
Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel organiseert 

SYMPOSIUM MOEDER-KIND-ZORG 
Een symposium voor artsen en zorgverleners 
zaterdag 1 december 2018

Zaal Kamperfoelie 
IOK, Antwerpseweg 1, Geel

9.00 u.  Ontvangst met koffie, registratie en accreditatie

9.25 u.  Verwelkoming en inleiding 
Dr. Valérie Lebon, huisarts

9.30 u.  Afwijkende cervixcytologie 
Dr. Anna Schoneveld, gynaecologie Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

9.50 u.  Anticonceptie 
Dr. Evi Kuyken, gynaecologie Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

10.10 u. Zwangerschapstraject 
Dr. Valérie Lebon, huisarts en dr. Joke Anthuenis, gynaecologie Sint-Dimpna 
Ziekenhuis Geel

10.30 u.  Pauze

10.50 u.  Ontwikkelingsgerichte zorg op onze afdeling 
Ineke Vermeulen, kinder- en jeugdpsychologe en dr. Mieke Van den Heuvel, 
pediatrie Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

11.20 u.  Urineweginfecties en zindelijkheidstraining 
Dr. Wim Vergauwen, pediatrie Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel

11.40 u.  Vragenronde

12.00 u. Walking Dinner

PROGRAMMA

Inschrijven kan door het overmaken van € 10,00 op rekeningnummer BE24 0682 0829 8938
van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, met vermelding van naam en ‘symposium moeder-kind-zorg’ .   
Wie nadien wenst deel te nemen aan het buffet, vermeldt naam en ‘symposium moeder-kind-zorg 
buffet’.

Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
J.B. Stessensstraat 2   |   2440 Geel   |   014 57 77 77
www.ziekenhuisgeel.be

accreditatie voor artsen wordt aangevraagd



ontwikkelingsgerichte en familiegerichte 
neonatale zorg  



ontwikkelingsgerichte en familiegerichte zorg  

- Wat is ontwikkelingsgerichte zorg? 
- Hoe zijn we ertoe gekomen? 
- Is het echt belangrijk? Evidence based? 
- Welke stappen hebben we reeds gezet? 
- Hoe gaan we verder tewerk? 

 
 

 



neonatologie: historiek 

 
Tot 1900 tot 20% zuigelingensterfte in Europa,  belangrijke 
maternele sterfte 
Vanaf 1930 verloskundige ingrepen om baby te redden 
 

 
 
 
 



neonatologie: historiek 

 Tot 1960: low care, ouders niet toegelaten 
 1970 – 1990: levens redden, NICU, technische input 
 1990 – 2000: outcome?! 
 2000 – 2018: ontwikkelingsgericht werken 



outcome van prematuren kritisch bekeken  

 
 Veel neurologische restletsels 
 Meer kans op ADHD 
 Meer kans op lager dan normaal IQ 
 Vaker moeilijk sociaal-emotioneel functioneren 
 Problemen met zelfregulatie 
 Eetstoornissen 
 Problemen met executieve functies 
 

restletsels van de lichamelijke pathologie (peripartale asfyxie e.d.) 
 

zeker ook door de overweldigende 
sensorische ervaring van leven op een 
NICU (en op een N*) 



het leven in de baarmoeder 

 warm, constante temp. 
 donker 
 gedempte geluiden, ritmisch 
 weinig ruimte, ‘stootrand’ 
 dagnachtritme van mama 
 geen ruwe, onverwachte 

gebeurtenissen 
 

 slaapt veel, beweegt toch ook 
 gevoelige tastzin 
 troost zichzelf, duimt, grijpt 
 drinkt vruchtwater en proeft 
 herkent stem van mama en andere 

vertrouwde geluiden 



het leven in de baarmoeder: hersenontwikkeling, 
ontwikkeling van de zintuigen en … gedrag 

    hersenontwikkeling 
 neurogenese: aanmaak 
 migratie van neuronen 
 synaptogenese  
 vorming van neuronale 

circuits (en 
neuroplasticiteit) 

 myelinisatie  
 
 



hersenontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen en … gedrag 



 
hersenontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen en … gedrag 

 tastzin 
 evenwicht 
 geur (en smaak) 
 gehoor 
 zicht 



hersenontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen en … gedrag 

 Alle sensorische ervaringen resulteren in neurale 
activiteit en hebben invloed op de ontwikkeling en de 
structuur van de hersenen. 

 Hersenen zijn 24/24 uur actief en in interactie met 
de omgeving.  



de beloofde omgevingen  

 de baarmoeder, tot de voldragen PML 
 het lichaam van de moeder, borstvoeding 
 sociaal leven temidden van soortgenoten 

                                             Hofer, psychobiologie, 1987 



prematuur = een foetus buiten de baarmoeder 

 contrast tussen ‘beloofde omgeving’ en NICU, N* 
 foute sensorische input leidt tot gestoorde 

neurologische ontwikkeling 
 effect op lange termijn, tot in volwassenheid 
 ontwikkelingsgerichte zorg (NIDCAP, FINE,…)  

= damage control, oplossing?! 
 schadelijke prikkels beperken en goede stimulatie 

aanbieden 
 effect is ruimschoots wetenschappelijk bewezen  

 
 

 
 



wat met de ‘evidence’? 

 NIDCAP effecten in de medische literatuur (NICU) 
 minder dagen ventilatie 
 minder evolutie naar BPD 
 verminderde incidentie van ernstige IC bloeding 
 betere gewichtsevolutie 
 kortere hospitalisatieduur (van langliggers) 
 betere cognitieve ontwikkeling op 9 en 12 maanden 
 beter welbevinden van de ouders 

 
 

 Als 2003n J Dev Behav Pediatr; Als 1994 JAMA; Westrup 2000, 
Pediatrics; Peters 2009 Pediatrics; Als 2012 J Perinatol 

 
 
 



ontwikkelingsgerichte zorg ook op een N*?! 

 Outcome ‘laatprematuren’ ook afwijkend 
 Op N* nog belangrijke hersengroei, gyratie, 

myelinisatie en celdifferentiatie 
 Orale voeding: BV en FV 
 Ouders voorbereiden op ontslag 
 Rooming-in 
 Verpleegkundige als coach 



 ontwikkelingsgerichte zorg: NIDCAP 

 
 Newborn  Individualized Developmental Care and 

Assessment Program, Heidelise Als, Boston, 1986 
 

 Observatie van gedrag van de prematuur. Hoe voelt 
hij zich? Ervaart hij stress of is hij rustig? Waaraan 
kun je dat merken? 

 Door de lichaamstaal van de baby beter te begrijpen, 
kun je ook correct reageren en de ontwikkeling 
bevorderen. 

 Ook ouders leren deze lichaamstaal en kunnen een 
betere band opbouwen met hun baby. 



over hechting 

Een moeder, rijk of arm, die ‘gedachten 
kan lezen’ is uiterst waardevol voor de 
vooruitgang van de baby. 
 Elisabeth Meins, 2005 

 

 uiteraard idem voor de vader 
 gedachten lezen betekent: begrijpen van 

lichaamstaal! 
 signalen van de baby lezen en erop reageren 



basis van NIDCAP = observeren 

 stress en welbevinden afleiden uit gedrag, 
lichaamstaal 

 woordenschat leren van de 4 systemen: autonoom 
systeem, motoriek, bewustzijn, zelfregulatie 

 leren kijken wat het kind verdraagt en wat niet 
 observeren moet je (eindeloos) oefenen tot je baby’s 

feilloos kunt ‘lezen’ 
 je eigen gedrag leren aanpassen in functie van het 

gedrag van de baby 
 deze kennis doorgeven aan de ouders 
 



lichaamstaal: autonoom systeem 

 tekenen van stress/ontregeling/onwel voelen: 
 onregelmatige ademhaling, tachypnee, apnee, hijgen, kreunen, 

zuchten 
 vuurrode kleur, bleke kleur, grauw aspect, cyanose, gevlekt 
 tachycardie, bradycardie 
 teruggeven, kokhalzen, boeren, hikken, persen, klaaglijke geluidjes 
 spiertrekkingen/ tremoren 

 tekenen van welbevinden/stabiliteit 
 regelmatige, rustige ademhaling 
 egaal roze, gezonde kleur 
 regelmatig hartritme tussen 120 en 160 per minuut 
 ligt mooi stil, ontspannen, of beweegt rustig en harmonisch 

 



lichaamstaal: motorisch systeem 

 Tekenen van stress, ontregeling, onwel voelen: 
 spreiden van vingers of tenen 
 strekken van ledematen, afweer met armen, luchtzitten 
 wild in het rond zwaaien of schokken met ledematen 
 vaste vuistjes maken 
 kronkelbewegingen met de romp 
 overstrekken van romp en hoofd 
 hypotonie: ‘plakt’ in de matras, mond valt open 
 hypertonie: stijft helemaal op 
 grimassen, 
 mondbewegingen, tong uitsteken 
 wegkijken 

 



lichaamstaal: motorisch systeem 

 tekenen van stabiliteit, welbevinden, zelfregulering 
 flexie van armen en benen, ledematen naar lichaam toe brengen 
 romp in zachte flexie houden en op de middenlijn 
 voeten tegen elkaar brengen 
 met voeten contact maken tegen een begrenzing 
 handjes naar elkaar toe brengen, naar het hoofd of het gelaat 
 iets vastgrijpen met handjes of voetjes 
 ontspannen gelaat, soms licht gefronst, alerte blik 
 ontspannen glimlachjes 
 ergens op zuigen, zichzelf daarmee troosten 
 hoofdje draaien in richting van een geluid 



lichaamstaal: bewustzijn 

 Tekenen van stress, ontregeling, onwel voelen: 
 huilen 
 onrustig worden, woelen, geluidjes maken 
 opgewonden, overalert voorkomen 
 glazige blik of wegkijken 

 Tekenen van welbevinden, stabiliteit: 
 diepe slaap en REM slaap 
 rustig wakker, alerte blik 

 

 opgelet: bij dit systeem ook tussenstadia en snelle 
wisselingen van toestandsbeeld. Hoe jonger de PML, hoe 
sneller het wisselt. 



kangaroo (mother) care Edgar Rey, Bogota, jaren 80 



familiegerichte zorg begint met buidelen 

 skin to skin contact als beste vervanging van intra-
uterien leven, zintuiglijk en soms ook praktisch  

 eerst toegepast door tekort aan incubators, moeder 
nam rol incubator over 24/24 uur 

 verbazend goede outcome en daarom uitgebreid naar 
NICU’s  en later N* over heel de wereld 



waarom buidelen bij prematuren (gezin) 

 veel hogere kans op succesvolle borstvoeding 
(verdubbeling!) 

 gunstig effect op binding en hechting 
 meer zelfvertrouwen bij de ouders, kennen hun kind en 

voelen zich gesterkt in hun rol van eerste en belangrijkste 
verzorger, gevoel dat ze echt iets kunnen betekenen 

 bovendien veel medische voordelen 

 



ontwikkelingsgerichte zorg bij ons 

 2014: introductie en belang, werkgroepje 
Els, Kristel, Ineke, Mieke 

 2015-2016: kerngroep FINE 1 en FINE 2 Rotterdam 
Els en Kristel Early Feeding Skills Leuven 

 2017: intensieve interne bijscholing door kerngroep 
de ‘hearts and minds’ op één lijn gebracht 
praktische gewoontes op de dienst aangepast 



ontwikkelingsgerichte zorg bij ons 

 2018: verdere bijscholing, intern en extern 
 Opleidingscontract Ontwikkelingsgerichte Zorg FOD 
 start verbouwingen, N* met moeder-kind kamers, 

centrale monitoring, meer ruimte 
 

 toekomst: 
 iedereen op N* naar de FINE 1 
 borgen van de werkwijze op de dienst tot ‘ingebakken’ 
 nog meer aandacht voor ouders en communicatie 
 ontwikkelingsgericht voeden: de kneepjes van het vak 



observeren, aanpassen en… volhouden 



 

Bedplassen Urineweg-infecties 

Dr. Wim Vergauwen 
 

Kinderarts 
Diensthoofd pediatrie 

 
014 57 7668 

wim.vergauwen@ziekenhuisgeel.be 
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• Prevalentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de 4- tot 7-jarige jongetjes heeft circa 12% enuresis nocturna 
Van de 4- tot 7-jarige meisjes circa 8%.  
 
Op de leeftijd van 13 tot 16 jaar is 1 à 2% van de kinderen ’s nachts nog nat.  
 
Eerste leerjaar klas van 30  zeker nog iemand waarschijnlijk 2 kinderen met 
bedplassen 

 

> Bedplassen 
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> Bedplassen - Pathofysiologie 
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• Anamnese (monosymptomatisch) 
• Technische onderzoeken (Urine? Echo nieren en blaas?) 
• Plas-lijsten 

> Bedplassen - Oppuntstelling 
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> Bedplassen - Plaswekker 

• Zowel ouders als kind uitleg geven 
• Voor het slapengaan PLASSEN 
• Zelf de wekker afzetten 
• Na alarm gaan plassen 
• 2x nacht dan stop 
• (mag met pamper) 
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> Bedplassen - Plaswekker 



- 7 - 

• Proefbehandeling 
• Doos 15 tabletten - +/- 20euro 
• Start 1pilletje -> 1,5 -> max dosis 2 
• Werkt of werkt niet 
 

• Terugbetaling  (Verpakking bijhouden) 
 

• Behandeling 
• 3maand behandelen 
• Dan proberen afbouwen met half pilletje 

per 2weken 

> Bedplassen - Desmopressine 
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> Bedplassen - Desmopressine 
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Findings: Seven studies found no statistical difference in nocturnal 
continence improvement between the two interventions at the point 
when treatment was stopped. Four studies had a significantly larger 
relapse rate of nocturnal enuresis with desmopressin compared with 
alarm therapy when the treatment was withdrawn. Two papers 
reported that those participating in the alarm therapy intervention of 
the trials had a higher attrition rate than the desmopressin 
intervention. The overall findings from the eight studies showed that 
long term alarm therapy was more effective in treating nocturnal 
enuresis than desmopressin therapy.  
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Authors' conclusions 
Alarm interventions are an effective treatment for 
nocturnal bedwetting in children. Alarms appear more effective than 
desmopressin or tricyclics because around half the children remain 
dry after alarm treatment stops. Overlearning (giving extra fluids at 
bedtime after successfully becoming dry using an alarm), dry bed 
training and avoiding penalties may further reduce the relapse rate. 
Better quality research comparing alarms with other treatments is 
needed, including follow‐up to determine relapse rates. 



 

Bedplassen Urineweg-infecties 

Dr. Wim Vergauwen 
 

Kinderarts 
Diensthoofd pediatrie 

 
014 57 7668 

wim.vergauwen@ziekenhuisgeel.be 
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• Belang goed afgenomen urine-staal 
• Urinezakje is goed om urineweginfectie uit te sluiten 
 
• Urine kweek – Sondage 

• Zeker bij recidiverende infecties 
• Twijelgevallen 
• Onderliggende pathologie 

> Urineweginfecties - Diagnose 
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> Urineweginfecties - Diagnose 
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> Urineweginfecties - Diagnose 
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> Urineweginfecties - Behandeling 

Conclusions. Oral cefixime can be recommended as a safe and 
effective treatment for children with fever and urinary tract infection.  
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• Echografie nieren en blaas 
 
• Cystografie enkel te plannen bij hoog risico kinderen 

• Afwijkingen echografie 
• Jongens 
• Kleine kinderen 

 

> Urineweginfecties - Oppuntsteling 
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> Urineweginfecties - Oppuntstelling 
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> Urineweginfecties - Profylaxie 

Leeftijd Medicatie Dosis 
<1maand Amoxycilline 20mg/kg/dag 1x 
1maand – 1jaar Trimethoprim  2mg/kg/dag 1x 
>1jaar Furudantine 2mg/kg/dag 1x 
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> Profylaxie? 
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Pyelonefritis  echo nieren en blaas 
 Normaal  afwachtende houding 
 Afwijkend  cystografie (6weken na infectie, profylaxie) 

 
 Cystografie 

Normaal  stop profylaxie 
Reflux  DMSA- scan (4-6maand na infectie, profylaxie) 

 
 Geen restletsels  stop profylaxie 
 Restletsels  profylaxie verder hoelang? 

Graad reflux 
 Zindelijk 
… 
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> Couveuse 
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> Vragen? 
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• Dank aan de sponsors 
 

• Nestlé 
• Nutricia 
• Bayer 
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Anamnese 
• Vocht intake 
• Frequentie plassen 
• Tijd nemen om te plassen 
• Ophoudgedrag 
• STOELGANG 

 
Technische onderzoek 

• Urineonderzoek 
• (Echo nieren en blaas) 

> Zindelijkheid overdag 
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• Aanpak 
• Structuur 
• Voldoende drinken 
• Juiste plashouding 
• Op vastgestelde tijdstippen gaan plassen 

 
• Laxativa (Movicol of Forlax) 

 
 

• Medicamenteus 
• Oxybutinine 
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Hoe plassen:  
• Zittend 
• Voeten gesteund 
• Broek uit tot op de enkels 
• Fluiten of blazen tijdens het plassen 
• Na de plas tot 10 tellen 

  
Wanneer plassen:  

• ’s morgens 
• Voormiddag 
• Middag 
• Namiddag  
• Na schooltijd 
• Rond avondeten 
• Voor slapengaan 

  
Drinken: minstens één beker = 150 ml (Flesje water meenemen naar school) 

• ’s morgens 
• 10 uur 
• Middag 
• Namiddag 
• Na schooltijd 
• Avondeten 
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HPV 
1 december 2018 

Dr Schoneveld 
St Dimpna Geel 



Inhoud 

• HPV 
• Epidemiologie 
• Diagnostiek 
• Behandeling 
• Vaccinatie 
• Partner 
• Jongens  
• Niet gynaecologische afwijkingen 
• Conclusie  



HPV- types 

• Hoog risico: 16, 18 (70% van de kankers) 
• Iets minder hoog risico: 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, 68 
• Genitale wratten: 6, 11 

 
• Vaccins:  

• Cervarix: 16,18 
• Gardasil: 16,18, 6, 11 
• Gardasil 9: 16,18, 6,11, 31, 33, 45, 52, 58 



Epidemiologie 

Jaarlijks in belgie: 
• 20.000 condylomen 
• 8.000 hooggradige letsels 
• 700 cervixcarcinomen 

• 50% geen uitstrijk 
• 10-15% snelle progressie 
• 5-10% vals neg uitstrijk 



Diagnostiek 

Uitstrijk 
• 59% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar  
• 41 % zelden of nooit 

 
• Elke 3 jaar 
• Tenzij eerder afwijkend of bij postcoitaal vbv 
• Niet meer na 65 jr 
 



Diagnostiek 



Diagnostiek 

ASCUS: herh na 6 mnd, indien weer ASCUS HPV bep:indien 
pos: colposcopie 
LSIL: herh 6 mnd, indien na 6 mnd LSIL: colposcopie 
HSIL: colposcopie 
Carc (in situ): OIN met biopt (conisatie) 
 





HPV 



Behandeling 

CIN 3 : 
• 20% kans op invasief letsel in conus 
• 30-50% kans op invasief letsel na 30 jaar zonder 

behandeling 
• Na 1 jaar 1-2% 
• Duur van transformatie 5-50 jaar 
• Snelste transitie bij HPV 18 en 45 

• HPV 18 en 45: 1 jaar 
• HPV 16: 15 jaar 
• HPV andere: 20 jaar 





Behandeling: conisatie 

• Conisatie: 



Behandeling 

• Risico prematuriteit 15% 
• 2% jaarlijks risico op invasief letsel  

 
Am coll of Obst and Gyn/ Am soc clin pathology: 
• CIN 2 bij vrouwen jonger dan 25 afwachten 

• 60% kans regressie na 2 jaar 
• 15% kans op CIN 3 in carc in situ 



Behandeling 



Behandeling 

Prognose na conisatie met micro-invasief letsel: 
• Vrije randen: 1% mortaliteit, 3-4% kans recidief  
• Gelijk als na hysterectomie 

 
• Cryotherapie: hoog percentage falen van behandeling en 

hoog recidief percentage tov lisexcisie 



Behandeling 

 
Rookstop: 50% CIN3 patiënten rookt 
Falen heelkundige behandeling 3 x groter bij rooksters 



Vaccinatie 

• Beschermingsgraad van ongeveer 70% 
• Vaccinatiegraad vlaanderen 89,5%, wallonie 29% 
• Number needed to vaccinate: CIN3: 100-150 
• Number needed to vaccinate: carc in situ: 1000 
• Kans op herval na conisatie: 7,2%, na vacc: 2,5% 

 
• Veiligheid: wat je er zeker niet van krijgt: 

• MS  
• Auto-immuunziekten 
• CVS 



Vaccinatie 

Germany' 



Partner 

• Zonder partner geen HPV 
• Hoe meer partners hoe meer kans op HPV 
• Progressie van ziekte ook afhankelijk van aantal partners 

van man  
• Overdracht groter van vrouw naar man 
• 70% van partners pos HPV test (dus niet zinvol te testen) 
• 30% heeft ook letsels, 80% indien ook condylomen 
• Letsels op penis maar ook in urethra: scopie niet zinvol 

en vaak fout-positief 
• Condooms helpen maar voorspel geeft ook overdracht… 

 
 



Jongens 

• Prevalentie rond 25%, rond 30jr 40% 
• (vrouwen 35% voor 25 jr, 5% boven 55jr) 
• HPV 16 aarskanker, keelkanker, peniskanker 
• Bij vaccinatie van 40% van mannen EN vrouwen is 75% 

van de niet gevaccineerde mensen beschermd 
• Bij vaccinatie van 80% HPV uitgeroeid 
• Onderzoek toont dat vaccineren goedkoper is dan alle 

behandelingen tegen condylomen en dysplasieën 



Niet-gynaecologische kankers 

• Anuscarcinoom: transitiezone klierepitheel en epitheel 
malpighi:  

• premaligne afwijkingen zichtbaar als verharding/ condylomen 
• Invasief: exofytisch/ ulcererend 
• Bloedingen en jeuk 
• Pap doen bij VG HPV letsels en klachten 

• NKO  
• Thv amandelen en tongbasis 
• Vaak bij jonge, niet-rokende mannen uit goed soc-econ milieu 
• Klinisch: vergrote amandelen of ulceraties 

 



Niet-gynaecologische kankers 



Conclusie 

• Uitstrijkjes nemen!!!!!! 
• Vaccineren: toekomst ook jongens 
• Niet roken 

 



ANTICONCEPTIE ANNO 2018 
ZIET U SOMS DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER? 
 

DR EVI KUYKEN 

AZ ST DIMPNA ZIEKENHUIS, GEEL 



® 

5 ans. Faible dose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
HET REDUCEREN VAN HET AANTAL 
ONGEWENSTE ZWANGERSCHAPPEN 
IS EEN MEDISCHE NOODZAAK 
 

Page 2 

• 1. Sedgh et al. Stud Fam Plann 2014;45:301–314 
• 2. Zolna M and Lindberg L. Unintended Pregnancy: Incidence and Outcomes Among Young Adult Unmarried Women in the United States, 2001 and 2008. 

New York: Guttmacher Institute, 2012. Available at: http://www.guttmacher.org/pubs/unintended-pregnancy-US-2001-2008.pdf [accessed January 28, 
2016] 3. World Health Organization. Safe and unsafe induced abortion. Global and regional levels in 2008 and trends during 1995–2008. Information 
Sheet. 2012. Available at:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75174/1/WHO_RHR_12.02_eng.pdf [accessed November 26, 2015] 4. Brown 
and Eisenberg. National Academic Press 1995. ISBN: 0-309-55637-6;  

• 5. Cheng D et al. Contraception 2009;79:194–198  6. Trussell et al. Contraception 2013;87:154-161 7. Hassan F et al. Cost of unintended pregnancy in 
the United Kingdom: a role for increased use of long-acting reversible contraceptive methods. ISPOR 15th Annual European Congress Berlin, Germany, 3–
7 November 2012; Abstract No. 39708 

Het percentage is het hoogst bij 
jonge vrouwen2 

Het percentage blijft hoog 
ondanks beschikbare 

contraceptie1 

40%  
 

wereldwijd 

69% 
 

Ongehuwde vrouwen in de 
VS tussen de 20-29 jaar 

Veroorzaakt persoonlijke en 
financiële last3-7 

50% 
 

Van de ongewenste 
zwangerschappen 

eindigen door abortus1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75174/1/WHO_RHR_12.02_eng.pdf


VROUWELIJKE CONTRACEPTIE: CLASSIFICATIE 

• Reversibiliteit 
• Permanent (sterilisatie) 

• Reversiebel (allle andere methodes dan sterilisatie) 

• gebruiksduur (reversibele methodes) 
• Short-acting 

• Long-acting 

• Werking 
• Hormonal (progesterone, oestrogenen, combinatie) 

• Niet-hormonal 

3 



KORTE EN LANGE TERMIJN METHODEN 

KORTE TERMIJN METHODEN 
• Orale Anticonceptie 

• Vaginale ring 

• Transdermale patch 

• Barriere methode (pessarium, condoom) 

 

 

LANGE TERMIJN METHODEN 
• Inspuitingen  

• Onderhuidse implantaat  

• Koperspiraal  
(Cu-IUD) 

• Hormonaal spiraal 
(LNG-IUD) 
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HORMONAL VERSUS NIET-HORMONALE METHODES 

HORMONALE METHODES 

 
• Orale anticonceptie 

• Transdermale patch 

• Injecteerbare oplossingen 

• Vaginale ring 

• Subdermal implantaat 

• LNG-IUD 

 

NIET-HORMONALE METHODES 

 
• Barrier methods 

• Diaphragma 
• Condoom 

• Cu-IUD 

• Sterilisatie 
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DOELTREFFENDHEID VAN ANTICONCEPTIE 
METHODEN 

Method 
% of women experiencing an unintended 

pregnancy within the first year of use 
Typical use* Perfect use† 

No method‡ 85 85 
Female condom§ 21 5 
Diaphragm║ 12 6 
Oral contraceptives: COC/POP 9 0.3 
Transdermal patch 9 0.3 
Vaginal ring 9 0.3 
Injectable 6 0.2 
Cu-IUD 0.8 0.6 
Female sterilization 0.5 0.5 
LNG-IUS: Mirena®  0.2 0.2 
Subdermal implant 0.05 0.05 
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Increasing 
effectiveness 
in ‘typical use’ 

Trussell, 2011 

Refer to slide notes for explanatory footnotes *,†,‡,§and║ 
COC, combined oral contraceptive; Cu-IUD, copper intrauterine device;  
LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system; POP, progestin-only pill 



FEMALE CONTRACEPTION: SHORT-ACTING 
METHODS 

Method  Active agent Frequency of 
administration 

Barrier methods 
e.g. diaphragm, female condom 

– At each sexual 
encounter 

The Pill  Combined oral 
contraceptive 

Combination of progestin 
and estrogen  

Daily 

Progestin-only pill1 Progestin-only Daily 

Transdermal patch2 6.0 mg norelgestromin 
and 0.75 mg ethinyl 

estradiol 

Weekly 

Vaginal ring3 11.7 mg etonogestrel and 
2.7 mg ethinyl estradiol 

Monthly 

8 

1. Cerazette® PI, 2010; 2. Ortho Evra® PI, 2010; 3. NuvaRing® PI, 2010 



FEMALE CONTRACEPTION:  
LONG-ACTING REVERSIBLE METHODS (1) 

Method Active agent Frequency of 
administration 

Injectables Progestin only  
(150 mg/104 mg DMPA)1,2 

3 months 

Combined  
(estradiol valerate and norethisterone)3 

Monthly 

Subcutaneous implant  Etonogestrel 68 mg4 3 years 

Levonorgestrel 36 mg5 
Levonorgestrel 75 mg6 

5 years 

9 
1. Depo-Provera® CI PI, 2012; 2. Depo-SubQ Provera 104® PI, 2010; 3. Mesigyna® PI, 2010;  
4. Implanon® PI, 2012; 5. International Collaborative Post-Marketing Surveillance of Norplant, 2001; 
6. Jadelle® PI, 2002 

DMPA, depot medroxyprogesterone acetate  



FEMALE CONTRACEPTION:  
LONG-ACTING REVERSIBLE METHODS (2) 

Method Active agent Frequency of 
administration 

LNG-IUS 
Mirena®1 

 

Levonorgestrel 52 mg 5 years 

Cu-IUD2,3 Copper ions 3–10 years 

10 

1. Mirena® PI, 2009; 2. ParaGard® PI, 2011; 3. Multiload Cu250 PI, 2009 

Cu-IUD, copper intrauterine device; LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system 



IMPACT VAN DE COMPLIANCE OP DE 
DOELTREFFENDHEID  

 

• De doeltreffendheid van korte termijn methoden (pil, patch, vaginale ring) is sterk afhankelijk van 
de compliance 

• Een typisch gebruik toont een mindere doeltreffendheid dan een perfect gebruik  

• In tegenstelling, de lange termijn methode, éénmaal geplaatst door een arts, wordt niet meer 
beïnvloedt door de compliance 

• Het aantal  therapiefalen gelinkt aan het typisch of perfect gebruik zijn identiek  

• Met uitzondering van de inspuitingen waarbij een regelmatig bezoek bij een arts 
noodzakelijk is  

 

 
11 

Trussell, 2011 



FEMALE CONTRACEPTIVE OPTIONS: 
CONTINUATION RATES AT 1 YEAR 
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Short-acting Long-acting 

Trussell, 2011 

Cu-IUD, copper intrauterine device; LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system 



WERKINGSMECHANISME 

2 

3 

4 

Hypothalamus 
GnRH 

 

Hypofyse 
FSH/LH 

 

Ovaria (eierstokken) 
Voorkomt de maturatie van de follikel 

 
Endometrium 

Niet geschikt voor de innestelling 
 

Cervicaal slijm 
Ondoorlaatbaar voor spermatozoïden 



GECOMBINEERDE ANTICONCEPTIE:  
WERKINGSMECHANISME 

• Voorkomt zwangerschap door : 

• De gecombineerde actie van het progestageen en estrogeen 

Effect van het progestageen 

• Inhibitie van de ovulatie door onderdrukking van de cyclische productie van de LH ter hoogte van de hypofyse 

• De verdikking van het cervicaal slijm voorkomt de doorgang van de spermatozoïden 

• Inhibitie van de enzyme activiteit die het doordringen van de spermatozoïden in de eicel toelaat 

Effect van het estrogeen 

• Zorgt voor de onderdrukking van de ovulatie door de vrijlating van FSH en LH tegen te gaan 

• Versnelt het transport van de eicel door de bevruchting tegen te gaan 

• Wijziging van de baarmoedersecreties een verminderde innestellingsmogelijkheid voor de embryo 
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Borgelt-Hansen, 2001 



ORAAL ANTICONCEPTIE: GECOMBINEERDE 
PIL 

Drie grote types1 

• Monofasische: 21 actieve pillen , één week zonder pil 

• Fasische: 21 aktieve pillen (verschillende  hormoonsamenstelling) 

• Everyday pills (24 actieve en 4 placebo’s) 

Niet-contraceptieve voordelen1,2 

• Minder risico op kanker (ovaria, endometrium en colorectaal ) 

• Verbetering van acne 

• Verbetering in botdensiteit 

• Minder onregelmatige bloedingen  

• Minder premenstrueel syndroom 

• Bescherming tegen PID 

• Minder fibromen , kysten 

 

15 

1. NHS, 2012; 2. Borgelt-Hansen, 2001  



ORAAL ANTICONCEPTIE: GECOMBINEERDE 
PIL 

Nevenwerkingen 

• Hoofdpijn1 , borstpijn1, misselijkheid 1 , humeurschommelingen1 , gewichtstoename1 ,   
spotting1, migraine1  

• De nevenwerking verdwijnen meestal na 3 maanden1 

Belangrijke nevenwerkingen 

• Verhoging  van het cardiovasculair risico (trombose, hartinfarct) bij rooksters 1 

• Contra-indicatie bij rooksters >35 jaar 

Andere redenen 

• Hoge discontinuatiegehalte ( vergelijkbaar met de  vaginale patch en ring) 

• 1 op 3 vrouwen stopt ermee tijdens het eerste jaar 1 

• Zwakke compliance; verminderde doeltreffendheid in geval van niet perfect gebruik 

• Zwangerschapspercentage : 0.3% in geval van perfect gebruik, 9%  in geval van 
typisch gebruik3 16 





VTE: AANTAL ONGEWENST EFFECTEN PER 100 000 
VROUWEN 





ESTROGENEN TYPES 
• Ethinylestradiol (EE) : 1ste, 2de ,3de,4de generatie 

 

 

• Estradiol of 17b estradiol 

 



CLASSIFICATION OF SYNTHETIC 
PROGESTINS 

Schindler et al. Maturitas 2008;61:171–80; Sitruk-Ware R. Maturitas 2004;47:277–83 

Chlormadinone acetate 

Cyproterone acetate 

Drospirenone 

C-19 nortestosterone 

[Estranes] [Gonanes] [Pregnanes] 

Dienogest 

Norethindrone 

Norethisterone acetate 

Ethynodiol diacetate 

Lynestrenol 

Norethynodrel 

Norgestrel 

Levonorgestrel 

Norgestimate 

Desogestrel 

Gestodene 

Spironolactone Progesterone  
derivatives 

Medroxyprogesterone  
acetate  

Progestins 

Nomegestrol acetate 



CLASSIFICATIE VAN DE PROGESTAGENEN 

1ste generatie: Norethisteron (Ovysmen) 
2de generatie: Levonogestrel (microgyon, noranelle, eleonor) 
         norgestimaat ( 
3de generatie: gestoden ( gestodelle, meliane) 
        desogestrel (deso, mercilon,) 
4de generatie: drosperinone (yasmin, dropibel, dorin, perynella)                
   cyproteroneacetaat (daphne, diane) 
   dienogest (louise, dienobel) 
         chlormadonacetaat (bellina, Helen) 



DE ROL VAN PROGESTAGENEN 

Progestagenen      Transformatie    Afremmen    Oestrogenen     Anti-               Androgenen Anti-         Antimineralo- 
  van het   ovulatie  oestrogenen                      androgenen   corticoïden 
  endometrium                        
 
Progesteron            +             +                 -               +                 -  ± +   
 
Cyprotrone acetaat           +             +           -      -     -                   +                   -  
 
Normegestrol acetaat           +             +                -               +                   -                  -                   - 
 
Norethistererone acetaat           +                     +            +               +                +                  -                    - 
 
Chlormadinone acetaat             +                     +                 -                +                -                  +                    -  
 
Levonorgestrel           +                      +                 -               +                +                  -                    - 
 
Norgestimate                +                      +                 -               +                +                  -                    -  
 
Desogestrel            +                      +                 -               +                +                  -                    - 
 
Gestodene            +                      +                 -               +                +                  -                   (+) 
 
Drospirenon            +              +           -                +                -                 +                    +  
 
Dienogest            +                      +                -                +                 -                +                    -  



CONTRACEPTIE AANPASSEN 

• Acne, hirsutisme: minder androgeen of een antiandrogeen progestageen 

• Misselijkheid, braken: oestrogenen verminderen 

• IMB, spotting: oestrogeen verhogen of verlengd schema (24+4) 

• Hypermenorrhee: oestrogeen verminderen of LNG-IUD 

• Dysmenorrhee: oestrogeen verminderen, ander progestageen: dienogest 

• Vochtretentie: oestrogeen verminderen of anti-mineralocorticoid progestageen 

• Moeheid depressie: derde of vierde generatie, CMA als prog of desogestrel 

• Gespannen borsten: hoeveelheid oestrogenen verminderen 

 



CONTRA-INDICATIES COC: 

• persoonlijk of familiaal VTE antecedenten 

• Borstkanker 

• Migraine met aura 

• Boven 40 jaar en hypertensie 

• Roken, obesitas en hypertensie 

• BMI>35 

 



ORAAL ANTICONCEPTIE: PILLEN MET ENKEL 
EEN PROGESTAGEEN(POP) 

• Dagelijkse inname zonder pauze 

Voordelen  

• Mag gebruikt worden in geval van contra-indicatie voor estrogenen 

• In geval van VTE of borstvoeding1 

Andere redenen 

• Meer spotting of BTB vooral in geval van late inname of vergetelheid 

• De POP moet altijd op strikt dezelfde tijdstip ingenomen worden 

• Uitzondering Cerazette® (12-uur interval) 
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1. Borgelt-Hansen, 2001; 2. Cerazette® PI, 2012 

COC, combined oral contraceptive; POP, progestin-only pill;  
Cerazette® is a registered trademark of Merck Sharp & Dohme Ltd 



PILLEN MET ENKEL EEN PROGESTAGEEN (POP) 

• Mini of macro dosering 

• Mini  dosering :  het progestageen heeft enkel effect op het endometrium en cervixslijm 

• Macro dosering: het progestageen heeft enkel effect op het endometrium, de cervixslijm en 
de inhibitie van de hypothalamo-hypofysaire as ,dus inhibitie van de follikelrijping 

 

Nevenwerkingen 

• Hoofdpijn , spotting BTB, gewichtstoename, amenorroe  
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1. Borgelt-Hansen, 2001; 2. Cerazette® PI, 2012 



WAT IS DE HUIDIGE BELGISCHE GENERATIE 
VORIGE MAAND VERGETEN?  

2
8 Make-up GSM 

opladen 
Sleutels 
meenemen 

Lunch 
vergeten 

Alarm 
instellen 

42% 

Global survey by Opinion Health, Millennials and Contraception – Global Results, June 2016 



TRANSDERMALE PATCH 

• Fijne matrix:  
bestaande uit 3 lagen  

• Bevat een progestageen en een estrogeen  
• De door de huid geabsorbeerde hormonen komen in de systemische circulatie terecht 

• Een patch wordt elke week op de huid aangebracht gedurende 3 weken gevolgd door 1 pauzeweek 

• Het gecombineerd effect van het progestageen en het estrogeen voorkomt een zwangerschap op dezelfde 
manier als een pil 

 

Meest voorkomende bijwerkingen 

• Misselijkheid, borstspanning, hoofdpijn, lokale huidreactie 
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1. Ortho Evra® PI, 2012; 2. www.orthoevra.com, 2013 

COC, combined oral contraceptive 



TRANSDERMALE PATCH 

Belangrijke nevenwerkingen 

• Toename van het cardiovasculair risico (trombose, hartinfarct) indien  geassocieerd aan tabaksgebruik 
1,2 

• Contra-indicatie voor rooksters  >35 jaar 

• 60%  meer estrogene blootstelling  dan een pil met 35 µg estrogeen2 

• Hoger risico op tromboembolie dan met de pil2 

Andere redenen  

• Hoge discontinuatiepercentage  (dezelfde als voor OC’s en vaginale ring) 

• 1 op 3 vrouwen stopt tijdens het eerste jaar3 

• Lage compliance; verminderde doeltreffendheid indien onvoldoende compliance  

• Zwangerschapspercentage : 0.3% bij perfect gebruik, 9% bij typisch gebruik3 

30 
COC, combined oral contraceptive; OC, oral contraceptive 



TRANSDERMALE PATCH 

EVRA 
 

• 20 cm² roze kleur 
• 600 µg EE & 6mg 

norelgestromine 
• 0,034mg EE & 0,203mg 

norelgestromine/24u 
• RR VTE = 8 vs patiënte zonder 

anticonceptie 
 

LISVY 
 

• 11 cm² transparant 
• 550 µg EE & 2,1 mg 

gestodeen 
• 0,013mg EE & 0,06mg 

gestodeen /24u (2,5 minder) 
• RR VTE ? 
 



VAGINALE RING(1) 
• Flexibel, transparant, vaginale contraceptieve ring bevattende  

één progestageen (etonogestrel) en één estrogeen (ethinylestradiol) 

• De door de vaginale wand geabsorbeerde hormonen komen in de bloedcirculatie 
terecht 

• Cyclische maandelijkse insertie : de vaginale ring wordt in de vagina geplaatst gedurende 
3 weken en daarna 1 pauzeweek 

• Gemiddelde afgifte : 0.120 mg/dag etonogestrel en 0.015 mg/dag ethinylestradiol  
gedurende 3 weken 

• De gecombineerde werking van het progestageen en het estrogeen voorkomt een 
zwangerschap op dezelfde manier als een pil 

Algemene nevenwerkingen 

•  infecties/vaginale irritaties, vaginale afscheiding, hoofdpijn, 
gewichtstoename, misselijkheid 32 

1. NuvaRing® PI, 2010; 2. www.nuvaring.com, 2012 
COC, combined oral contraceptive 



VAGINALE RING(2) 

Belangrijke nevenwerkingen1,2 

• Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen indien geassocieerd aan tabaksgebruik1,2 

• Het risico kan hoger liggen bij  vrouwen ouder dan 35 jaar die > 15 sigaretten/dag roken 

Andere redenen  

• Minder goed aanvaard gebruik (vaginale insertie)3,4 

• Hoog discontinuatiepercentage (dezelfde als voor COCs en POPs) 

• 1 op 3 vrouwen stopt tijdens het eerste jaar5 

• Lage compliance; verminderde doeltreffendheid in geval van niet correct gebruik 

• Zwangerschapspercentage: 0.3% in geval van perfect gebruik, 9%  in geval van typisch gebruik 5 
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1. NuvaRing® PI, 2010; 2. www.nuvaring.com, 2012; 3. Gilliam et al. 2007;  
4. Sundstrom, 2012; 5. Trussell, 2011 

COC, combined oral contraceptive; POP, progestin-only pill 



INSPUITINGEN (1) 

Inspuitingen met progestagenen 

• Depo-Provera®  

• Intramusculaire toediening om de 3 maanden1,2 

• 150 mg DMPA1,2 

• Depo-SubQ Provera 104® 

• Subcutane toediening om de 3 maanden3,4 

• 104 mg DMPA3,4 

Gecombineerde inspuitingen 

• Mesigyna® 

• Intramusculaire toediening om de maand5 

• 50 mg norethisteron enantaat en 5 mg estradiol valeraat5 
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1. Depo-Provera® CI PI, 2012; 2. http://www.drugs.com/pro/depo-provera.html, 2012;  
3. Depo-SubQ Provera 104® PI, 2010; 4. http://www.drugs.com/pro/depo-subq-provera-104.html, 2010; 
5. Mesigyna® PI, 2010 

DMPA, depot medroxyprogesterone acetate;  
Depo-Provera® CI and Depo-SubQ Provera 104® are registered trademarks of Pfizer Inc. 



INSPUITINGEN (2) 

Werkingsmechanisme 

• Alle inspuitingen voorkomen een zwangerschap zoals de POPs, door inhibitie van de 
folliculaire maturatie en de ovulatie1–5 

Algemene nevenwerkingen 

• hoofdpijn, tussentijdse bloedingen, gewichtstoename ,amenorroe, lokale reactie rond 
de injectieplaats1–5 

Belangrijke nevenwerkingen 

• Depo-Provera®  kan een vermindering van de botmassa teweegbrengen1–4 

• Belangrijkere afname van de botmassa in functie van de gebruikstijd 
• Het verlies van de botmassa is niet reversibel 
• Zou niet langer dan 2 jaar gebruikt mogen worden1,3 

35 

  

BMD, bone mineral density; POP, progestin-only pill;  
Depo-Provera® is a registered trademark of Pfizer Inc. 
1. Depo-Provera® CI PI, 2012; 2. http://www.drugs.com/pro/depo-provera.html, 2012;  
3. Depo-SubQ Provera 104® PI, 2010; 4. http://www.drugs.com/pro/depo-subq-provera-104.html, 2010; 
5. Mesigyna® PI, 2010 



INSPUITINGEN (3) 

Anderen redenen 

• Hoge discontinuatiepercentage : 44% discontinuatie voor Depo-Provera® tijdens het eerste jaar1 

• Lage compliance  

• De doeltreffendheid  vermindert door een niet correct gebruik 

• Depo-Provera® zwangerschapspercentage : 0.2% in geval van perfect gebruik, 6% in geval van 
typisch gebruik1 

• Terugkeer van de ovulatie (en fertiliteit) wordt licht vertraagd door de discontinuatie van Depo-
Provera®2,3 

• Eenmaal de injectie toegediend zijn zowel het  contraceptief effect als de bijwerkingen niet reversibel 
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1. Trussell, 2011; 2. http://www.drugs.com/pro/depo-subq-provera-104.html, 2010;  
3. http://www.drugs.com/pro/depo-provera.html, 2012; 4. Mesigyna® PI, 2010 

Depo-Provera® is a registered trademark of Pfizer Inc. 



SUBCUTAAN IMPLANTAAT (1) 
• Een steriel staafje die subcutaan geïmplanteerd wordt1,2 

• Lengte 4 cm, diameter 2 mm1,2 

• Eenmaal door een arts geplaatst kan het blijven zitten gedurende 3 jaar1,2 

• Bevat een progestageen : etonogestrel 68 mg1,2 

• Initiële afgifte 60–70 µg/dag met een afname naar    
25–30 µg/dag na 3 jaar2 

• Het hormoon wordt door de systemische circulatie geabsorbeerd 

• Voorkomt een zwangerschap door inhibitie van de ovulatie1,2 
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SUBCUTAAN IMPLANTAAT(2) 

Algemene nevenwerkingen1 

• Acne, borstspanning, hoofdpijn 

• Onregelmatige/onvoorspelbare bloedingen  

• Oligo-amenorroe 

• Gewichtstoename 

• Vaginale infecties 

Andere redenen 

• Een onregelmatige cyclus en hevige bloedingen bij bepaalde patiëntes2 

• Moeilijkheden bij het verwijderen (een brede snijwonde is noodzakelijk)3 
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1. www.nexplanon.co.uk/107/Are-there-any-side-effects, 2012;  
2. Mansour et al. 2008; 3. Nexplanon® PI, 2012 



CU-IUDS 
Werkingsmechanisme 

• De koperen ionen : verminderen de mobiliteit van de spermatozoïden;  
zorgen voor de toename van leucocyten in het endometrium; wijziging van de 

        cytokines en integrines in het endometrium die de innestelling tegengaan1,2 

• Cu-IUDs bevat geen estrogeen of progestageen ; dit is dus een optie voor  

• patiëntes voor wie hormonen een contra-indicatie zijn. 

Andere redenen 

• Hevigere menstruele bloedingen en bekkenpijn  

• Cu-IUD, is niet aangeraden voor patiëntes met menorragieën of dysmenorroe3 

• Ook een contra-indicatie in geval van ziekte van Wilson3 

Maximale gebruiksduur 

• 3–10 jaar3–6  
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1. Rivera et al. 1999; 2. Stanford et al. 2002; 3. ParaGard® PI, 2011; 4. Gynefix® PI, 2012;  
5. Multiload® PI, 2009; 6. Flexi-T® PI, 2012 

Cu-IUD, copper intrauterine device; HCP, healthcare provider 



OTHER INTRAUTERINE DEVICES AVAILABLE IN ASIA 

Frameless copper device 

GyneFix® 

Combined stainless steel and copper devices 

Uterine-shaped IUD Gamma Cu 380 IUD  

Framed copper devices 

Flexi-T Cu AiMu Mcu 
40 

Cheung, 2010 

Single ring Double ring 

Stainless steel rings 

IUD, intrauterine device 



LNG-IUS 

• 32 mm × 32 mm een T-vormig systeem met bariumsulfaat dat voor radio-opaciteit  

       zorgt 

• Het hormonaal reservoir bevat 52 mg levonorgestrel 

• Initiële in vivo afgifte levonorgestrel 20 µg/dag 

• Eendradig 

• Gebruiksduur 

• 5 jaar 

• Indicaties 

• Behandeling van hevige bloedingen 

• Bescherming van het endometrium tegen hyperplasie in geval van hormonale 
substitutie 
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Mirena® PI, 2009 



VERSCHIL TUSSEN EEN CU-IUD EN LNG-IUS: 
WERKINGSMECHANISME 

Cu-IUD and LNG-IUS: mechanisms of action1  Cu-IUD LNG-IUS 
Effects on sperm 

Sterile foreign body reaction in uterine cavity → changes that may be toxic 
to sperm2−5  

 
 

 
 

Release of copper ions is spermicidal or cytotoxic2−4  

Thickening of cervical mucus impedes sperm transport through the cervix4  

Effect on fertilization 

Reduced number of fertilized ova in fallopian tubes compared with the 
number in women not using contraception2−5  

 
 

 
 

Effects on the endometrium 

Increases leukocytes in the endometrium4   

Altered cytokine and integrin profile in the endometrium4    

Endometrial suppression, decreased thickness and secretions4   
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1. Black et al. 2012;  2. Sivin, 1989; 3. Rivera et al. 1999; 4. Stanford et al. 2002; 5. WHO, 1987  

Cu-IUD, copper intrauterine device; LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system 



VERSCHIL TUSSEN CU-IUD EN LNG-IUS: VAGINALE 
BLOEDINGEN 

Outcome Cu-IUD1 LNG-IUS2 

Duration of menses May increase May decrease 

Menstrual flow May be heavier  May be lighter (can result 
in amenorrhea) 

Dysmenorroe (menstrual 
pain) May increase May improve over time 
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1. ParaGard® PI, 2011; 2. Mirena® PI, 2009 

Cu-IUD, copper intrauterine device; LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system 



INTRAUTERINE CONTRACEPTIE (1) 

Voordelen van Cu-IUD en LNG-IUS 
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• Heel doeltreffend1,2 

• Geen compliance problemen;  geen afname van de doeltreffendheid door 
compliance problemen 

•  Zwangerschapspercentage in geval van perfect en typisch gebruik 3 

• Cu-IUD respectievelijk 0.6% en 0.8% 

• LNG-IUS respectievelijk 0.2% en 0.2% 

• Zonder estrogeen1,2 

• Geen of weinig hormonen in de systemische circulatie (respectievelijk Cu-IUD en LNG-
IUS)1,2 

• Gemakkelijk gebruik geen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse inname 1,2 

• Snelle reversibiliteit: terugkeer van de fertiliteit na verwijdering1,2 

• Hoge continuatiepercentage: 80% voor LNG-IUS en 78% voor Cu-IUD na 1 jaar3 



INTRAUTERINE CONTRACEPTIE (2) 

Voordelen van LNG-IUS1 
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• Behandeling van hevige bloedingen  

• Verbetering van de dysmenorroe  

• Kortere en minder hevige menstruaties  

• Bepaalde patiëntes zijn in amenorroe 

Nadelen van Cu-IUD2 

• Toename van de dysmenorroe 

• Langere en hevigere bloedingen 

 

 
1. Mirena® PI, 2009; 2. ParaGard® PI, 2011 

Cu-IUD, copper intrauterine device; LNG-IUS, levonorgestrel intrauterine system 



® 

5 ans. Faible dose. 

IUD LNG HEEFT VOORAL EEN LOCALE WERKING EN 
BEVAT GEEN OESTROGENEN1 

Page 18 

• 1. Kyleena Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2016 

• IUD LNG wordt in de uterusholte geplaatst en is doeltreffend gedurende een periode 
•  van maximaal 5 jaar.  
• Eenmaal geplaatst, is er een constante LNG  afgifte in de uterusholte  
• Het is aangeraden dat IUD enkel wordt geplaatst door geneesheren of HCP’s die  
      ervaring hebben met insertie van IUD’s 

 Het endometrium wordt ongevoelig aan het 
circulerend estradiol en men merkt een 
sterk antiproliferatie effect op. 
Morfologische wijzigingen en een zwakke 
reactie op een vreemd lichaam worden 
geconstateerd tijdens het gebruik.  

Het cervicaal slijm is dikker en houdt het 
sperma tegen in het cervicaal kanaal. 

De locale omgeving van de uterus en de 
eileiders inhiberen de mobiliteit en de 
spermafunctie  en houden daardoor de 
fertilisatie  tegen. 

Men constateert ovulatie tekenen bij bijna 
alle vrouwen. 

1 

2 

3 

4 

KYLEENA® – GESTION DES CONNAISSANCES FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES 



® 

5 ans. Faible dose. 

IUD LNG: UITERLIJKE KENMERKEN 
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• 1. Mirena Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2015 2. Jaydess Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2016 
• 3. Kyleena Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2016 

Levosert/ Mirena®1 Jaydess®2 Kyleena®3 

Mirena® en Levosert hebben geen zilveren ring en de afmetingen zijn groter dan die van  
Jaydess® en Kyleena®.  

KYLEENA® – GESTION DES CONNAISSANCES FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES 

hormonaal 
reservoir 

hormonaal 
reservoir 

hormonaal 
reservoir  

Zilveren 
ring 

Kastanjebruine 
draden (voor 
verwijdering) 

Blauwe draden    
( voor 

verwijdering) 



® 

5 ans. Faible dose. 

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
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• 1. Mirena Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2015 2. Jaydess Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2016 
• 3. Kyleena Résumé des caractéristiques du produit (RCP). 2016 4. Gemzell-Danielsson et al. 2016 EJOG 2016 (soumis) 5.  
• Gemzell-Danielsson K et al. PLoS One 2015;10:e0135309.  

Kyleena® (SIU-LNG 12)3 Jaydess® (SIU-LNG 8)2 Mirena® (SIU-LNG 20)1 

Maximale gebruiksduur (jaren) 5 3 5 

Totale levonorgestrelgehalte 19,5 mg 13,5 mg 52 mg 

Gemiddelde LNG in vivo   
afgiftegehalte gedurende het 
eerste jaar 

12 μg/24 u4  8 μg/24 u4  20 μg/24 u4 

Afmetingen van de T- structuur5 28 × 30 mm 28 × 30 mm 32 × 32 mm 

Diameter van de insertiebuis5  3,80 mm 3,80 mm 4,4 mm 

Radiologische differentiatie : 
zilveren ring 

Verbeterde visibiliteit met 
ultratonen 

Verbeterde visibiliteit met 
ultratonen - 

Kleur van de draden 
(verwijdering) 

Blauw Kastanjebruin Kastanjebruin  

KYLEENA® – GESTION DES CONNAISSANCES FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES 



NOODANTCONCEPTIE 

• Vrij verkrijgbaar: levonogestrel (norlevo) 
• Binnen de drie dagen 

• Ulipristal op voorschrift (ella one) 
• Binnen de 5 dagen 

• Cuspiraal 
• Binnen de 5 dagen 

 

 



BESLUIT 

-long-acting vs shortacting anticonceptie 
-oac: verschillende progestagenen en oestrogenen 
-IUD (gebuiksgemak-kostprijs-efficientie)      



 
 
 

ONTWIKKELINGS- EN  
FAMILIEGERICHTE ZORG 



OBSERVEREN EN INTERPRETEREN 

 
 

GOED AFGESTEMDE ZORG                                                          



SENSITIEF AFGESTEMDE ZORG 

PSYCHOLOGISCHE ONTWIKKELINGSTAKEN 

            

       ZELFREGULATIE                       HECHTING 



DE GEHECHTHEIDSRELATIE 

 
 

EEN DUURZAME AFFECTIEVE RELATIE  
 

TUSSEN HET KIND EN ÉÉN OF MEERDERE ZORGFIGUREN  
 

WAARBIJ DE ZORGFIGUREN INSTAAN VOOR  
DE VEILIGHEID EN EMOTIONELE GEBORGENHEID  

VAN HET KIND. 



DE GEHECHTHEIDSRELATIE 

 

         SERVE           -------------->     RETURN 
                                       <------------- 
 
 
 



EEN MENTALE REPRESENTATIE 

 

over 

de beschikbaarheid van de verzorger  

als  

veilige basis 

 

BASISVEILIGHEID 



AFSTEMMING, 

 
de sleutel tot veilige hechting. 
 
 

BESCHIKBAAR 
 

SENSITIEF 
 

VOORSPELBAAR 
 

REAGEREN 
 
 



PRIMAIRE ZORGFIGUREN 

 
 

!!! DE OUDERS !!! 



ONTWIKKELINGSGERICHTE ZORG 

 
ÓÓK FAMILIEGERICHTE ZORG 

 

                   STIMULEREN VAN NABIJHEID  

                                 BETREKKEN VAN DE OUDERS BIJ DE ZORG 

                                 INZETTEN OP AFSTEMMING EN CONNECTIE 



 
AFSTEMMING bemoeilijkt: 
 
 
            SERVE                            RETURN 
 
          Het vermogen van                           Het vermogen van 
                  het kind                                      de ouders 
                        om                     ----->                    om 
                een reactie           <-----                 hierop 
                op te wekken                             te reageren 
 
 
 
 

 
 

PREMATURITEIT 



PREMATURITEIT 

 

AFSTEMMING BEMOEILIJKT door: 
 
- FYSIEKE SEPARATIE 
                              NEONATAL MOMENT OF MEETING 
                                   TRANSITIE NAAR OUDERSCHAP 
- PSYCHISCH TRAUMA  
- POST PARTUM DEPRESSIE 
 
- ONRIJPHEID OF MEDISCHE TOESTAND BABY 

 
 
 
 
 



DE N*-AFDELING 

 
FYSIEKE EN EMOTIONELE  

 
                      NABIJHEID 

 
 



AANPASSING VAN DE ZORGCULTUUR 

 
       VERPLEEGKUNDIGEN  

 
VAN 

     TAAKGERICHTE ‘DOE-ER’ 
 

NAAR 
‘COACH’ EN ‘HECHTER’ 



STAP VOOR STAP 

 
 
VOOR DE AFDELING 
 
 
 
VOOR DE INDIVIDUELE ARTS  
           EN VERPLEEGKUNDIGE 



EEN UITDAGING 

 
 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! 

Bowlby J. Attachment and loss. Vol 1: attachment. New York: Basic Books, 1969  
 
Bruschweiler – Stern  N., 2009, The neonatal moment of meeting – building the dialogue, strengthening the bond, Child 
and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18 (3): 533-544. 
 
Flacking R., Lehtonen L. et al., 2012, Closeness and separation in neonatal intensive care, Acta Paediatrica, 101 (10): 1032-
1037. 
 
Karl D.J., 2006,  Reconceptualizing the nurse’s role in the newborn period as an “attacher”, MCN  Am  J Matern Child 
Nurs., 31(4): 257-262. 
 
Rees CA, 2005, Thinking about children’s attachments, Arch Dis Child, 90 (10): 1058-1065.  
 
Vignero G., 2015, De draad tussen ouder en kind. Voor een gewone en buitengewone opvoeding. 
 
Westrup B., 2014, Family-centred developmentally supportive care, Neoreviews, 15(8): e325 – e335 
 
 



 



PRE-ATTACHMENT 

THE NEONATAL MOMENTS OF MEETING 
(Buschweiler) 

 
1) Leeft de baby? 
2) Zit alles erop en eraan? 
3) Op wie lijkt hij? Is hij één van ons? 
4) THE NMM: HIJ IS VAN MIJ! Het eerste volle contact. 

 
DE NMM versterken de eerste binding. Het kan een 

zeer determinerend moment zijn in het verdere 
hechtingsproces.  

 



DE TRANSITIE NAAR OUDERSCHAP 

DONALD W. WINNICOT (1896- 1971)  
(Britse arts en psychoanalyticus) 
 
 
THE PRIMARY MATERNAL PREOCCUPATION 
 
 
Een toestand van zodanige preoccupatie op de baby dat alle 
andere personen en interesses secundair worden. 
 
Deze toestand ontwikkelt zich op het einde van de zwangerschap en 
de eerste weken na de geboorte. 
 
Het zorgt voor een verhoogde staat van sensitiviteit wat de moeder 
helpt bij het aanvoelen van de noden van haar baby. 
 
 
 



DE TRANSITIE NAAR OUDERSCHAP 

DANIËL N. STERN (1934-2012) 
(Amerikaans psychiater) 
 
THE MOTHERHOOD CONSTELLATION 
 
 
 
Een nieuwe psychische organisatie, verschuiving van interesses 
met preoccupatie voor vier thema’s:  
 
1) Kan ik mijn baby in leven houden? (angst om de ander) 
2) Hoe wordt het echt mijn baby? 
3) Kan ik voldoende steun om me heen mobiliseren? 
4) Kan ik mijn identiteit voldoende reorganiseren? (voorwaarde om 

beschikbaar, responsief en sensitief te zijn) 



 



Zwangerschapstraject 
moeder-kind 

Dr. Valérie Lebon en Dr. Joke Anthuenis 



Programma 

• 9.25 u. Welkom en inleiding 
• 9.30 u. Afwijkende cervixcytologie - Dr. Anna Schoneveld 
• 9.50 u. Anticonceptie - Dr. Evi Kuyken 
• 10.10 u. Zwangerschapstraject - Dr. Valérie Lebon en Dr. Joke Anthuenis 
• 10.30 u. Pauze  
• 10.50 u. FINE - Ineke Vermeulen, kinder- en jeugdpsychologe en Dr. Mieke 

Van den Heuvel 
• 11.20 u. Urineweginfecties en zindelijkheidstraining - Dr. Wim Vergauwen 
• 11.40 u. Vragenronde  
• 12.00 u. Walking Dinner 



Zwangerschapstraject 
moeder-kind 

 
 

• Zwangerschapstraject in vogelvlucht 
 

• 2 jaar zwangerschapstraject: Wat gaat goed en wat 
kan beter? 
 

• Wat is er nieuw? 



Overzicht 
zwangerschapstraject 

 



Schema opvolging 

• 5-6 weken: huisarts 
• 8-9 weken: gynaecoloog 
• 12 weken: gynaecoloog 
• 15-17 weken: huisarts 
• 20-21 weken: gynaecoloog 
• 24-26 weken: vroedvrouw ziekenhuis 
• 28-29 weken: gynaecoloog 
• 31-32 weken: huisarts 
• 34-35 weken: gynaecoloog 
• 37 weken: gynaecoloog 
• 39 weken: gynaecoloog 

 

 



5-6 weken: Huisarts 

• Anamnese 
 

• Persoonlijke (relevante) voorgeschiedenis 
• Familiale congenitale voorgeschiedenis (tot derde graad) 
• Immuunstatus nagaan 
• Risicofactoren nagaan/bevragen 

• Zwangerschapshypertensie/pré-eclampsie 
• Zwangerschapsdiabetes 
• Aandacht voor suboptimale socio-economische omstandigheden en 

psychische problemen (mail ziekenhuis: 
zwangerschapstraject@ziekenhuisgeel.be) 

 
• Risicofactoren verbonden aan levensstijl 
• Peilen naar emotie, beleving van de zwangerschap 

mailto:zwangerschapstraject@ziekenhuisgeel.be


5-6 weken: Huisarts 

• Parameters 

Bloeddruk 

Gewicht 

Labo 

Urine 



5-6 weken: Huisarts 

• Informatie betreffende gezonde levensstijl en 
preventie 
 

• Foliumzuur: tijdig opstarten  
400µg – vanaf pilstop tot einde van 12de week 

 
• Info over mogelijkheid van prenatale screening 

 
• Voorstelling traject zwangerschapsopvolging en 

moederboekje meegeven 



8-9 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk en gewicht 
• Counseling voor screening voor trisomie 13,18 en 21 
• Echo 1: 

• Lokalisatie van de zwangerschap (intra- of extra-uterien) 
• Eenling of meerling 
• Datering en eventueel aanpassing van de verwachte 

bevallingsdatum 



12 weken: 
gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk en gewicht 
• Echo:  

• Evolutiviteit zwangerschap 
• Nekplooimeting 
• Eerste evaluatie van foetale structuren (maag, blaas, 

hersenstructuren, ledematen, …) 



12 weken: 
gynaecoloog 

• 1e trimesterscreening – NIPT  
• Indien gewenst door de patiënte 
• Counseling blijft nodig 
• Cave: commerciële laboratoria screenen enkel voor 

trisomie 13,18 en 21, universitaire centra kijken breder 
 



15-17 weken: Huisarts 

• Anamnese: Beleving en klachten 
 

• Parameters:  
• Bloeddruk: <140/90 mmHg 
• Gewicht (bij risicogroepen) 
• Harttonen 
• Fundushoogte 

 
• Griepvaccinatie (seizoen) -> mag nu ook gedurende de 

hele zwangerschap 
 

• Urinedipstick en cultuur 



20-21 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk, gewicht, urinedipstick 
• Echo 2: 

• Structureel nazicht 
• Biometrie 

 



26 weken: vroedvrouw 
ziekenhuis 

• Glucose challenge test 
• Anamnese 
• Parameters 
• Rhogam bij rhesus-negatieve moeders 
• GVO 
• Van hieruit contactname met vroedvrouw thuis voor 

postpartale zorg  
• Komt reeds eenmalig tijdens de zwangerschap bij patiënte 

thuis 
• Sociaal netwerk in orde? Mentaal welzijn in orde? 



28-29 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk, gewicht, urinedipstick 
• Attest kraamgeld, erkenning, NMBS 
• Echo 3: 

• Biometrie (opsporen groeirestrictie) 
• Foetale ligging (hoofdligging vs stuitligging/dwarsligging) 
• Foetaal welzijn (harttonen, dopplermeting) 
• Placenta (placenta previa, vasa previa) 

 



31-32 weken: Huisarts 

• Anamnese: beleving en klachten 
 

• Parameters:  
• Bloeddruk 
• Gewicht (vooral risicogroepen) 
• Urinedipstick 
• Fundushoogte 
• Harttonen 

 
• Triaxis (voorheen Boostrix) (24-32 weken) 

Bij elke zwangerschap, voor de partner 1keer per 10jaar 



34-35 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk, gewicht, urinedipstick 
• Opvolging foetale groei en welzijn 

 



37 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk, gewicht, urinedipstick 
• Opvolging foetale groei en welzijn 
• GBS screening 
• Bloedname (complet, stolling, nierfunctie, levertesten, 

toxoplasmose en CMV) 
 



39 weken: 
Gynaecoloog 

• Beleving en klachten 
• Bloeddruk, gewicht, urinedipstick 
• Opvolging foetale groei en welzijn 
• Bespreking verder geïndividualiseerd 

opvolgingstraject 
 



2 jaar 
zwangerschapstraject 
 • Wat gaat goed? 

• Hoog percentage patiënten met vroedvrouw thuis 
postpartaal 

• Meer vertrouwen bij naar huis gaan, soms zelfs vroeger dan de 
voorziene hospitalisatieduur 

 
• Indruk van snellere doorstroom vanuit eerste lijn bij ‘risico’ 

gevallen (socio-economische moeilijkheden, psychische 
problemen, medische problemen) 
 

• Patiënten ervaren betrokkenheid alle actoren: één team. 
 



2 jaar 
zwangerschapstraject 

• Wat kan beter? 
• Consultatie op 16 weken in de praktijk toch nog vaak bij 

gynaecoloog 
• Patiënten soms weigerachtig 
• Geslachtsbepaling indien geen NIPT 
• Niet alle huisartsen geïnteresseerd 

• Hoe aanpakken? 
• Patiënten uitleg geven 
• Lijst met huisartsen met interesse in verloskunde 

 



Wat is er nieuw? 

• Labo’s of urineonderzoek bij (vermoedelijke) 
zwangerschap gerelateerde pathologie, graag ook 
gynaecoloog in kopie zetten.  

• Bij dringende zaken of afwijkingen mag uiteraard de 
gynaecoloog (van wacht) gecontacteerd worden. 
Eventueel kan je ook doormailen/faxen naar de 
materniteit 

• Tel: 014/57 75 02 
• Mail: Materniteit@ziekenhuisgeel.be 
• Fax: 014/57 77 45 



Wat is er nieuw? 

• Schildklierafwijkingen – zwangerschap:  
 

• Actieve zwangerschapswens met fertiliteitsproblemen en/of bevestigde 
zwangerschap:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tijdens zwangerschap onder substitutietherapie elke 4-6 weken TSH en 
FT4 

• Best ook vroeg in zwangerschap verwijzen naar endocrinoloog 

TSH TPO behandeling 

<2,5 mU/L Geen behandeling 

2,5- 4,0 mU/L Positief Overweeg L-Thyroxine 25-50 µg 

4-10 mU/L Negatief Overweeg L-Thyroxine 25-50 µg 

4-10 mU/L Positief L-Thyroxine 75µg 

>10 mU/L L-Thyroxine 75µg 



Wat is er nieuw? 

• Terugbetaling toxoplasmose 
• Vanaf 1/6/2017 is er een beperking in terugbetaling van de 

serologie 
• Slechts 2 maal in zwangerschap of bij vermoeden van 

seroconversie 
• Toxo IgG en IgM: 1 maal door de HA in begin van de 

zwangerschap; 2de maal door gynaecoloog op 36weken 
 



Wat is er nieuw? 

• Serologie CMV 
• CMV serologie niet terugbetaald TIJDENS zwangerschap, 

tenzij vermoeden van seroconversie 
• CMV liefst preconceptioneel bepalen (dan wel 

terugbetaald) 
• Indien niet gekend preconceptioneel niet gekend, toch best 

in vroege zwangerschap 
• Wordt in overleg met kinderartsen ook geprikt bij 

bloedname rond 37 weken 
 



Wat is er nieuw? 

• Griepvaccinatie 
• Hoge gezondheidsraad seizoen 2018-2019: alle zwangeren 

ongeacht fase zwangerschap 



Psychische problemen 
en zwangerschap 

• Vroege detectie is belangrijk !! 
• Vaak verergeren van de problematiek tijdens/na 

zwangerschap 
• Hoe? 

• Screeningsvragen 
• EPDS 



Psychische problemen 
en zwangerschap 

• Screening voor depressie adhv Whooley-vragen: 
• Heeft u gedurende de voorbije maand vaak last gehad van 

neerslachtigheid, depressie of een wanhopig gevoel? 
• Heeft u gedurende de laatste maand minder plezier of 

interesse in wat u doet? 
 

• Bij een positief antwoord op 1 van beide vragen: 
• Volledige EPDS afnemen 

 



Psychische problemen 
en zwangerschap 

• Screening voor angst adhv GAD-2: 
• Heeft u zich de afgelopen 2 weken vaak zenuwachtig, 

ongemakkelijk of gespannen gevoeld? 
• Bent u de afgelopen 2 weken niet in staat geweest op te 

stoppen met piekeren of om controle te krijgen over het 
piekeren? 
 

• Bij positief antwoord op BEIDE vragen: 
• Volledige EPDS afnemen. 

 



Psychische problemen 
en zwangerschap 



Contactinfo 

• Aanspreekpunt Pediatrie en Gynaecologie 
• valerie.lebon@hotmail.com 

• 014/30 10 62 of 0496/ 97 04 32 
• Joke.anthuenis@ziekenhuisgeel.be 

• 014/ 57 76 54 (secretariaat) of 0497172810 
• www.gyngeel.be 

• wim.vergauwen@ziekenhuisgeel.be 
• 014/57 76 68 

• Aanmelden risicopatiënten: 
• Sociale dienst 

• zwangerschapstraject@ziekenhuisgeel.be 





Programma 

• 9.25 u. Welkom en inleiding 
• 9.30 u. Afwijkende cervixcytologie - Dr. Anna Schoneveld 
• 9.50 u. Anticonceptie - Dr. Evi Kuyken 
• 10.10 u. Zwangerschapstraject - Dr. Valérie Lebon en Dr. Joke Anthuenis 
• 10.30 u. Pauze  
• 10.50 u. FINE - Ineke Vermeulen, kinder- en jeugdpsychologe en Dr. Mieke 

Van den Heuvel 
• 11.20 u. Urineweginfecties en zindelijkheidstraining - Dr. Wim Vergauwen 
• 11.40 u. Vragenronde  
• 12.00 u. Walking Dinner 
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