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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Dames en Heren, 

 

Bewegen baat 

 

Bij het aanvaarden van de leerstoel Foetale ontwikkelingsneurologie in 2003 was mijn 

oratietitel “Foetus, Quo Vadis?” oftewel ‘Foetus, waar ga je heen?’. In de komende 45 

minuten wil ik u laten zien dat bewegen ook baat bij het uitvoeren van onze 3 taken als 

derdelijns specialist: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Zelfs al weet je de richting 

waarheen je heen gaat nog niet precies. Vandaag neem ik u mee naar de aandachtsgebieden in 

ons vakgebied waarin ik hoop een steen te hebben bijgedragen. Stenen die mogelijk kunnen 

dienen als treden voor verdere voortgang en ontwikkeling voor mijn opvolgers.  

Als obstetricus werkzaam zijn in een UMC betekent geconfronteerd worden met ernstig zieke 

foetus en moeders met forse herhalingskansen bij een volgende zwangerschap. Mijn drijfveer 

was elke 5 jaar iets nieuws te kunnen vertellen aan mijn patiënten, studenten, arts-assistenten, 

gynaecologen en andere medewerkers. Stimulerend in deze zoektocht ter verbetering van de 

patiëntenzorg was om het onderzoek in te bedden in de onderzoeksinstituten van Amsterdam: 

Movement Sciences, Neuroscience, Cardiovascular Sciences en Reproduction & 

Development. Daarnaast was het inspirerend om vanaf 2011 tijdens het opleiderschap te 

merken dat vastgeroeste gewoontes los te weken zijn en te verbeteren door zowel staf als 

assistenten intensief te betrekken.  

Mijn vier specifieke aandachtsgebieden zijn gericht op: 

1. foetale motoriek 

2. foetale hersenen 

3. zorg voor de moeder rondom de zwangerschap  

4. de vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie  

 

Van deze vier aandachtsgebieden zal ik de volgende aspecten toelichten:  

 welke patiëntenpopulaties hebben baat bij deze zorg, 

 huidig en toekomstig onderzoek, 

 multidisciplinaire aanpak, 

 de patiëntenvereniging en  

 onderwijs. 

 

Foetale motoriek: 

 

De afgelopen 4 decennia is er veel kennis opgedaan over de bewegingen van de foetus met 

behulp van echoscopisch onderzoek. 

 

1.Welke patiëntenpopulatie heeft nu werkelijk baat bij onze kennis over motoriek?  

Mijn focus is geweest om met bewegingsonderzoek zeldzame neuromusculaire aandoeningen 

voor 24 weken zwangerschapsduur te detecteren. Aandoeningen zijn zeldzaam wanneer zij bij 

niet meer dan 5:10.000 mensen voorkomen. Bij verdenking op aandoeningen van spier- of 

zenuwstelsel kan de beoordeling van de bewegingen behulpzaam zijn door te kijken naar de 

drie volgende aspecten:  

1. Is er voldoende differentiatie in verschillende bewegingspatronen. 

2. Wordt er kwalitatief normaal bewogen wanneer je naar de afstand, snelheid, richting 

en participeren van de gewrichten kijkt.  

3. Is de kwantiteit van de bewegingen normaal. Hiervan zijn leeftijdsgebonden normale 

waarden bekend.1 
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Een voorbode van zo’n aandoening kan de niet-zeldzaam voorkomende klompvoet zijn (10-

30:10.000). Een klompvoet is vaak een geïsoleerde afwijking, maar toch is het verstandig om 

nogmaals te kijken of ook andere gewrichten een afwijkende stand, of te wel contractuur, 

aannemen. Wanneer dit zo is, noemen wij het arthrogryposis multiplex congenita (AMC). 

AMC komt wel zeldzaam voor (0,5-3 :10.000 levend geborenen). Het is de overkoepelende 

term waarbij de onderliggende oorzaken heel divers en vaak genetisch zijn. AMC kan weer 

een voorloper zijn van een vorm waarbij de foetus die aanvankelijk nog normaal bewoog 

vervolgens verminderd gaat bewegen of zelfs stopt met bewegingen. Dit noemen we de 

foetale akinesie deformatie sequentie (FADS). FADS komt nog minder vaak voor (1:13.000) 

en heeft net als AMC ook een diversiteit aan onderliggende problemen. Echter FADS heeft 

bijna altijd een slechte uitkomst met overlijden van de foetus tijdens de zwangerschap, direct 

er na of na aantal jaren. 

 

Om u te doen begrijpen waarom wij zo gemotiveerd zijn om foetale motoriek bij de detectie 

van deze zeldzame aandoeningen te doen, wil ik u Mevrouw L. presenteren. Mevrouw was bij 

ons onder controle. Bij 15 weken werden er contracturen gezien in ellebogen, polsen, knieën 

en enkels. Wij hebben aansluitend 2 wekelijks bij 16,18, 20 en 22 weken de houding en 

bewegingen onderzocht  op verslechtering. De contracturen bleven stabiel. Ook de 

differentiatie in bewegingspatronen en hoeveelheid bewegingen waren voldoende. Echter de 

kwaliteitsaspecten amplitude, snelheid, richting en participatie van armen en benen waren 

moeilijk te beoordelen door het niet participeren van de gewrichten met contracturen. Maar 

heupen, schouders, hoofd en romp participeerden en bewogen stabiel goed. Zorgvuldig is 

steeds met de ouders gedeeld dat wij hoopten dat er sprake was van stabiele AMC en geen 

progressieve FADS. In overleg met de ouders is genetisch onderzoek ingezet waarbij zij 

wisten dat een deel van de uitslagen voor 24 weken bekend zouden worden en een deel pas na 

een aantal maanden.    

 

2.Onderzoek nu en toekomst 

Alvorens u de uitkomst van deze zwangerschap te vertellen wil ik u meenemen in de 

voorgeschiedenis van de introductie van de 20 weken standaard echoscopisch onderzoek 

(SEO) ter opsporing van aangeboren afwijkingen. Tijdens mijn oratie in januari 2004 moest ik 

nog zeggen dat wij SEO nog niet standaard aan zwangeren bij 20 weken mochten aanbieden. 

Dankzij de publicatie die toen net verschenen was in november 2003  is hier toch 

toestemming voor verkregen.2 Uit deze studie bleek namelijk dat Nederland ten opzichte van 

andere Europese landen de hoogste sterfte rondom de geboorte had. Dit zou deels te verklaren 

zijn door het niet aanbieden van SEO bij 20 weken ter opsporing van aangeboren afwijkingen. 

Bij 20 weken  is er tijd voor nader onderzoek en kunnen de ouders beslissen of zij in 

aanmerking wensen te komen voor afbreking van de zwangerschap. In Nederland mag dit tot 

24 weken zwangerschapsduur. Vanaf 2007 ware er voldoende mensen opgeleid om de SEO 

gecertificeerd te doen en dus aan te bieden aan alle zwangeren. Wanneer er een afwijking 

wordt gezien op de SEO wordt iemand verwezen voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek, 

GUO, in een derdelijns centrum. 

Uit een groot Canadees onderzoek weten we dat ondanks echoscopisch onderzoek AMC in 

73,8% van de gevallen prenataal gemist worden.3  Redenen hiervoor kunnen de onbekendheid 

van deze zeldzamen aandoening zijn en dat er bij de 20 weken SEO en GUO vaak alleen nog 

maar voorbodes te zien zoals contracturen in benen of armen of een afgeplat profiel van het 

aangezicht. De overige afwijkingen zoals achterblijven in groei, te veel vruchtwater of 

aanwijzingen voor te weinig longontwikkeling ontstaan vaak pas later in de tweede helft van 

de zwangerschap.  
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We zetten ons sinds langere tijd in om deze detectie te verbeteren. 

In twee studies beschreven we in het decennium voor en na de invoering van de SEO de 

motoriek bij foetus met contracturen en de uitkomst van de zwangerschap. Voor 2007 konden 

we de invloed van FADS op de motoriek laten zien voor en ver na 20 weken Na 2007 

onderzochten we alle kinderen die via de SEO bij 20 weken verwezen waren voor 1 of 

meerdere contracturen motoriek bij 20 en 22 weken. Met dit onderzoek konden we de 

aanvullende waarde van het motoriek onderzoek voor vroege opsporing laten zien om te 

onderscheiden tussen klompvoet, AMC en FADS.4,1 

 

3.Multidisciplinair  

Wanneer ik refereer aan ‘wij’ of ‘ons’,  doel ik op het multidisciplinaire team vanuit obstetrie, 

klinische genetica, kinderorthopedie, kinderneurologie, neonatologie en kinderpathologie. 

Sinds 2016 zijn wij door de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra erkend 

als Expertise Centrum voor Zeldzame aandoeningen voor de prenatale detectie van 

neuromusculaire aandoeningen in het bijzonder FADS. Samen zetten we ons in om te werken 

volgens een zorgpad met 8 duidelijk stappen. Het onderzoek en advies zijn eerst gericht op de 

huidige zwangerschap en de laatste stap omvat ook advies voor volgende zwangerschap.   

Bij de eerste van de acht stappen, wordt in aansluiting op de GUO met motoriek onderzoek 

door ons gecounseld en daarbij advisering door de klinisch geneticus al aangeboden. 

Wat zij kunnen bijdragen is in de afgelopen decennia enorm veranderd. 

In 1994 konden nog alleen het aantal chromosomen worden bepaald, wat er normaliter 46 

zijn. Vervolgens in 2007 kon men ook ontbrekende of verdubbelde chromosomen zien. In 

2014 was de meest recente vooruitgang. Uit de ongeveer 20.000 genen die liggen in de DNA 

strengen van de chromosomen, konden de eiwit coderende regio’s bepaald worden, het 

zogenaamde exoom. Daardoor kan er in één test de sequentie van het gehele exoom of een 

deel worden onderzocht, bijvoorbeeld een selectie of te wel panel van genen op FADS. 

Omdat hierbij materiaal van de foetus en beide ouders wordt gebruikt wordt het een trio 

Whole Exome Sequencing, WES genoemd. 

 

Nu terug naar de casus van Mevrouw L. De ouders besloten bewust tot continueren van de 

zwangerschap met de hoop op stabiele aandoening maar met de wetenschap van de 

mogelijkheid op verslechtering. Vlak voor de bevalling kregen we de uitslag van de WES 

waaruit bleek dat de foetus een pathogene variant had op één van beide genen van het DNM2 

gen. Deze afwijking paste bij een progressieve spierziekte. De afwijking was nieuw ontstaan 

bij deze foetus: de ouders waren er zelf geen drager van. De zoon is geboren en intensief 

begeleid met hulp van het multidisciplinaire spierziekteteam op locatie AMC met een zeer 

actieve rol van de ouders. Hij overleed 4 maanden na de geboorte aan falende longen als 

gevolg van deze spierziekte. 

Mevrouw en meneer wisten dat de WES uitslag maanden zou duren. Zij gaven aan dat zij ook 

achteraf geen andere weg dan deze hadden willen doorlopen, ook wanneer de uitslag wel voor 

24 weken bekend was geworden. Hoewel deze ouders dit benadrukten, zette deze late uitslag 

ons nog harder aan het werk om WES in te kunnen zetten met een  uitslag voor 24 weken. 

Deze vooruitgang is nu bereikt, sinds ruim een jaar is de ‘spoed WES’ op FADS panel 

mogelijk geworden in Nederland.  

 

Dankzij ons multidisciplinaire team komen er ook andere vragen op ons af. Zo ziet de 

kinderorthopeed vaak bij gezonde kinderen met klompvoeten onderontwikkelde kuitspieren. 

Wij onderzoeken nu of we dit voor de geboorte al kunnen aantonen en, zo ja, vanaf wanneer. . 

Prof Pajkrt, nu hoofd verloskunde en prenatale geneeskunde locatie VUmc en AMC, heeft 
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gefaciliteerd dat de foetus die zich op locatie AMC presenteren met contracturen naar locatie 

VUmc worden verwezen in verband met deze studie.  

Kennis over de embryonale houding zijn we ook aan het uitbreiden dankzij het netwerk met 

de Rotterdamse groep die 3D beelden kunnen omzetten in fraaie virtual reality beelden. 

 

Waarom is het zo belangrijk om zeldzame ziektes op te sporen? In 2019 werden er 169.680 

kinderen geboren. Dit betekent dat er in Nederland ongeveer 13 kinderen met FADS geboren 

werden. De meeste FADS aandoeningen hebben 25% kans op herhaling met of zonder 

bewezen genetische afwijking. Maar om ouders de tweede keer vanaf het begin goed te 

kunnen begeleiden, moet je er wel de eerste keer onderzoek naar doen. Vaak wordt de 

genetische afwijking nog niet gevonden en kan opsporing toch via herhaalde GUO voor 24 

weken hierbij helpen. Nu worden ouders nog te vaak in de steek gelaten door het te benoemen 

als pech bij de vroeggeboorte en onbegrepen overlijden perinataal. Het Nederlands Tijdschrift 

van Geneeskunde heeft recent de zorgen over diagnostische vertraging bij zeldzame ziekte 

onder de aandacht gebracht.5  

Wereldwijd grondig vastleggen van de zeldzame aandoeningen maakt dat de herkenning 

echoscopisch en genetisch ondersteunt wordt. 

 

In het afgelopen jaar hebben wij mw. L en haar man opnieuw mogen begeleiden tijdens hun 

volgende zwangerschap. De ouders kozen om invasieve diagnostiek in te zetten als wij 

afwijkingen in houding en motoriek zouden zien. De foetus is vanaf 13 weken 2 wekelijks 

vervolgd tot 24 weken en toonde geen afwijkingen. Tot ieders vreugde heeft het echtpaar 2 

maanden geleden een gezonde zoon gekregen.  

 

Hoe doen we het nu ondertussen met de sterfte rondom de geboorte boven de 28 weken in 

Nederland? 

Gelukkig is er een verbetering in gang gezet van 4,6% in 2003 naar 2,95% in 2010 en naar 

2,2% in 2015.6 Er is door gemeenschappelijk inzet op diverse fronten een duidelijke 

verbetering in de prenatale zorg in Nederland mede door het invoeren van de SEO. De 

analyse liet zien dat er nog steeds ruimte is voor verdere verbetering.  

 

4. Patiëntenvereniging 

De Nederlandse Vereniging Klompvoetjes is een belangrijke informatiebron voor ouders. De 

voorzitter heeft ons zorgpad doorgenomen en ons verzocht dit in pictogrammen toegankelijk 

te maken voor hun website, en wij zijn hier nu mee bezig.(www.klompvoet.nl)   

 

5. Onderwijs 

Vanaf 2005 hebben we een web-based onderwijsprogramma voor normale foetale motoriek..  

Promovendus Tjon vergelijkt nu een groep experts in foetale motoriek met echoscopisten en 

studenten met en zonder cursuservaring. Zij doet dit door hun oogbewegingen te volgen 

tijdens de beoordeling van normale en afwijkende motoriek van kinderen met FADS. Dankzij 

samenwerken met Prof. Jarodzka uit de Open Universiteit kunnen we dit met eyetracking 

vastleggen en analyseren. De uitkomst hiervan wordt weer ingezet voor de introductie van een 

e-learning van afwijkende motoriek, die we maken voor gynaecologen.  

Wij zijn er trots op onze kennis over foetale motoriek in te brengen op 18 oktober tijdens het 

wereldcongres van de International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, 

ISUOG. 
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Foetale hersenen 

 

1.Patientenpopulatie 

Op onze wekelijkse poli voor GUO met focus op de hersenen en motoriek, de neuroGUO 

genaamd, ontvangen wij vrouwen die vanuit ons eigen ziekenhuis of de regio verwezen 

worden met verdenking op aangeboren of verworven hersenafwijkingen. 

 

Als voorbeeld van de complexiteit van counselen wil ik u voorleggen de situatie als wij bij 20 

weken geen hersenbalk zien bij de foetus. De hersenbalk verbindt de twee grote hersenhelften 

met elkaar. Het ontbreken van de hersenbalk is één van de meest voorkomende aangeboren 

hersenafwijkingen, maar in de algemene bevolking komt het toch slechts bij 1,8 :10.000 

kinderen voor.  Echter bij kinderen met ontwikkelingsstoornis komt dit veel vaker voor: 230-

600/10.000.7 Wanneer de hersenbalk volledig ontbreekt en er geen andere afwijkingen zijn, 

dan is de neurologische ontwikkeling toch goed in 76% van de gevallen. Maar de ouders 

moeten geïnformeerd worden dat er 4,8% kans is op genetische afwijkingen en eveneens kans 

op syndromale afwijkingen waardoor de neurologische uitkomst veel slechter wordt. Daarom 

wordt vruchtwateronderzoek aangeboden en zorgvuldig echoscopisch onderzoek naar andere 

afwijkingen. We spannen ons in om met de hersenechoscopie details te bekijken van overige 

hersenstructuren zoals de kleine hersenen, de hersenstam en de golven in de hersenschors. 

Zelfs de oogzenuwen worden gemeten, en we beoordelen natuurlijk de overige organen. De 

ouders informeren dat er geen hersenbalk is kunnen we stellig doen. Echter de uitspraak dat 

alleen de hersenbalk ontbreekt op basis van het echoscopisch, genetisch en eventueel MRI 

onderzoek moet altijd met de kanttekening dat zich na de geboorte in een klein percentage 

(5,49%) nog syndromale afwijkingen kunnen openbaren. Wij moeten moet de gedetailleerde 

hersenbeelden dan ook heel zorgvuldig tonen aan de kinderneuroloog voordat deze de ouders 

kan counselen. Dat we altijd de beperkingen van ons onderzoek moeten benoemen en met 

bescheidenheid moeten counselen geldt uiteraard voor onze gehele prenatale diagnostiek. 

 

Overigens worden we veel vaker geconfronteerd met vragen over verworven afwijkingen. 

Bijvoorbeeld heeft infectie, trauma of ander probleem al hersenafwijkingen gegeven of gaan 

deze misschien nog komen? 

 

2.Onderzoek nu en toekomst 

Hersenechoscopisch onderzoek kent al een lang verleden waarbij de ISUOG, zich inzet om 

tijdens GUO niet in één richting te onderzoeken, bijvoorbeeld het vlak in axiale richting 

waarin hoofdomtrek en hersenkamers worden onderzocht,  maar tevens de vlakken in sagittale 

en coronale richting. In 2007 gaven zij al het advies over het basale onderzoek in één, de 

axiale richting en uitgebreide neurosonography in 3 richtingen. Verder is er een tsunami aan 

onderzoeken geweest waarbij het hersenonderzoek met echoscopie werd vergeleken met dat 

door MRI. Er werd een dringend appel gedaan om dit prospectief te onderzoeken, en dat 

hebben wij multidisciplinair gedaan. Promovendus Van der Knoop is vorig jaar op deze Fetal 

Brain Imaging (FBI) studie gepromoveerd 

 

3.Multidisciplinair 

Deze FBI studie is met inzet van gynaecologen, kinderneurologen, neonatologen, 

kinderradiologen, fysiotherapeuten en psychologen op locatie VUmc en in het UMCU 

uitgevoerd bij een groep vrouwen waarbij de foetus een verhoogd risico hadden op 

hersenschade. In het onderzoek zijn vergeleken  de beoordeling van echoscopie in 1 richting, 

in 3 richtingen en de MRI wat in meerdere richtingen is waarbij de resultaten gekoppeld zijn 

aan vervolgonderzoeken na de geboorte. 
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De studie heeft aangetoond dat alleen beoordeling in 1 richting veel minder informatie 

oplevert dan in de drie. Bijvoorbeeld in het  voorkeursgebieden voor schade  rondom de 

hersenkamers (15% in 1 en 46% in 3 richtingen), en bloedingen in de hersenkamers in (7% in 

1 en 26% in 3 richtingen).8 

Deze gebieden met toegenomen echorijkheid was niet op  in dezelfde regio’s op de MRI 

gezien, maar het vervolgonderzoek liet wel zien dat deze echoscopische bevindingen  in 

>90% na de geboorte nog aanwezig waren.  

Uitslag van het neurologische onderzoek op 2-jarige leeftijd was meestal normaal, maar 51% 

van de kinderen had milde afwijkingen volgens de gedrags- en 

prikkelverwerkingsvragenlijsten. We weten uit andere studies met beeldvorming voor en na 

de geboorte dat het jonge brein enorm plastisch moet zijn, waardoor soms de uitkomst beter is 

dan verwacht. Maar we weten  ook dat milde afwijkingen voor de geboorte voorbodes kunnen 

zijn van verslechtering na de geboorte in dezelfde hersengebieden  met wel neurologische 

schade. Deze onderzoeken met hersenbeeldvorming voor en na de geboorte en neurologische 

uitkomst zijn belangrijk om de ouders inzicht te kunnen geven in de waarschijnlijke 

ontwikkeling.  

 

Een ander resultaat uit de studie was dat het MRI onderzoek door veel ouders als belastend 

werd ervaren, zowel het onderzoek ondergaan als de mogelijke informatie die het zou geven.9  

Dit is in lijn met eerder onderzoek uitgevoerd door de groep van MRI expert Prof. Prayer in 

Wenen bij moeders met foetus en verdenking op een afwijking.10 We moeten hier rekening 

mee houden bij de uitleg aan de ouders.  

 

Ik gaf u al aan dat er een tsunami aan onderzoeken was ontstaan om echoscopisch onderzoek 

met MRI te vergelijken. Bijvoorbeeld de Meridian studie, die in 2017 gepubliceerd werd in de 

Lancet, heeft grote onrust gebracht.11 Er werden appels met peren vergeleken, of te wel geen 

systematische echoscopisch onderzoek in 3 richtingen met MRI. De conclusie dat MRI veel 

meer (23-29%) afwijkingen opleverde is daardoor onbetrouwbaar. ISUOG voorvechters van 

de 3 vlakken hersenecho hebben direct hierover hun ongerustheid geuit in een brief aan de 

Lancet.12 En in het ISUOG blad hebben ze het nog wat pittiger benoemd: Foetale hersen MRI 

en neurografie “the brave new world of fetal medicine”.13 De Meridian studie doet afbreuk 

aan de reeds jarenlange inzet van beide beroepsgroepen om nader tot elkaar te komen. Zo zijn 

de radiologen nu actief in het onderwijs op de jaarlijkse wereldcongressen van de ISUOG en 

is de strijdbijl onder de 3 richtingen echoscopisten en radiologen over welke techniek beter is 

ondertussen wel begraven. De focus is volledig gericht op hoe kunnen beide technieken 

aanvullend werken.  

 

4. Patiëntenvereniging 

Een patiëntenvereniging waartoe een ouder zich kan wenden voor foetus met 

hersenafwijkingen bestaat op dit moment niet. Als gynaecoloog kunnen we bij het counselen 

wel zorgdragen dat we naast onze verbale uitleg en tekening ook goede schriftelijke 

informatie aanbieden. In het geval van de infectieziekte CMV hebben we de Nederlandse 

landelijke gynaecologen richtlijn of een set Engelse literatuur voor de ouders klaarliggen.  

In geval van aangeboren afwijkingen gebruiken we veelvuldig de Nederlandse website 

www.kinderneurologie.eu. De ouders ontlenen veel steun aan deze toegankelijke website met 

systematisch ingedeelde korte hoofdstukken, die veel aspecten bespreken en vaak uitleg 

geven met tekeningen. Recent complimenteerde ik kinderneuroloog Jolanda Schieving, 

kinderneuroloog te Nijmegen, die de website heeft opgericht en onderhoudt. Zij gaf aan dat 

zij al hoopte dat deze benut werd bij de counseling door de gynaecoloog voor de geboorte, en 

was zeer verheugd om te horen dat dit ook werkelijk gebeurd. 

http://www.kinderneurologie.eu/
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Adequaat  counselen bestaat nooit uit een standaard uitleg. Stapsgewijs wordt de informatie 

gebracht. Regelmatig wordt gecontroleerd wat er begrepen is  door mevrouw en partner het in 

eigen woorden te laten  samenvatten. Onafhankelijk van iemands opleidingsniveau helpt de 

afwijking tekenen ook. Maar laten we ons ook realiseren dat er in Nederland er 1,5 miljoen 

laag- en ongeletterden zijn. De ouders moeten voor 24 weken kunnen beslissen of ze de 

zwangerschap willen afbreken op basis van onze informatie. 

Wanneer ik terugkijk op mijn werkzaamheden vanaf 1988, dan wil ik graag een compliment 

geven aan een instantie waar ik veel steun van heb gehad: de Tolkentelefoon. 

(www.globaltalk.nl)  Hun professionele inzet om in de talen Tigrinya, Farsi etc. onze uitleg 

van de ernstige problematiek bij de foetus te vertalen, is van essentieel belang geweest om 

taalbarrières weg te nemen en ouders goed geïnformeerd beslissingen te laten maken. 

Merendeels betreffen het ouders die goed geschoold zijn en is de vertaalde stapsgewijze uitleg 

afdoende. Maar soms is de scholing afwezig en moet er nog een stap basaler uitgelegd 

worden. Ook kan er achterdocht zijn of anderstalige met immigratie achtergrond wel een 

gelijke behandeling krijgen. Ongerustheid hierover openlijk bespreken met hulp van de 

Tolkentelefoon haalt dit soort grote drempels weg.  

 

5. Onderwijs 

We zijn aan het exploreren met Prof. Linda de Vries, emeritus hoogleraar neonatologie 

UMCU en voorvechtster van longitudinaal perinatale hersenbeeldvorming, of 

echoscopisten/gynaecologen samen met neonatologen of radiologen mee kunnen lopen om 

zodoende  hun  drempelvrees te overwinnen voor het echoën in 3 vlakken te echoën. Op 4 

november zal dit tijdens het gynaecologencongres door Dr. van der Knoop bepleit worden. 

Dit in aanvulling op de zeer gewaardeerde echocursus over foetale hersenechoscopie die al 

reeds jaren wordt gegeven en geïnitieerd is vanuit het UMCU.  

Behalve onderwijs geven in dit relatieve jonge vak van de foetale hersenbeeldvorming is het 

van groot belang jezelf te blijven bijscholen. Dit geldt zowel voor de mogelijkheden van wat 

er gezien kan worden, alsmede de continue ontwikkeling van technieken zoals echoscopie en 

MRI. Zo gaat dit jaar de foetale MRI instelling ook verder verfijnt worden.   

Binnenshuis is de overdracht van de foetale motoriek en hersenkennis niet alleen gerealiseerd 

naar menig arts-echoscopist en promovendi, maar tevens aan collegae Bakker en Linskens. 

Linskens is nu de kartrekker. Bakker profileert zich toenemend in onderwijsland. Het geoliede 

prenatale team Linskens-Kist is gelukkig kakelvers versterkt door van den Haak. 

 

 

Maternale ziekten 

 

1.Patiëntenpopulatie 

Een patiëntenpopulatie die wij toenemend begeleiden zijn vrouwen met diverse aandoeningen 

waarvoor zij al jarenlang onder zorg zijn bij andere medische specialisten. Zij worden 

dermate goed behandeld dat hun behandelaar een zwangerschap aandurft. Zij worden 

verwezen met het verzoek of wij dit ook willen beoordelen, een zogenaamde prepregnancy 

counseling. Wij hebben hiervoor speciale poli’s (MATernale ziekte poli’s) waarbij staflid en 

ouderejaars AIOS zij aan zij werken, met ieder een eigen poli.  

Graag illustreer ik de problematiek van maternale ziektes aan de hand van de geschiedenis 

van een mevrouw. Met haar toestemming mag ik u deze foto van haar gezin tonen. 

Tijdens onze eerste ontmoeting had zij al langere tijd de reumatoïde aandoening systemische 

lupus erythematosus, of te wel SLE. Haar eerste zwangerschap was ontstaan tijdens het 

gebruik van een medicijn tegen deze auto-immuunziekte, waarvan bekend is dat dit ernstige 

aangeboren afwijkingen kan geven. Na zorgvuldige advisering is deze zwangerschap 

http://www.globaltalk.nl/
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afgebroken. Voorafgaand aan de volgende zwangerschappen werd mevrouw behandeld met 

medicatie die als veilig werd beschouwd. Daarvan ziet u het resultaat op deze foto met 3 

gezonde kinderen. Maar dit is niet allemaal zonder complicaties verlopen. De tweede 

zwangerschap kreeg mevrouw een milde zwangerschapsvergiftiging en in verband met. 

foetale nood werd per keizersnede een te kleine dochter geboren bij 34 weken; de derde 

zwangerschap werd een vrij stevige zoon vaginaal geboren net onder het gemiddelde gewicht 

bij 36 weken waarbij de moeder hoge bloeddruk ontwikkelde; de vierde zwangerschap trad er 

nierfunctiestoornis op bij de moeder, en de dochter met best redelijk gewicht moest per sectio 

geboren worden bij 31 weken waarbij de placenta deels was losgelaten. Mevrouw haar SLE is 

wat betreft de nierfunctie  nu enige jaren nadien een beetje aan het stabiliseren.  

 

2.Multidisciplinaire zorg   

Samenwerkend in een multidisciplinair team hebben we mevrouw en partner begeleid tijdens 

de diverse complicaties. Al ruim 20 jaar  doen we dit met een hecht team van obstetrici, 

reumatologen en nefrologen voor deze populatie vrouwen. In januari 2018 kregen we de 

profielprijs voor team ‘SLE en zwangerschap’. Deze werd door de Raad van Bestuur 

uitgereikt voor ‘uitzonderlijke meerjarige prestatie(s) op één of meerdere kerntaken’. Het 

schilderij wat we hierbij overhandigt kregen, wat ik u hier toon, spiegelt fraai af dat we voor, 

tijdens en na de zwangerschap begeleiden. Onze kracht zit in de korte lijnen tussen de 

teamleden. 

   

3. Onderzoek 

We hebben gezamenlijk met het UMCU 15 jaar uitkomsten op een rij gezet van vrouwen met 

SLE. Een belangrijke bevinding is dat de helft van de vrouwen zonder complicaties bevalt. De 

andere helft heeft echter de complicaties: vroeggeboorte, kleine kinderen, 

zwangerschapsvergiftiging, en helaas 4% van de kinderen overlijd in de baarmoeder.14 Echt 

nieuwe kennis voor ons is dat vrouwen met SLE die een zwangerschapscomplicatie hebben 

gehad, hierna een herhalingskans hebben die praktisch gelijk als in de eerste zwangerschap 

namelijk 45%. Dit is beslist veel hoger dan bij vrouwen met zwangerschapsvergiftiging 

zonder SLE.  Bij hen is de herhalingskans o.a. afhankelijke van de termijn waarop de eerste 

complicatie plaatsvond: hoe vroeger de zwangerschapsvergiftiging hoe hoger de 

herhalingskans. Maar na vroege zwangerschapsvergiftiging zonder SLE, voor 34 weken, is de 

herhalingskans dan nog slechts 20%.15 Helaas is ook dit nog een heel hoog percentage en 

bovendien komt zwangerschapsvergiftiging zonder SLE wel veel vaker voor. Hierdoor 

hebben velen zich internationaal ingezet om met gerandomiseerde studies het nut van 

medicatie ter verlaging van de herhalingskans op zwangerschapsvergiftiging uit te zoeken. 

Ondertussen is dit voor aspirine wel in vele studies aangetoond, onafhankelijk van de 

zwangerschapsduur bij de eerste complicatie, mits wel gestart voor tenminste 16 weken.16  En 

voor laag moleculair gewicht heparine met aspirine in zwangerschap na 

zwangerschapsvergiftiging onder de 34 weken én vrouwen met erfelijke stollingsstoornis 

hebben we  nut van deze medicatie in één onderzoek aangetoond.15  

 

Weer terugkerend naar SLE en overige reumatische aandoeningen. In Amerikaanse en 

Engelse richtlijnen worden de adviezen over het gebruik van aspirine bij reumatische 

aandoeningen geëxtrapoleerd vanuit de kennis over herhalingskansen op 

zwangerschapsvergiftiging bij vrouwen zonder SLE. Dit doen wij in Nederland in analogie 

aan deze richtlijnen ook. In ons eigen cohort hebben we meer kennis verworven over 

toepassing van laag moleculair gewicht heparine bij vrouwen met SLE zowel met als zonder 

bepaalde verworven stollingsstoornissen en de zwangerschapsuitkomsten.17 
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Internationaal is er toenemende aandacht voor het multidisciplinaire behandelen van vrouwen 

met reumatoïde aandoeningen rondom de zwangerschap, en is er behoefte aan een groot 

cohort waardoor we betere uitspraken over medicijngebruik en uitkomsten kunnen doen. 

Gerandomiseerde studies zijn tot nu toe niet mogelijk gebleken. De Duitse reumatologe 

Meissner is binnen Europa de spil van dit gevecht. Zij publiceerde afgelopen jaar vanuit 4 

landen het initiatief European Network of Pregnancy Registers in Rheumatology.18 In 2018 

had dr. Bultink, reumatoloog alhier, haar naar Amsterdam gehaald voor een internationaal 

congres over SLE en zwangerschap. Sindsdien participeren wij ook in de door haar 

georganiseerde Delphi procedure om tot consensus te komen over datavastlegging voor, 

tijdens en na de zwangerschap. Heet van de naald kan ik u vertellen dat deze klus is geklaard 

met 14 participerende landen en de publicatie is geaccepteerd in Annals for Rheumatic 

Diseases. 

Toekomstig onderzoek zal zich richten op diverse aspecten: hoe kunnen we beter selecteren 

welke vrouwen wel of geen ongecompliceerde zwangerschap krijgen. Mogelijk kunnen we er 

ook beter de vrouwen selecteren die later verhoogde kans hebben op cardiovasculaire ziekte. 

Een Zweedse groep heeft net  met behulp van hun landelijk register laten zien dat vrouwen 

met SLE en  zwangerschapsvergiftiging een 2x grotere kans hebben op hart-vaatlijden 

(binnen 10,8 jaar) dan vrouwen met SLE zonder zwangerschapsvergiftiging.19  

 

Bij de prepregnancy counseling leggen we al heel duidelijk uit dat al vroeg in de 

zwangerschap normaliter het immuunsysteem tolerant wordt om de half lichaamsvreemde 

(half vader-half moeder) placenta en foetus goed te laten innestelen. Hoe rustiger de 

reumatoïde aandoening, hoe beter dit lukt voor placenta en foetus en bovendien hoe rustiger 

de reumatoïde aandoening blijft gedurende de zwangerschap. We waarschuwen ook dat na de 

zwangerschap die tolerantie stopt en de reumatoïde aandoeningen weer kunnen opleven.  

Toch kan het niet zo zijn dat het immuunsysteem volledig tolerant wordt voor alles want dan 

zou de zwangere bijvoorbeeld continu infecties hebben. Zeer fascinerend is dat dezelfde 

immunotolerantie mechanismes die nuttig zijn voor goede placentatie en mildere reumatoïde 

artritis, tegengesteld werken bij het uitschakelen of beperken van kanker. Hierover zijn al 

intrigerende reviews geschreven waar toekomstige onderzoekers zich vooral multidisciplinair 

over moeten buigen.20   

 

Mijn onderzoeksveld  heeft zich al netwerkend uitgebreid om nog wat breder te kijken hoe 

zwangerschapscomplicaties beter opgevangen kunnen worden. Prof. van Roosmalen betrok 

mij hierbij via de Lemmonstudie  in een Nederland-brede studie21 en via de Safe Motherhood 

groep in een grote regio rondom Kaapstad te Zuid-Afrika. Mijn warme contacten met 

Tygerberg Hospital heb ik opgedaan dank zij het promotietraject aldaar van Fleur van Rosier-

van Dunné die in 2010 hier promoveerde op perinatale hersenbeeldvorming. Ondertussen 

begeleiden we met Prof. Theron uit Stellenbosch University en Prof van den Akker alhier, 

Athena Instituut, drs. Heitkamp. Zij is nu fellow bij ons maar heeft als differentiant tijdens 

haar opleiding al in Kaapstad gewerkt en aansluitend een indrukwekkende groep ernstig zieke 

vrouwen gevolgd. De publicatie over bijna overlijden door bloedverlies is geaccepteerd.22 Zij 

is ver in het maken van model wat in diverse derde wereld landen toegepast kan worden om in 

lijn met het WHO advies, handvatten te krijgen welke complicaties het meest voorkomen en 

welke factoren aangepakt moeten worden in richtlijnen om behandeling te optimaliseren.  

Anke Heitkamp gaat in Stellenbosch en hier promoveren. Corona of niet we vinden een weg 

om dit te laten lukken.  

 

4.Patientenvereniging 
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Wij werken nauw samen met de patiëntenvereniging voor onder andere SLE: de NVLE, de 

nationale vereniging voor lupus en aantal andere auto-immuunziekten. (www.NVLE.org) 

 Het was hun idee om het UMCU te betrekken bij ons onderzoek om direct zo’n groot 

mogelijk populatie te beschrijven  en ondersteunden daarmee het promotieonderzoek van 

Abheiden in 2017.  

Ondertussen zijn we nog beter geïnformeerd over wensen van de vrouwen zelf ten aanzien 

van prepregnancy counseling. Dit is onderzocht in het Amsterdamse SLE cohort. Vrouwen 

willen bij voorkeur  zo snel mogelijk nadat de ziekte bekend is geadviseerd worden,  eerst 

door de behandelend reumatoloog/nefroloog en in tweede instantie door de gynaecoloog. Dit 

voor verdieping en bevestiging.23 

Ook  psychosociale gevolgen van de zwangerschap op werk zijn onderzocht en daarbij is 

gebleken dat hoewel vrouwen met SLE hun werkzaamheden tijdens de zwangerschap vaker 

moeten onderbreken, zij weer net zo snel als vrouwen zonder SLE aan het werk komen na de 

zwangerschap.24 

 

De HELLP stichting is de patiëntenvereniging die zich inzet voor vrouwen die een 

zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt. (www.hellp.nl) 

Met hen hebben we een nog veel langere traditie van samenwerken. Hun inzet voor goede 

informatie aan vrouwen na zwangerschapsvergiftiging, hun partners en familie is enorm. 

Samen met voorzitter Conni de Groot hebben we een enquête mogen uitzetten over hoe we 

vrouwen bereiken die in aanmerking komen voor aspirine gebruik tijdens de zwangerschap ter 

verlaging van de kans op herhaling van de zwangerschapsvergiftiging.25 De deelnemers van 

onze enquête benadrukten dat zij mondeling uitleg wilden van de behandelende gynaecoloog 

en daarnaast ook schriftelijk informatie. Ook gaven ze aan dat  bij herhaling informatie in het 

eerste jaar na de bevalling belangrijk was.  Dit heeft alles te maken met de vergeetachtigheid 

in de eerste maanden na de bevalling.  

We hopen in de nabije toekomst nog meer gerichte informatie over aspirine te kunnen geven.  

Promovendus Bij de Weg is voortgegaan op de weg van dr. Abheiden over de aspirine ter 

verlaging van de kans van zwangerschapsvergiftiging. Eén vraag of de dosis eventueel 

aangepast zou moeten gaan worden bij vrouwen omdat vrouwen resistentie vertonen voor 

aspirine is nog niet opgelost. In een studie is gekeken naar aspirine resistentie tijdens en na de 

zwangerschap bij vrouwen met indicatie voor aspirine.  Dit onderzoek met behulp van . 

diverse resistentie bepalingen, liet met grote duidelijkheid zien dat er helaas nog geen gouden 

standaard is om aspirine resistentie te detecteren. Hierbij wil ik graag de nauwe  

multidisciplinaire samenwerking met de interne geneeskundige Thijs benadrukken.26 

 

Psychosociale gevolgen voor vrouwen die vroege zwangerschapsvergiftiging, voor 34 weken 

hebben doorgemaakt, is ook onderzocht op onder andere de invloed op werkhervatting binnen 

de pre-eclampsie trial Amsterdam tijdens de promoties met Annelies Rep en Wessel 

Ganzevoort.27 Het resultaat was dat de gemiddelde werkhervatting een half jaar was met 

uitloop tot een jaar. De vrouwen bij de nacontroles wapenen met kennis over hun herstel 

periode, doet ze minder schrikken over de lengte hiervan en eventuele ernst. Deze vrouwen 

nemen makkelijker hulp aan en verwijzen vaker hun bedrijfsartsen naar ons voor nadere 

informatie. Als gynaecoloog mogen wij niet iets zeggen over werkhervatting van een 

individuele patiënt, maar kunnen wel de bedrijfsarts wapenen met literatuur hierover.    

 

5.Onderwijs 

Onderwijs over maternale ziekte en zwangerschap aan studenten, A(N)IOS, Assistenten wel 

of niet in opleiding tot specialist, collegae gynaecologen en reumatologen moet gewoon 

doorgaan, ook tijdens deze COVID-19 periode. Gewoon maar even digitaal. De AIOS vinden 

http://www.nvle.org/
http://www.hellp.nl/
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een  dikke krent uit de pap van onze opleiding de half uur voorbespreking van hun maternale 

ziekte poli met het staflid dat parallel hetzelfde type poli doet.  

Dr. de Boer was voor mij al een gedreven mede-kartrekker van onze maternale ziekte poli’s 

en het onderzoek wat daaruit voortvloeit. Zij wordt nu versterkt met collegae Dijkstra en 

Hammiche.  

 

 

Opleider 

Vanaf 2011 mocht ik de vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie ondersteunen als opleider 

van regio VUmc. Daarin begeleiden we gemiddeld een kleine 50 AIOS, verdeeld over locatie 

VUmc voor de jaren 3,4 en 5 of 6. De clusterklinieken Flevoziekenhuis, Diakonessenhuis te 

Utrecht, OLVG, Spaarne Gasthuis, Zaans Medisch Centrum en NoordWest Ziekenhuisgroep 

locatie Alkmaar ontfermen zich over de jaren 1 en 2 en 5 of 6.  

 

1.Populatie 

Het is een groot goed om het aanstormend talent te mogen ondersteunen in hun carrière. 

Dit doe je als opleider uiteraard niet alleen, maar met de gehele opleidersgroep, je 

clusterklinieken, je lokale Centrale Opleidings Commissie, het landelijke concilium van de 

NVOG en de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten, RGS.  

 

2.Onderzoek  

De grote veranderingen in de opleiding worden landelijk vastgelegd in het Kaderbesluit met 

daaruit voortvloeiend een specifiek besluit per vervolgopleiding en uitgewerkt in de landelijke 

opleidingsplannen. Dit lijkt droge stof maar met deze kennis weet je welke bewegingsruimte 

je hebt om andere wegen te bewandelen. Voor de vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie 

waren de mijlpalen van verandering de landelijke opleidingsplannen met de welluidende 

afkortingen  HOOG in 2015, BOEG in 2012 en LOGO in 2021, of te wel Herziening 

opleiding, Bezinning op eindtermen en Landelijk opleidingsplan- obstetrie en gynaecologie. 

Veel evidence-based onderzoek is er nog niet om de inrichting van  de vervolgopleidingen op 

te baseren. Maar in mijn ogen zijn er drie pioniers in de Nederlandse geneeskunde en 

vervolgopleiding Obstetrie en Gynaecologie Albert Scherpbier, Fedde Scheele en Pim 

Teunissen, elk met meer dan 140 publicaties over dit onderwerp. Bovendien willen alle drie 

laten zien dat je met de studenten/ AIOS de opleiding vorm kunt geven.   

Niet alleen op Nederlands, maar ook op Europees niveau zijn we actief. Een van onze AIOS, 

van der Aa heeft net gepubliceerd over het belang van het Europees gemeenschappelijk 

opleidingsplan samen met Scheele en Utrechtse opleider Goverde.28  

 

Maar hoe implementeer je deze landelijke opleidingsplannen als beginnend opleider? Er is nu 

net voor startende opleiders voor onze vervolgopleiding een cursus gestart. Maar in 2011 ben 

ik gewoon gestart met observeren en luisteren. Het naast de AIOS en opleiders gaan staan, 

levert veel op. Door het simpele enthousiasmerende adagio “wat gaat er goed en wat kan er 

beter” krijg je al gauw een serie ideeën. En deze verwerk je in een Plan Do Check Act lijst, 

die je gewoon kunt afwerken. Deze PDCA werk je gezamenlijk uit zodat iets niet van bovenaf 

opgelegd wordt, maar van onderaf samen opgebouwd wordt, en daardoor meer draagvlak 

heeft. 

 

Als voorbeelden van het “wat kon er beter” ideeën is als eerste in 2013 uitgezocht hoe 

stafleden én AIOS hun Korte Praktijk Beoordelingen beter konden benutten om tips ter 

verbetering te krijgen. Dit werd gedaan in een Teach the Teacher op maat voor onze afdeling. 

In 2018 is er een Teach the Teacher op maat gemaakt voor de introductie van Entrustable 
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Professional Activities (EPA’s). Dit is een paraplu-term  waar verschillende activiteiten en 

competenties onder vallen bij de behandeling van bijvoorbeeld de zwangere of kraamvrouw 

etc. Door in 2017 gezamenlijk met o.a., toen nog AIOS Kok en collega van Baal de schouders 

te zetten onder herziening van het electronisch portfolio, kan er nu in één oogopslag de 

voortgang van de EPA’s zichtbaar gemaakt worden. En daarmee is de individuele en 

groepsbeoordelingen door de staf sterk verbeterd. Omdat in 2008 mijn voorganger Brölmann 

en Gemke van de kindergeneeskunde ook al een Teach the Teacher op maat hadden gemaakt 

mogen we zelfs van een 5 jaarlijkse cyclus spreken.  

 

Een tweede punt ”wat kon er beter” was dat de feedback van de AIOS voor de opleider beter 

gehoord kon worden. Dat is bewerkstelligt door te stoppen met alleen de jaarlijkse evaluatie 

met SETQ en met anonieme opmerkingen van AIOS aan stafleden. In plaats daarvan is er 

vanaf 2014 een 2 jaarlijks SETQ met dialoog tussen AIOS en stafleden. Dit 

kwaliteitsinstrument geeft de gelegenheid om met de groep AIOS feedback te geven aan de 

stafleden met een moderator over wat er goed en beter kan. Hierin wordt gekeken naar 

uitgewerkte voorbeelden en naar of dit door alle AIOS wordt ervaren of bijvoorbeeld alleen 

de jongere of oudere. Dit wordt over en weer zeer gewaardeerd. 

 

Om de PDCA lijst in beweging te houden zodat je niet alleen mooie plannen maakt, maar ze 

ook echt voltooit, is een stukje voorwerk voor alle opleidingsvergaderingen noodzakelijk met 

de AIOS vertegenwoordiger, de gehele AIOS groep en betrokken stafleden.  welke PDCA 

items klaar waren. Het positieve effect is dat iedereen zich  betrokken voelt! Maar wellicht 

heeft menig een last gehad van mijn enthousiasme over de PDCA. 

 

Als voorbeelden van het naast elkaar staan noem ik nog een paar activiteiten die ik met 

plezier heb georganiseerd en volgens mij uiteindelijk een stimulerend en werk reducerend 

effect hebben. Het betreffen ontwikkelingsplannen: de groepsPOP, OOP en groepsJOOP.  

 Tijdens de groepsPOP bespreekt één AIOS met de andere AIOS wat zijn/haar 

Persoonlijke Opleidings Plannen zijn. De groep geeft  terugkoppeling die veel 

inspiratie geeft.  

 Een OOP, het Opleiders Ontwikkelings Plan wordt gemaakt door met 

clustersopleiders onderling te overleggen wat je in je eigen kliniek wil bewerkstelligen 

om je opleidersgroep intensiever te betrekken. Dit kan ook worden meegenomen als 

inzet om binnen een regio samen te werk en ter voorbereiding op het horizontale 

visiteren van 1 opleiding binnen één regio.  

 

3. Multidisciplinair 

 De groepsJOOP is het Jaar Opleiders Ontwikkelings Plan welke in groep van 4 

vervolgopleidingen worden besproken. Dit hebben we net afgelopen Januari voor het 

eerst georganiseerd vanuit het dagelijks bestuur van het  COC. Het is een 

multidisciplinaire bijeenkomst waarbij de opleiders en AIOS hun PDCA en plan van 

aanpak voor volgend jaar inbrengen. Dit levert goede informatie op om best practices 

uit te ruilen. Er is net even meer tijd dan bijvoorbeeld tijdens een proefvisitatie met 

minder hiërarchie. Een prachtige voorbereiding op komende vertikale visitatie van alle 

vervolgopleidingen in één ziekenhuis. 

 

 

De Alliantie tussen locatie AMC en VUmc heeft invloed op de opleiding. De nauwe 

samenwerking met AMC opleider Prof. Joris van der Post hierin vanaf 2011 maakt dat we 

stellig van plan waren om dit tot een succes te maken. Vanaf medio 2018 zijn er bijna 2 
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maandelijkse Alliantie AIOS vergaderingen. Er worden grondige PDCA lijsten doorgewerkt 

om tot een prachtige gezamenlijke opleiding te komen. Beide opleidingen waren al net 

gevisiteerd met als uitkomst 5 jaar verlenging. Nu zijn stapsgewijs de krenten uit de pap 

benoemd uit beide opleidingen om keuzes te maken wat moet blijven en wat eruit moet. Want 

je kunt niet alles hetzelfde blijven doen wanneer je twee volledige opleidingen samenvoegt. 

Het gezamenlijke addendum van de benigne gynaecologie op beide lokale opleidingsplannen 

was in december 2019 al goedgekeurd door de RGS. Het addendum voor de verloskunde is in 

verre staat van ontwikkeling en die van de voortplantingsgeneeskunde in wording. Met trots 

heb ik de AIOS vol vertrouwen hun samenwerking verder zien ontplooien bijvoorbeeld in ook 

een onderwijscyclus maken en het gezamenlijk rooster maken voor de benigne gynaecologie 

die sinds eind januari van dit jaar samen is.  

 

4. Landelijke Vereniging Assistenten Obstetrie en Gynaecologie 

Nu het samenvoegen van de AMC en VUMC vervolgopleiding obstetrie en gynaecologie 

dichterbij komt is als meest recente mijlpaal grondige herziening van het aanname beleid 

gaande. We hebben de toch hierover beperkte literatuur op een rij gezet en gedeeld met velen: 

AIOS, clusteropleiders van Regio VUmc en AMC en vertegenwoordigers van de landelijke 

Vereniging Assistenten Obstetrie en Gynaecologie. Na verstrekken van die informatie is in 

een enquête onder de AIOS en alle opleiders gehouden en de resultaten in een 

clustervergadering doorgenomen met  experts uit andere disciplines. Het wordt een breed 

gedragen aanname beleid. We hopen aanstaande gynaecologen aan te nemen die voldoende 

flexibiliteit hebben om ons vak wat zo aan verandering onderhevig is met enthousiasme te 

kunnen blijven uitvoeren, met meer kwaliteiten dan alleen goed medische zorg leveren, maar 

ook bereidheid tot ondersteuning van de organisatie en ontwikkeling van het vak. Wat betreft 

het streven  naar voldoende diversiteit, hopen we ook op het aantrekken van meer mannen.  

Afgelopen April heb ik al vol vertrouwen het opleiderschap overgedragen aan dr. 

Valkenburg-van de Berg met dr. Bakker aan haar zijde. Met de collega opleiders van locatie 

AMC Prof. van der Post en dr. Fons, en onze actieve AIOS van beide locaties, moet de 

Alliantie van de opleiding succesvol worden.   

 

5. Onderwijs 

Graag spreek ik mijn hoop uit dat, ondanks de toename van de omvang van de opleidersgroep, 

deze bij het observeren en begeleiden van de AIOS blijft uitgaan van het adagium “wat gaat 

er goed en wat kan er beter”. Het zal daarbij een uitdaging zijn of AIOS en stafleden elkaar 

voldoende kennen om over en weer in openheid en veiligheid feedback te krijgen en te geven. 

Goede redenen om SETQ met dialoog en Teach the Teacher op maat te blijven doen, en zo 

nodig iets vaker.   

Naast alle onderwerpen van de opleiding, heb ik zelf met enthousiasme regelmatig 

fantoomonderwijs mogen geven, met de gedachte dat oefenen op het droge baat om straks in 

acute situaties samen te werken. Als team met AIOS, ANIOS, verloskundige, co-assistenten 

en verpleging leer je elkaar goed kennen, in een veilige oefensituatie. Mij is beloofd dat 

frequent fantoomonderwijs gehandhaafd blijft, en ik hoop dat dit ook vele nog zal helpen in 

hun werkwijze 

 

Slotwoord 

Terugkerend naar de titel Bewegen Baat. Vol vertrouwen draag ik mijn stok over en hoop dat 

jullie met veel enthousiasme de weg gezamenlijk blijven bewandelen. Her en der zijn wat 

herkenningspunten neergezet die jullie een richting kunnen geven. Wandelaars laten de 

steenmannetjes groeien door hun steen bij te dragen wanneer ze passeren. Echter niet alleen 
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grote dus frequent bezochte steenmannen, vaak het eindpunt, zijn van belang. De weg erheen 

loopt eerst langs de kleine steenmannetjes om te ontdekken wat de meest optimale weg is.  

Graag benadruk ik dat mij altijd in een warm nest te hebben gewaand tijdens mijn 

werkzaamheden op de poli, kliniek en zeker ook de vele prachtige uren op de OK. Daarnaast 

hoop ik  dat het geweldige netwerk wat ik in de afgelopen 32 jaar heb ervaren tussen de 

verschillende disciplines  bij de Alliantie behouden blijft en zelfs verder uitbreidt.  

 

Alvorens mijn betoog af te ronden bedank ik graag alle patiënten, die zich bij onze 

patiëntenzorg en onderzoeken in vertrouwde handen hebben gevoeld, de collegae binnen en 

buiten de vakgroep (neonatologen, anesthesisten, radiologen, kinderneurologen, internisten, 

reumatologen, nefrologen), de AIOS en ANIOS, verloskundigen, de echoscopisten, het OK 

personeel, de verpleging, de administratie, en de secretaresses. Daarnaast de maten uit het 

concilium en de vele collegae in den lande die zich hebben ingezet voor studies in de 

afgelopen jaren. Tevens dank voor het vertrouwen wat ik heb gevoeld van Christianne de 

Groot en de Raad van Bestuur.  

Apart wil ik nog noemen dat mijn leerstoel foetale ontwikkelingsneurologie gevestigd is bij 

en gefaciliteerd is door de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Herman van 

Geijn, het toenmalige hoofd van onze afdeling heeft mij deze kans gegeven. Maar zonder 

jullie onvoorwaardelijke steun, Peter Beek, Geert Savelsbergh, Annick Ledebt, en 

voorgangers Peter Hollander en Brian Hopkins, waren niet al deze deuren voor mij open 

gegaan. En uiteraard wil ik de patiëntenverenigingen bedanken. De samenwerking met deze 

partijen is verhelderend en stimulerend en zou wat mij betreft nog veel intensiever benut 

kunnen worden. 

Hoe bijzonder is het dat mijn copromotor, maar in de praktijk zelfs de rol vervullend van mijn 

promotor, Prof. Gerard Visser hierbij aanwezig is. Gerard, je bood mij vlak voor het afronden 

van mijn studie in 1980 onderzoek aan. Je had een subsidie verworven voor 24 uurs 

registraties bij foetus met groeirestrictie. Ik gaf aan dat ik geïnteresseerd was in foetale 

motoriek, en het door jouw gemobiliseerd geld mocht ik daaraan besteden. Voor deze 

flexibiliteit ben ik nog altijd zeer dankbaar en dit heeft voor mij als voorbeeld gediend.  

Het spijt mij oprecht dat door de Corona periode vele dierbare collegae, medewerkers, 

vrienden en familieleden deze rede slechts digitaal kunnen volgen. Maar ik wil jullie allen wel 

oprecht bedanken dat jullie digitaal toch aanwezig zijn. De alhier aanwezigen ben ik uiteraard 

ook zeer erkentelijk voor hun komst.  

Promovendi, ik beschouw het als een voorrecht jullie nog 5 jaar te mogen begeleiden, en 

daardoor ook collegae te ondersteunen uit het Expertise centrum zeldzame ziekte FADS en 

het team “SLE en zwangerschap”. 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder mijn echtgenoot Huub die mij altijd de ruimte 

heeft gegeven om op doordeweekse dagen mijn klinische taken zorgvuldig af te maken. Die 

het normaal vond dat er in het weekend ruimte was voor de research en vervolgens ook de 

opleiderstaken. Bovendien relativeert hij graag, zo ook wanneer ik dacht dat ik wat veel hooi 

op mijn vork nam. Dochters Marlies en Ellen het is een rijkdom met jullie dingen te 

ondernemen, te discussiëren, en blijvend opgevoed te worden. Die rijkdom vind ik ook in 

familie, vrienden en uiteraard niet te vergeten schoonzoon Helmich en aanwinst Jasmijn, mijn 

kleindochter. Laten we in beweging blijven.  

 

Ik heb gezegd.  
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