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Dit	  proefschrift	  gaat	  over	  de	  niche.	  De	  niche	  is	  een	  inkeping	  in	  de	  baarmoederwand	  van	  tenminste	  1	  
mm	  ter	  plaatse	  van	  het	  keizersnedelitteken	  en	  staat	  in	  verbinding	  met	  de	  baarmoederholte.	  De	  niche	  
kan	  zichtbaar	  worden	  gemaakt	  door	  middel	  van	  echoscopie,	  en	  dan	  vooral	  met	  behulp	  van	  
contrastechoscopie.	  Deel	  I	  van	  dit	  proefschrift	  gaat	  over	  de	  diagnostiek	  van	  de	  niche,	  deel	  II	  over	  
gynaecologische	  symptomen	  als	  gevolg	  van	  de	  niche	  en	  risicofactoren	  voor	  een	  niche,	  en	  deel	  III	  over	  
zwangerschappen	  in	  de	  niche.	  	  
	  
Hoofdstuk	  1	  is	  de	  introductie	  en	  beschrijft	  de	  achtergronden	  en	  doelstellingen	  van	  dit	  proefschrift.	  
Het	  aantal	  keizersnedes	  neemt	  wereldwijd	  toe	  en	  daarmee	  ook	  de	  prevalentie	  van	  de	  niche	  en	  de	  
interesse	  hiervoor.	  Hoewel	  de	  niche	  meestal	  wordt	  gediagnosticeerd	  met	  behulp	  van	  echoscopie,	  
bestaat	  er	  nog	  geen	  gouden	  standaard	  voor	  de	  diagnostiek	  van	  een	  niche.	  Om	  die	  reden	  is	  de	  variatie	  
in	  de	  gerapporteerde	  prevalentie	  van	  de	  niche	  groot.	  In	  het	  eerste	  deel	  van	  dit	  proefschrift	  wordt	  
ingegaan	  op	  de	  diagnostiek	  en	  prevalentie	  van	  de	  niche.	  	  
Niet	  alle	  vrouwen	  ontwikkelen	  een	  niche	  na	  een	  keizersnede.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  te	  weten	  te	  
komen	  welke	  vrouwen	  nu	  een	  niche	  ontwikkelen	  en	  wat	  risicofactoren	  zijn	  voor	  het	  ontstaan	  van	  
een	  niche.	  Daarnaast	  hebben	  sommige	  vrouwen	  klachten	  als	  gevolg	  van	  een	  niche,	  zoals	  spotting	  na	  
afloop	  van	  de	  menstruatie.	  In	  het	  tweede	  deel	  van	  dit	  proefschrift	  onderzoeken	  we	  welke	  
risicofactoren	  geassocieerd	  zijn	  met	  een	  niche	  en	  de	  symptomen	  die	  bij	  een	  niche	  kunnen	  horen.	  	  
In	  zeldzame	  gevallen	  nestelt	  een	  zwangerschap	  zich	  in	  een	  niche,	  wat	  een	  bedreiging	  vormt	  voor	  
moeder	  en	  kind	  bij	  het	  vorderen	  van	  de	  zwangerschap.	  In	  het	  derde	  deel	  gaan	  we	  in	  op	  de	  
behandeling	  van	  een	  zwangerschap	  in	  de	  niche.	  	  
	  
Deel	  I	  
Contrastechoscopie	  is	  een	  veel	  gebruikte	  onderzoeksmethode	  voor	  het	  in	  beeld	  brengen	  van	  de	  
baarmoederholte,	  en	  ook	  voor	  het	  in	  beeld	  brengen	  van	  de	  niche.	  De	  baarmoeder	  wordt	  hierbij	  
gevuld	  met	  een	  vloeistof,	  wat	  zorgt	  voor	  contrast,	  waarna	  een	  echo	  wordt	  gemaakt.	  Bij	  de	  uitvoering	  
van	  dit	  onderzoek	  kan	  de	  baarmoederholte	  worden	  gevuld	  met	  gel	  (GIS,	  gel	  instillation	  
sonohysterography)	  of	  met	  een	  fysiologische	  zoutoplossing	  (SCSH,	  saline	  contrast	  
sonohysterography).	  In	  Hoofdstuk	  2	  hebben	  we	  beide	  methodes	  vergeleken	  door	  bij	  65	  vrouwen	  die	  
verdacht	  werden	  van	  een	  afwijking	  in	  de	  baarmoederholte,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  myoom	  of	  een	  
poliep,	  eerst	  een	  contrastecho	  met	  fysiologische	  zoutoplossing	  en	  vervolgens	  met	  gel	  uit	  te	  voeren.	  
Beide	  methodes	  werden	  vergeleken	  op	  de	  volgende	  punten:	  distensie	  van	  de	  baarmoederholte,	  
kwaliteit	  van	  de	  echo,	  het	  in	  beeld	  kunnen	  brengen	  van	  een	  afwijking	  in	  de	  baarmoederholte	  en	  pijn.	  
We	  vonden	  dat	  de	  beeldkwaliteit	  met	  fysiologische	  zoutoplossing	  iets	  beter	  was	  dan	  met	  gel,	  wat	  
meest	  waarschijnlijk	  werd	  veroorzaakt	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  luchtbellen	  in	  de	  gel.	  Aangezien	  de	  
distensie	  van	  de	  baarmoeder	  beter	  was	  met	  gel	  en	  de	  distensie	  stabiel	  bleef	  gedurende	  4	  minuten,	  
concludeerden	  we	  dat	  gel	  een	  goed	  alternatief	  is	  voor	  fysiologische	  zoutoplossing	  als	  luchtbellen	  in	  
de	  gel	  kunnen	  worden	  voorkomen.	  De	  stabielere	  vulling	  met	  gel	  is	  met	  name	  een	  belangrijk	  voordeel	  
bij	  het	  maken	  van	  3D-‐echo’s.	  
In	  Hoofdstuk	  3	  werd	  de	  reproduceerbaarheid	  van	  het	  opmeten	  van	  de	  niche	  met	  behulp	  van	  3D-‐
echografie	  onderzocht.	  We	  hebben	  de	  overeenkomst	  tussen	  de	  bevindingen	  van	  twee	  onderzoekers	  
onderzocht	  en	  tussen	  de	  herhaalde	  bevindingen	  van	  dezelfde	  onderzoeker.	  Twintig	  3D-‐echobeelden	  
werden	  geselecteerd	  en	  de	  metingen	  werden	  offline	  verricht	  in	  het	  longitudinale	  en	  in	  het	  
transversale	  vlak.	  De	  volgende	  metingen	  werden	  verricht:	  resterende	  dikte	  van	  de	  baarmoederwand	  
ter	  plaatse	  van	  de	  niche,	  de	  diepte	  van	  de	  niche	  loodrecht	  op	  de	  basis,	  de	  maximale	  diepte	  van	  de	  
niche,	  de	  maximale	  breedte	  van	  de	  niche,	  de	  breedte	  ter	  plaatse	  van	  de	  basis	  van	  de	  niche	  en	  het	  
volume	  van	  de	  niche.	  Ook	  hebben	  we	  de	  vorm	  van	  de	  niche	  bepaald.	  Onze	  studie	  heeft	  aangetoond	  
dat	  de	  reproduceerbaarheid	  van	  het	  opmeten	  van	  de	  niche	  met	  behulp	  van	  3D-‐echografie	  goed	  is,	  



met	  name	  in	  het	  longitudinale	  vlak.	  De	  reproduceerbaarheid	  van	  de	  bepaling	  van	  de	  vorm	  van	  de	  
niche	  bleek	  slecht	  te	  zijn.	  	  
	  
Deel	  II	  
Hoofdstuk	  4	  en	  5	  beschrijven	  2	  prospectieve	  cohortstudies.	  Beide	  studies	  hebben	  de	  prevalentie	  van	  
de	  niche	  onderzocht	  en	  gekeken	  welke	  symptomen	  veroorzaakt	  kunnen	  worden	  door	  een	  niche.	  
Hoofdstuk	  4	  beschrijft	  de	  studie	  waarbij	  225	  vrouwen	  zes	  tot	  twaalf	  maanden	  na	  hun	  keizersnede	  
werden	  onderzocht	  met	  behulp	  van	  een	  echo.	  Alle	  vrouwen	  vulden	  een	  vragenlijst	  en	  een	  
menstruatiescorekaart	  (PBAC;	  pictorial	  blood	  loss	  assessment	  chart)	  in.	  Een	  niche	  (gedefinieerd	  als	  
een	  inkeping	  met	  een	  diepte	  van	  tenminste	  1	  mm)	  was	  aanwezig	  bij	  24%	  van	  de	  vrouwen	  met	  een	  
normale	  vaginale	  echo	  en	  bij	  56%	  van	  de	  vrouwen	  met	  GIS	  (contrastecho	  met	  gel).	  We	  vonden	  ook	  
dat	  vrouwen	  met	  een	  niche	  vaker	  last	  hadden	  van	  spotting	  na	  de	  menstruatie,	  en	  dat	  het	  volume	  van	  
de	  niche	  groter	  was	  bij	  vrouwen	  met	  deze	  klachten.	  We	  hebben	  een	  classificatie	  gemaakt	  gebaseerd	  
op	  de	  vorm	  van	  de	  niche	  die	  we	  zagen	  met	  de	  echo,	  maar	  vonden	  geen	  relatie	  tussen	  de	  vorm	  en	  
menstruatieklachten.	  In	  het	  onderzoek	  van	  Hoofdstuk	  5	  werden	  263	  vrouwen	  geïncludeerd	  en	  werd	  
zes	  tot	  twaalf	  weken	  na	  de	  keizersnede	  een	  echo	  gemaakt.	  Ook	  deze	  vrouwen	  kregen	  een	  vragenlijst	  
en	  menstruatiescorekaart	  (PBAC;	  pictorial	  blood	  loss	  assessment	  chart)	  die	  op	  3	  tijdstippen	  werden	  
ingevuld:	  zes	  tot	  twaalf	  weken	  na	  de	  keizersnede,	  zes	  maanden	  na	  de	  keizersnede	  en	  twaalf	  
maanden	  na	  de	  keizersnede.	  De	  prevalentie	  van	  de	  niche	  (gedefinieerd	  als	  een	  inkeping	  van	  
minstens	  2	  mm)	  was	  in	  dit	  onderzoek	  50%	  met	  een	  normale	  vaginale	  echo	  en	  65%	  met	  GIS	  
(contrastecho	  met	  gel).	  Twaalf	  maanden	  na	  de	  keizersnede	  hadden	  vrouwen	  met	  een	  niche	  vaker	  
klachten	  van	  spotting	  na	  de	  menstruatie.	  Spotting	  na	  de	  menstruatie	  kwam	  vaker	  voor	  bij	  vrouwen	  
bij	  wie	  de	  resterende	  dikte	  van	  de	  baarmoederwand	  ter	  plaatse	  van	  de	  niche	  minder	  was	  dan	  50%	  
van	  de	  volledige	  dikte	  van	  de	  baarmoederwand	  (RMT	  <50%)	  in	  vergelijking	  met	  vrouwen	  bij	  wie	  de	  
resterende	  dikte	  meer	  was	  dan	  50%	  (RMT	  >50%).	  Urine-‐incontinentie	  bleek	  niet	  geassocieerd	  te	  zijn	  
met	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  niche.	  
Hoofdstuk	  6	  is	  een	  systematisch	  review	  van	  de	  medische	  literatuur,	  waarbij	  de	  diagnostiek	  en	  
bijbehorende	  prevalentie	  van	  de	  niche	  werden	  onderzocht,	  de	  mogelijke	  risicofactoren	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  niche	  en	  de	  symptomen	  die	  geassocieerd	  zijn	  met	  een	  niche	  bij	  niet-‐zwangere	  
vrouwen.	  Er	  bleek	  grote	  variatie	  te	  zijn	  in	  de	  gerapporteerde	  prevalentie	  van	  een	  niche,	  afhankelijk	  
van	  de	  gebruikte	  diagnostische	  methode,	  de	  gebruikte	  definitie	  voor	  een	  niche	  en	  de	  
studiepopulatie.	  Omdat	  iedere	  geïncludeerde	  studie	  andere	  risicofactoren	  had	  onderzocht,	  werden	  
alle	  risicofactoren	  geclassificeerd	  in	  4	  categorieën:	  risicofactoren	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  
hechttechniek,	  risicofactoren	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  onderste	  
uterussegment	  tijdens	  de	  bevalling	  of	  de	  locatie	  van	  de	  incisie	  tijdens	  de	  keizersnede,	  risicofactoren	  
die	  te	  maken	  hebben	  met	  wondgenezing	  en	  overige	  risicofactoren.	  Uit	  ons	  review	  bleek	  dat	  
enkellaags	  hechten	  van	  de	  baarmoederwand	  tijdens	  een	  keizersnede,	  een	  voorgeschiedenis	  met	  
meerdere	  keizersnedes	  en	  een	  baarmoeder	  in	  retroflexie	  risicofactoren	  zijn	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  niche.	  Ook	  hebben	  we	  aangetoond	  dat	  spotting	  na	  de	  menstruatie	  het	  belangrijkste	  symptoom	  
is	  dat	  is	  geassocieerd	  met	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  niche.	  	  	  
	  
Deel	  III	  
In	  Hoofdstuk	  7	  beschrijven	  we	  onze	  ervaring	  met	  de	  behandeling	  van	  4	  zwangerschappen	  in	  een	  
niche	  en	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  literatuur	  die	  gaat	  over	  de	  behandeling	  van	  deze	  zeldzame	  
zwangerschappen.	  Gebaseerd	  op	  onze	  ervaring	  en	  de	  literatuur	  concludeerden	  we	  in	  dit	  hoofdstuk	  
dat	  opzuigen	  van	  het	  zwangerschapsweefsel	  met	  een	  naald	  via	  de	  cervix,	  gevolgd	  door	  het	  
achterlaten	  van	  Methotrexaat	  een	  goede	  primaire	  behandeling	  is	  van	  een	  zwangerschap	  in	  een	  
niche,	  waardoor	  een	  operatie	  in	  veel	  gevallen	  kan	  worden	  voorkomen.	  In	  het	  geval	  dat	  Methotrexaat	  
onvoldoende	  effect	  heeft,	  kan	  dan	  altijd	  nog	  tot	  een	  operatie	  worden	  overgegaan.	  Een	  nadeel	  van	  
deze	  medicamenteuze	  behandeling	  ten	  opzichte	  van	  een	  operatie	  is	  dat	  het	  langer	  duurt	  totdat	  het	  
ß-‐HCG	  in	  het	  bloed	  is	  gedaald	  tot	  normale	  waarden	  en	  het	  zwangerschapsweefsel	  volledig	  is	  
verdwenen.	  	  



	  
Hoofdstuk	  8	  beschrijft	  de	  belangrijkste	  conclusies	  van	  dit	  proefschrift,	  en	  de	  sterke	  en	  minder	  sterke	  
methodologische	  aspecten	  van	  alle	  hoofdstukken.	  Ook	  bespreken	  we	  onze	  bevindingen	  in	  het	  licht	  
van	  andere	  literatuur	  en	  doen	  we	  aanbevelingen	  voor	  toekomstig	  onderzoek.	  	  	  
Er	  is	  een	  grote	  variatie	  in	  de	  gerapporteerde	  prevalentie	  van	  de	  niche,	  wat	  zou	  kunnen	  worden	  
verklaard	  door	  heterogene	  studiepopulaties	  en	  het	  gebrek	  aan	  eenduidige	  diagnostische	  criteria	  voor	  
de	  niche.	  Het	  exacte	  mechanisme	  waardoor	  vrouwen	  met	  een	  niche	  klachten	  krijgen,	  is	  nog	  steeds	  
niet	  opgehelderd.	  Wij	  zijn	  voorstander	  van	  het	  vermijden	  van	  de	  term	  ‘defect’	  als	  we	  praten	  over	  een	  
keizersnedelitteken	  met	  een	  niche,	  aangezien	  deze	  term	  impliceert	  dat	  sprake	  is	  van	  een	  
pathologische	  functie	  van	  het	  onderste	  uterussegment.	  Voor	  dit	  laatste	  is	  geen	  bewijs.	  	  
Er	  zijn	  nog	  steeds	  geen	  richtlijnen	  voor	  de	  behandeling	  van	  een	  zwangerschap	  in	  een	  niche.	  Onze	  
voorkeur	  gaat	  uit	  naar	  het	  opzuigen	  van	  het	  zwangerschapsweefsel	  met	  een	  naald	  via	  de	  cervix,	  
gevolgd	  door	  het	  achterlaten	  van	  Methotrexaat,	  zodat	  een	  operatie	  en	  de	  bijbehorende	  mogelijke	  
complicaties	  kunnen	  worden	  vermeden	  in	  een	  meerderheid	  van	  de	  gevallen.	  Als	  deze	  
medicamenteuze	  behandeling	  niet	  slaagt,	  adviseren	  wij	  een	  hysteroscopische	  behandeling	  bij	  
patiënten	  bij	  wie	  de	  baarmoederwand	  ter	  plaatse	  van	  de	  zwangerschap	  voldoende	  dik	  is,	  en	  
laparoscopische	  behandeling	  of	  een	  operatie	  via	  de	  vagina	  bij	  vrouwen	  met	  een	  dunne	  
baarmoederwand	  bij	  wie	  de	  zwangerschap	  richting	  de	  blaas	  groeit.	  	  
Voor	  toekomstig	  onderzoek	  is	  het	  belangrijk	  dat	  een	  uniforme	  definitie	  bestaat	  voor	  de	  niche	  en	  een	  
gestandaardiseerde	  methode	  voor	  de	  detectie	  en	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  een	  niche.	  Hoewel	  er	  nog	  
geen	  bewijs	  is	  voor	  een	  bepaalde	  afkapwaarde	  van	  de	  diepte	  van	  de	  niche	  stellen	  wij	  de	  volgende	  
definitie	  van	  de	  niche	  voor:	  een	  inkeping	  in	  de	  baarmoederwand	  van	  tenminste	  1	  mm	  ter	  plaatse	  van	  
het	  keizersnedelitteken,	  waarbij	  verbinding	  is	  met	  de	  baarmoederholte,	  vastgesteld	  met	  een	  
contrastecho.	  Toekomstig	  onderzoek	  moet	  aantonen	  of	  dit	  de	  juiste	  afkapwaarde	  is.	  Ook	  stellen	  wij	  
voor	  om	  de	  parameters	  uit	  ons	  reproduceerbaarheidsonderzoek	  (Hoofdstuk	  3)	  te	  gebruiken.	  In	  elk	  
geval	  moeten	  het	  volume	  van	  de	  niche	  en	  de	  resterende	  dikte	  van	  de	  baarmoederwand	  ter	  plaatse	  
van	  de	  niche	  worden	  opgemeten,	  aangezien	  we	  hebben	  aangetoond	  dat	  deze	  parameters	  
geassocieerd	  zijn	  met	  spotting	  na	  de	  menstruatie.	  Daarnaast	  is	  de	  resterende	  dikte	  van	  de	  
baarmoederwand	  een	  belangrijke	  factor	  voor	  de	  beslissing	  ofwel	  een	  hysteroscopische	  ofwel	  een	  
laparoscopische	  behandeling	  uit	  te	  voeren	  bij	  vrouwen	  die	  behandeld	  willen	  worden	  voor	  de	  
klachten	  als	  gevolg	  van	  een	  niche.	  De	  focus	  van	  toekomstig	  onderzoek	  moet	  ons	  inziens	  liggen	  op	  de	  
etiologie	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  niche	  en	  gerelateerde	  symptomen,	  en	  de	  impact	  hiervan	  op	  
het	  functioneren	  van	  patiënten	  (onder	  andere	  de	  impact	  op	  de	  sexualiteit).	  Meer	  onderzoek	  is	  nodig	  
om	  aan	  te	  tonen	  dat	  er	  een	  relatie	  is	  tussen	  een	  niche	  en	  subfertiliteit,	  en	  dehiscentie	  of	  ruptuur	  
tijdens	  een	  volgende	  zwangerschap.	  RCT’s	  zijn	  nodig	  om	  te	  weten	  te	  komen	  wat	  de	  beste	  
behandeling	  is	  van	  een	  niche,	  afgestemd	  op	  de	  individuele	  karakteristieken	  van	  een	  niche	  en	  
individuele	  klachten	  van	  een	  patiënt.	  	  
	  
	  
	  


