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NEDERLANDSE SAMENVATTING - DOELMATIGHEIDSONDERZOEK IN 
DE VERLOSKUNDE

Deze dissertatie is verdeeld in 2 delen. Deel I betreft een besliskundig vraagstuk bij vrouwen met 

een dreigende vroeggeboorte. Het overgrote deel van vrouwen met dreigende vroeggeboorte 

tussen de 24 en 34 amenorroeduur en staande vliezen wordt behandeld met weeënremmers 

en corticosteroïden, om de longrijping van de foetus te bevorderen. Voor een amenorroeduur 

van 32 weken worden deze vrouwen overgeplaatst naar een perinataal centrum, omdat daar de 

expertise is en de middelen zijn om deze neonaten op te vangen. Echter bevalt 80-95% van de 

vrouwen niet binnen 7 dagen; en is opname, behandeling en overplaatsing (geassocieerd met 

hoge kosten) overbodig. De lengte van de baarmoedermond (cervixlengte) en het afwezig zijn van 

het eiwit fibronectine in het vaginale vocht zijn goede testen om een geboorte binnen 7 dagen 

uit te sluiten. Het is onduidelijk hoe deze twee testen met elkaar en met andere risicofactoren 

gecombineerd kunnen worden. Deel II beschrijft de resultaten van vier economische evaluaties 

die gebaseerd zijn op klinische studies uitgevoerd binnen het verloskundig consortium. Hiervoor 

zijn verschillende methoden van economische analyses toegepast. Twee hoofdstukken uit deel 

II  gaan over vroeggeboorte, en sluiten in die hoedanigheid aan bij deel I.

 

Deel I: Besliskundige vraagstukken bij vrouwen met een dreigende 
vroeggeboorte

In hoofdstuk 2 onderzochten we of implementatie van de foetale fibronectinetest bij 

vrouwen met een dreigende vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken amenorroeduur in 

Nederland het percentage onnodige behandelingen kan terugbrengen. Dit deden we met 

behulp van de op dat moment beschikbare internationale  literatuur, die verwerkt werd in een 

beslisboomanalyse. Een kosteneffectiviteitanalyse die verschillende teststrategieën vergeleek, 

waaronder de fibronectinetest, de cervixlengtemeting en een combinatie van beide testen, liet 

zien dat een combinatie van beide testen tot een grote kostenbesparing kan leiden, zonder 

significante verslechtering van de neonatale gezondheidsuitkomsten. Het uitvoeren van een 

fibronectinetest bij een matige verkorting (10 - 30 mm) van de cervix zou jaarlijks 2.8 tot 14.4 

miljoen euro kunnen besparen.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van de APOSTEL-I (cohort) studie. 

We hebben een prospectieve landelijke cohortstudie uitgevoerd in de 10 perinatale centra 

in Nederland. Vrouwen met symptomen van vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken 

amenorroeduur met staande vliezen werden geïncludeerd.  Bij alle vrouwen werd getracht een 

fibronectinetest (0.050-microgram/mL afkapwaarde) en cervixlengtemeting te verrichten (n 

=714). Er werd gekeken welke vrouwen niet binnen 7 dagen bevielen, omdat deze vrouwen 
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een doorverwijzing en behandeling kan worden bespaard. Met behulp van regressie-analyses 

werden vrouwen ingedeeld in hoog- en laagrisico patiënten. Als afkapwaarde gebruikten we een 

5% risico om binnen 7 dagen te bevallen, hetgeen overeenkomt met de huidige afkapwaarde die 

we in de kliniek gebruiken, namelijk een cervixlengte van 25 mm. Uiteindelijk werd bepaald op 

welke manier de cervixlengtemeting en de fibronectinetest het beste met elkaar kunnen worden 

gecombineerd, hetgeen gevat werd in een besluitregel. Van de 665 vrouwen die in aanmerking 

kwamen voor de analyse bevielen slechts 80 vrouwen (12%) binnen 7 dagen. Vrouwen met een 

cervixlengte tussen de 15 en 30 mm met een negatieve fibronectinetest hebben een lage kans 

om te bevallen binnen 7 dagen, evenals vrouwen met een cervixlengte boven de 30 mm.  In 

vergelijking met alleen een cervixlengtemeting, identificeert een aanvullende fibronectinetest 

bij een cervixlengte tussen de 15 en 30 mm 67 vrouwen (10%),  die niet bevallen binnen 7 

dagen. Bij deze vrouwen kan een doorverwijzing en behandeling worden voorkomen. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van de APOSTEL-I trial. Deze trial vond 

simultaan plaats  binnen het APOSTEL-I cohort. In aansluiting op de vraag op welke manier de 

fibronectinetest en cervixlengtemeting het beste met elkaar gecombineerd kunnen worden, 

onderzochten we op een directe manier of een behandeling met weeënremmers inderdaad 

achterwege kan blijven bij vrouwen met een dreigende vroeggeboorte, met een negatieve 

fibronectinetest en verkorte cervix (10 - 30 mm). Hiervoor werden vrouwen op basis van 

toeval behandeld met de weeënremmer nifedipine of met placebo. Er werd gekeken naar het 

aantal vroeggeboortes binnen 7 dagen. Dit onderzoek liet zien dat het effect van placebo niet 

ondergeschikt is aan dat van weeënremmers; en sterkt daarmee de conclusie uit hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 5 worden twee predictiemodellen gepresenteerd voor geboorte binnen 7 dagen 

bij vrouwen met dreigende vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken amenorroeduur. Hiervoor 

hebben we de data van het APOSTEL-I cohort gebruikt. Omdat een substantieel deel van de 

data missend was werd er gewerkt met geïmputeerde datasets. In het eerste predictiemodel 

werden alleen cervixlengte en fibronectine als voorspellers meegenomen. Dit model is 

vergelijkbaar met het model gepresenteerd in hoofdstuk 3.  In het tweede predictiemodel 

werden naast cervixlengte en fibronectine ook patiëntkarakteristieken meegenomen. Met 

‘backwards elimination’ kwamen we tot een goed bruikbaar model. De patiëntkarakteristieken 

die opgenomen werden in het model waren de leeftijd van de moeder, eerdere vroeggeboorte, 

pariteit,  meerlingzwangerschap, vaginaal bloedverlies, C-reactieve proteïne en ontsluiting. 

Beide predictiemodellen hadden een groot onderscheidend vermogen (AUC respectievelijk 

0.90 (95% BI 0.87 - 0.93) en  0.94 (95% BI 0.91 - 0.96). Uiteindelijk werd gekeken of het ontwikkelde 

predictiemodel met patiëntkarakteristieken  een beter onderscheid maakt tussen hoog- en 

laagrisico patiënten. Als afkapwaarde gebruikten we een 5% risico om binnen 7 dagen te bevallen, 

hetgeen overeenkomt met  huidige afkapwaarde die we in de kliniek gebruiken, namelijk een 

cervixlengte van 25 mm.  Ook kwamen de voorspelde risico’s overeen met de geobserveerde 
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risico’s (goede kalibratie). Het predictiemodel met de patiëntkarakteristieken identificeerde 35 

extra vrouwen (5%), die niet bevielen binnen 7 dagen. 

Deel II: Economische analyses aan de hand van (gerandomiseerde) klinische 
trials

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de neonatale kosten als gevolg van 

vroeggeboorte, bij zowel eenlingzwangerschappen als meerlingzwangerschappen. 

Hiervoor hebben we data samengevoegd van de APOSTEL-I studie, de APOSTEL-II trial, de 

ProTWIN trial en de AMPHIA trial (totaal 2802 vrouwen; 1090 eenlingzwangerschappen, 

1712 meerlingzwangerschappen). De kosten worden op maternaal niveau weergegeven per 

amenorroeduur, beginnend bij een amenorroeduur van 24 weken, en behelzen de kosten tot 

definitief ontslag of overlijden van de neonaat in het eerste jaar postpartum. Ook de slechte 

neonatale uitkomsten werden weergegeven per amenorroeduur. Bij geboorte tussen de 24 en 

26 weken amenorroeduur klimmen de kosten naar het maximum (eenlingzwangerschappen 

€113.432; meerlingzwangerschappen €244.934). Deze stijging komt omdat veel neonaten direct 

postpartum overlijden bij een amenorroeduur van 24-25 weken, en dat gaat niet gepaard met 

excessieve kosten. Vanaf een amenorroeduur van 26-27 weken blijven relatief veel neonaten 

leven met in eerste instantie slechte gezondheidstoestand. Het voorkomen en uitstellen van 

vroeggeboorte na een amenorroeduur van 27 weken, ook al gaat het om enkele dagen/weken, 

is geassocieerd met een flinke daling in kosten en verbetering van de neonatale gezondheid. 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van de economische analyse over het 

gebruik van een pessarium om vroeggeboorte bij vrouwen met een meerlingzwangerschap te 

voorkomen. In de oorspronkelijk ProTWIN trial werd aangetoond dat het profylactisch gebruik 

van een pessarium niet effectief is in de preventie  van vroeggeboorte  en perinatale mortaliteit 

en morbiditeit in ongeselecteerde vrouwen met een meerlingzwangerschap. Echter, in 

vrouwen met een meerlingzwangerschap en een cervixlengte <38 mm is behandeling met een 

pessarium wel effectief in de reductie van slechte perinatale uitkomst en vroeggeboorte. In de 

ongeselecteerde vrouwen waren de gemiddelde kosten in de pessariumgroep (401 vrouwen) 

€21.783 tegenover €21.877 in de controle groep (407 vrouwen), met een gemiddeld verschil 

van -€94 (95%BI -€5975 tot €5609). In de vooraf gespecificeerde subgroep van vrouwen met 

een cervixlengte <38 mm waren de gemiddelde kosten in de pessarium groep (78 vrouwen) 

€25.142 versus €30.577 in de controle groep (55 vrouwen) (verschil van -€5436 (95% BI -€11.001 

tot €1456). Deze studie toont aan dat de kosten als gevolg van het gebruik van het pessarium, 

zoals extra echo’s en controles, verwaarloosbaar klein is. Daarbij leidt het gunstige klinische 

effect bij vrouwen met een CL<38 mm tot een kostenbesparing, omdat de neonaten minder 

frequent en korter opgenomen worden.  
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Hoofdstuk 8 geeft de data weer van een economische analyse van de PROBAAT trial. In de 

oorspronkelijke trial werd het gebruik van de Foley katheter als methode voor a terme inleiding 

bij vrouwen met een onrijpe cervix vergeleken met  PGE2 (prostaglandine) gel. Bij 411 vrouwen 

werd er Foley katheter geplaatst en bij 408 vrouwen werd PGE2 gel gebruikt.  In de trial werd 

aangetoond dat het aantal keizersneden bij beide methoden gelijk was, terwijl er minder 

hyperstimulatie en fluxus post-partum voorkwam in de Foley katheter groep. Uit de data bleek 

dat inleiding met een Foley katheter iets duurder was, maar dit verschil was niet significant 

(€222 95% BI -€157 tot €633).  De kosten om een fluxus/asphyxie, dan wel neonatale opname, 

te voorkomen door een Foley katheter te gebruiken voor de rijping van de cervix in plaats van 

de PGE2 gel waren acceptabel laag. In een scenario waar de Foley katheter in een ambulante 

setting wordt gebruikt voor rijping kunnen de kosten aanzienlijk worden verlaagd ten gunste 

van de Foley katheter (-€762  95%BI  -€1.075 tot -€442) door het terugbrengen van de tijd die 

doorgebracht wordt op de verloskamers.

Hoofdstuk 9 beschrijft een kosteneffectiviteitanalyse van het post-partum screenen op 

cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hypertensieve 

aandoening hebben doorgemaakt. De analyse is verricht met behulp van twee Markov modellen, 

gebaseerd op screening naar hypertensie en naar het metabool syndroom. Voor de modellen 

maakten we gebruik met de HyRAS database en gegevens uit de internationale literatuur. In 

vergelijking met de huidige praktijk (beperkte follow-up na hypertensieve zwangerschappen), 

resulteerde zowel screening naar hypertensie als screening naar het metabool syndroom bij 

vrouwen met een voorgeschiedenis van a terme preëclampsie of zwangerschapshypertensie 

in een toename van levensverwachting (hypertensieve screening 0,19 jaar (95% BI -0,28 tot 

0,66) metabool syndroom screening 0,05 jaar (95%BI -0,26 tot 0,35)) en ziektevrije overleving 

(hypertensieve screening 0,42 jaar (95%BI -0,39 tot 1,23) metabool syndroom screening 

0,092 jaar (95% BI -0,25 tot 0,44)). De winst in ‘quality adjusted life years’ (QALYs) was beperkt 

(hypertensieve screening 0,04 QALYs (95% BI -0,12 tot 0,22) metabool syndroom screening 0,03 

QALYs (95% BI -0,14 tot 0,19)). De  kosten om één QALY te winnen door screening in te voeren 

lagen zowel voor screening op het metabool syndroom als screening op hypertensie onder de 

€60.000, de grens die hier veelal voor wordt aangehouden. Onzekerheidsanalyses toonden aan 

dat screening op cardiovasculaire risicofactoren in vrouwen met een belaste voorgeschiedenis 

naar grote waarschijnlijk een kosteneffectieve strategie is.
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http://uk.linkedin.com/company/barts-and-the-london-school-of-medicine-and-dentistry?trk=ppro_cprof
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the  APOSTEL1-cohort. Poster presentation, SMFM, New Orleans

- The risk of preterm delivery in women with signs of preterm 

labor before 34 weeks who do not deliver within 7 days: the 

APOSTEL-1 cohort. Poster presentation, SMFM, New Orleans
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2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014

2014

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

C. (Inter)national conferences Year
Workload

(Hours/ECTS)

- 5th national clinical trial congres; E-trials 

- Annual Meeting Society of Maternal Fetal Medicine, 6-11 

February 2012, Dallas  

- Annual Meeting Society of Maternal Fetal Medicine, 11-16 

February 2013, San Francisco

- NVOG gynaecongres, mei 2013, Den Bosch.

- NVOG gynaecongres, november 2013, Papendal

- Annual Meeting Society of Maternal Fetal Medicine, 5-9 February 

2013, New Orleans

- NVOG gynaecongres, mei 2014, Leeuwarden

2011

2012

2013

2013

2013

2014

2014
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1.25

1.25

0.5

0.5

0.5

0.5

D. Other Year
Workload

(Hours/ECTS)

-  Journal Club 2011-2013 1,5

2. TEACHING

Year
Workload

(Hours/ECTS)

Supervising 

-  Merel Bruijn, Afstudeeronderzoek Geneeskunde 
 2013  1

Other

- Lecture ‘Economic evaluation in Dutch Obstetric Consortium’ 
2012 0.5

3. GRANTS

-       Applicant of the European Fibronectin Study (EuFiS)

-       Co-applicant of ZonMw funding for the Dutch Obstetric Consortium

http://uk.linkedin.com/company/barts-and-the-london-school-of-medicine-and-dentistry?trk=ppro_cprof
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