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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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