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Het doel van dit proefschrift is het evalueren van verschillende diagnostische strategieën 
voor vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies (PMB), waaronder strategieën gebaseerd 
op individuele kansen en om de waarde van endometriumdikte meting bij asymptomatische 
postmenopauzale vrouwen te onderzoeken.

In Hoofdstuk 2 presenteren we een systematische review over de bestaande predictie-
modellen voor endometriumcarcinoom bij vrouwen met PMB. We hebben negen studies 
geïdentificeerd waarin de ontwikkeling en validatie van predictiemodellen in vrouwen met 
PMB wordt beschreven. Vanuit de data hebben we de belangrijkste voorspellers geïdenti-
ficeerd, deze kunnen opgedeeld worden in vier onderwerpen: Patiëntkarakteristieken, 
variabelen van transvaginale echo (TVE) met grijswaarden, variabelen van TVE met Doppler 
en hysteroscopie variabelen. De meeste predictiemodellen gebruikten een combinatie van 
deze onderwerpen voor het voorspellen van de kans op endometriumcarcinoom. Acht 
studies beschreven minstens één aspect van interne validatie, geen van de modellen werd 
extern gevalideerd. Modellen met daarin Doppler variabelen laten de beste voorspellende 
waarde zien in interne validatie maar vanwege de moeilijkheden van het gebruik van 
Doppler in de dagelijkse gynaecologische praktijk, concluderen we dat de beste modellen 
tot nu predictiemodellen zijn waarin patiëntkarakteristieken worden gecombineerd met 
endometriumdikte.

In Hoofdstuk 3 evalueren we de kosteneffectiviteit van strategieën met daarin de 
diagnostische waarde van patiëntkarakteristieken in de vorm van predictiemodellen 
voor endometriumcarcinoom door middel van een besliskundige aanpak. We hebben 
een beslismodel ontwikkeld waarin vier diagnostische strategieën voor vrouwen met 
PMB worden vergeleken: (1) de ‘patiëntkarakteristieken’ strategie, waarin de kans op 
endometriumcarcinoom wordt geschat op basis van patiëntkarakteristieken en histo-
logische verificatie wordt verricht in het geval van een kans hoger dan 4%. In deze strategie 
wordt geen endometriumdikte meting verricht. (2) De ‘sequentiële’ strategie, met een 
schatting van de kans op endometriumcarcinoom op basis van patiëntkarakteristieken en 
een endometriumdikte meting bij een kans meer dan 4%. Histologische verificatie wordt 
vervolgens verricht bij een endometriumdikte van meer dan 4 mm. (3) De ‘geïntegreerde’ 
strategie, waarin bij alle vrouwen een endometriumdikte wordt gemeten en een kans-
schatting wordt gemaakt op basis van de endometriumdikte en patiëntkarakteristieken 
gecombineerd. Hierna wordt een histologische verificatie verricht indien de kans groter is 
dan 4%. De drie strategieën gebaseerd op individuele kansen werden vergeleken met een 
strategie waarin alleen endometriumdikte wordt gemeten, in overeenstemming met de 
huidige praktijk. Strategie (1), het selecteren van patiënten voor histologische verificatie 



Nederlandse samenvatting

132

op basis van alleen patiëntkarakteristieken, domineert alle andere strategieën (effectiever 
en goedkoper). In een klinisch scenario waarbij wordt aangenomen dat de TVE integraal 
onderdeel uitmaakt van het consult en geen extra kosten met zich meebrengt, wordt 
een strategie waarbij patiënten met een hoog risico worden geselecteerd voor TVE (de 
‘sequentiële’ strategie) het meest kosten effectief.

Voor een succesvolle implementatie, moet een predictiemodel extern worden gevalideerd 
in een onafhankelijke populatie. Hoofdstuk 4 beschrijft de externe validatie van twee eerder 
ontwikkelde predictiemodellen voor endometriumcarcinoom bij vrouwen met PMB: het 
‘patiëntkarakteristieken’ model en het ‘patiëntkarakteristieken en TVE’ model. De modellen 
werden toegepast op twee onafhankelijke databases verzameld in Nederland en Zweden. 
In zowel de Nederlandse als de Zweedse database had het ‘patiëntkarakteristieken en 
TVE’ model een AUC van 0.89 (95% CI 0.86-0.91/92). Deze was hoger dan de AUC van het 
‘patiëntkarakteristieken’ model welke respectievelijk 0.71 (95% CI 0.65-0.76) en 0.69 (95% 
CI 0.64-0.73) was. De AUC voor alleen TVE was 0.87 in de Nederlandse database (95% CI 
0.83-0.90) en 0.90 in de Zweedse database (95% CI 0.88-0.93). Deze studie laat zien dat na 
externe validatie in twee onafhankelijke databases, de bestaande multivariabele modellen 
hun diagnostische waarde houden en in staat zijn te differentiëren tussen vrouwen 
met een hoog en een laag risico op endometriumcarcinoom bij vrouwen met PMB. Het 
‘patiëntkarakteristieken en TVS’ model heeft echter geen meerwaarde boven het meten van 
endometriumdikte alleen. Het ‘patiëntkarakteristieken’ model is in staat vrouwen met een 
laag risico op endometriumdikte te selecteren, deze vrouwen kunnen worden gerustgesteld 
zonder verder onderzoek. Dit is voornamelijk bruikbaar in een setting waarin TVE niet 
(direct) beschikbaar is.

Minimaal invasieve endometriumbiopsie mislukt in een substantieel aantal gevallen door 
technische problemen of omdat er onvoldoende materiaal voor een histologische diagnose 
wordt verkregen. In Hoofdstuk 5 onderzoeken we welke dokter en patiënt gerelateerde 
factoren bijdragen aan het mislukken van een poliklinisch endometriumbiopt bij vrouwen met 
PMB en een endometriumdikte > 4 mm. Nullipariteit en hogere leeftijd waren geassocieerd 
met het mislukken van het biopt en een endometriumdikte > 12 mm verminderde de kans 
op mislukken. Opleidingsniveau van de dokter was niet geassocieerd met technisch falen 
of te weinig materiaal. Een predictiemodel voor het mislukken van een endometriumbiopt 
werd vervolgens ontwikkeld. De AUC van het model was 0.64 (95% CI 0.58-0.70) wat duidt 
op een matige capaciteit om te differentiëren tussen patiënten met een hoge en een lage 
kans op een mislukt biopt. 
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Hoofdstuk 6 evalueert het gebruik van het predictiemodel voor een mislukt endometrium-
biopt bij vrouwen met PMB door middel van een kostenminimalisatie analyse. Wanneer de 
voorspelde kans op mislukken meer dan 62% is, is het goedkoper om een patiënte direct 
voor hysteroscopie met biopsie te verwijzen in plaats van een poging tot het doen van een 
minimaal invasief endometriumbiopt. Dit geeft echter een kostenreductie van drie euro per 
patiënt en daarom concluderen we dat het onwaarschijnlijk is dat het individualiseren van 
de beslissing om een minimaal invasief endometriumbiopt of een hysteroscopie met biopt 
te doen bij patiënten met PMB de efficiëntie van de work-up gaat verbeteren.

Er zijn geen richtlijnen voor een gestandaardiseerde beoordeling van endometriumbiopten 
wat resulteert in een diagnose die is beïnvloed door subjectiviteit en veel variatie tussen de 
verschillende pathologen. Het doel van Hoofdstuk 7 was onderzoeken of gestructureerde 
beoordeling van endometriumbiopten met behulp van strikte criteria het aantal niet 
conclusieve biopten als gevolg van te weinig materiaal kan verminderen. We hebben 66 
endometriumbiopten uit acht verschillende ziekenhuizen opgevraagd waarvan er 36 
werden verkregen. Deze biopten werden verzameld tijdens de normale diagnostische 
work-up voor vrouwen met PMB en waren beoordeeld als onvoldoende materiaal voor 
betrouwbare diagnose. Gestructureerde herbeoordeling van de verkregen biopten door 
een patholoog gespecialiseerd in gynaecologie veranderde de conclusie niet in 35 van 
de 36 biopten. Eén biopt bevatte een ruime hoeveelheid endometriumweefsel en de 
conclusie na herbeoordeling was endometrium hyperplasie zonder atypie. Alle andere 
biopten bevatten onvoldoende materiaal voor betrouwbare diagnose. Onze bevindingen 
suggereren dat, hoewel het voor pathologen behulpzaam zou zijn criteria te hebben voor 
het beoordelen van de adequaatheid van een endometriumbiopt, de te verwachten winst in 
efficiëntie hiervan klein is. We vinden daarom dat, om de efficiëntie van minimaal invasieve 
endometriumbiopten te vergroten, er moeite moet worden gedaan om zoveel mogelijk 
weefsel te verkrijgen bij de afname om zo de kans op een mislukt biopt door te weinig 
materiaal te verkleinen.

Meting van endometriumdikte is een belangrijk instrument bij het onderzoeken van 
patiënten met PMB. De relevantie van een echoscopisch gemeten endometriumdikte 
bij asymptomatische postmenopauzale vrouwen is onbekend. Hoofdstuk 8 beschrijft 
een systematische review en meta-analyse met drie hoofdvragen: (I) de normale 
endometriumdikte gemeten met TVE, (II) de prevalentie van maligne en premaligne 
endometriumpathologie en (III) de sensitiviteit en specificiteit van endometriumdikte 
meting voor het diagnosticeren van maligne en premaligne endometriumpathologie bij 
asymptomatische postmenopauzale vrouwen. We hebben 32 studies geïncludeerd waarin 
11,100 vrouwen werden beschreven om deze drie vragen te beantwoorden: (I) de geschatte 
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gemiddelde endometriumdikte was 2.9 mm (95% CI 2.6-3.3). De gepoolde prevalentie 
van endometriumcarcinoom en atypische hyperplasie was respectievelijk 0.62% (95% 
CI 0.42-0.82) en 0.59% (95% CI 0.22-0.96). Gewogen schattingen voor de sensitiviteit en 
specificiteit van endometriumdikte meting waren 0.83 (95% CI 0.19-1.00) en 0.72 (95% CI 
0.32-0.93) voor afkapwaarde van 5 mm en 0.33 (95% CI 0.04-0.85) en 0.94 (95% CI 0.92-
0.96) voor een afkapwaarde van 6 mm. De resultaten van deze systematische review 
rechtvaardigen niet het gebruik van endometriumdikte meting als een screeningstest voor 
endometriumcarcinoom en atypische hyperplasie bij asymptomatische postmenopauzale 
vrouwen zonder hormoonvervangende therapie.


