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Nederlandse samenvatting 
 
In de jaren tachtig werd misoprostol geïntroduceerd voor het inleiden van de bevalling bij vrouwen 
met een onrijpe cervix. Dit gebeurde echter zonder afdoende bewijs van superioriteit over oudere 
methoden, zoals de Foley katheter. Het doel van dit proefschrift was het gebruik van de Foley 
katheter te vergelijken met misoprostol voor het inleiden van de bevalling bij vrouwen met een 
voldragen zwangerschap en een onrijpe cervix.  
 
In hoofdstuk twee worden de resultaten beschreven van een gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek (PROBAAT-M) en een meta-analyse van onderzoeken die een Foley katheter vergeleken 
met het gebruik van vaginale misoprostol. In dezelfde periode als de PROBAAT studie 
randomiseerden wij vrouwen tussen Foley katheter (n=56) en vaginale misoprostol tabletten van 25 
microgram à 4 uur (n=64). Onze bevindingen waren dat de aantallen keizersneden niet significant 
verschillend waren (14 vrouwen (25%) in de Foley katheter groep versus 11 vrouwen (17%) in de 
vaginale misoprostol groep; relatief risico (RR) 1.46, 95% betrouwbaarheids interval (CI) 0.72-2.94). 
Echter vonden we wel dat er meer keizersneden werden uitgevoerd wegens niet vorderende 
ontsluiting na inleiding met een Foley katheter (8 vrouwen (14%) versus 2 vrouwen (3%); RR 4,57, 
95% CI 1.01- 20.64). Er was geen verschil in vaginale kunstverlossingen. Bij het gebruik van een Foley 
katheter was de tijd tussen het begin van de inleiding tot de geboorte aanzienlijk langer en was er 
vaker oxytocine nodig ter weeën stimulatie (82% versus 50%, RR 1.64, 95% Cl 1.25-2.16) p-waarde 
<0.001). Secundaire uitkomsten van moeder en pasgeborenen, inclusief fluxus postpartum en een 
arteriële navelstreng pH <7.10, lieten geen significante verschillen zien tussen de groepen, zoals 
verwacht door de kleine groepen vrouwen in deze studie. Uit een meta-analyse bleek dat de Foley 
katheter in vergelijking met 4-uurlijkse vaginale toediening van 25 microgram misoprostol 
resulteerde in een vergelijkbaar aantal keizersneden (230 vrouwen (30%) versus 187 vrouwen (25%), 
RR 1.24, 95% CI 0.94-1.63), minder kunstverlossingen (38 vrouwen (13%) versus 57 vrouwen (18%), 
RR 0.64, 95% CI 0.35-1.17) en minder gevallen van hyperstimulatie (21 vrouwen (3.8%) versus 52 
vrouwen (9.5%), RR 0.39, 95% CI 0.24-0.61). Op basis hiervan concluderen wij dat, ondanks het 
langere interval tot aan geboorte, de Foley katheter een aantal voordelen heeft ten opzichte van 
vaginale misoprostol.  
 
Hoofdstuk drie beschrijft het onderzoeksprotocol van de PROBAAT-II studie, een gerandomiseerde 
klinische studie welke 50 microgram orale misoprostol vergelijkt met een Foley katheter voor het 
inleiden van de bevalling. Alle vrouwen met een voldragen eenlingzwangerschap in hoofdligging, 
intacte vliezen, een onrijpe cervix en een indicatie voor het inleiden van de bevalling konden worden 
geïncludeerd in deze studie. Vrouwen welke werden geexcludeerd voor deelname waren vrouwen 
met een keizersnede in de voorgeschiedenis, leeftijd <18, zwanger van een foetus met lethale 
congenitale malformaties en overgevoeligheid voor een van de gebruikte producten. Na het geven 
van toestemming werden de vrouwen gerandomiseerd door middel van een web-based applicatie. 
Stratificatie werd verricht voor pariteit (nulli- versus multipara) en voor het deelnemende centrum. 
De studie werd uitgevoerd door verloskundigen, gynaecologen en onderzoekers verbonden aan het 
Dutch Consortium for Healthcare Evaluation and Research in Obstetrics and Gynecology. Er werd 
gerandomiseerd tussen het inleiden van de bevalling met een Foley katheter of met 50 microgram 
orale misoprostol capsules.  
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Plaatsing van de Foley katheter gebeurde middels een speculum of manueel over de toucherende 
vingers. De vrouwen werden minimaal elke 12 uur getoucheerd om de rijpheid van de cervix te 
bepalen (Bishop score), of wanneer de Foley katheter spontaan was uitgevallen. In het geval van een 
Bishop score <6, werd de locatie van de Foley katheter opnieuw bepaald en na 24 of 48 uur werd er 
een nieuwe geplaatst. Dit laatste was afhankelijk van de voorkeur van het deelnemende ziekenhuis. 
De 50 microgram orale misoprostol tabletten werden om de 4 uur toegediend, met een maximum 
van drie keer per dag. Voor beide groepen gold dat wanneer er sprake was van een Bishop score ≥6, 
de vliezen werden gebroken en indien nodig werd er met oxytocine gestart als weeën stimulerend 
middel. 
De primaire uitkomst was een samengestelde uitkomst van neonatale asfyxie (gedefinieerd als een 
neonatale arteriële navelstreng pH ≤7.05 en/of 5 minuten Apgar score <7) en/of fluxus postpartum 
(gedefinieerd als geschat bloedverlies ≥1000ml binnen 24h postpartum). We hebben voor deze 
gecombineerde uitkomstmaat gekozen, omdat we verwachtten dat beide een resultaat zijn van 
hyperstimulatie. De studie werd ontworpen als een non-inferioriteit studie, en we hadden berekend 
dat met een power van 80% en een eenzijdig 0,05 risico van type 1 fout, we 1,860 vrouwen (930 per 
groep) nodig hadden. Dit om non-inferioriteit aan te tonen, dat wil zeggen dat het absolute verschil 
in de samengestelde uitkomst minder was dan 5% toename in de misoprostol groep ten opzichte van 
de Foley katheter groep. 
 
In hoofdstuk vier worden de resultaten van de PROBAAT-II studie weergegeven. De PROBAAT-II 
studie is een open-label, gerandomiseerde, non-inferioriteit studie welke werd uitgevoerd in 29 
Nederlandse ziekenhuizen. Vrouwen welke zwanger waren van een voldragen eenling in 
hoofdligging, een onrijpe cervix, staande vliezen, zonder keizersnede in de voorgeschiedenis en 
welke een indicatie hadden voor het inleiden van de bevalling konden worden gerandomiseerd. 
Randomisatie werd verricht tussen het inleiden van de bevalling met 50 microgram orale misoprostol 
capsules à 4 uur, of met een 30 ml transcervicale Foley katheter.  Tussen juli 2012 en oktober 2013 
werden 932 vrouwen gerandomiseerd voor inleiding met orale misoprostol en 927 vrouwen voor 
inleiding met een Foley katheter. De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van asfyxie (pH 
≤7.05 of 5-min Apgar-score <7) en/of een fluxus postpartum (≥1000 ml). Deze samengestelde 
uitkomstmaat kwam voor bij 113 (12.2%) van de 924 vrouwen in de orale misoprostol groep en bij 
106 (11.5%) van de 921 vrouwen in de Foley katheter groep (RR 1.06, 90% CI 0.86-1.31). Het aantal 
vrouwen dat beviel middels een keizersnede was vergelijkbaar (155 (16.8%) vrouwen uit de orale 
misoprostol groep versus 185 (20,1%) vrouwen uit de Foley katheter groep; RR 0.84, 95% CI 0.69-
1.02, p-waarde 0.067). Er werden minder keizersneden uitgevoerd voor een niet vorderende 
ontsluiting in de orale misoprostol groep ten opzichte van de Foley katheter groep (57 vrouwen 
(6.2%) versus 98 vrouwen (10.6%); RR 0.58, 95% CI 0.42- 0.79, p-waarde <0.001). Er waren meer 
kunstverlossingen in de orale misoprostol groep vergeleken met de Foley katheter groep (125 
vrouwen (13.5%) versus 88 vrouwen (9.6%), RR 1.41, 95% CI 1.09-1.83, p-waarde 0.0076). 
Concluderend kunnen we stellen dat bij vrouwen met een voldragen zwangerschap en een onrijpe 
cervix het inleiden van de bevalling met orale misoprostol even veilig is als het inleiden met een 
Foley katheter.  
 
Hoofdstuk vijf geeft de data weer van een economische analyse van de Foley katheter in vergelijking 
met orale misoprostol voor het inleiden van de bevalling. Deze kosten analyse werd uitgevoerd naast 
de PROBAAT-II studie en behandelde naast de belangrijkste kosten in beide groepen ook 
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verschillende scenario’s waarbij vrouwen worden opgenomen op de verloskunde afdeling of 
ambulant worden gecontroleerd tijdens de rijpingsfase van de inleiding. De directe kosten werden 
berekend voor het gebruik van alle producten binnen de gezondheidszorg vanaf het moment van 
randomiseren tot het ontslag uit het ziekenhuis. De robuustheid van onze bevindingen werd 
geëvalueerd met verschillende sensitiviteitsanalyses. De gemiddelde kosten per vrouw in de orale 
misoprostol groep en in de Foley katheter groep waren respectievelijk € 4470 versus € 4158 
(gemiddeld verschil € 312 (95% (CI) - € 508 tot € 1063)). Dit verschil werd vooral bepaald door 
langere bezetting van de verloskamers in de orale misoprostol groep. De sensitiviteitsanalyses 
veranderden deze conclusies niet. In een scenario waarbij voor laag risico vrouwen de Foley katheter 
in een ambulante setting wordt gebruikt, zouden de kosten € 4470 voor orale misoprostol versus € 
3489 voor de Foley katheter zijn (gemiddeld verschil € 981 (95% CI € 225 tot € 1817)). In conclusie 
kunnen we stellen dat de Foley katheter en orale misoprostol vergelijkbare kosten genereren en het 
gebruik van een Foley katheter in ambulante setting voor laag risico vrouwen zou een mogelijke 
besparing van € 981 per vrouw kunnen opleveren. 
 
In hoofdstuk zes worden de ervaringen en de voorkeuren van de deelnemende vrouwen vergeleken 
voor het inleiden van de bevalling met een Foley katheter of met orale misoprostol. Deze studie werd 
uitgevoerd naast de PROBAAT-II studie. In 18 van de 29 deelnemende ziekenhuizen aan de PROBAAT-
II studie werden vrouwen gevraagd om een vragenlijst binnen de 24 uur na de bevalling te voltooien. 
We hebben delen van een gevalideerde vragenlijst gebruikt over de verwachtingen voor de bevalling 
en ervaring met/tijdens de bevalling. Daarnaast hebben we aan de vrouwen gevraagd of ze voor een 
eventuele volgende inleiding van de zwangerschap dezelfde of liever een andere methode zouden 
willen gebruiken. De vragenlijst werd ingevuld door 502 (72%) van de 695 in aanmerking komende 
vrouwen; hiervan werden 273 (54%) vrouwen gerandomiseerd voor orale misoprostol en 229 (46%) 
vrouwen voor een Foley katheter. De ervaringen over de duur van de bevalling, pijn tijdens de 
bevalling, algemene tevredenheid over de bevalling en gevoelens van controle en angst in relatie met 
hun verwachtingen, waren vergelijkbaar tussen beide groepen. 16 (6%) van de vrouwen in de orale 
misoprostol groep, zouden liever de andere methode willen als een inleiding nodig zou zijn in een 
volgende zwangerschap, versus 27 vrouwen (12%) in de Foley katheter groep (RR 0.70, 95% CI 0.55-
0.90, P-waarde 0.02). Multivariaat analyses toonden aan dat de keuze van de vrouwen welke 
voorkeur hadden voor de ander methode, niet werd beïnvloed door de modus partus, de tijd van 
randomisatie tot de bevalling, het gebruik van pijnstillers en postpartum opnames van moeder en/of 
kind. Hieruit kunnen we concluderen dat de ervaringen met de verschillende methoden om in te 
leiden niet van elkaar verschillen. Echter, vrouwen uit de Foley katheter groep kozen vaker voor een 
andere methode van inleiden indien dit in de toekomst nodig zou zijn.  
 
Hoofdstuk zeven is een systematisch review en meta-analyse van alle studies welke Foley katheter 
vergelijken met misoprostol voor het inleiden van de bevalling. Alle verschillende ballon vullingen 
van de Foley katheter en alle verschillende doseringen en toedieningswijzen van misoprostol werden 
meegenomen in de vergelijkingen. We beoordeelden de verschillende methoden op hun veiligheids- 
en effectiviteitsprofiel. De belangrijkste uitkomstmaten voor veiligheid waren hyperstimulatie (> 5 
contracties / tien min over een minimale periode van twee keer tien minuten met foetaal hartritme 
veranderingen (gedefinieerd als een niet geruststellend cardiotocogram door de behandelend arts)), 
meconium houdend vruchtwater, keizersnede voor foetale nood, kunstverlossing voor foetale nood,  
fluxus postpartum, arteriële navelstreng pH<7.05, Apgar score <7, opname op de neonatale intensive 
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care en neonatale sterfte. De belangrijkste uitkomstmaten voor effectiviteit waren het totaal aantal 
keizersneden, keizersneden vanwege een niet vorderende ontsluiting en het totaal aantal 
kunstverlossingen. We zochten artikelen in PubMed, Cochrane en Web of Science van 1 januari 1980 
tot 12 februari 2016. In totaal werden er 22 gerandomiseerde en gecontroleerde studies opgenomen 
in dit review welke inleiden van de bevalling met een Foley katheter met en zonder misoprostol 
vergeleken met alleen misoprostol (totaal 5,015 vrouwen). De meeste studies hadden te weinig 
deelnemers om verschillen in de veiligheidsuitkomsten te detecteren. Dit was mede gezien het feit 
dat de meerderheid van de studies tijd van start inleiding tot bevalling of keizersnede als primaire 
uitkomst hadden gekozen. Een meta-analyse van deze studies liet ook onvoldoende grote groepen 
zien om uitspraken te doen over het veiligheidsprofiel van de Foley katheter in vergelijking met 
verschillende toedieningswijzen en doseringen van misoprostol. Uit de vergelijking van de totale 
groep Foley katheter versus misoprostol (alle doseringen en toedieningsmogelijkheden tezamen) (17 
studies, 4234 vrouwen), blijkt dat het inleiden van de bevalling met een Foley katheter leidt tot 
minder hyperstimulatie in vergelijking met misoprostol (37 vrouwen (2%) versus 71 vrouwen (4%) , 
RR 0.54, 95% CI 0.37-0.79). Daarnaast waren er ook minder keizersneden voor foetale nood met een 
Foley katheter vergeleken met misoprostol (81 vrouwen (5%) versus 112 vrouwen (7%), RR 0.72 95% 
CI 0.55-0.95). Er waren geen significante verschillen in neonatale uitkomsten. Het totale aantal 
vrouwen welke beviel middels een keizersnede was 539 (26%) versus 469 (22%) (RR 1.16, 95% CI 
1.00-1.34). Er waren minder kunstverlossingen na inleiden met een Foley katheter in vergelijking met 
misoprostol (139 vrouwen (10%) versus 190 vrouwen (14%), RR 0.74, 95% CI 0.60-0.91). Foley 
katheter in combinatie met misoprostol vergeleken met misoprostol alleen (alle doseringen en 
toedieningsmogelijkheden tezamen) (7 studies, 1,073 vrouwen) resulteerde in minder 
hyperstimulatie vergeleken met misoprostol alleen (52 vrouwen (17%) versus 82 vrouwen (23%), RR 
0.71, 95% CI 0.52-0.97). Keizersneden voor foetale nood waren vergelijkbaar (29 vrouwen (7%) 
versus 41 vrouwen (9%), RR 0.79, 95% CI 0.51-1.22). Neonatale uitkomsten werden weinig 
gerapporteerd. Het totale aantal keizersneden was 176 (34%) versus 187 (34%) (RR 1.01, 95% CI 
0.86-1.19). Samengevat, bij vrouwen met een voldragen zwangerschap en een onrijpe cervix, lijkt de 
Foley katheter een beter veiligheidsprofiel te hebben dan misoprostol (alle doseringen en 
toedieningsmogelijkheden tezamen). Grotere studies zijn nodig om het veiligheidsprofiel van een 
Foley katheter in vergelijking met afzonderlijke dosering en toedieningswegen van misoprostol te 
onderzoeken. 
 
Conclusie 
Zowel de Foley katheter als orale misoprostol moeten worden beschouwd als eerste keus voor het 
inleiden van de bevalling bij vrouwen met een onrijpe cervix. Orale misoprostol kan gebruikt worden 
als 50 microgram tablet iedere 4 uur of als 25 microgram tablet 2 iedere uur. Beide methoden 
hebben een vergelijkbaar veiligheids- en effectiviteitsprofiel en genereren vergelijkbare kosten. 
Wij stellen voor om de Foley katheter te gebruiken als middel van eerste keus bij vrouwen waarbij de 
zwangerschap moet worden ingeleid. Orale en/of vaginale misoprostol kan worden gebruikt voor 
vrouwen met een hoog risico, dat wil zeggen waarbij het risico van verslechtering van de 
onderliggende ziekte indien de zwangerschap wordt gecontinueerd ernstiger is dan de bijwerkingen 
van het inductie middel zelf. 
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Members of the PROBAAT-II study group and participating hospitals 
 
Project Leader 
Ben Willem Mol - The Robinson Research Institute, School of Paediatrics and 
Reproductive Health, University of Adelaide, and the South Australian Health 
and Medical Research Institute, Adelaide, Australia Adelaide, SA, Australia 
 
Principal investigator 
Mieke ten Eikelder – department of obstetrics and gynaecology, Leiden 
University Medical Centre 
 
Other members project group 
Kitty Bloemenkamp – Wilhelmina Children's Hospital Birth Centre, University 
Medical Centre Utrecht  
Marta Jozwiak – department of obstetrics and gynaecology, Leiden University 
Medical Centre 
Joris van der Post – department of obstetrics and gynaecology, Academic 
Medical Centre 
Jan Willem de Leeuw – department of obstetrics and gynaecology, Ikazia 
Hospital 
Katrien Oude Rengerink - Julius Center for Health Sciences and Primary Care, 
University Medical Centre Utrecht 
 
Participating hospitals 
Cluster Amsterdam 
Academisch Medisch Centrum- Prof. dr. B.W. Mol, dr. I. de Graaf 
Onze lieve vrouwen gasthuis - dr. E.S.A. van den Akker, M.G. van Pampus 
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar- dr. A. Adriaanse 
Sint Lucas Andreas - dr. M. Heres 
Spaarne Gasthuis – M.A. Muller 
Vu MC - dr. C. Bax 
Flevoziekenhuis Almere - G Kleiverda  
Tergooi Ziekenhuis - dr. H. Visser 
Kennemer Gasthuis - dr. P. Pernet 
 
Cluster Utrecht 
Meander medisch centrum - dr. I. Evers 
UMCU - dr. M.A. Oudijk 
st. Antonius - dr. E. van Beek 
Zuwe Hofpoort - dr. G. Martens 
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Cluster Leiden 
Leids Universitair Medisch centrum - dr. K.W.M. Bloemenkamp 
HAGA ziekenhuis - dr. A.H. Feitsma 
Diaconessenhuis - dr. G.A. van Unnik 
 
Cluster Brabant 
Maxima medisch centrum - dr. M.M. Porath 
Jeroen Bosch Ziekenhuis - dr. R. Rijnders 
Catharina Ziekenhuis - dr. H. van Vliet 
 
Cluster Limburg 
Atrium Medisch Centrum, Heerlen -Dr. F.J.M.E. Roumen 
 
 
Cluster Groningen 
Martini Ziekenhuis - dr. A.J. van Loon 
UMCG - dr. M. Holswilder – Olde Scholtenhuis 
  
Cluster Rotterdam 
Ikazia Ziekenhuis - dr. J.W. de Leeuw 
Albert Zweitzer Ziekenhuis – S. de Weerd - Rombout  
Maasstad Ziekenhuis- H. Versendaal 
 
Cluster Nijmegen 
Gelderse Valei - dr. M. Weinans 
UMCN - dr. M.D. Woiski 
Ziekenhuis Rijnstate - dr. K. de Boer 
  
Cluster Oost 
Medisch Spectrum Twente - dr. J. Brons 
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Name	  PhD	  student:	  	   	  Mieke	  ten	  Eikelder	  

PhD	  period:	  	   	   	  2012-‐2016	  

Name	  PhD	  supervisor:	  	   Ben	  Willem	  Mol	  

1.  PhD  training  Portfolio  

   Year   Workload  

(Hours/ECTS)  

General  courses  	  
Pubmed	  Course	  	  

	  
2013	  	  

	  
0.1	  	  

Specific  courses  	  
Practical	  biostatistics	  	  

	  
2013	  	  

	  
1.1	  	  

Seminars  	  
Monthly	  department	  journal	  club	  	  
Monthly	  department	  lunch	  meetings	  	  

	  
2012-‐2016	  	  
2012-‐2016	  	  

	  
3.0	  	  
3.0	  	  

Presentations	  	  
International  oral  presentations    

-‐ Induction	  of	  labor	  at	  term	  with	  oral	  misoprostol	  or	  
Foley	  catheter,	  the	  PROBAAT-‐II	  trial	  (NTR3466).	  
Oral	  concurrent	  session	  2,	  35th	  SMFM	  Annual	  
Meeting	  ,	  San	  Diego,	  	  

	  
National  oral  presentations    

-‐ Inleiden	  van	  de	  bevalling	  met	  orale	  misoprostol	  of	  
een	  Foley	  catheter,	  de	  PROBAAT-‐II	  studie.	  47th	  
gynaecongres	  28-‐29	  May	  2015,	  Amersfoort.	  	  

-‐ Inleiden	  van	  de	  bevalling,	  symposium	  werkgroep	  
klinische	  verloskundige	  NVOG,	  Nov	  7th	  2014,	  
Utrecht.	  	  

-‐ Bespreken	  alle	  verloskunde	  studies	  in	  het	  
consortium,	  44th	  gynaecongres,	  Nov	  15th	  2012,	  
Amersfoort.	  	  

-‐ Probaat-‐II	  studie,	  induction	  of	  labor	  with	  foley	  
catheter	  or	  misoprostol	  at	  term,	  studies	  protocol,	  
consortiumdag,	  UMCU	  Jun	  15th	  2011,	  Utrecht.	  	  

	  
	  
2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
2015	  	  
	  
	  
2014	  	  
	  
	  
2012	  	  
	  
	  
2011	  	  

	  
	  
1.0	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
0.5	  	  
	  
	  
0.5	  	  

	  

0.5	  	  

	  

0.5	  	  

(Inter)national  conferences  	  
-‐ Society	  for	  maternal	  and	  fetal	  medicine,	  

San	  Diego	  	  
-‐ Society	  for	  maternal	  and	  fetal	  medicine,	  

Dallas	  	  
-‐ Jaarlijks	  Nederlands	  gynaecongres	  	  

	  	  	  

 
2015	  	  
	  
2012	  	  
	  
2012-‐2016	  	  	  

	  
0.25	  	  
	  
0.25	  	  
	  
2.0	  

Other  	  
-‐ Member	  of	  Decentralized	  Incident	  reporting	  

Commission	  gynaecology,	  Leiden	  University	  
Medical	  Centre,	  Leiden,	  the	  Netherlands	  	  

-‐ Resident	  in	  obstetrics	  and	  gynaecology,	  LUMC,	  
Leiden	  	  

	  

2013-‐2015	  

	  

2012-‐2018	  
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2.  Teaching  

   Year   Workload  

(Hours/ECTS)  

Tutoring,  Mentoring  	  
-‐	  Marieke	  van	  de	  Meent,	  patient	  preference	  project,	  
department	  of	  obstetrics	  and	  gynaecology,	  LUMC,	  Leiden	  	  
	  

2015	  	   1.0	  	  

Supervising  	  
-‐	  Claartje	  Huisman,	  PROBAAT-‐S	  project,	  department	  of	  
obstetrics	  and	  gynaecology,	  LUMC,	  Leiden	  	  
	  

2015-‐2016	  	   3.0	  	  

 
 

3.  Parameters  of  Esteem  

   Year  

Grants  	  
FondsNuts	  Ohra	  80.000	  euro	  for	  the	  PROBAAT-‐II	  studies	  	  

	  2011	  

Awards  and  Prizes  	  
Excellent	  research	  award	  at	  35th	  SMFM	  congress,	  San	  Diego.	  Oral	  
presentation:	  Induction	  of	  labor	  at	  term	  with	  oral	  misoprostol	  or	  Foley	  	  
catheter,	  the	  PROBAAT-‐II	  trial	  	  

	  2015	  

 

4.  Publications  

   Year  

Peer  reviewed    
	  
1. Induction of labour with oral misoprostol or a Foley catheter at term (The 

PROBAAT-II study); a multicentre randomised controlled trial. Ten Eikelder 
ML, Oude Rengerink K, Jozwiak M, de Leeuw JW, de Graaf I, van Pampus 
MG, Holswilder M, Oudijk M, van Baaren GJ, Pernet PJ, Bax C, van Unnik 
GA, Martens G, Porath M, van Vliet H, Rijnders R, Feitsma AH, Roumen F, 
van Loon A, Versendaal H, Weinans M, Woiski M, van Beek E, Hermsen B, 
Mol BW, Bloemenkamp. Lancet 2016 Apr 16;387(10028):1619-28.  
 

2. Foley catheter versus vaginal misoprostol: randomized controlled trial 
(PROBAAT-M study) and systematic review and meta-analysis of literature. 
Jozwiak M, ten Eikelder M, Oude Rengerink K, de Groot C, Feitsma H, 
Spaanderman M, van Pampus M, de Leeuw JW, Mol BW, Bloemenkamp K; 
PROBAAT Study Group. Am J Perinatol. 2014 Feb;31(2):145-56.  
 

3. Foley catheter or prostaglandin E2 inserts for induction of labour at term: 
an open-label randomized controlled trial (PROBAAT-P trial) and 
systematic review of literature. Jozwiak M, Oude Rengerink K, Ten Eikelder 
ML, van Pampus MG, Dijksterhuis MG, de Graaf IM, van der Post JA, van 

	  

2016	  	  

	  

	  

	  

	  

2014	  	  

	  

	  

2013	  	  
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der Salm P, Scheepers HC, Schuitemaker N, de Leeuw JW, Mol BW, 
Bloemenkamp KW. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 
Sep;170(1):137-45.  

 
4. Induction of labour with a Foley catheter or oral misoprostol at term: the 

PROBAAT-II study, a multicentre randomised controlled trial. Ten Eikelder 
ML, Neervoort F, Oude Rengerink K, van Baaren GJ, Jozwiak M, de Leeuw 
JW, de Graaf I, van Pampus MG, Franssen M, Oudijk M, van der Salm P, 
Woiski M, Pernet PJ, Feitsma AH, van Vliet H, Porath M, Roumen F, van 
Beek E, Versendaal H, Heres M, Mol BW, Bloemenkamp KW. BMC 
Pregnancy Childbirth. 2013 Mar 19;13:67. doi: 10.1186/1471-2393-13-67. 
Erratum in: BMC Pregnancy Childbirth. 2013;13:183. van Baaren, Gert J 
[added].  

 
5. Induction of labor using a Foley catheter or misoprostol: a systematic 

review and meta-analysis. M.L.G. ten Eikelder, K. Mast, A. van der Velden, 
K.W.M. Bloemenkamp, B.W. Mol. Accepted for publication in obstetric and 
gynecological survey.  

 
6. Women’s Experiences with and Preference for Induction of Labor with Oral 

Misoprostol or Foley Catheter at Term. Mieke L.G. ten Eikelder, Marieke 
M. van de Meent, Kelly Mast, Katrien Oude Rengerink, Marta Jozwiak, 
Irene M. de Graaf, Marloes Holswilder, Frans J. M. E. Roumen, Martina M. 
Porath, Aren J. van Loon, Eline S. A. van den Akker, Robbert J. P. Rijnders, 
A. Hanneke Feitsma, Albert H. Adriaanse, Moira A. Muller, Jan W. de 
Leeuw, Harry Visser, Mallory D. Woiski, Sabina Rombout-de Weerd, Gijs 
A. van Unnik, Paula J. M. Pernet, Hans Versendaal, Ben W. Mol, Kitty W. 
M. Bloemenkamp. Perinatol. 2016 Jun 24 [Epub ahead of print] 
 

	  

	  

	  

2013	  	  

	  

	  

	  

	  

2016	  	  

	  

	  

2016	  	  

	  

Other  

1. Cost analysis PROBAAT-II; induction of labour with oral misoprostol or 
Foley catheter at term. Mieke L.G. ten Eikelder, Gert-Jan van Baaren, 
Katrien Oude Rengerink, Marta Jozwiak, Jan Willem de Leeuw, Gunilla 
Kleiverda, Inge Evers, Karin de Boer, Jozien Brons, Kitty W.M. 
Bloemenkamp, Prof. Ben Willem Mol. Submitted. 

 
2. Cell shape discriminates between normal and celiac dentritic cells.  

M.L.G. ten Eikelder, V. Discepolo, S. Santagata, D. Zanzi, P. Capone, M. 
Nikulina, S. Auricchio, R. Troncone, M.V. Barone. Digestive and Liver 
Disease 2008 40(10):43–44 

Poster  presentations  

1. Which findings at the start of the second phase of labor are associated with 
operative delivery? Mariëtte Rückert, Myrthe Peelen, Michelle Van Vliet,  
Mieke Ten Eikelder, Nikki Van Desel, Katrien Oude Rengerink, Ben Willem 
Mol, Irene De Graaf,  Nora Danhof, Melanie Wiegerinck, Anton Van Kaam 
SMFM 33nd Annual Meeting February 6, 2013 - February 11, 2013, 
abstract.  

 
2. Association between induction of labor with prostaglandins and the 

composite risk of asphyxia and postpartum haemorrhage.ten Eikelder 
M.L.G., von Schmidt J., van Hukkelhoven C., Jozwiak M., Bloemenkamp 
K., Mol B.W., SMFM 32nd Annual Meeting February 6, 2012 - February 
11, 2012, abstract. 

 

	  

	  2016	  

	  

	  

	  

2008	  

	  

	  

2013	  

	  

	  

	  

2012	  
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Curriculum  Vitae  

  
Mieke	  ten	  Eikelder	  werd	  geboren	  op	  18	  september	  1984	  te	  Zevenaar.	  In	  2003	  
voltooide	  zij	  het	  atheneum	  op	  het	  Alfrink	  college	  in	  Zoetermeer,	  waarna	  zij	  met	  
de	  opleiding	  Geneeskunde	  startte	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	   In	  2007	  
vertrok	   zij	   voor	   1	   jaar	   naar	   Napels,	   om	   daar	   aan	   de	   Universiteit	   Frederico	   II	  
onderzoek	  te	  doen	  naar	  dendritische	  cellen	  van	  patiënten	  met	  coeliakie	  onder	  
begeleiding	  van	  prof.	  Dr.	  Troncone	  en	  dr.	  M.V.	  Barone.	  Daarnaast	  heeft	  ze	  ook	  
veel	  plezier	  gehad	  in	  het	  leren	  van	  de	  Italiaanse	  taal.	  	  	  
In	   februari	   2011	   begon	   zij	   als	   arts	   assistent	   niet	   in	   opleiding	   binnen	   de	  
gynaecologie	   in	  het	  HAGA	  ziekenhuis	   in	  den	  Haag	   (hoofd	  dr.	  B.	  Hellebrekers).	  
Daarnaast	   startte	   ze	   in	   januari	   2011	   als	   arts-‐onderzoeker	   aan	   een	   landelijke	  
gerandomiseerde	   gecontroleerde	   trial	   naar	   het	   gebruik	   van	   verschillende	  
methoden	  voor	  het	   inleiden	   van	  de	  bevalling	  onder	  begeleiding	   van	  prof.	  Dr.	  
K.W.M.	  Bloemenkamp,	   Prof.	  Dr.	   B.W.	  Mol,	   dr.	  M.	   Jozwiak	   en	  prof.	  Dr.	   J.A.M.	  
van	  der	  Post	  .	  Diverse,	  uit	  dit	  promotieonderzoek	  voortvloeiende,	  interessante	  
en	   actuele	   bevindingen	   werden	   gepresenteerd	   op	   onder	   andere	   een	  
internationaal	   congres	   in	   San	  Diego,	  waarvoor	   zij	  met	   een	   excellent	   research	  
award	  werd	  onderscheiden.	  
April	   2012	   begon	   Mieke	   haar	   opleiding	   tot	   gynaecoloog	   op	   de	   afdeling	  
gynaecologie	   en	   verloskunde	   in	   het	   Leids	   Universitair	   medisch	   centrum	  
(opleider	  J.M.M.	  van	  Lith)	  en	  in	  het	  Groene	  Hart	  Ziekenhuis	  in	  Gouda	  (opleiders	  
H.	   Van	   Huisseling	   en	   I.	   Jansen),	   waar	   zij	  momenteel	   haar	   opleiding	   voortzet.	  
Mieke	  is	  getrouwd	  (8	  juli	  2016)	  met	  Ramin	  Najafbagy	  en	  woont	  in	  Den	  Haag.	  
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Dankwoord 
 
Wetenschap is een teamsport, en daarom was dit proefschrift er nooit 
gekomen zonder de hulp, het advies en inspiratie van zeer velen. Een aantal wil 
ik heel graag in het bijzonder bedanken.  
 
Beste Ben Willem, dankjewel voor je onuitputtelijke energie en inzet. 
Ongekend hoe snel en nauwkeurig je stukken kan corrigeren. Je weet 
vraagstellingen altijd tot de essentie terug te brengen. Door jouw kritische blik 
en begeleiding kon dit proefschrift naar een hoger niveau getild worden. Het 
was me een genoegen om onderdeel te zijn geweest van het door jou 
opgezette consortium. 
  
Beste Kitty, ontzettend bedankt voor je inspirerende begeleiding. Je deur stond 
altijd open, je bent een geweldig luisterend oor en je kan buitengewoon goed 
motiveren. 
  
Alle research medewerkers van het verloskundig consortium, Maya, de andere 
onderzoekers, heel veel dank voor de prettige samenwerking en jullie inzet om 
de studie tot een succes te maken. 
  
Veel dank gaat uit naar alle zwangere vrouwen en kinderen die deelnamen aan 
de verschillende studies in dit proefschrift. 
  
Alle medewerkers van de deelnemende ziekenhuizen aan de PROBAAT-II 
studie, zonder jullie was het nooit gelukt om binnen één jaar 1845 vrouwen te 
laten deelnemen! 
  
Lieve Annemarie van der Velden, dank voor je hulp, altijd positieve instelling en 
enthousiasme bij het literatuuronderzoek. 
  
Lieve Ivanka en Gladys, dank voor jullie hulp bij alles wat er geregeld moest 
worden, de goede sfeer, snoepjes en de Cola light op K6. 
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Collega-onderzoekers en AIOS, bedankt voor de gezellige en leerzame tijd 
samen. 
  
Fenna Jansen, je bent mijn zakdoek geweest, mijn koffie midden in de nacht, 
mijn autocorrectie, mijn TomTom en op de pijnlijkste momenten mijn 
epiduraal. Dankjewel schat, je bent een geweldig mens. 
  
Lieve Marta, je bent altijd de kritische blik, het luisterend oor en de gezellige 
vriendin wanneer nodig. Ik heb veel van je geleerd en vond het bijzonder dit 
traject met je te doorlopen 
  
Katrien Oude Rengerink, dank voor al je geduld,  enthousiasme en al de (soms 
spoed) lessen statistiek. Ik vond het heel erg fijn met je samen te werken. 
  
Opleiders, gynaecologen en verloskundigen van het Groene Hart Ziekenhuis, 
LUMC en Haga ziekenhuis, veel dank voor al de inspirerende en leerzame 
opleidingsmomenten die jullie voor mij gecreëerd hebben en de tijd die ik heb 
gekregen om dit proefschrift te kunnen schrijven. 
  
Lieve Ali Najafbagy, ontzettend fijn hoe snel en altijd beschikbaar je was voor 
het corrigeren van de Engelse tekst, zelfs 2 dagen na de geboorte van je twee 
prachtige zoons! 

  
Familie, schoonfamilie, vrienden en vriendinnen dank voor jullie interesse en 
de nodige balans tussen werk en ontspanning. 
  
Lieve papa, mama, Cindy en Rick, dank voor jullie onuitputtelijke vertrouwen, 
interesse en steun. 
  
Allerliefste Ramin, dankjewel voor alles en nog veel meer! Mede dankzij jou 
onvermoeibaar luisterend oor en altijd begrip voor mijn late uurtjes is het 
allemaal gelukt! Ik kijk uit naar onze toekomst samen. 
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