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  SAMENVATTING EN DISCUSSIE 

De mogelijkheid een gecompliceerde zwangerschap te beëindigen en de bevalling op 
te wekken als de gezondheid van moeder of kind bedreigd wordt, kan resulteren in 
gezondheidswinst bij moeder of kind en kan zelfs levensreddend zijn. Dit proefschrift 
behandelt een tweetal aspecten die betrekking hebben op het inleiden of bijstimuleren van 
de baring met intraveneus oxytocine.  

Deel 1 van het proefschrift bevat een gerandomiseerd onderzoek en een systematische 
review van de literatuur naar de vergelijking van de traditionele start van de inleiding in de 
vroege ochtend met een start volgens het endogene circadiane ritme van de natuurlijke 
bevalling, in de avond.
Deel 2 behandelt studies die betrekking hebben op het gebruik van een intra-uteriene 
drukkatheter voor de registratie van weeënactiviteit.

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergronden en historie van methoden voor het registreren van 
uterusactiviteit, en van oxytocine als medicatie voor het opwekken van weeënactiviteit. 
Het kunstmatig eerder op gang willen brengen van de bevalling stamt al uit de tijd van 
Hippocrates, tegenwoordig wordt bij ongeveer een kwart van de vrouwen de baring 
ingeleid. Dit gebeurt meestal in verband met toenemende medische risico’s voor moeder 
of verslechtering van de neonatale conditie zoals in geval van pre-eclampsie of placenta-
insufficiëntie. 
In de Richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 
“Inductie van de baring” wordt beschreven dat idealiter het verloop van de kunstmatig 
opgewekte bevalling zoveel mogelijk zou moeten overeenkomen met een natuurlijke 
bevalling. Hierbij dient gestreefd te worden naar fysiologische weeënactiviteit waarbij 
een beginfase of latente fase, tot wel 12 uur acceptabel is, voordat het weeënpatroon 
accelereert en de ontsluiting lineair vordert. Spontane baringen vertonen een circadiaan 
patroon met een voorkeur van het begin van de weeën in de avonduren en een geboorte 
van het kind in de vroege ochtend. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
spontane bevallingen, die beginnen op deze bioritmische tijd gemiddeld korter duren, 
en met minder complicaties lijken te verlopen, dan bevallingen die op een ander 
moment van de dag beginnen. De biologische verklaring voor dit fenomeen ligt in een 
verhoogde gevoeligheid voor oxytocine van het myometrium door een verhoogd aantal 
oxytocinereceptoren in de avond. 
De huidige werkwijze in de ziekenhuizen wat betreft inleidingen met oxytocine per infuus 
houdt geen rekening met dit natuurlijke bioritme en start traditioneel in de ochtend. 
Men zou kunnen veronderstellen dat als de inleiding van de baring plaats vindt volgens het 
natuurlijke bioritme, met een startpunt in de avond, een verkorting van de duur van de 
partus op zal treden vergelijkbaar met die van een spontane baring.
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Hoofdstuk 2 presenteert de uitkomsten van de trial met de werktitel “Dauwtrappen 
versus Nachtbraken” waarbij 371 vrouwen uit drie ziekenhuizen in Amsterdam werden 
gerandomiseerd voor een start van de inleiding in de ochtend (07:00 uur) of een start 
in de avond (21:00 uur). Vrouwen met een zwangerschapsduur voorbij 36 weken en een 
rijpe cervix (Bishops score >6) en een indicatie voor inleiding van de baring kwamen in 
aanmerking voor randomisatie. De zwangeren werden gerandomiseerd per ziekenhuis 
in strata; primi-  en multipariteit. De primaire uitkomstmaat was duur van de baring, 
gedefinieerd als tijd van het moment van start van het oxytocine-infuus en gelijktijdige 
amniotomie (in het geval van nog intacte vliezen) tot het moment van de geboorte van 
het (eerste) kind. De powerberekening was gebaseerd op een klinisch relevant verschil in 
baringsduur van twee uur. 
De gemiddelde duur van de baring bleek niet statistisch significant verschillend (primiparae: 
ochtend 12:08 uur versus avond 11:22 uur, P waarde 0.29; multiparae: ochtend 7:34 uur 
versus avond 7:46 uur, P waarde 0.70). 
Er waren geen statistisch significante verschillen tussen beide groepen in het aantal 
verrichtte sectio’s, vaginale kunstverlossingen of antibiotica gebruik durante partu. 
Bij primiparae was in de avondgroep wat meer behoefte aan pijnstilling (epidurale 
anaesthesie en/of morfine) dan in de ochtendgroep ( 47% versus 35%, relatief risico 0.77, 
95% retrouwbaarheidsinterval 0.6–1.0, P waarde 0.06), dit verschil was niet statistisch 
significant. Onverwacht was er een statistisch significante betere neonatale uitkomst 
voor de kinderen van primiparae uit de avondgroep; in de ochtendgroep werden meer 
kinderen opgenomen op de afdeling neonatologie (30% versus 18%, relatief risico 1.5, 95% 
betrouwbaarheidsinterval 1.0–2.1, P waarde 0.03). Bij de kinderen van multiparae was het 
verschil in het aantal opgenomen kinderen niet statistisch significant. Voor dit verschil in 
neonatale uitkomst is geen eenduidige verklaring, een voorzichtige hypothese zou kunnen 
zijn dat een aantal niet significante verschillen zoals minder gebruik van oxytocine, een 
kortere uitdrijving en minder instrumentele baringen in de avondgroep, gezamenlijk 
verantwoordelijk waren voor een betere conditie van de kinderen. Patiënttevredenheid 
met vragen over vermoeidheid van de vrouw, beschikbare tijd en aandacht van 
hulpverleners, werd gemeten middels een korte vragenlijst; er was geen verschil tussen 
beide groepen.
De conclusie van de trial is dat het starten van de inleiding in de avond veilig is en net zo 
effectief als een inleiding in de morgen. 

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van de systematische review over start van de 
inleiding van de baring in de ochtend versus start in de avond, onafhankelijk van de 
methode die werd gebruikt voor het inleiden van de bevalling. Op gestructureerde en 
systematische wijze werd naar alle gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur gezocht, 
zonder taalrestricties en alleen die gerandomiseerde studies werden geïncludeerd die 
voldeden aan vooraf in het protocol vastgestelde hoge methodologische kwaliteitseisen 
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en uitkomstmaten. In het trialregister van de Cochrane Pregnancy and Childbirth groep 
(zoekdatum 28 februari 2012), MEDLINE (1966 to 16 februari 2012) en EMBASE (1980 to 16 
februari 2012) werden 2693 titels gevonden die door twee auteurs onafhankelijk van elkaar 
op titel en abstract werden gescreend op relevantie. Dertien studies werden geselecteerd 
voor een methodologische kwaliteitsbeoordeling van de volledige tekst onafhankelijk van 
elkaar door twee auteurs; drie gerandomiseerde trials van voldoende goede kwaliteit 
werden geïncludeerd waaraan in totaal 1150 vrouwen deelnamen. Twee gerandomiseerde 
studies werden gevonden die het toedienen van vaginale prostaglandine in de ochtend en 
de avond met elkaar vergeleken bij vrouwen met een onrijpe cervix. Onze eigen studie, 
behandeld in Hoofdstuk 2, werd door een onafhankelijke auteur (BG) op methodologische 
kwaliteit beoordeeld en ook geïncludeerd. Omdat een inleiding van de baring van 
vrouwen met een rijpe cervix en amniotomie een geheel ander klinisch verloop heeft 
dan het inleiden van vrouwen met een onrijpe cervix met prostaglandine, werden deze 
vergelijkingen apart beschouwd. Deze review vond geen verschillen in baringsuitkomsten 
tussen de groepen wat betreft sectio’s, instrumentele vaginale baringen, neonatale 
uitkomsten of noodzaak voor pijnstilling. De studie van Oei et al rapporteerde dat 20% van 
de vrouwen uit de avondgroep ontevreden was met de timing van de start van de inleiding 
met prostaglandine in verband met een verstoorde nachtrust, dit was een statistisch 
significant verschil met de 4.2% van de vrouwen in de ochtendgroep.
De conclusie van deze review is dat, gezien de voorkeur van de vrouwen, een inleiding met 
prostaglandine bij voorkeur dient te starten in de ochtend. 
Een inleiding met oxytocine met een start in de avond is even effectief en veilig als de 
inleiding met een start in de ochtend.

Een inleiding van de bevalling vindt plaats in een klinische setting onder continue bewaking 
van de foetale conditie en monitoring van de contracties door middel van cardiotocografie 
(CTG). Gelijktijdige registratie van de weeën en de foetale hartfrequentie is van groot belang 
als oxytocine wordt toegediend. Een te hoge dosering oxytocine kan een overstimulatie 
veroorzaken, te frequente weeën en te korte weeënpauzes, met foetale nood als mogelijk 
gevolg. Een te lage oxytocine kan de baring nodeloos verlengen met meer risico op een 
instrumentele baring of behoefte aan pijnstilling bij de moeder. 
Monitoring van de contracties kan met behulp van uitwendige tocodynamometrie (ET), deze 
meet de uitzetting van het abdomen van de moeder, of met inwendige tocodynamometrrie 
(IT), deze meet rechtstreeks de druk in de uterus met een intra-uteriene drukkatheter 
(IUPC). De laatste methode geeft een grafisch strakke accurate weergave van de frequentie 
van de weeën, onafhankelijk van beweeglijkheid of body mass index van de moeder. 
Hoewel twee kleine studies geen voordeel aantoonden en er geen enkel bewijs was dat 
de betere registratie van de contracties betere baringsuitkomsten gaf, werd de IUPC op 
steeds grotere schaal routinematig toegepast bij het gebruik van oxytocine en werd het 
gebruik ervan zelfs uitgebreid naar de spontane baringen. 
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Behalve dat een IUPC hogere kosten heeft dan een uitwendige tocometer, brengt het gebruik 
van een IUPC, ondanks gebruik lege artis, zeldzame maar potentieel levensbedreigende 
risico’s met zich mee voor moeder en/of kind zoals het risico op perforatie van de placenta 
of foetale vaten, uterusperforatie of zelfs anafylactische shock. 

Hoofdstuk 4 presenteert de uitkomsten van de studie, de IUPC trial, waarin vrouwen 
die werden ingeleid of bijgestimuleerd met oxytocine, werden gerandomiseerd voor of 
registratie van contracties met inwendige tocodynamometrie (IT) met gebruik van een 
intra-uteriene drukkatheter (IUPC), of voor uitwendige tocodynamometrie (ET). De trial 
werd uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Nederland en 1456 vrouwen namen deel. Vrouwen 
met een zwangerschapsduur meer dan 36 weken, met één kind in hoofdligging en een 
indicatie voor gebruik van intraveneus oxytocine voor inleiding of bijstimulatie, kwamen 
in aanmerking voor randomisatie. Vrouwen met een litteken uterus, een positieve HIV 
of Hepatitis B serologie, tekenen van een intra-uteriene infectie of tekenen van foetale 
nood, kwamen niet in aanmerking voor deelname aan de trial. De powerberekening was 
gebaseerd op een verwachte reductie van het aantal instrumentele baringen (sectio’s en 
vaginale instrumentele baringen) van 35% naar 28%. 
Dit bleek niet het geval, het aantal instrumentele baringen was niet statistisch significant 
verschillend tussen de groepen, 31.3% in de IT groep versus 29.6% in de ET groep (relatief 
risico 1.1, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.91 -1.2). De neonatale uitkomst was een 
samengestelde variabele voor een slechte uitkomst, gedefinieerd als een Apgarscore na 
vijf minuten lager dan zeven, een navelstreng pH lager dan 7.05 of een opname langer dan 
48 uur op de neonatale afdeling. Deze verschilde niet tussen beide onderzoeksgroepen, 
14.3% van de kinderen in de IT groep versus 15.0% in de ET groep (relatief risico 0.95, 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.74 -1.2). Het gebruik van pijnstilling, of antibiotica of tijd tot de 
partus verschilden niet tussen beide onderzoeksgroepen. 
In de groep vrouwen met een BMI hoger dan 30 kg/m2 waren uitkomsten overeenkomstig en 
kon ook voor hen geen voordeel van het gebruik van de IUPC worden aangetoond.
De conclusie van de trial was dat, bij inleiding of bijstimulatie van de baring met oxytocine, 
het aantal instrumentele baringen of slechte neonatale uitkomst niet verlaagd wordt bij het 
gebruik van inwendige tocodynamometrie vergeleken met uitwendige tocodynamometrie.

Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van de follow up studie van de IUPC studie. Eén van de 
veronderstelde risico’s van gebruik van een intra-uteriene katheter voor monitoring van de 
weeën is een verondersteld verhoogd risico voor een infectie bij moeder of kind tijdens de 
baring of in de kraambedperiode. We verrichtten een status onderzoek van alle deelnemende 
vrouwen die tijdens de IUPC studie een drukkatheter kregen voor monitoring van de weeën 
maar ook als deze durante partu alleen werd ingebracht voor amnioinfusie. Vrouwen die 
profylactisch werden behandeld met antibiotica werden geëxcludeerd. We onderzochten in 
totaal statussen van 1435 vrouwen.
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De primaire uitkomstmaat was een samengestelde variabele: tekenen van een infectie. 
Deze omvatte klinische verschijnselen en/of behandeling met antibiotica en/of een sepsis 
tot drie weken postpartum bij moeder of kind. Er waren 64 vrouwen of kinderen met 
tekenen van een infectie in de IUPC groep en 74 vrouwen of kinderen in de uitwendige 
monitoring groep, dit was niet statistisch significant verschillend (relatieve risico: 0.91, 95% 
betrouwbaarheidsinterval: 0.77–1.1, p waarde 0.33).
De conclusie van de studie was dat gebruik van een intra-uteriene katheter de kans 
op een infectie niet vergroot.
 
Ondanks het feit, dat de gerandomiseerde studie zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van dit 
proefschrift, aantoonde, dat gebruik van inwendige tocodynamometrie  geen voordelen 
biedt voor moeder of kind, blijkt deze in de dagelijkse klinische praktijk toch nog regelmatig 
toegepast te worden. De motivatie van de zorgverlener is veelal de veronderstelling dat 
als de intra-uteriene druk 200 Montevideo Eenheden (MU) bereikt, de vrouw optimaal 
gestimuleerd wordt en dus meer kans heeft op een spontane baring.

Hoofdstuk 6 rapporteert de uitkomsten van de studie naar de voorspellende waarde van de 
gemeten intra-uteriene druk op de kans op een instrumentele baring (vaginale kunstverlossing 
en sectio) of een slechte neonatale uitkomst, bij vrouwen die deelnamen aan de IUPC trial. 
Slechte neonatale uitkomst was een samengestelde maat gedefinieerd als Apgarscore na vijf 
minuten lager dan zeven en/of een navelstreng pH lager dan 7.05 en/of een opname langer 
dan 48 uur op de neonatale intensive care.
In de IUPC trial werden 734 vrouwen gerandomiseerd voor het gebruik van IT. Er was 
cross-over tussen de studiegroepen, uiteindelijk kregen 755 vrouwen een intra-uteriene 
druklijn voor monitoring van de weeën. Wij includeerden vrouwen waarbij tenminste één 
keer een intra-uteriene druk geregistreerd was in het case record form. Bij de start van de 
studie werd dit nog niet geregistreerd dus uiteindelijk hadden wij volledige case record forms 
van 503 vrouwen. 
Wij bestudeerden de intra-uteriene druk door vrouwen op twee manieren in te delen.
Ten eerste in strata van honderdtallen van hoogst bereikte intra-uteriene druk op enig 
moment tijdens de bevalling (lager dan 100 MU, 100t/m199 MU, 200 t/m 299 MU, 300 MU 
en hoger). In deze analyse vonden wij dat vrouwen met lage drukken ouder waren, een 
langere zwangerschapsduur hadden en bevielen van een zwaarder kind. Wij berekenden 
de likelihood ratio’s en de 95% betrouwbaarheidsintervallen voor de kans op een sectio en 
de kans op een slechte neonatale uitkomst voor de vrouwen in de verschillende strata. De 
likelihood ratio’s waren niet statistisch significant verschillend. Wel was er een duidelijke 
tendens naar een afname van de kans op een sectio bij het toenemen van de intra-uteriene 
druk. Wij vonden geen verschillen in de kans op een slechte neonatale uitkomst tussen de 
verschillende strata. 
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De tweede analyse betrof de intra-uteriene druk, boven 200 MU of onder 200 MU, die 
gemeten was tijdens het laatste vaginale toucher in de ontsluitingsfase dus voor de start 
van de uitdrijving of de sectio als deze plaats vond tijdens de ontsluitingsfase. Vrouwen 
met een intra-uteriene druk lager dan 200 MU hadden vaker een zwaarder kind, de overige 
patiëntkarakteristieken waren niet statistisch significant verschillend. In onze analyse 
corrigeerden wij voor verschillen tussen beide onderzoeksgroepen. 
Vrouwen met een intra-uteriene druk boven de 200 MU hadden een niet statistisch 
significante verhoogde kans op een vaginale instrumentele baring (18.5% versus 12.9%) 
en een statistisch significante verlaagde kans op een sectio. Het tijdstip waarop de sectio 
plaatsvond, ontsluitingsfase of uitdrijving, was niet vastgelegd in ons case record form. 
Mogelijk bereikten meer vrouwen met een intra-uteriene druk boven de 200 MU de 
uitdrijvingsfase zodat de clinicus de keuze had voor een vaginale instrumentele baring.
In beide analyses was er geen verschil in de kans op een slechte neonatale uitkomst.
Onze conclusie was, dat een intra-uteriene druk boven de 200 MU inderdaad een 
voorspellende waarde heeft op het krijgen van een sectio. Voor de dagelijkse praktijk is het 
echter zo dat in een grote groep vrouwen (53%) deze druk blijkbaar niet bereikt kan worden 
en dat het gebruik van inwendige tocodynamometry de baringsuitkomsten niet verbetert.

Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten van de systematische review van de literatuur naar 
de vergelijking van inwendige tocodynamometrie met uitwendige tocodynamometrie bij 
baringen waar oxytocine gebruikt werd om de weeën te stimuleren. Op gestructureerde en 
systematische wijze werd naar alle gepubliceerde en ongepubliceerde literatuur gezocht, 
zonder taalrestricties en alleen die gerandomiseerde studies werden geïncludeerd die 
voldeden aan vooraf in het protocol vastgestelde hoge methodologische kwaliteitseisen 
en uitkomstmaten. In het trialregister van de Cochrane Pregnancy and Childbirth groep 
(zoekdatum 11 april 2012) en Pubmed (1966 tot 7 maart 2012) werden 203 titels gevonden 
die door twee onafhankelijke auteurs werden gescreend op relevantie op titel en abstract. 
Negentien studies werden geselecteerd voor een methodologische kwaliteitsbeoordeling 
van de volledige tekst onafhankelijk van elkaar door twee auteurs; de IUPC trial werd 
beoordeeld door een onafhankelijke auteur (BG). 
Drie gerandomiseerde trials van voldoende goede kwaliteit werden geïncludeerd waaraan 
in totaal 1945 vrouwen deelnamen. Waar mogelijk werden de resultaten gepoold. 
Deze systematische review kon geen statistisch significante verschillen aantonen in 
neonatale uitkomsten, aantal instrumentele baringen tussen uitwendige of inwendige 
tocodynamometrie.

De discussie bespreekt de uitkomsten van onze studies in relatie met het inleiden van de 
baring in de dagelijkse klinische praktijk. 
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zegt in haar richtlijn 
“inductie van de baring” dat, idealiter, de clinicus moet trachten met de ingeleide bevalling 
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de spontane baring te kopiëren. Een spontane baring begint meestal in loop van de avond, 
overeenkomstig het circadiane ritme van de oxytocine receptoren in het myometrium van 
de uterus.
In onze gerandomiseerde studie naar het beste tijdstip van de start van de bevalling, in 
de ochtend of in de avond, vonden wij geen statistisch significante verschillen tussen 
beide onderzoeksgroepen. Als primaire uitkomstmaat kozen wij de duur van de bevalling, 
gedefinieerd als de start van het oxytocine infuus tot de geboorte van het (eerste) kind. Dat 
wij geen verschil vonden, kan te maken hebben met het feit dat bij vrouwen in de nacht de 
medicatie minder snel werd opgehoogd. Bij een strikter protocol zouden deze uitkomsten 
anders kunnen zijn. Verder is achteraf de “duur van de bevalling” als primaire uitkomstmaat 
geen goede keuze geweest. Weliswaar is de kans op interventies groter als de baring erg lang 
duurt, maar zoals C. Verhoeven terecht in haar recente thesis al aangaf, is de duur van de 
bevalling voor de moeder in feite een surrogaatuitkomst.
In onze studie vonden wij onverwacht statistisch significante verschillen in neonatale 
uitkomst. De kinderen uit de avondgroep werden minder vaak, en korter, opgenomen op 
de afdeling neonatologie. Deze uitkomst is niet direct verklaarbaar maar een interessante 
hypothese is dat door de lagere dosering van oxytocine tijdens de nachtelijke uren, een 
frequent voorkomende bijwerking van de oxytocine, overstimulatie met zeer frequente 
weeën en foetale nood, minder voorkwam. Daarnaast is er de mogelijkheid dat een aantal 
andere statistisch niet significante factoren zoals minder interventies en een kortere 
uitdrijving gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dit verschil.
Oxytocine hoort tot de top 12 van “meest gevaarlijke medicaties gebruikt in een ziekenhuis” 
(short list of high alert medications) volgens Canadian Institute for Safe Medication 
Practices. Daarnaast is gebruik van oxytocine verantwoordelijk voor bijna 50 % van de 
beroepsaansprakelijkheid claims tegen zorgverleners, die gehonoreerd werden met een 
financiële uitkering. Deze cijfers komen uit Amerika; in Nederland is gelukkig nog een ander 
juridisch kader. 
De risico’s die gepaard gaan met het gebruik van oxytocine worden door het routineuze, 
frequente, dagelijkse gebruik onderschat. Interessant in dit verband is de link die recent 
onderzoek van de EPIIC groep legt tussen gebruik van de moeder van synthetisch oxytocine 
tijdens de baring en de kans op ontwikkelingsstoornissen van het kind op lange termijn zoals 
autisme. Synthetisch oxytocine passeert de placentabarrière en heeft zo ook invloed op het 
endogene oxytocine van het kind dat bij spontane bevallingen zelfs nog hogere niveaus in 
het bloed bereikt dan bij de moeder. Omdat het gebruik van synthetisch oxytocine in de 
verloskunde op grote schaal wordt toegepast, in Nederland bijna 30% in 2010, is lange termijn 
onderzoek nodig op dit gebied.

Een veel voorkomende complicatie is overstimulatie of tachystole, gedefinieerd als een serie 
van enkele weeën met een duur van twee minuten of langer, of een weeënfrequentie van 5 
of meer per 10 minuten. Voor het kind is de relaxatietijd bij een tachystole tussen de weeën 
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te kort om te herstellen, en foetale nood kan het gevolg zijn, zeker als de indicatie voor de 
inleiding verslechterende foetale conditie was. Zeldzame risico’s met verstrekkende gevolgen 
bij gebruik van oxytocine zijn uterusruptuur, vooral bij vrouwen met een litteken uterus, of 
hyponatriëmie als gevolg van de dehydrerende werking van oxytocine.
In plaats van tachystole te behandelen, zou men beter tachystole voorkomen. Een logische 
stap zou kunnen zijn de oxytocine volledig te stoppen als de vrouw goed in partu is. De 
diagnose “in partu zijn” is niet eenvoudig, in dit verband wordt een vrouw in partu verklaard 
bij 4 cm ontsluiting met een verstreken portio en regelmatige weeën om de 5 minuten. 
Er zijn vier kleine gerandomiseerde studies met kleine patiëntengroepen die dit hebben 
onderzocht. De meest recente trial van Diven et al werd voortijdig gestopt in verband met 
ernstige problemen met het behalen van het aantal benodigde inclusies. Verder was er 
onvoldoende draagvlak op de werkvloer en waren er veel protocol violations; bij slechts 25 
van de 125 vrouwen werd de oxytocine daadwerkelijk gestopt. De auteurs verwoorden het 
zelf als een groeiende ongerustheid bij de zorgverleners over mogelijke verlenging van de 
duur van de inleiding op een erg drukke verlosafdeling. Het falen om de studie te completeren 
en deelnemende vrouwen te behandelen volgens studie protocol is een voorbeeld van de 
tijdsdruk en ongeduld die soms heerst op drukke verlosafdelingen en die de zorgverlener ertoe 
zetten in te grijpen zonder goede medische noodzaak. In alle vier studies over dit onderwerp 
was er geen significant verschil in duur van de baring of in het aantal instrumentele baringen. 
In de studie van Girard et al werden significant minder ziekenhuisopnames bij kinderen van 
moeders waarbij de oxytocine was gestopt. De drie andere studies vonden geen verschillen 
in neonatale uitkomst. 
Herhaling van dit onderzoek naar het stoppen van de oxytocine bij ingeleide vrouwen 
als zij goed in partu zijn, met een grote onderzoeksgroep, en focus op overstimulatie 
en foetale conditie zou zeker toegevoegde waarde hebben. Met de samenwerking op 
onderzoeksverband van ziekenhuizen die bestaat in Nederland, en onze ervaring in grote 
multicenter studies zou deze studie goed uitvoerbaar zijn. 

Om overstimulatie tijdig te herkennen is accurate en bij voorkeur grafische weergave van de 
uterusactiviteit simultaan met de foetale hartfrequentie zeer belangrijk. Bovendien is een 
goede weergave van de weeënfrequentie belangrijk om te verifiëren of de weeën voldoende 
gestimuleerd worden. 
In de Cochrane systematic review concludeerden wij dat er geen voordeel te constateren is 
van inwendige weeënregistratie met behulp van een druklijn boven de uitwendige methode 
van registreren. Volledige implementatie van deze resultaten in de dagelijkse praktijk is echter 
moeizaam. De argumenten die gebruikt worden om druklijnen te gebruiken, zijn gebaseerd 
op de overtuiging dat precieze grafische weergave van de weeën wel moet resulteren in 
betere baringsuitkomsten, hoewel studies het tegendeel bewezen. De risico’s die gepaard 
gaan met insertie van de druklijn worden wel verondersteld eerder te zijn gerelateerd met 
een incorrecte wijze van plaatsen van de katheter. Sommige artsen willen de inwendige 
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druklijn vooral gebruiken bij vrouwen met een sectio in de anamnese in de veronderstelling 
dat de diagnose uterusruptuur vergemakkelijkt wordt door een plotselinge daling van de 
druk.
Rodriguez et al bestudeerden in retrospect 39 vrouwen met een intra-uteriene druklijn 
die een uterusruptuur kregen durante partu. De klassieke beschrijving van een plotselinge 
daling van de druk vond hij in geen van de vrouwen. Verder waren de klinische symptomen, 
foetale nood, heftige constante pijn, zo duidelijk, dat de diagnose op basis van deze gegevens 
eenvoudig gesteld kon worden. Een extra argument tegen gebruik van een druklijn bij 
vrouwen met een sectio in de anamnese is dat ook al is het risico klein, men bij insertie juist 
een ruptuur zou kunnen veroorzaken.
Blijkbaar is toch de introductie van nieuwe diagnostiek of uitbreiding de indicaties voor 
interventies makkelijker te implementeren, dan het loslaten van medische handelingen waar 
men aan gewend is.
Een argument dat ook wel gebruikt wordt, is dat zonder inwendige registratie de barende 
vrouw wellicht meer tijd en aandacht vraagt van de zorgverleners. Soms is de uitwendige 
registratie onnauwkeurig, vooral bij obese of beweeglijke vrouwen, en is de aanwezigheid van 
een zorgverlener in de verloskamer is noodzakelijk om een indruk te krijgen van de weeën. 
In 2012 nog  publiceerde Rood et al een case report uit Nederland, van een vrouw met een 
body mass index (BMI) boven de 45 kg/m2 , met een uterusruptuur na het inbrengen van een 
intra-uteriene druklijn. In dit geval overleefden moeder en kind gelukkig na een spoedsectio. 
In de IUPC studie (Hoofdstuk 4) analyseerden wij een subgroep van 206 vrouwen met een 
BMI boven de 30 kg/m2 en vonden geen voordeel voor het gebruik van een druklijn in deze 
groep vrouwen. Omdat de studie niet gepowerd is op dit (kleine) aantal vrouwen kunnen wij 
hieruit geen definitieve conclusies trekken.
Het percentage vrouwen in de fertiele levensfase met obesitas is groeiend; in de United 
States is de prevalentie van maternal obesitas toegenomen over 10 jaar van 13% naar 22%, 
Nederland zal waarschijnlijk volgen met dezelfde trend. Naast alle bekende risico’s zoals 
zwangerschapsdiabetes en hypertensie, hebben zwangeren met een overgewicht een 
verhoogd risico op niet vorderen van de ontsluiting of uitdrijving. 17 De zorgverlener zal de 
(niet bewezen) voordelen van intra-uteriene drukmeting zorgvuldig moeten afwegen tegen 
de potentieel gevaarlijke risico’s voor deze groep vrouwen.
Er is een nieuwe technologie ontwikkeld welke hopelijk de nadelen van de andere methodes 
niet in zich draagt, electrohysteroscopie. Deze meet de elektrische activiteit van het 
myometrium door op de buik van de moeder geplaatste elektrodes. De methode is dus 
non-invasief en registreert de weeën nauwkeurig onafhankelijk van de BMI of beweeglijkheid 
van de moeder. 

Een gerandomiseerd onderzoek geldt als het hoogst haalbare niveau van bewijs, maar het 
uitvoeren van een RCT kost veel tijd en geld. Beide RCT’s in deze thesis weergegeven, werden 
uitgevoerd zonder aanvullende financiële ondersteuning van de overheid. De uitkomsten van 
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de IUPC trial en de Cochrane review resulteerden in een drastische afname van het gebruik 
van intra-uteriene druklijnen wereldwijd.
Wij berekenden een besparing van 570 000 euro per jaar in Nederland bij een 
implementatiegraad van 80% na een eenmalige investering van 350 000 euro aan kosten van 
het onderzoek.
De IUPC trial is een typisch voorbeeld van de studies die uitgevoerd worden door 
het Nederlandse verloskundig consortium; relatief kleine investeringen besparen de 
gemeenschap aanzienlijke gezondheidszorgkosten en voorzien in gedegen bewijs voor de 
meest efficiënte en beste zorg voor moeder en kind. 
Met de studies zoals gepubliceerd in deze thesis, beoogden wij bewijs te verkrijgen voor 
de effectiviteit van een aantal methoden. Idealiter zou alle medische zorg evidence based 
moeten zijn dat wil zeggen met expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken 
van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van de 
individuele patiënt. Wanneer de beslissing wordt genomen om de zwangerschap te beëindigen 
voor de spontane weeën beginnen, zou dit gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk 
bewijs waarbij de karakteristieken van de individuele vrouw overeenkomen met die van 
de onderzoeksgroep waarin het voordeliger was de baring in te leiden. Vrouwen met een 
zwangerschapshypertensie of een milde pre-eclampsie en een zwangerschapsduur tussen 
de 36 en 41 weken, hebben betere maternale uitkomsten als niet wordt afgewacht maar de 
bevalling wordt opgewekt, bij gelijke neonatale uitkomsten. De resultaten van de HYPITAT 
studie werden snel geïmplementeerd, speciaal in de 39 ziekenhuizen die hadden deelgenomen 
aan de trial. De maternale uitkomsten verbeterden binnen een jaar na publicatie van de 
studie, de prevalentie van eclampsie daalde van 0.95% tot 0.13%; een duidelijk voorbeeld van 
verbeterde zorg door goed uitgevoerde en geïmplementeerde studies.

Hoewel er een zeer goede reden kan zijn om een bevalling in te leiden, neemt het 
aantal inleidingen enorm toe waarbij de electieve inleiding zijn deel toevoegt aan de 
exploderende gezondheidszorgkosten. In ontwikkelde landen wordt bijna een kwart van 
de vrouwen ingeleid (23.3% in 2009 in de USA) wat een 144% toename is sinds 1990. In 
ontwikkelingslanden zijn deze aantallen over het algemeen lager maar in sommige gebieden 
komt het overeen. Nederland volgt de trend van de USA met een kwart van alle bevallingen 
die worden ingeleid, terwijl in 1993 dit aantal nog 12% was. De variatie tussen vergelijkbare 
klinieken en de verdubbeling van het aantal inleidingen in de laatste 20 jaar, suggereert 
dat een aantal van de inleidingen niet geïndiceerd is op wetenschappelijk bewijs. Hoewel 
de Wereldgezondheidsorganisatie in 2011 in haar aanbevelingen stelde, dat een inleiding 
van een baring alleen dient plaats te vinden als hier een duidelijke medische indicatie voor 
bestaat, komt een electieve indicatie op verzoek van de ouders of om logistieke redenen vaak 
voor.
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Dit is een voorbeeld van overmedicalisering en kan leiden tot een cascade van interventies die 
frequent gepaard gaan met het inleiden van de baring en die gezonde moeders en kinderen 
blootstelt aan onnodige kans op complicaties. Hoe groot deze risico’s zijn is onzeker, omdat 
er geen prospectieve trials verricht zijn waarin gezonde vrouwen met een ongecompliceerde 
medische en obstetrische voorgeschiedenis gerandomiseerd zijn voor of een afwachtend 
beleid of het inleiden van de bevalling. De definities in de internationale literatuur van 
de begrippen “een electieve inleiding” en “een laagrisico zwangerschap”  zijn vaak niet 
eenduidig. Veel onderzoek op dit gebied is retrospectief en mist daardoor het moment in de 
tijd waarop de clinicus voor de beslissing staat inleiden of afwachten. 
Gezien de exploderende kosten in de gezondheidszorg, het adagium voor de medicus “do 
no harm” en het feit dat elke medische interventie potentiële risico’s in zich draagt, groot 
of klein, zou men elke onnodige medische interventie kritisch moeten beschouwen en 
veroordelen zoals het onterecht onthouden van een medische handeling veroordeeld wordt. 

Tenminste de helft van onze interventies in de verloskunde zijn gebaseerd op gewoonte 
of overtuiging, hopelijk zullen veel onderzoeken de onze volgen die ons medisch handelen 
kritisch beschouwen.
Verloskundigen moeten onderwezen worden in wetenschappelijk onderzoek en gestimuleerd 
deel te nemen in het zoeken naar antwoorden voor klinische dilemma’s en hun ervaring in de 
fysiologie van de zwangerschap en geboorte toe te voegen bij de ontwikkeling van evidence 
based richtlijnen en standaarden.
Voor zwangere vrouwen en hun partners zouden er geen drempels horen te zijn tussen 
gynaecologen en verloskunde, thuis en ziekenhuis, fysiologie en pathologie. 
Het ideaal is dat de ouders in wording vrij hun keuzes in gewenste zorg kunnen maken, na 
objectieve en transparante counseling, en in hun zorgvraag geen drempels ontmoeten maar 
alleen open deuren naar een veilige plaats om te bevallen.
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