt komen van Esmya (Ulipristal) in 2013 hebben we ons de vraag gesteld of de 

implementatie van Esmya niet moest worden uitgesteld, omdat goed vergelijkend onderzoek nog 

niet was uitgevoerd. We hebben toen deze “Question Brulante” voorgelegd aan onze collega’s. En 

ik moet u zeggen dat ik best onder de indruk was van verhitte discussies die dit opleverde en de 

druk die door enkele advisory board leden werd uitgeoefend. Gesteund door de uitspraak van het 

geneesmiddelen bulletin dat meer onderzoek nodig was, zijn we toch gestart met de MYOMEX 

trials. Deze studies zijn opgezet door dr. Wouter Hehenkamp en worden uitgevoerd in expertise 

centra. 

 

 

 

 

Maar desondanks, hebben we de MYOMEX 1 trial recent moeten stoppen omdat de studie trager 

verliep dan verwacht. Het geplande aantal patiënten werd niet gehaald omdat Esmya ook buiten 

studieverband werd aangeboden. [28] 

 

Beste collega’s, assistenten, co-assistenten en studenten. Bij het afleggen van de eed van 

Hippocrates hebben we gezworen om geen onnodige schade aan te richten. De genoemde 

voorbeelden illustreren de noodzaak van gerandomiseerd onderzoek, waarbij relevante 

uitkomstmaten zijn meegenomen voordat de behandeling wordt toegepast, omdat nieuwe 

behandelingen soms onverwacht schadelijker kunnen zijn dan het bestaande alternatief. In dit 

kader roep ik u allen op om ook Esmya voor de lange termijn toepassing nog niet standaard voor te 

schrijven voordat dit vergeleken is met de standaard behandeling in de MYOMEX 2 trial.  

 

Ik heb u net het belang van relevante uitkomstmaten laten zien. Om te beoordelen welke 

uitkomstmaten relevant zijn moeten we de patiënt betrekken. Inbreng van de patiënt is ook 

essentieel bij het ontwikkelen van relevante interventies. Een voorbeeld van “patiënt-driven” 

interventie die we in samenwerking met prof. Han Anema en prof. Willem van Mechelen hebben 

ontwikkeld is de IKHERSTEL interventie.  

Uit eerder onderzoek bleek dat het herstel van onze patiënten na minimaal invasieve ingrepen veel 

langzamer was dan wij hadden verwacht. [29] Uit focusgroepen bleek dat onvoldoende begeleiding 

na de operatie een van de onderliggende redenen hiervoor was. We hebben hiervoor samen met 

patiënten een interactief begeleidingsprogramma ontwikkeld: [30] het IKHERSTEL programma. 

IKHERSTEL 
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IKHERSTEL geeft patiënten een individueel advies aangepast aan de persoonlijke situatie. Deze 

bleek zeer effectief. Uit het eerste vergelijkende onderzoek bleek dat als patiënten de interventie 

gebruikten, zij gemiddeld 9 dagen sneller aan het werk gingen ten opzicht van de normale 

begeleiding. Bovendien was de kwaliteit van leven beter en was er minder pijn. [31]  

 

Met input van patiënten hebben we  

de IKHERSTEL verder geoptimaliseerd. 

Een herstelmonitor en stappenteller 

geven de patiënt feedback op hun 

eigen herstel, de toegankelijkheid is 

verbeterd met een app en het is  

mogelijk om via een e-consult vragen te 

stellen. [32]  

 

 

 

 

 

De nieuwe interventie bleek nog effectiever [33] en was bovendien zeer kosteneffectief, met een 

return on investment van € 16,-. Dus voor elke euro die geïnvesteerd wordt krijg je er 16 terug. 

Hiermee zouden per jaar miljoenen euro’s bespaard kunnen worden. [34] Om de interventie ook 

aan andere patiënten aan te bieden, hebben we met de afdeling Heelkunde de interventie 

uitgebreid voor 9 algemeen chirurgische operaties. [35] En ook bij deze operaties bleek de 

interventie effectief. Dit onderzoek laat zien dat begeleiding na ontslag nodig is om de 

mogelijkheden van de minimale invasieve chirurgie optimaal te benutten. Nu is het zaak om deze 

succesvolle interventie te implementeren.    

 

Het ontwikkelen van richtlijnen en de implementatie van kosteneffectieve interventies hoort ook bij 

de professionalisering van onze zorg. De oprichting van het consortium benigne gynaecologie in 

2011 was een belangrijke eerste stap om dit te realiseren. Dit is ook van belang om de 

praktijkvariatie te verminderen. Nu is het nog vaak zo dat de aangeboden behandeloptie afhangt 

van de expertise van een ziekenhuis en die niet altijd aansluit bij de wensen van de patiënt. 

 

“One size fits all” gaat niet meer op. Het gebruik van keuzehulpen kunnen hierin ondersteunen, 

waarin patiënten zelf kunnen bepalen welke behandeling het beste bij hen past. De keuzehulp 

fertiliteit bij gender, endometriose en oncologische patiënten, die net ontwikkeld is door dr. Norah 

van Mello in samenwerking met de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van VUmc, AMC en het 

hele genderteam, is hier een mooi voorbeeld van. [36] 
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Opleiden van chirurgisch vaardige gynaecologen  

Het opleiden van chirurgisch vaardige gynaecologen is essentieel om goede kwaliteit van zorg te 

leveren. Het oefenen van skills moet meer aandacht krijgen tijdens onze opleiding, maar ook 

daarna. Om onze techniek blijvend te verbeteren en steeds te streven naar de beste kwaliteit, 

moeten we blijven oefenen. Daarom ben ik ook zo ongelofelijk enthousiast over het initiatief van 

prof. Jaap Bonjer voor de oprichting van het  

Amsterdam Skills Centre waar we 

samen met het AMC multidisciplinaire 

geavanceerde laparoscopische 

trainingen zullen gaan geven. 

[https://vimeo.com/207102797].  

 

Maar alleen het oefenen in een skills 

centre is niet genoeg. Voldoende 

exposure tijdens de opleiding is essentieel. Al in een vroege fase is differentiatie nodig om de 

benodigde praktijkervaring op te doen. Deze differentiatie moet bij voorkeur niet te veel 

versnipperd zijn. Een gedegen stage in een expertisecentrum met alle voorzieningen en voldoende 

aantallen heeft de voorkeur.  

 

Erkennen van derde lijns expertise-centra voor hoogcomplexe zorg 

Het laatste onderdeel van de professionalisering van de benigne gynaecologische zorg is het 
erkennen van derdelijns expertise centra voor hoogcomplexe gynaecologische zorg. Zoals ik u in 
mijn betoog heb willen duidelijk maken is optimale zorg meer dan het uitvoeren van een speciale 
techniek. Voldoende exposure is nodig om de interventie te optimaliseren, te evalueren en de 
juiste indicatie te stellen. Centralisatie is ook nodig om goede samenwerkingsverbanden op te 
zetten met de verschillende disciplines, onderzoekslaboratoria en onderzoeksinstituten. Iedereen 
begrijpt dat je in betere handen bent bij de hartchirurg die 100 harttransplantaties per jaar 
uitvoert, dan bij de chirurg die er slechts 5 per jaar doet. Dit fenomeen geldt voor alle ingewikkelde 
chirurgische interventies maar wordt bij de benigne gynaecologie nog maar nauwelijks erkend. 
 
Sinds enkele jaren hebben we in het VUmc het Uterine Repair Center opgericht.  
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Hier behandelen we patiënten met verworven aandoeningen van de baarmoeder zoals myomen, 

adenomyose, niches en cervixinsufficiëntie, maar ook kinderen en vrouwen met aangeboren 

afwijkingen van de baarmoeder zoals het hebben van een enkele hoorn of vrouwen met het 

syndroom van Mayer Rokitanski waarbij er geen baarmoeder maar ook geen vagina is aangelegd. 

We ondersteunen deze vrouwen met pelotte therapie of we leggen indien gewenst een neovagina 

aan. Als deze vrouwen kinderwens hebben kunnen ze in aanmerking komen voor een eventueel 

hoog technologisch draagmoederschap, maar deze weg is niet altijd eenvoudig en niet altijd 

mogelijk. Een nieuwe bijzondere methode om een genetisch eigen kind te krijgen zou in deze 

situatie de baarmoedertransplantatie kunnen zijn. [36] 

 

Het is onze wens om een baarmoedertransplantatie in het UMC Amsterdam aan te kunnen bieden. 

De schaalvergroting die we met de fusie creëren, faciliteert de uitvoering van dergelijke complexe 

interventies. In het UMC Amsterdam zullen we ons richten op de hoogcomplexe derdelijns zorg en 

onze last resort functie, in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in de regio. De laagcomplexe 

zorg zullen we in Bergman Clinics en op onze nieuwe locatie Louwesweg blijven uitvoeren.   

 

De aandachtsgebieden waar we ons 

vanuit de benigne gynaecologie in nauwe 

samenwerking met de  

voortplantingsgeneeskunde en 

verloskunde op willen focussen zijn; 

uteriene afwijkingen, kindergynaecologie,  

endometriose en genderdysforie.  

 

Zorg voor genderpatiënten is ingebed in het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. Vanuit 

de gynaecologie voeren we operatieve ingrepen uit, maar richten we ons ook op de eventuele 

toekomstige vruchtbaarheid van genderpatiënten. Sinds de wetswijziging in 2014 zijn de 

keuzemogelijkheden voor het eventueel verwerven van een genetisch eigen kind sterk 

toegenomen. Genderpatiënten moeten hierdoor op jonge leeftijd nadenken over toekomstige 

kinderwens voordat een genderbehandeling gestart wordt. Het eventueel invriezen van zaad of 

eicellen biedt mogelijkheden voor de toekomst maar brengt ook dilemma’s met zich mee. Het is 

dan ook van belang dat deze zorg geleverd wordt binnen het genderteam met inbreng van 

gespecialiseerde gynaecologen, psychologen en andrologen. We zijn dan ook erg blij met de 

intensieve samenwerking ten aanzien van de fertiliteit die we recentelijk met prof. Martin den 

Heijer hebben opgezet, waarbij we ook de lange termijn gevolgen van de verschillende 

vruchtbaarheidsbehandelingen maar ook van het niet behandelen zullen onderzoeken.  

 

We hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt met onze collega’s van het AMC en in 

het bijzonder met prof. Jan-Paul Roovers om de eerste stappen voor een gezamenlijk Vrouw-Kind 

Centrum te zetten. Een fusie brengt veranderingen en onrust met zich mee. Ondanks het feit dat ik 

al sinds 1998 in het VUmc werkzaam ben en hier met heel veel plezier werk, verheug ik me ook op 

de mogelijkheden die de fusie biedt. Ambitieuze collega’s om mee samen te werken die ons team 

nog verder zullen versterken. De mogelijkheden om op het gebied van translationeel onderzoek 

met de gespecialiseerde laboratoria samen te werken. Het samen bouwen aan een nieuwe afdeling 
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waar de kernwaarden van het Vrouw-Kind Centrum, te weten; open, sensitief en innovatief tot hun 

recht komen, waar zorgverleners met veel plezier willen werken en zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Maar nog belangrijker: waar we met onze zorginrichting de patiënt centraal stellen en 

door gebruik te maken van innovatieve middelen ook echt de zorg bieden waar de patiënt behoefte 

aan heeft en beter van wordt en ook op de lange termijn goed blijft functioneren. “Samen beter 

worden”.   

 

Concluderend de benigne gynaecologie een vak apart?  
Ja, de benigne gynaecologie is een aandachtsgebied dat speciale aandacht verdient. Maar het is ook 

een vak dat geïntegreerd moet blijven in de academie, in nauwe samenhang met de andere pijlers, 

specialisten en laboratoria. Expertisecentra zijn nodig om het vak naar het niveau te brengen dat 

nodig is om vrouwen met gynaecologische problemen de zorg te bieden die ze verdienen. Waar 

innovatieve diagnostiek en interventies worden ontwikkeld en die pas worden aangeboden nadat 

de effectiviteit bewezen is. De interventies grijpen aan op de onderliggende oorzaak en zijn gericht 

op de individuele behoefte van de patiënt met het beste resultaat ook op de lange termijn. Binnen 

deze expertisecentra zijn de aantallen en voorzieningen voldoende om jonge collega’s te blijven 

inspireren om dit mooie vak uit te oefenen. We moeten blijven zoeken naar de “questions 

brulantes” en blijvend zoeken naar de antwoorden maar vooral ook naar de juiste vragen.    
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Dankwoord 
Zo heb ik mij bij het opstellen van deze oratie de vraag gesteld hoe het gekomen is dat ik hier 

vandaag mag staan. Heel veel mensen hebben dit mogelijk gemaakt. Ik wil dan ook graag mijn dank 

uitspreken aan:   

 

het College van Bestuur van de Universiteit en de Raad van Bestuur VUmc in het bijzonder 

hooggeleerde Chris Polman voor het in mij gestelde vertrouwen. 

 

Mijn opleiders van het Medisch Spectrum Twente, Kennemer Gasthuis en ook van het VUmc, mijn 

promotor Roy Homburg en copromotor Nils Lambalk die allen hebben bijgedragen aan mijn 

ontwikkeling.   

 

De patiënten die het vertrouwen in mij hebben gehad tijdens de behandelingen en onderzoeken. 

 

Alle onmisbare mensen binnen deze organisatie in het bijzonder alle verpleegkundigen, 

secretaresses, echoscopisten en alle andere medewerkers op de poli, afdeling maar ook 

operatiekamers die allen te hard moeten werken om de zorg te bieden die nodig is. Speciale dank 

aan Marjanne, je bent een ster in het overzichtelijk maken van mijn chaos. 

 

Alle VUmc gynaecologen, verloskundigen en IVF team, we zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot 

een hecht en fijn team. 

 

Alle hardwerkende, en vooral fijne collega’s binnen de pijler gynaecologie. Het is een voorrecht 

om met zoveel gepassioneerde mensen samen te mogen werken.  

 

Dank aan de gynaecologen van het AMC waarmee we samen bouwen en werken aan een mooi 

VKC.    

 

Alle assistenten, co-assistenten en studenten die ik mag opleiden. Jullie maken het werk 

aantrekkelijk en blijven me prikkelen door kritische vragen te stellen.  
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Heel veel dank aan alle onderzoekers en promovendi, die ik samen met mijn collega’s mag 

begeleiden. Zonder jullie hadden we vele vragen niet kunnen oplossen. Ik heb jullie helaas niet 

allemaal persoonlijk kunnen noemen maar ben heel er trots op al jullie werk. Speciale dank aan het 

IKHERSTEL team, in het bijzonder Han Anema en Willem van Mechelen. Ik heb erg veel geleerd en 

ik hoop dat we de plezierige samenwerking nog lang kunnen voortzetten.  

 

Speciale dank aan alle collegae van andere disciplines die ons zo vaak uit de brand helpen, in het 

bijzonder Jeroen Meijerink, Jurriaan Tuynman, Arthur Wijsmuller,  Jan Hein van Waesberghe, Jos 

Twisk, Peter van de Ven, Judith Bosmans, Maurits van Tulder, interventieradiologen, 

anesthesiologen en genderteam.   

 

Dank ook aan het divisiebestuur van AMC en VUmc en de zeven hoofden van de vrouwenkliniek 

voor de intensieve samenwerking en het vertrouwen om met elkaar het hele alliantieavontuur aan 

te gaan. In het bijzonder Hans van Goudoever, dank voor je onuitputtelijke vastberadenheid om er 

een succes van te maken.  

 

Dank aan de onderzoeksinstituten en alle landelijke en internationale commissies waarin ik met 

veel plezier zitting heb mogen nemen om de kwaliteit van zorg en onderzoek te verbeteren. 

 

Thanks to all my colleagues from abroad, the Ullevål University Hospital who gave me so much 

support during my endoscopic fellowship, the MUSA working group, the Niche taskforce, the SIG of 

uterine disorders who made it possible to set up international networks to improve the quality of 

care within the benign gynaecology and for the collaboration within international studies. 

 

Prof. Christianne de Groot, je begon op een moeilijk moment binnen de afdeling als hoofd maar je 

hebt er voor gezorgd dat de samenwerking tussen de pijlers nog nooit zo goed is geweest als nu. Ik 

ben je erg dankbaar voor je ongelimiteerde steun en inzet voor de afdeling, je bent een echte 

bruggenbouwer.  

 

Dr. Wouter Hehenkamp, je bent echt mijn sparringmaatje, je relativerende invloed, je kwaliteit en 

betrokkenheid zijn van belang voor het succes van onze afdeling. Bijna al het onderzoek dat ik 

vandaag heb gepresenteerd hebben we samen opgezet. Zonder jou was dit niet gelukt.   

 

Prof. Hans Brölmann, zonder jou had ik hier vandaag niet gestaan. Jij hebt me al tijdens het derde 

jaar van mijn opleiding een vaste baan aangeboden als staflid. Je hebt me alle kansen gegeven soms 

ten koste van jezelf en bent me altijd blijven steunen waarvoor ik je heel erg dankbaar ben.  

 

Lieve schoonfamilie dank voor het warme nest waar jullie me in opgenomen hebben en alle fijne 

vakanties.  

 

Lieve familie, en vooral lieve pap, dank voor alle liefde en steun die ik heb mogen ontvangen. Maar 

ook voor de levensopvatting die jij en mamma me hebben meegegeven. “Geniet van het leven, 

respecteer de ander en blijf altijd jezelf.   
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Lieve Wouter en Floor, wat is het fijn om te zien hoe jullie je ontwikkelen en echte 

persoonlijkheden worden. Jullie laten me zien wat echt belangrijk is. Ik vind het bijzonder knap hoe 

jullie je weg kunnen vinden zonder de sociale aspecten uit het oog te verliezen. Ik ben ongelooflijk 

trots op jullie. 

 

Lieve Joost, ik zal het kort houden want je hebt er een enorme hekel aan om in het middelpunt van 

de belangstelling te staan. Ik hou zielsveel van je.   

 

Ik heb gezegd. 
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