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Summary

This thesis studied the diagnostic work-up of women with postmenopausal bleeding 
(PMB): vaginal bleeding that occurs after a period of 12 months without menstruation 
at the menopausal age. This chapter summarises the findings of the research we 
conducted.

Chapter 1 outlines the theoretical background and description of the problem 
studied in this thesis. Endometrial cancer is defined as cancer from the lining or inside 
of the uterus (endometrium), and is linked to older age and obesity. As people are 
living longer and the prevalence of obesity is rising, the incidence of endometrial 
cancer or pre-cancer (atypical hyperplasia) is expected to rise in the upcoming 
decades. 

In 95% of women, endometrial cancer presents with PMB, mostly at an early 
stage when curative treatment is still possible. It is therefore considered important 
to investigate all women who present with PMB. However, only 10% of women with 
PMB have an underlying diagnosis of endometrial cancer and the most frequent 
findings are endometrial polyps. Although only sparse evidence is available on this, 
polyps are believed to be responsible for recurrent bleeding. Consequently, the 
removal of endometrial polyps is the subject of debate and research.

Diagnostic work-up in women with PMB thus focuses on both the exclusion of 
endometrial cancer and on the (possible) diagnosis and treatment of endometrial 
polyps. This thesis studied these two aspects by investigating six research questions. 
The six research questions and the research conducted in this thesis are explained 
below. 

1.   What is already known in the literature about the diagnostic work-up in 
women with PMB?

Chapter 2 summarises the existing systematic reviews on this subject and provides 
an overview of different diagnostic tools. Four types of diagnostic tests are described: 
measurement of endometrial thickness by transvaginal ultrasound (TVS), endometrial 
sampling (an outpatient biopsy of the lining of the uterus), saline infusion sonography 
(SIS, an ultrasound in which water or gel installation is used to better visualize the 
inside of the uterus) and hysteroscopy (inspection of the inside of the uterus with 
a small camera). All four tests have shown to independently rule out endometrial 
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cancer. However, there is no consensus in systematic reviews or in international 
guidelines about the sequence in which these methods should be employed in 
women with PMB. 

2.   Which different prediction models on the chance of endometrial cancer 
in women with PMB are available in literature and which model shows the 
best performance?

In Chapter 3, we systematically reviewed the literature to map the prediction 
models available on this subject and to identify their performance in internal 
validation. It would be useful to identify women who display a high risk of having 
endometrial cancer based not only on the measurement of endometrial thickness 
but also on the patient’s characteristics. Many researchers have studied this subject 
and have developed prediction models consisting of different predictor variables. 
We identified nine prognostic studies, of which we assessed the quality, the different 
phases of development and their performance. The nine articles investigated 27 
different possible predictor variables. It was found that the most important patient 
characteristics are age, body mass index, diabetes, frequency of bleeding, use of 
anticoagulants and hormones. Endometrial thickness, endometrial morphology and 
endometrial border were identified as significant ultrasound variables. In the three 
articles studying the use of Doppler for predicting endometrial cancer, endometrial 
colour score and vascularity index were identified as the most important predictor 
variables. None of the detected models completed external validation or impact 
analysis. Models including power Doppler showed the best performance in internal 
validation, but Doppler is not easily accessible in general gynaecological practice. We 
can conclude that the first step in the approach of women with postmenopausal 
bleeding should be to distinguish between women with low risk versus high risk of 
having endometrial carcinoma based on patient’s characteristics. 

3.   Is a prediction model based on patient characteristics useful in daily practice 
to differentiate between women with a high and a low risk of endometrial 
cancer?

External validation of a prediction model is the first step towards implementing the 
model in clinical practice. In Chapter 4 we externally validated a mathematical model, 
which is based on patient characteristics with or without TVS. We retrospectively 
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evaluated two previously developed prediction models in two independent datasets 
of women with PMB: one Dutch dataset (559 women) and one Swedish dataset 
(433 women). We also evaluated three diagnostic strategies:

•	 	a ‘patient characteristics’ rule, based on characteristics of the women without 
TVS; 

•	 	a ‘sequential’ rule, i.e. TVS in case the probability for cancer exceeded 4% 
based on characteristic, and subsequent endometrial sampling when the 
endometrial thickness exceeded 4 mm; 

•	 	an ‘integrated’ rule with a probability estimate based on both characteristics 
of the women and ultrasound results and endometrial sampling when the 
probability of cancer exceeded 4%. 

In both the Dutch and the Swedish databases, the two models showed good 
performance in terms of discrimination and calibration. Based on these two models, 
each of the three strategies detected all women with endometrial (pre) cancer. 
Applying the ‘integrated’ or ‘sequential’ strategy would, compared to current practice 
(ultrasound only), lead to a 7% decrease in the number of women in need of further 
invasive testing. Thus, the use of a prediction model based on ‘patient characteristic 
and ultrasound’ factors in a sequential or integrated strategy, could only slightly 
reduce the number of invasive procedures without loss in detection of endometrial 
cancer.

4.  Is the diagnostic work-up for and the removal of benign endometrial polyps 
effective in women with PMB to prevent recurrent bleeding?

Chapter 5 presents the results of a multicentre, randomised controlled trial on 
the effectiveness of hysteroscopic diagnosis and treatment of endometrial polyps 
versus expectant management in women with PMB, a thickened endometrium and 
benign endometrial sampling. We randomised 98 women for diagnostic work-up 
by hysteroscopy (preceded by SIS) versus 102 women for expectant management. 
The primary outcome measure was the recurrence of PMB within a year after 
randomisation. Pathology results were registered as well. Results show that within 
one year a total of 15 women (15.3%) in the hysteroscopy group experienced 
recurrent bleeding, versus 18 (18.0%) in the expectant management group (relative 
risk 0.85 (95% CI 0.46-1.59)). In the hysteroscopy group, we found 50 (51%) polyps 
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at initial hysteroscopy. In these 50 polyps, the pathology results showed six (pre) 
cancers (6%). From this trial we can conclude that in women with PMB, a thickened 
endometrium and benign endometrial sampling, operative hysteroscopy does not 
reduce recurrent bleeding. Yet, hysteroscopy detected focal endometrial (pre) cancer 
in 6% of women who had benign endometrial sampling. This finding indicates that in 
these women, further diagnostic work-up is warranted to detect focal (pre) cancers 
missed by endometrial sampling. 

5.  Is the diagnostic work-up for and the removal of benign endometrial polyps 
cost-effective in women with PMB?

Results of the cost-effectiveness analysis performed alongside the above-described 
randomised trial are presented in Chapter 6. Outcomes for the cost-effectiveness 
analysis (CEA) were cost-differences for the two randomisation-groups and 
incremental cost-effectiveness ratios for the prevention of recurrent bleeding and 
detection of endometrial (pre) cancers. Statistically, the results show that costs in the 
intervention group were significantly higher compared to the expectant management 
group (cost difference 780 euro (95% 550; 1158)), however the effect difference in 
the number of women with recurrent bleeding was not significantly different between 
the two groups (-3% (95% CI -13; 8%)). The CEA for the detection of endometrial 
(pre) cancers showed both a statistically significant effect difference (7% (95% CI 3; 
14%)) and a statistically significant cost difference (780 euro (95% 550; 1158)). To 
detect one case of (pre) cancer, 10,917 euro should be invested in the hysteroscopy 
group as compared with the expectant management group. These costs can be 
lowered to 8,913 euro if a strategy that uses SIS to select women for hysteroscopy 
is employed. In women with PMB (a thickened endometrium and benign endometrial 
sampling) operative hysteroscopy does not reduce recurrent bleeding, however 
hysteroscopy detected focal endometrial (pre) cancer in 6% of these women. A 
strategy using hysteroscopy in all women with a thickened endometrium and benign 
endometrial sampling is about 2000 euro more expensive per patient than a strategy 
using SIS to select women for therapeutic hysteroscopy to detect endometrial (pre) 
cancers. 

6.  Is the diagnostic accuracy of outpatient endometrial sampling as high as we 
thought based on previous literature?
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Chapter 7 presents the results of the last researched subject of this thesis: a systematic 
review and meta-analysis on the diagnostic accuracy of endometrial sampling for 
the diagnoses of endometrial cancer, atypical hyperplasia and endometrial disease 
(endometrial pathology, including benign polyps). We identified 12 studies comparing 
the results of endometrial sampling with two different reference standards: five studies 
on blind dilatation and curettage and seven studies on hysteroscopy with histology. 
For each included study, we calculated the fraction of women in whom endometrial 
sampling failed. Furthermore, we extracted numbers of cases of endometrial cancer, 
atypical hyperplasia and endometrial disease that were identified or missed by 
endometrial sampling. We assessed the diagnostic accuracy of endometrial sampling 
and found that specificity of endometrial sampling is very high, irrespective of the 
type of disease or the reference test that was used. Sensitivity, on the other hand, 
is lower than previously thought based on existing meta-analyses, for all types 
of disease, but especially for atypical hyperplasia and endometrial disease, which 
includes endometrial polyps. From this meta-analysis we can conclude that in cases 
of women with postmenopausal bleeding, the sensitivity of endometrial sampling 
to detect endometrial cancer, and especially atypical hyperplasia and endometrial 
disease, including endometrial polyps, is lower than previously thought.
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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift onderzoeken we de diagnostische strategieën die worden gebruikt 
bij vrouwen die zich presenteren met postmenopauzaal bloedverlies: vaginaal 
bloedverlies dat later dan één jaar na de laatste menstruatie (de menopauze) 
optreedt. Dit hoofdstuk bevat de Nederlandse samenvatting van de bevindingen 
van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd.

In Hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt dieper ingegaan op de theoretische 
achtergrond en geven we een omschrijving van het probleem dat in dit proefschrift 
wordt onderzocht. Baarmoederkanker (of endometriumcarcinoom) is kanker 
die ontstaat in de binnenbekleding of het slijmvlies van de baarmoeder (het 
endometrium). Risicofactoren voor het krijgen van deze vorm van kanker zijn onder 
andere een hogere leeftijd en obesitas. Aangezien mensen steeds langer leven en 
de prevalentie van obesitas toeneemt, zal de incidentie van baarmoederkanker of 
van een voorstadium van baarmoederkanker (atypische hyperplasie) de komende 
decennia naar verwachting alleen maar toenemen. 

Bij 95% van de vrouwen gaat baarmoederkanker gepaard met postmenopauzaal 
bloedverlies. Dit bloedverlies manifesteert zich vaak al in een vroeg stadium van de 
ziekte, wanneer een curatieve behandeling nog mogelijk is. Het wordt daarom van 
groot belang geacht om alle vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies nader te 
onderzoeken. Slechts 10% van de vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies heeft 
na onderzoek een onderliggende diagnose van baarmoederkanker. Veel vaker blijkt 
sprake te zijn van een (goedaardige) endometriumpoliep. Hoewel er op dit moment 
nog weinig goed onderzoek beschikbaar is, denkt men dat poliepen de oorzaak 
zijn van de terugkerende bloedingen. Om die reden vormt de verwijdering van de 
endometriumpoliepen een onderwerp van discussie en onderzoek.

De diagnostische strategieën bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies richten 
zich zowel op het diagnosticeren en uitsluiten van baarmoederkanker als op de 
(eventuele) diagnose en behandeling van endometriumpoliepen. In dit proefschrift 
bestuderen we deze twee aspecten door in te gaan op zes onderzoeksvragen. De 
zes onderzoeksvragen en het in dit proefschrift uitgevoerde onderzoek worden 
hieronder nader toegelicht. 

36656 Hanegem, Lennie van.indd   155 26-10-15   21:17



Chapter 8

156

1.   Wat is in de literatuur al bekend over de diagnostische strategieën bij 
vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies?

In Hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de bestaande systematische reviews 
op dit gebied en een overzicht van de verschillende diagnostische middelen. Er 
worden vier soorten diagnostische onderzoeken beschreven: meting van de dikte 
van het endometrium met een transvaginale echografie, een endometriumbiopt 
(poliklinisch wegnemen van een stukje baarmoederslijmvlies), een watercontrastecho 
(SIS, een echografie waarbij water of gel wordt ingespoten om de binnenkant van 
de baarmoeder beter in beeld te brengen) en hysteroscopie (onderzoek van de 
binnenkant van de baarmoeder met een kleine camera). Alle vier de onderzoeken 
blijken los van elkaar baarmoederkanker redelijk betrouwbaar uit te kunnen sluiten. 
Er bestaat in systematische reviews en internationale richtlijnen echter geen 
consensus over de volgorde waarin deze methoden zouden moeten worden ingezet 
bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies. 

2.   Welke verschillende predictiemodellen over de kans op baarmoederkanker 
bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies zijn in de literatuur 
beschikbaar en welk model levert de beste resultaten op?

In Hoofdstuk 3 deden we systematisch literatuuronderzoek om de over dit 
onderwerp beschikbare predictiemodellen in kaart te brengen en te kijken hoe 
deze modellen presteren op het gebied van interne validatie. Het zou nuttig 
kunnen zijn om de vrouwen met een verhoogd risico op baarmoederkanker te 
kunnen selecteren op basis van zowel de meting van de endometriumdikte, als 
op basis van de patiëntkenmerken. Dit onderwerp is reeds door een groot aantal 
onderzoekers onderzocht en zij hebben predictiemodellen ontwikkeld die uit 
verschillende voorspellende variabelen bestaan. Wij onderzochten negen studies 
waarin deze modellen ontwikkeld zijn en beoordeelden de kwaliteit, de verschillende 
ontwikkelingsfasen en de resultaten van deze modellen. In de negen artikelen werden 
27 verschillende mogelijke voorspellende variabelen onderzocht. De belangrijkste 
patiëntkenmerken zijn: leeftijd, BMI, diabetes, bloedingsfrequentie en gebruik van 
antistollingsmiddelen en het gebruik van hormonen. De endometriumdikte, de 
endometriummorfologie (hoe ziet het eruit) en de endometrium-grens werden 
aangemerkt als significante echografische variabelen. In de drie artikelen die de 
toepassing van Doppleronderzoek onderzochten om baarmoederkanker te 
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herkennen, werden de Doppler kleurenscore en de vasculariteitsindex als de 
belangrijkste voorspellende variabelen aangemerkt. In geen van de gevonden 
modellen werd een externe validatie of impactanalyse uitgevoerd. De modellen 
met power Doppler lieten de beste prestaties op het gebied van interne validatie 
zien, maar Doppler is in de algemene gynaecologische praktijk (nog) niet altijd heel 
makkelijk beschikbaar. We kunnen concluderen dat de eerste stap in de diagnostische 
strategie bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies moet zijn dat er op basis 
van patiëntkenmerken een onderscheid moet worden gemaakt tussen vrouwen met 
een laag risico en vrouwen met een hoog risico op baarmoederkanker. 

3.   Zou een predictiemodel op basis van patiëntkenmerken in de dagelijkse 
praktijk nuttig kunnen zijn om het onderscheid te maken tussen vrouwen 
met een hoog en vrouwen met een laag risico op baarmoederkanker?

Externe validatie van een predictiemodel is de eerste stap naar de invoering van een 
dergelijk model in de klinische praktijk. In Hoofdstuk 4 hebben we een wiskundig 
model dat is gebaseerd op patiëntkenmerken, met of zonder echoscopie, extern 
gevalideerd. We hebben twee eerder ontwikkelde predictiemodellen retrospectief 
beoordeeld in twee onafhankelijke datasets met vrouwen met postmenopauzaal 
bloedverlies: één Nederlandse dataset (559 vrouwen) en één Zweedse dataset 
(433 vrouwen). Daarnaast hebben we drie diagnostische strategieën geëvalueerd:

•	 	een ‘patiëntkenmerken’-strategie op basis van de kenmerken van de 
vrouwen zonder meting van de endometriumdikte; 

•	 	een ‘sequentiële’ strategie, d.w.z. echoscopische meting van de 
endometriumdikte wanneer de kans op kanker hoger is dan 4% op basis 
van de kenmerken, en een daarop volgend endometriumbiopt als het 
endometrium dikker is dan 4 mm; 

•	 	en een ‘geïntegreerde’ strategie: met een kans inschatting die is gebaseerd 
op zowel de patiëntkenmerken als de resultaten van de echografie, en een 
endometriumbiopt wanneer de kans op kanker groter is dan 4%. 

In zowel de Nederlandse als de Zweedse datasets presteerden de twee modellen 
goed op het gebied van discriminatie en kalibratie. Op basis van deze twee modellen 
detecteerde elk van de drie strategieën alle vrouwen met (een voorstadium van) 
baarmoederkanker. Toepassing van de ‘geïntegreerde’ of ‘sequentiële’ strategie zou er, 
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in vergelijking met de huidige praktijk (alleen echografie), toe leiden dat het aantal 
vrouwen dat invasieve vervolgonderzoeken moet ondergaan met 7% daalt. Dus, 
als we gebruikmaken van een predictiemodel op basis van ‘patiëntkenmerken en 
echografie’ in een sequentiële of geïntegreerde strategie, kan het aantal invasieve 
ingrepen slechts minimaal worden teruggebracht, zonder detectieverlies van 
baarmoederkanker.

7.  Zijn de diagnostische strategieën voor benigne endometriumpoliepen en 
de verwijdering daarvan bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies 
effectief om terugkerend bloedverlies te voorkomen?

In Hoofdstuk 5 presenteren we de resultaten van een multicentrische, 
gerandomiseerde, gecontroleerde trial naar de effectiviteit van een diagnostische 
en therapeutische hysteroscopie van endometriumpoliepen versus een afwachtend 
beleid bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies, een verdikt endometrium 
en een goede uitslag van het endometriumbiopt. We randomiseerden 98 vrouwen 
voor een diagnostische hysteroscopie (voorafgegaan door SIS) versus 102 vrouwen 
voor een afwachtend beleid. De primaire uitkomstmaat was recidiverend bloedverlies 
binnen een jaar na randomisatie. Ook de resultaten van het pathologisch onderzoek 
werden geregistreerd. Uit de resultaten bleek dat binnen één jaar in totaal 15 vrouwen 
(15,3%) in de hysteroscopiegroep last hadden van recidiverend bloedverlies, versus 
18 vrouwen (18,0%) in de groep met het afwachtende beleid (relatief risico 0,85 
(95% BI 0,46-1,59)). In de hysteroscopiegroep vonden we 50 (51%) poliepen bij de 
aanvankelijke hysteroscopie. In deze 50 poliepen werden in het pathologisch onderzoek 
zes (pre) kankers (6%) gevonden. Op basis van deze trial kunnen we concluderen dat 
de kans op recidiverend bloedverlies bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies, 
een verdikt endometrium en een goede uitslag van het endometriumbiopt, door 
operatieve hysteroscopie niet afneemt. Toch werd er dankzij de hysteroscopie bij 6% 
van de vrouwen met een goede uitslag van het endometriumbiopt (een voorstadium 
van) baarmoederkanker ontdekt. Deze bevinding geeft aan dat bij deze vrouwen 
verdere diagnostische strategieën toegepast moeten worden om (pre-)kankers te 
detecteren die door het endometriumbiopt gemist worden.  

8.  Zijn de diagnostische strategieën voor benigne endometriumpoliepen en 
de verwijdering daarvan bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies 
kosteneffectief?
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De resultaten van de kosteneffectiviteitsanalyse die naast de hierboven beschreven 
gerandomiseerde trial werd uitgevoerd, staan beschreven in Hoofdstuk 6. De primaire 
uitkomstmaten van de kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) waren kostenverschillen 
voor de twee gerandomiseerde groepen en incrementele kosteneffectiviteitsratio’s 
voor de preventie van terugkerend bloedverlies en de detectie van (voorstadia van) 
baarmoederkanker. Statistisch gezien tonen de resultaten aan dat de kosten in de 
interventiegroep significant hoger waren dan die in de groep met het afwachtende 
beleid (kostenverschil van 780 euro (95% 550; 1158)). Het effectverschil in het aantal 
vrouwen met terugkerend bloedverlies was tussen de twee groepen echter niet 
significant anders (-3% (95% BI - 13; 8%)). De KEA voor de detectie van (voorstadia 
van) baarmoederkanker toonde zowel een statistisch significant effectverschil (7% 
(95% BI 3; 14%)) als een statistisch significant kostenverschil (780 euro (95% 550; 
1158)) aan. Om één geval van (pre-)kanker op te sporen, moest er 10.917 euro 
worden geïnvesteerd in de hysteroscopiegroep in vergelijking met de groep met 
het afwachtende beleid. Deze kosten kunnen worden verlaagd tot 8.913 euro als 
er een strategie wordt gebruikt met SIS om de vrouwen te selecteren bij wie 
een hysteroscopie wordt gedaan. Bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies 
(een verdikt endometrium en een goede uitslag van het endometriumbiopt) leidt 
operatieve hysteroscopie niet tot een afname van recidief bloedverlies, maar de 
hysteroscopie leidde bij 6% van deze vrouwen wel tot de detectie van (voorstadia 
van) baarmoederkanker. Een strategie waarbij hysteroscopie wordt gebruikt 
bij alle vrouwen met een verdikt endometrium en een goede uitslag van het 
endometriumbiopt kost ongeveer 2.000 euro per patiënt meer dan een strategie 
waarbij SIS wordt toegepast om de vrouwen te selecteren die voor therapeutische 
hysteroscopie in aanmerking komen om (voorstadia van) baarmoederkanker te 
detecteren. 

9.  Is de diagnostische nauwkeurigheid van een poliklinisch endometriumbiopt 
zo groot als we dachten op basis van de eerdere literatuur?

In Hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van het laatst onderzochte 
onderwerp van dit proefschrift: een systematische review en meta-analyse van 
de diagnostische nauwkeurigheid van endometriumbiopten voor de diagnose 
van baarmoederkanker, atypische hyperplasie en endometriumafwijkingen 
(endometriumpathologie, waaronder goedaardige poliepen). We hebben 12 
studies bekeken die de resultaten van endometriumbiopten vergeleken met twee 
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verschillende referentiestandaarden: vijf studies inzake blinde curettage en zeven 
studies inzake hysteroscopie en histologisch onderzoek. Voor elke geïncludeerde 
studie berekenden we het percentage vrouwen bij wie het endometriumbiopt 
faalde. Bovendien extraheerden we de gevallen van baarmoederkanker, atypische 
hyperplasie en endometriumafwijkingen die door het endometriumbiopt waren 
ontdekt of over het hoofd waren gezien. We beoordeelden de diagnostische 
nauwkeurigheid van het endometriumbiopt en ontdekten dat de specificiteit van 
het endometriumbiopt zeer hoog was, ongeacht de aard van de afwijking of de 
referentietest die werd gebruikt. De sensitiviteit was echter lager dan aanvankelijk 
werd aangenomen op basis van bestaande meta-analyses. Dit geldt voor alle soorten 
afwijkingen, maar met name voor atypische hyperplasie en endometriumafwijkingen, 
waaronder endometriumpoliepen. Op basis van deze meta-analyse kunnen we 
concluderen dat bij vrouwen met postmenopauzaal bloedverlies, de sensitiviteit van 
een endometriumbiopt om baarmoederkanker, en met name atypische hyperplasie 
en endometriumafwijkingen, zoals endometriumpoliepen, te detecteren, lager is dan 
eerder werd aangenomen.
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