
Endometriosecentrum 

Jaarverslag 
2020



2   |   Jaarverslag Endometriosecentrum 2020 

Eindredactie:
V. Mijatovic

Fotografie:
Digidaan

Opmaak:
Huisdrukkerij VUmc, Gerda Lieftink

Endometriose Centrum Amsterdam UMC
De Boelelaan 1118

1081 HV Amsterdam

Postadres:
Postbus 7057

1007 MB Amsterdam

Telefoon: (020) 444 0070

www.endometriosecentrum.amsterdam

endometriosecentrumamsterdam@amsterdamumc.nl 



Jaarverslag Endometriosecentrum 2020    |   3

Inhoud

Personeel   4

Endometriosezorg   6

Wetenschappelijk onderzoek   11

Bijzondere gebeurtenissen 2019-2020  31

Kennis overdracht naar professionals, AIOS & studenten  33

Endometriose Jaarverslag 2019 & 2020 (conform NVOG format)  37



4   |   Jaarverslag Endometriosecentrum 2020 

Personeel

Hoofd  
Prof.dr. V. Mijatovic, gynaecoloog 

Multidisciplinair team 
Mw. drs. J.J.M.L. Dekker, gynaecoloog 

Mw. drs. I. Melgers, gynaecoloog 

Dr. W. Hehenkamp, gynaecoloog

Dr. R. de Leeuw, gynaecoloog 

Dr. J.H. van Waesberghe, radioloog 

Drs. H.J.R. van der Horst, uroloog 

Dr. J.B. Tuynman, darmchirurg 

Dr. M. Kusters, darmchirurg

Prof.dr.C. Mulder, MDL-arts 

Prof. dr. A. Vonk Noordegraaf, longarts

Dr. R. Paul, longchirurg

Dr. D. Heineman, longchirurg 

Drs. R. Liebregts, pijn-specialist

Drs. M. Erwteman, pijn-specialist 

Mw. dr. E.H. Collette, medisch psycholoog

Mw. dr. M. Bleeker, patholoog

Poliklinische ondersteuning door:
Mw. B. Hillebrand-Koopman,  

endometriose verpleegkundige

Mw. Y. Donselaar, endometriose 

verpleegkundige

Mw. Edith Gelderman, endometriose 

verpleegkundige

Mw. S. Dekker, endometriose 

verpleegkundige

Ondersteuning op IVF centrum  
(locatie VUmc)::
Dr. M. Verhoeven, gynaecoloog

Dr. L. Moolenaar, gynaecoloog

Mw. drs. Charlotte van Schaijik, fertiliteitsarts

Mw. drs. Janneke Ravesloot, fertiliteitsarts-

seksuoloog

Ondersteuning op de operatiekamers 
door:
Mw. T. Bhagwandas-Winston, operatie 

assistent

Mw. M. Hendriksen-Jurgens, operatie 

assistent 

Mw. L. Kuijs-Burger, operatie assistent

Mw. J. Harie, operatie assistent

Wetenschappelijk Onderzoek
Prof. dr. V. Mijatovic

Prof. dr. C.B. Lambalk

Prof. dr. J. Twisk

Mw. dr. L.E.E. van der Houwen

Mw. drs. M. Lier

Mw. drs. A. Schreurs

Mw. drs. J. Bergwerff

Drs. S. Vlek

Drs. E. Othman

Drs. H. Peters

Drs. J.J.M.L. Dekker

Secretariële ondersteuning
Mw. M.G.J.M. Evers

Ondersteuning vanuit Divisie 4-VKC
R. Bierdrager, stafadviseur planning & 

control

Complicatie registratie
Petra Kokke,

Business intelligence specialist 

EVA Servicecentrum, team Stuurinformatie

Ondersteuning vanuit de Endometriose 
Stichting: 

Mw. S. Truin-Kraag

Mw. C. van Leeuwen-Bosch



Jaarverslag Endometriosecentrum 2020    |   5

Het multidisciplinaire endometrioseteam
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Endometriosezorg

Het Endometriose centrum (EC) van het Amsterdam UMC is een multidisciplinair, tertiair 

behandelcentrum voor endometriose en vruchtbaarheidsstoornissen. Het bestaat sinds 

2004 en is een van de drie academische centra in Nederland die endometriose patiënten 

behandelt als ‘centre of last resort’. Het EC is een NFU TRF-Experisecentrum voor ernstige 

endometriose. Sinds 2020 is de endometriose zorg verdeeld over beide locaties van het 

Amsterdam UMC.Hierbij wordt de poliklinische en klinische zorg geconcentreerd op de 

locatie AMC en de fertiliteits gerelateerde zorg op de locatie VUmc. Ook de zorg verleend 

door het pijnteam en de longchirurgen wordt verleend op locatie VUmc.

Multidisciplinair/Zeer specialistisch

In het EC worden patiënten met alle vormen (abdominaal, cutaan en thoracaal) van 

endometriose (inclusief endometriose met multiorgaan betrokkenheid) behandeld. Dit 

doen wij in een breed multidisciplinair team van 18 medisch specialisten (waaronder 

zeven gynaecologen, twee darmchirurgen, een Maag-Darm-Lever arts, een radioloog, een 

longarts, twee longchirurg, een uroloog, een medisch psycholoog, twee pijnspecialisten 

en een patholoog) en twee endometriose verpleegkundigen. Het EC is ingebed binnen 

de afdeling voortplantingsgeneeskunde en kan op deze wijze ook een volwaardige 

behandelfunctie vervullen bij endometriose patiënten met een vruchtbaarheidsstoornis. 

In een ketenzorg met het IVF centrum kunnen diverse vruchtbaarheidsbehandelingen 

(inclusief eiceldonatie, HTDM en fertiliteitspreservatie) bij endometriose worden toegepast. 

In 2020 zijn er 11 multidisciplinaire besprekingen (ofwel MDO’s) gehouden. Hierbij wordt 

de casuïstiek die besproken wordt genotuleerd en is na afloop voor alle deelnemende 

professionals toegankelijk. Voorts wordt de conclusie van het MDO in het EPD van de 

patiente opgenomen. Daarna wordt het advies/ behandelplan gecommuniceerd met de 

huisarts/ verwijzer. 

Aan de MDO’s wordt onderwijs of een referaat gekoppeld waarbij een recent wetenschappe- 

lijk artikel, standpunt of richtlijn tav endometriose wordt besproken. Op de research 

besprekingen (tweede donderdag in de maand) wordt het wetenschappelijk werk voort-

komende uit het EC besproken. 

In 2020 werden endometriose patienten naast de boven-genoemde MDO’s ook besproken 

op 48 monodiscipliniare besprekingen. 

Het EC werkt samen met het MDO Uterine Repair en het MDO Pijn, beiden van het 

Amsterdam UMC.
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Netwerk van verwijzers

Het EC werkt binnen een netwerk van verwijzende ziekenhuizen met endometriose expertise. 

Binnen dit netwerk worden patiënten verwezen voor tertiaire behandeling naar het 

Amsterdam UMC en kan er intercollegiale toetsing plaats vinden ten aanzien van diagnostiek/

beleid. 

In 2020 was er samenwerking met de volgende ziekenhuizen en gynaecologen: Isala 

klinieken Zwolle (W. Kuchenbecker), Diakonessen ziekenhuis Utrecht (L. Uittenbogaard,  

H. Unsalan), Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch (J.P. de Bruine / J.W. van der Steeg), 

Spaarne Gasthuis Hoofddorp (D. Bocks / H. Knipscheer), Spaarne Gasthuis Haarlem  

(E. Kuijper / J. Gianotten), Dijklander ziekenhuis locatie Hoorn (J. Boomgaard, D. Berks), 

Noordwest ziekenhuis groep Alkmaar (J. van Rijn, Y. van Kasteren), Noordwest ziekenhuis 

groep Den Helder (E. Groenewoud) Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend (E. Knauff /  

C. van Katwijk / W. de Wit), Zaans Medisch Centum (N. Bayram), Flevo ziekenhuis Almere  

(K. Lely), BovenIJ ziekenhuis Amsterdam (H. Kessel), OLVG oost (H. Verhoeve), OLVG west  

(J. Kwee), Amstelland ziekenhuis (A. Mozes / A. Padt), Vrouwenkliniek Zuidoost Amsterdam 

(E. Robertson), Bergmann Kliniek (JP Roovers), Meander Medisch Centrum Amersfoort  

(W. Schols), Gelre ziekenhuis Apeldoorn (M. Traas), Groene Hart ziekenhuis Gouda  

(C. van Meir / E. Hallensleben), Rode Kruis ziekenhuis Beverwijk (H. van Weering / G. Dias 

Pereira), Beatrix ziekenhuis Gorinchem (J. Persoons/J. Schrickx) en Ter Gooi ziekenhuis  

Hilversum (C. de Koning / N. Huisman). 

MDO endometriose in de regio

Sinds september 2018 wordt het gezamenlijke MDO endometriose in het Diakonessen 

ziekenhuis Utrecht georganiseerd. In samenwerking met de collega’s Lucas Uittenbogaard, 

Petra Manger en Hassan Unsalan worden endometriose patiënten multidisciplinair 

besproken in de aanwezigheid van Velja Mijatovic vanuit het EC. In de aanloop hierop werd  

gewerkt aan gestandaardiseerde statusvoering, synchronisatie van protocollen en participatie 

in wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld COPIE trial). Vanuit het EC zal ondersteuning 

worden geboden bij onderwijs en voorlichting over endometriose aan zorgprofessionals 

(eerste lijn, coassistenten en AIOS) en aan patiënten (het opzetten van EndoLounge bijeen-

komsten in samenwerking met de Endometriose Stichting).
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Patiëntenstromen

In 2020 werden in het Endometriose centrum 841 nieuwe endometriose patiënten (G17)  

geëvalueerd. Daarnaast werden 671 herhaalconsulten G17 verricht en 44 patienten verwezen  

naar het IVF centrum voor behandeling met geassisteerde voortplantingstechnieken (G17 

+ F21). Er werden 68 therapeutische laparoscopieën uitgevoerd waarvan 20 complexe 

operatieve ingrepen. Zeventien operatieve ingrepen werden uitgevoerd in multidisciplinaire 

setting. Het EC is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar. 

Kwaliteit van zorg & patiënttevredenheid

In het EC wordt, in samenwerking met de KU Leuven (E. Dancet, S. Apers), Radbout UMC 

(W. Nelen) en Isala Klinieken Zwolle (W. Kuchenbecker), de kwaliteit van endometriosezorg 

gemeten volgens de gevalideerde methodiek van de ENDOCARE evaluatie. Hierbij worden 

alle patiënten met chirurgisch bewezen endometriose geënquêteerd en bevraagd naar de 

waardering van de zorg en de zogenaamde patient-centeredness. 

In 2020 hebben wij na de eerste lockdown de patientervaringen, kwaliteit van leven en de  

patientgerichtheid van de endometriose zorg (ENDOCARE evaluatie) onderzocht. Dit 

gebeurde in samenwerking met de Endometriose Stichting, Freya, NVOG en VVF middels  

een subsidie van ZonMW. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% en 65% van de fertiliteitspatiënten 

en endometriose patiënten de telefonische consulten (TC’s) een goede vervanging van de 

reguliere zorg vonden tijdens de eerste piek van de COVID-pandemie tijdens het voorjaar  

van 2020. Echter slechts 21% en 15% van de patiënten ziet een rol voor TC’s ter vervanging 

van reguliere, fysieke zorg in de toekomst. Onderzoek onder de zorgverleners, gynaecologen

en fertiliteitsartsen die deze patiënten behandelen, toont vergelijkbare resultaten: 83% 

vond het TC een goede vervanging tijdens de COVID-pandemie en slechts 21% ziet het als 

vervanging van reguliere fysieke zorg. 

Van de fertiliteitspatiënten gaf 77% aan meer stress te ervaren door het stil komen te liggen 

van hun zorg, bij endometriose patiënten ligt dit percentage lager namelijk op 36%.

De toegenomen stress bij fertiliteitspatiënten komt ook tot uiting bij de vragenlijst voor 

fertiliteit gerelateerde kwaliteit van leven, hier scoren de fertiliteitspatiënten nu lager op dan 

bij de referentiepopulatie in het verleden. De ENDOCARE vragenlijst, uitgezet onder de  

endometriosepatiënten, toont een gelijkwaardige patiëntgerichtheid en dezelfde verbeter-

punten voor endometriosezorg als in eerder onderzoek verricht vóór de pandemie. 

Voor de resultaten zie blz. 15-18. 
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Bijzondere diagnostiek & behandeling

Het EC heeft een voortrekkersrol vervuld bij de ontwikkeling en disseminatie van MRI  

(J.H. van Waesberghe) en echodiagnostiek (R. Schats) van endometriose/ adenomyose in  

Nederland. Het MRI Abdomen protocol Endometriose van ons centrum wordt thans in vele  

ziekenhuizen in Nederland toegepast. In de (na)scholing van radiologen (i.o.) zijn wij  

betrokken bij het geven van onderwijs binnen de zogenaamde Sandwich Cursus Abdomen 

waarin imaging van endometriose een aparte module is (J.H. van Waesberghe, V. Mijatovic).  

In de operatieve zorg wordt de CO2 laser en plasmajet (sinds 2015) toegepast bij de 

therapeutische (2D + 3D) laparoscopieën (V. Mijatovic, J. Dekker & I. Melgers). Sinds 2014  

wordt voor de chirurgische behandeling (J.Tuynmann) van diepe endometriose in het 

rectosigmoid de transanale minimaal invasieve techniek (TAMIS) gebruikt. Sinds 2015  

wordt de blaaswandendometriose geopereerd met de Da Vinci robot (E. van der Horst).  

In samenwerking met de subafdeling benigne gynaecologie (W. Hehenkamp, R. de Leeuw) 

worden bij adenomyose TLH’s verricht. Het Pijnteam (M. Erwteman, R. Liebregts, M. 

Steegers en K. Szadek) ziet endometriose patienten voor behandeling van met name 

chronische pijn. Hierbij kunnen interventionele behandelingen (zoals bijvoorbeeld plexus  

hypogastricus superior en inferior blokkade), medicamenteuze behandelingen (zoals 

bijvoorbeeld met anti-epileptica/ anti-depressiva bij centrale sensitisatie) en niet-interventio-

nele behandelingen (zoals bijvoorbeeld bij TENS) worden toegepast. Bij psycho-somatische 

pijn is er ook overleg mogelijk met het MDO-Pijn waarin een consulent van de afdeling 

psychiatrie zitting in neemt en collega’s van de SOLK polikliniek.

Positionering nationaal/internationaal

Op landelijk niveau participeert het EC in het bestuur van de NVOG Werkgroep Endometriose 

en zijn we adviserend aan de Endometriose Stichting (http://endometriose.nl/contact/

adviesraad/velja-mijatovic). Internationaal onderhouden wij professionele contacten met 

andere Endometriosecentra zoals in Leuven (Th. D’Hooghe, I. Brosens, C. Tomasetti), Gent 

(W. Weyers) en Rouen (H. Roman). Bij het opstellen van de ESHRE richtlijn Management of 

Women with Endometriosis (2013) was het EC (V. Mijatovic, P. Hompes) vertegenwoordigd 

in de ESHRE klankbord groep. In 2016 werd een samenwerking gestart met het NKI/AVL (H. 

Horlings, C. Lok) in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar somatische mutaties 

bij diepe endometriose. Deze samenwerking is in 2017 internationaal uitgebreid met een 

samenwerking het British Columbia Multidisciplinary Ovarian Cancer Research Team  

(D. Huntsman, M. Anglesio) in Vancouver (Canada). Een toonaangevend reserachcentrum 

dat zich op dit thema heeft geprofileerd. In 2020 is een uniek onderzoeks consortium 

gestart waarin de expertise gebundeld is ten aanzien van endometriose, gynaecologische 
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oncologie, epidemiologie, immunologie en genetische analyse. Hierin willen wij binnen een 

landelijke case-control studie het genetisch risico en de immuun profielen beoordelen bij 

vrouwen met endometriose en endometriose geassocieerde eierstokkankers. Wij hopen 

hiermee een groot deel van de onzekerheid weg te nemen ten aanzien van het risico op 

eierstokkanker bij endometriose patiënten. Dit onderzoeksinitiatief wordt gesteund door de 

World Endometriosis Society alsmede de Endometriose Stichting. Een subsidie bij KWF zal in 

2021 worden aangevraagd.
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Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van het EC is ingebed in het onderzoeks- 

instituut AR&D alwaar intensief wordt samengewerkt met verschillende  

disciplines. Het onderzoek richt zich, from bench to bedsite, op de 

etiologie, de diagnostiek en de behandeling van endometriose. 

- Er zijn drie onderzoeksthema’s:
1. Imaging of Endometriosis: 
 a.  New technological advances in MR imaging, including the implementation of 3T 

systems and the development of new MR sequences, providing promising new 

future applications for the diagnostic/ therapeutic work-up of endometriosis. 

 b.  Advanced transvaginal ultrasound imaging using 3D & 4D color Doppler. 

 c.  New imaging modalities in laparoscopic surgery which can be helpful in the 

distinction between different types of tissue, they may also improve detection 

of peritoneal lesions of endometriosis. As with (pre)malignant lesions, 

neovascularisation is an important aspect of the pathology of endometriosis and 

may be helpful in the identification of endometriotic lesions. Multiple laparoscopic 

imaging techniques have already emerged and been evaluated over the past decade 

in different fields of interest. Optical techniques aim to: improve visualization of 

superficial vasculature (narrow-band imaging, NBI); differentiate between tissue 

bases and endogenous fluorophores (autofluorescent imaging, AFI); fluorescently 

highlight orally administered prodrugs (5-ALA induced fluorescent imaging, 5-ALA) 

or visualize intravascular pharmaceutical agents (near-infrared imaging with 

indocyanin green, NIR-ICG).

2. Evaluation of surgical, medical & fertility treatments in Endometriosis
  In this research topic we investigate the following items: 

 1.  The effects of surgery and medical treatment on pelvic pain symptoms and quality of 

life. 

 2.  The effects of ART (IUI/ IVF/ ICSI) on pregnancy rates, quality of life, quality of care 

and recurrence of the disease.

3. The impact of endometriosis on pregnancy
  This research topic is focused on Spontenous Hemoperitoneum in Pregnancy (SHIP).  

SHiP is a rare, but life-threatening complication in pregnancy, which occurs 

predominantly in the third trimester and is associated with adverse pregnancy 

outcomes. Although the etiology is still largely unknown, endometriosis seems to be 

the major risk factor for SHiP. As pregnancies in women with endometriosis increase 

due to assisted reproductive techniques, SHiP appears to become more prevalent.

  In this research topic we investigate the following items:  



12   |   Jaarverslag Endometriosecentrum 2020 

1.  Prospective registration of SHIP in the Netherlands through Netherlands Obstetric 

Surveillance System (NETHOSS), 

  2.  International collaboration with INOSS relating to SHIP data, 

 3.  Study into the mechanisms of SHIP, 4. SHiP: Impact on Quality of Life and Illness 

Perception.

Samenwerking met: 
1. Amsterdam UMC 

  Afdeling Radiologie/MRI (J.H. van Waesberghe)

  Afdeling Colorectale Chirurgie (J. Tuynman)

  Afdeling Maag-Darm-Leverziekten (Ch. Mulder)

  Afdeling Pathologie (M. Bleeker)

  Afdeling Medische Psychologie (E. Colette/ C.Brals)

  Afdeling Verloskunde (J.I.P. de Vries/ M. de Boer)

 Afdeling Benigne Gynaecologie (W. Hehnkamp/ J. Huirne)

2. Radboud UMC (W. Nelen)

3. Isala Kliniek, Zwolle (W. Kuchenbecker)

4. UMC Groningen (A. Cantineau)

5.  OLVG, Amsterdam (H. Verhoeven)

6.  NVOG Werkgroep Endometriose

7.  NethOSS/ InOSS (Timme.Schaap, Kitty Bloemenkamp)

8.  Endometriose Stichting (B. de Bie)

9.  Leuven University Fertility Center, Belgie 

 (D’Hooghe, I.Brosens, E.Dancet, S.Apers).

10.  Universiteit van Gent, Fertility Center, Belgie.

 (Frank Vandekerckhove, Sara Somers)

11.  University of Manchester, Pharmacy, UK 

 (L.Harris)

12.   Sapienza, University of Rome, Rome, Italy  

(G. Benagiano)

13.   University Hospitals of Leicester, Leicester, United Kingdom 

(Marwan Habiba)

14.   University of Auckland, Reproductive Medicine, New Zealand

 (N. Johnson)

15.   NKI/AVL 

 (H. Horlings, C. Lok)

16.   British Columbia Multidisciplinary Ovarian Cancer Research Team  

(D. Huntsman, M. Anglesio)

17.  Assiut University, Assiut Women’s Health Center, Assiut, Egypt (E. Othman)
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Promovendi:
- Milou Busard, 
 Thesis: Advances in MR imaging in endometriosis 

 Datum: November 2012 

- Lisette van der Houwen, 
  Thesis: Endometriosis associated subfertility. Surgical treatment and assisted 

reproduction techniques. 

 Datum: September 2019 

- Marit Lier,
 Thesis: Endometriosis: from ethiology to pregnancy

 Datum: Januari 2021

- Anneke Schreurs,
 Thesis: Impact of Endometriosis: Quality of Life and Quality of Care

 Datum: beoogde promotie in 2022

- Essam Ottman
 Thesis: Biomarkers of endometriosis.

 Datum: beoogde promotie in 2023

- Stijn Vlek
 Thesis: Advanced techniques in the surgical treatment of endometriosis

 Datum: beoogde promotie in 2023
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Lopend onderzoek in 2019-2020

De COPIE studie

Rationale:
In een aantal publicaties wordt aangetoond dat hypofyse-downregulatie gedurende drie  

tot zes maanden voorafgaand aan IVF/ICSI de klinische zwangerschapspercentages 

verbetert bij patiënten die aan endometriose lijden. Er bestaat echter discussie over deze  

behandelstrategie. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in een ander IVF/ICSI-behandel-

tijdperk waarin agressievere stimulatie werd gebruikt, gevolgd door het terugplaatsen van 

twee of meer embryo’s in plaats van een enkele embryotransfer, wat de huidige standaard 

is. Bovendien zijn ongemakkelijke bijwerkingen, zoals vasomotorische instabiliteit, vaak 

gerelateerd aan dit behandelregime, waardoor patiënten vaak niet bereid zijn om GnRH-

agonisten gedurende een langere periode te gebruiken. Als alternatief is ook het effect 

onderzocht van voortgezet gebruik van orale anticonceptiva (OC’s) gedurende zes tot acht 

weken voorafgaand aan IVF/ICSI. Deze observationele gegevens tonen aan dat deze 

behandeling gunstig kan zijn bij patiënten met ernstige endometriose die IVF / ICSI onder-

gaan, aangezien de klinische zwangerschapspercentages waren verbeterd in vergelijking 

met endometriosepatiënten die zonder OC’s werden behandeld en vergelijkbaar met die 

van controlepatiënten zonder endometriose. Die resultaten in combinatie met de directe 

kosten van GnRH-agonisten (€ 370, - per 3 maanden) versus orale anticonceptiva (€ 41  

per 3 maanden) en indirecte kosten (hoger productiviteitsverlies tijdens GnRH-agonist-

behandeling [7-10] maakt het interessant om te onderzoeken of de uitkomst van continu 

gebruik van OC’s even effectief is als langdurige hypofyse-down-regulatie met een GnRH-

agonist voorafgaand aan IVF/ICSI, wat nog niet is onderzocht.

Doel van het onderzoek:
Non-inferioriteit aan te tonen van continu gebruik van orale anticonceptiva gedurende drie 

maanden ten opzichte van langdurige hypofyse-downregulatie met een GnRH-agonist 

gedurende drie maanden voorafgaand aan de huidige IVF / ICSI-protocollen bij patiënten 

met ernstige endometriose (ASRM-stadia III en IV).

Opzet van het onderzoek:
Multicenter gerandomiseerde twee-armige studie. Continu gebruik van orale anticonceptiva 

gedurende drie maanden (interventiegroep) versus langdurige hypofyse-downregulatie met 

een GnRH-agonist gedurende drie maanden (referentiegroep) voorafgaand aan IVF / ICSI. 
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vergelijking met endometriosepatiënten die zonder OC's werden behandeld en vergelijkbaar 
met die van controlepatiënten zonder endometriose. Die resultaten in combinatie met de 
directe kosten van GnRH-agonisten (€ 370, - per 3 maanden) versus orale anticonceptiva (€ 
41, - per 3 maanden) en indirecte kosten (hoger productiviteitsverlies tijdens GnRH-
agonistbehandeling [7-10] maakt het interessant om te onderzoeken of de uitkomst van 
continu gebruik van OC's even effectief is als langdurige hypofyse-down-regulatie met een 
GnRH-agonist voorafgaand aan IVF/ICSI, wat nog niet is onderzocht. 
Doel van het onderzoek: 
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Patiënten die niet gerandomiseerd willen worden, zullen worden gevraagd om deel te 

nemen aan een prospectieve cohortstudie.

Onderzoekspopulatie:
Patiënten met endometriose ASRM III of IV, met een indicatie voor IVF/ICSI. Aantal te includeren 

patiënten: 330 (non-inferiority design, power 80%, α 0,05, marge 3%, 10% drop-out).

Studie eindpunten:
Primaire uitkomstmaten: aantal levend geborenen kinderen na terugplaatsing van verse 

embryo’s. 

Secundaire uitkomstenmaten: cumulatief aantal levend geboren kinderen na één IVF / ICSI-

behandelingscyclus inclusief verse en ingevroren embryo-overdrachten tot 15 maanden 

na randomisatie, doorgaand zwangerschapspercentage, tijd tot zwangerschap, parameters 

voor behandelingsresultaten (zoals aantal eicellen), bijwerkingen van medicatie, complicaties,  

recidieven (herhaling van endometrioseklachten, radiologisch of chirurgisch bevestigd 

recidief van endometriose of de noodzaak om de endometriosetherapie opnieuw te starten),  

kwaliteit van leven, veiligheid, cognitief falen door hormonale behandeling, voorkeuren van 

de patiënt en kosteneffectiviteit (directe en indirecte kosten).

Deze studie is in 2019 gestart in het Amsterdam UMC en het UMC Groningen. Inmiddels is 

er ook een cohort studie gestart voor weigeraars van de RCT. Binnen het cohort zal de  

follow-up gelijk zijn aan die van de RCT, alleen zullen er geen vragenlijsten worden afge-

nomen naar kosteneffectiviteit.

Naast het Amsterdam UMC en UMCG includeren in 2020 nog 5 Nederlandse centra 

(Diakonessenhuis Utrecht, Maxima MMC Veldhoven, Fertiliteits Kliniek Twente, Radboud 

UMC Nijmegen en Rijnstate Arnhem).

SOMA trial 

Rationale: 
Er zijn twee therapeutische strategieën beschikbaar voor de behandeling van endometrioom,  

waaronder behandeling met medicatie (analgesie en / of hormonen) en chirurgie. Er zijn 

aanwijzingen dat zowel medicatie als chirurgische behandeling van endometrioom effectief 

zijn bij het verminderen van pijn. Er zijn echter geen gerandomiseerde onderzoeken waarin 
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Rationale:  
Er zijn twee therapeutische strategieën beschikbaar voor de behandeling van endometrioom, 
waaronder behandeling met medicatie (analgesie en / of hormonen) en chirurgie. Er zijn 
aanwijzingen dat zowel medicatie als chirurgische behandeling van endometrioom effectief 
zijn bij het verminderen van pijn. Er zijn echter geen gerandomiseerde onderzoeken waarin 
chirurgie wordt vergeleken met behandeling met medicatie. Dit dwingt vrouwen met 
endometrioom en artsen om beslissingen te nemen in onzekerheid over de voordelen, risico's 
en kosteneffectiviteit van chirurgie in vergelijking met behandeling met medicatie. 
Doel van het onderzoek: 
Wat is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van chirurgische behandeling van vrouwen die 
lijden aan pijn als gevolg van een endometrioom in vergelijking met behandeling met 
medicatie? 
Opzet van het onderzoek: 
Multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie met kosteneffectiviteitsanalyse en 
preferentieonderzoek. Niet-gerandomiseerde vrouwen, die een voorkeur hebben voor één 
van de behandelingen, worden naar hun voorkeur behandeld en gevolgd in een prospectief 
cohort. 
Onderzoekspopulatie: 
Premenopauzale vrouwen (≥ 18 jaar) met pijnklachten en een endometrioom (≥ 3 cm) zonder 
tekenen van diepe endometriose. 
Interventie Chirurgische behandeling. 
Studie eindpunten: 
- Primaire uitkomstmaten: effectiviteit van chirurgische behandeling in vergelijking met 
behandeling met medicatie gedefinieerd als: succesvolle pijnvermindering (- 30% 
pijnvermindering op de numerieke beoordelingsschaal [NRS] na 6 maanden. 
- Secundaire uitkomstmaten: succesvolle pijnvermindering na 12 en 18 maanden, kwaliteit 
van leven en affectieve symptomen, kosteneffectiviteit (gezondheidszorg - en 
maatschappelijk perspectief), percentage van operaties na 6 maanden in de medicatiegroep, 
behoefte aan adjuvante medicatie na operatie, recidief snelheid van endometrioom en 
pijnsymptomen, ovariële reserve 
 
Deze multicenter studie is in 2019 gestart met een ZonMW grant. Naast het Maxima MC en 
het Amsterdam UMC loopt deze studie in 20 Nederlandse ziekenhuizen.  
 
 
- STEAM studie: Sampsons Theory tested in Amsterdam by MRI 
 
Met de STEAM studie (case-control study) wordt met behulp van echo en MRI onderzocht of 
de hoeveelheid bloed, dat tijdens de menstruatie via de eileiders in de buikholte terecht 
komt, bij vrouwen met endometriose groter is dan bij vrouwen zonder endometriose. De 
belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van endometriose wordt verklaard door de theorie 
van de zogenaamde retrograde menstruatie (John A. Sampson, 1927). Volgens deze theorie 
ontwikkelt endometriose zich als er tijdens de menstruatie bloed vanuit de baarmoeder via 
de eileiders naar de buikholte vloeit. Daar kan het zich aan het oppervlak hechten en 
uitgroeien tot endometriose. Hierbij speelt een erfelijke aanleg en het disfunctioneren van 
delen van het afweersysteem een belangrijke rol. Vrouwen met en zonder endometriose wordt 
gevraagd gedurende één spontane cyclus tweemaal (tijdens de menstruatie en na de eisprong) langs 
te komen voor echo, MRI en bloedafname.  Bij deze onderzoeken wordt endometriose met 
beeldvormende technieken in kaart gebracht en gekeken naar de hoeveel bloed in de buikholte. 
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chirurgie wordt vergeleken met behandeling met medicatie. Dit dwingt vrouwen met 
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van leven en affectieve symptomen, kosteneffectiviteit (gezondheidszorg - en maat-

schappelijk perspectief), percentage van operaties na 6 maanden in de medicatiegroep, 

behoefte aan adjuvante medicatie na operatie, recidief snelheid van endometrioom en 

pijnsymptomen, ovariële reserve.

Deze multicenter studie is in 2019 gestart met een ZonMW grant. Naast het Maxima MC en 

het Amsterdam UMC loopt deze studie in 20 Nederlandse ziekenhuizen. 

-  STEAM studie: Sampsons Theory tested in Amsterdam by MRI
Met de STEAM studie (case-control study) wordt met behulp van echo en MRI onderzocht 

of de hoeveelheid bloed, dat tijdens de menstruatie via de eileiders in de buikholte terecht 

komt, bij vrouwen met endometriose groter is dan bij vrouwen zonder endometriose. De 

belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van endometriose wordt verklaard door de theorie 

van de zogenaamde retrograde menstruatie (John A. Sampson, 1927). Volgens deze theorie 

ontwikkelt endometriose zich als er tijdens de menstruatie bloed vanuit de baarmoeder via 
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de eileiders naar de buikholte vloeit. Daar kan het zich aan het oppervlak hechten en 

uitgroeien tot endometriose. Hierbij speelt een erfelijke aanleg en het disfunctioneren van 

delen van het afweersysteem een belangrijke rol. Vrouwen met en zonder endometriose 

wordt gevraagd gedurende één spontane cyclus tweemaal (tijdens de menstruatie en na  

de eisprong) langs te komen voor echo, MRI en bloedafname. Bij deze onderzoeken wordt 

endometriose met beeldvormende technieken in kaart gebracht en gekeken naar de 

hoeveel bloed in de buikholte.

-  SHiP: Impact on Quality of Life and Illness Perception studie
Extensie van de NL-case-series studie naar SHiP (Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy) 

in vrouwen met endometriose. Elf vrouwen met een doorgemaakte SHiP gebeurtenis en hun 

partner zullen een diepte interview ondergaan waarbij de impact van de gebeurtenis zal 

worden verkend alsmede het psychosomatische herstel na de SHiP gebeurtenis. Hierbij zal 

aandacht zijn voor de tevredenheid met de zorg rondom een SHiP gebeurtenis alsmede welke 

invloed de SHiP gebeurtenis had op de toekomstperceptie van de vrouw en haar partner.

-  MEASURE studie: estrogen & androgen exposure in endometriosis, MRKH & PCOS.
In deze studie worden metingen verricht van de ano-genitale afstand en de verhouding 

tussen wijs- en ringvinger. Deze afstanden worden gebruikt als biomarker voor prenatale 

blootstelling aan androgenen en oestrogenen. De studies naar van een langere AGD bij 

vrouwen met PCOS hebben bijgedragen aan het idee dat PCOS wordt beïnvloed door 

blootstelling aan androgeen. Bij vrouwen met endometriose weerspiegelt de aanwezigheid 

van een kortere AGD mogelijk een oestrogene invloed. De MEASURE studie is een case-control  

studie waarbij 172 patiënten in vier groepen worden geincludeerd: 43 vrouwen met MKRH-

syndroom, 43 vrouwen met PCOS, 43 vrouwen met endometriose en 43 controlevrouwen. 

Door de metingen in drie patiëntengroepen en één controlegroep te vergelijken, kunnen we 

onze resultaten vergelijken met eerdere onderzoeken en onze meetmethode verifiëren.

-  Emerging biomarkers in endometriosis: 
1.  Onderzoek naar mechanische stijfheid van endometriale cellen afkomstig van 

endometriose patienten en controles binnen een netwerk van zogn. microchannels. 

Iedere ‘microkanaal’ heeft een constrictie die 8 μm breed is, 20 μm hoog en 150 μm 

lang. Endometrium cellen worden in een vloeistof stroom met een constante snelheid 
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- Emerging biomarkers in endometriosis:  
 
1. Onderzoek naar mechanische stijfheid van endometriale cellen afkomstig van 

endometriose patienten en controles binnen een netwerk van zogn. microchannels.  
Iedere ‘microkanaal’ heeft een constrictie die 8 μm breed is, 20 μm hoog en 150 μm 
lang. Endometrium cellen worden in een vloeistof stroom met een constante snelheid 
van 2 μL/min voortgedreven. Een speciale high-speed camera verbonden met een 
omgekeerde microscoop wordt gebruikt om video's van endometriumcellen vast te 
leggen terwijl deze door het microkanaal stromen. Een beeldverwerkingscode op 
basis van LabVIEW wordt gebruikt om cellen te volgen, hun gebied te meten en de tijd 
te berekenen die elke cel nodig heeft om door de microkanalen te gaan. Het systeem 
gebruikt de snelheid van de cellen in de microkanalen als een surrogaat van hun 
mechanische stijfheid. 

2. Onderzoek naar oestrogeen metabolieten (cross sectional study) in urine en 
endometrium samples van endometriose patienten (N=62) en controles (N=52) die 
allen een laparoscopie in het kader van pijnklachten en/of subfertiliteit ondergingen. 
Oestrogeenmetabolieten in urine en endometriumweefsel zullen worden 
geëxtraheerd en bepaald met behulp van vloeistofchromatografie-elektrospray ionisatie 
tandem massaspectrometrie (LC-ESI-MS / MS). Deze omvatten: 2-hydroxyestrone (2OHE1), 
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van 2 μL/min voortgedreven. Een speciale high-speed camera verbonden met een 

omgekeerde microscoop wordt gebruikt om video’s van endometriumcellen vast te 

leggen terwijl deze door het microkanaal stromen. Een beeldverwerkingscode op basis 

van LabVIEW wordt gebruikt om cellen te volgen, hun gebied te meten en de tijd te 

berekenen die elke cel nodig heeft om door de microkanalen te gaan. Het systeem 

gebruikt de snelheid van de cellen in de microkanalen als een surrogaat van hun 

mechanische stijfheid.

2.  Onderzoek naar oestrogeen metabolieten (cross sectional study) in urine en endometrium  

samples van endometriose patienten (N=62) en controles (N=52) die allen een laparos- 

copie in het kader van pijnklachten en/of subfertiliteit ondergingen. 

Oestrogeenmetabolieten in urine en endometriumweefsel zullen worden geëxtraheerd 

en bepaald met behulp van vloeistofchromatografie-elektrospray ionisatie tandem 

massaspectrometrie (LC-ESI-MS / MS). Deze omvatten: 2-hydroxyestrone (2OHE1), 16-a 

hydroxyestrone (16-aOHE1), 4-hydroxyestrone (4OHE1), 2-hydroxyestradiol (2OHE2) en 

4-hydroxyestradiol (4OHE2).

-   IMPECT studie: IMproving Patient centeredness in  
Endometriosis Care in The Netherlands

Deze studie heeft tot doel de patiëntgerichtheid van multidisciplinaire endometriosezorg 

(inclusief ambulante, chirurgische en fertiliteitszorg voor patiënten met de diagnose 

endometriose) te onderzoeken en de kwaliteit van de endometriosezorg op een duurzame 

manier te verbeteren. De studie bestaat uit vier onderdelen. 1) De eerste patiëntgerichtheid 

zal worden onderzocht met behulp van de gevalideerde Endocare-vragenlijst in een cross-

sectionele cohortstudie. 2) Onderliggende oorzaken en doelen voor verbetering worden 

geïdentificeerd met behulp van verschillende focusgroepen. In samenwerking met de 

Endometriosis Stichting worden focusgroepen georganiseerd voor patiënten, zorgverleners 

en indien nodig een combinatie van beide. Richtlijnen voor de onderwerpen van de focus-

groepen zijn de doelen voor verbetering zoals vastgesteld met behulp van de Endocare-

vragenlijst. Tijdens deze focusgroepen wordt een verbeterplan opgesteld door met alle 

deelnemers consensus te zoeken. Zowel zorgverleners als patiënten zijn betrokken bij het 

opstellen van het verbeterplan om de implementatie ervan te vergroten. Focusgroepen 

worden georganiseerd totdat verzadiging optreedt. 3) Het verbeterplan wordt uitgevoerd. 

Na implementatie van het verbeterplan is het voltallige endometrioseteam verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het plan en de naleving van de verbetering. Alle kosten die nodig zijn 
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voor patiënten, zorgverleners en indien nodig een combinatie van beide. Richtlijnen voor de 
onderwerpen van de focusgroepen zijn de doelen voor verbetering zoals vastgesteld met behulp van 
de Endocare-vragenlijst. Tijdens deze focusgroepen wordt een verbeterplan opgesteld door met alle 
deelnemers consensus te zoeken. Zowel zorgverleners als patiënten zijn betrokken bij het opstellen 
van het verbeterplan om de implementatie ervan te vergroten. Focusgroepen worden georganiseerd 
totdat verzadiging optreedt. 3) Het verbeterplan wordt uitgevoerd. Na implementatie van het 
verbeterplan is het voltallige endometrioseteam verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en 
de naleving van de verbetering. Alle kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het verbeterplan 
worden geregistreerd. 4) Een jaar na implementatie zal een nieuwe analyse van patiëntgerichtheid 
worden uitgevoerd om het effect (en) van de implementatie van het verbeterplan te meten. De 
resultaten worden geanalyseerd en beschreven in een verklaring die wordt aangeboden aan het 
endometriosecentrum en de patiëntenorganisatie. De resultaten van deze studie zullen ook 
gepresenteerd worden op internationale conferenties en gepubliceerd in open access. De publicatie 
kan andere zorgcentra voor endometriose, maar ook zorgverleners die patiënten met andere 
chronische ziekten behandelen, helpen om dezelfde verbeterstrategie te implementeren. Aangezien 
het verbeteren van de zorg, in het algemeen en specifiek met betrekking tot endometrosezorg, vrij 
moeilijk kan zijn, is het doel van dit project om een gemakkelijk toegankelijke verbeterstrategie samen 
te stellen (inclusief alle 4 maatregelen) die zorgverleners kunnen gebruiken bij het aanpakken van de 
patiëntgerichtheid van de endometriosezorg. In nauwe samenwerking met de World Endometriosis 
Society kan deze strategie hopelijk wereldwijd worden gebruikt om de patiëntgerichtheid van de 
endometriosezorg te verbeteren. Deze studie is een investigator initiated studie waarvoor eind 2019 
een grant van Merck is ontvangen.  
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voor de uitvoering van het verbeterplan worden geregistreerd. 4) Een jaar na implementatie 

zal een nieuwe analyse van patiëntgerichtheid worden uitgevoerd om het effect (en) van de

 implementatie van het verbeterplan te meten. De resultaten worden geanalyseerd en 

beschreven in een verklaring die wordt aangeboden aan het endometriosecentrum en de 

patiëntenorganisatie. De resultaten van deze studie zullen ook gepresenteerd worden op

 internationale conferenties en gepubliceerd in open access. De publicatie kan andere 

zorgcentra voor endometriose, maar ook zorgverleners die patiënten met andere chronische 

ziekten behandelen, helpen om dezelfde verbeterstrategie te implementeren. Aangezien het 

verbeteren van de zorg, in het algemeen en specifiek met betrekking tot endometrosezorg, 

vrij moeilijk kan zijn, is het doel van dit project om een gemakkelijk toegankelijke verbeter- 

strategie samen te stellen (inclusief alle 4 maatregelen) die zorgverleners kunnen gebruiken  

bij het aanpakken van de patiëntgerichtheid van de endometriosezorg. In nauwe samen-

werking met de World Endometriosis Society kan deze strategie hopelijk wereldwijd worden 

gebruikt om de patiëntgerichtheid van de endometriosezorg te verbeteren. Deze studie is 

een investigator initiated studie waarvoor eind 2019 een grant van Merck is ontvangen.

-   Discrete Choice Experiment: Exploring Patient Preferences With Respect To 
Endometriosis and Fertility 

Deze studie heeft tot doel de begeleiding van vrouwen met endometriose met betrekking 

tot het nastreven van zwangerschap te verbeteren. Voor een meerderheid van subfertiele 

vrouwen met endometriose moeten er veel afwegingen worden gemaakt om tot een 

zwangerschap te komen. Wanneer vrouwen met endometriose overwegen zwanger te 

worden, is het belangrijk dat zorgverleners deze vrouwen adequaat kunnen begeleiden. 

Tijdens counseling moeten zorgverleners de kansen en risico’s van natuurlijke conceptie 

en ART afwegen, maar ook rekening houden met de voorkeuren van de patiënt. 

Patiëntvoorkeuren in ART zijn in het verleden onderzocht (van Empel et al., 2011, van den 

Wijngaard et al., 2014, van den Wijngaard et al., 2015, Weiss et al., 2017). De voorkeuren van 

de patiënt kunnen echter verschillen voor vrouwen met endometriose in vergelijking met 

niet-endometriosepatiënten, aangezien zij het risico kunnen overwegen om symptomatisch 

te worden door herhaling van endometriose tijdens het zwanger worden. Daarom streven 

we ernaar om de voorkeuren van patiënten met betrekking tot endometriose, natuurlijke 

conceptie en ART te identificeren.

Het project bestaat uit twee stappen: 1) er worden focusgroepen georganiseerd in samen-

werking met de Endometriose Stichting om te bepalen welke zorgaspecten of attributen 

belangrijk zijn voor vrouwen met endometriose. 2) de attributen worden geassimileerd in 

een vragenlijst met behulp van het Discrete Choice Experiment (DCE) -principe. Door de 

vragenlijst te gebruiken, willen we de belangrijkste attributen identificeren en naar welke 

account vrouwen bereid zijn om deze attributen te verhandelen om een grotere kans te 
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krijgen om zwanger te worden. De vragenlijst zal worden verspreid onder minimaal 300 

vrouwen met endometriose die zwanger willen worden. De deelnemers worden geworven 

in verschillende endometriosecentra (waaronder het Amsterdam UMC) in Nederland.

Het uiteindelijke resultaat van dit project zal een richtlijn zijn voor zorgverleners die hen 

in staat zal stellen om alle belangrijke attributen tijdens counseling te bespreken. Deze 

strategie kan worden bepleit om de patiëntgerichtheid van de endometriose-zorg te 

verbeteren bij patiënten die zwanger willen worden.

-   COVID-19 pandemie en patiëntervaringen vanuit de fertiliteits- en 
endometriosezorg in Nederland (ZonMW projectnummer 10430042010008)

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie in 2020 hebben verschillende partijen  

samen gewerkt om het effect van de COVID-19 pandemie op fertiliteits- en endometriose-

patiënten te onderzoeken. Hierbij waren het Endometriose Centrum van het Amsterdam 

UMC, de patiëntvereniging voor mensen met fertiliteitsproblemen, Freya, de Endometriose 

Stichting en de verenigingen voor gynaecologen (NVOG) en fertiliteitartsen (VVF) betrokken. 

Voor deze studie is een subsidie toegekend door ZonMw.
15 
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Deze studie heeft tot doel de begeleiding van vrouwen met endometriose met betrekking tot het 
nastreven van zwangerschap te verbeteren. Voor een meerderheid van subfertiele vrouwen met 
endometriose moeten er veel afwegingen worden gemaakt om tot een zwangerschap te komen. 
Wanneer vrouwen met endometriose overwegen zwanger te worden, is het belangrijk dat 
zorgverleners deze vrouwen adequaat kunnen begeleiden. Tijdens counseling moeten zorgverleners 
de kansen en risico's van natuurlijke conceptie en ART afwegen, maar ook rekening houden met de 
voorkeuren van de patiënt. Patiëntvoorkeuren in ART zijn in het verleden onderzocht (van Empel et 
al., 2011, van den Wijngaard et al., 2014, van den Wijngaard et al., 2015, Weiss et al., 2017). De 
voorkeuren van de patiënt kunnen echter verschillen voor vrouwen met endometriose in vergelijking 
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de voorkeuren van patiënten met betrekking tot endometriose, natuurlijke conceptie en ART te 
identificeren. 
Het project bestaat uit twee stappen: 1) er worden focusgroepen georganiseerd in samenwerking met 
de Endometriose Stichting om te bepalen welke zorgaspecten of attributen belangrijk zijn voor 
vrouwen met endometriose. 2) de attributen worden geassimileerd in een vragenlijst met behulp van 
het Discrete Choice Experiment (DCE) -principe. Door de vragenlijst te gebruiken, willen we de 
belangrijkste attributen identificeren en naar welke account vrouwen bereid zijn om deze attributen 
te verhandelen om een grotere kans te krijgen om zwanger te worden. De vragenlijst zal worden 
verspreid onder minimaal 300 vrouwen met endometriose die zwanger willen worden. De deelnemers 
worden geworven in verschillende endometriosecentra (waaronder het Amsterdam UMC) in 
Nederland. 
Het uiteindelijke resultaat van dit project zal een richtlijn zijn voor zorgverleners die hen in staat zal 
stellen om alle belangrijke attributen tijdens counseling te bespreken. Deze strategie kan worden 
bepleit om de patiëntgerichtheid van de endometriosezorg te verbeteren bij patiënten die zwanger 
willen worden. 
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Door middel van online vragenlijsten is onderzocht wat het effect van de eerste lockdown 

in 2020 vanwege de COVID-19 pandemie met het tijdelijk veranderde zorgaanbod is op  

fertiliteits- en endometriosepatiënten. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er onder  

patiënten speelde zijn de vragenlijsten opgesteld in samenwerking met de twee patiënten-

verenigingen. De vragenlijsten zijn vervolgens via de websites, nieuwsbrieven en social 

media-kanalen van de beide verenigingen verspreid. Daarnaast zijn de vragenlijsten ook 

verstuurd naar patiënten van het Amsterdam UMC. De zorgverleners zijn benaderd via hun 

verenigingen.

Uit de vragenlijsten komt naar voren dat zowel fertiliteitspatiënten, endometriosepatiënten 

en hun zorgverleners de telefonische- en videoconsulten ter vervanging van reguliere fysieke 

consulten een goed alternatief vonden tijdens de eerste piek van de COVID-19 pandemie, 

echter vonden ze het geen goede vervanging van fysieke consulten in de toekomst. 

Fertiliteitspatiënten ervaarden een toename van stress door het tijdelijk stilleggen van hun  

behandeltraject, tevens was hun kwaliteit van leven lager vergeleken met de kwaliteit van  

leven in fertiliteitspatiënten vóór de pandemie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het 

stressniveau negatief beïnvloedt kan worden door een gevoel van hulpeloosheid, 

verminderde controle en steun. Het huidige onderzoek bevestigd dat dit de oorzaken voor 

de verminderde kwaliteit van leven zijn die tijdens de pandemie hebben waargenomen

Bij endometriosepatiënten werd een minder grote toename van stress gerapporteerd tenzij  

er sprake was van kinderwens en/of subfertiliteit. Tevens is er gekeken naar patiëntgerichtheid 

van endometriosezorg, waarbij er onder andere wordt onderzocht of de zorg rekening 

houdt met behoeftes van patiënten alsmede patiënten voorkeuren. Uit het huidige onder-

zoek volgt dat de patiëntgerichtheid van de endometriosezorg tijdens de pandemie vergelijk-

baar was met eerdere onderzoeken van vóór de pandemie en we zagen dat patiënten 

dezelfde aspecten van zorg belangrijk vonden. 

We adviseren zorgverleners om alert te zijn op toename van stress, met name bij fertiliteits-

patiënten, en aandacht te besteden aan informatievoorziening. Ondanks dat fertiliteitszorg 

niet als ‘essentiële zorg’ werd gezien tijdens de eerste lockdown, ervaren veel patiënten 

de zorg wel als belangrijk en was de onzekerheid over de duur van de lockdown erg lastig 

voor hen. Zorgverleners die endometriosepatiënten behandelen, adviseren we om digitaal 

bereikbaar te zijn voor hun patiënten wanneer fysieke afspraken tijdens de lockdown niet 

mogelijk zijn.

De resultaten van deze studie zijn op het ESHRE 2021 congres gedeeld tijdens een oral 

presentation. Alle bevindingen uit deze studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke 

tijdschrift Reproductive Medicine Online in 2021 alsmede als extended abstract in het 

themanummer endometriose van het NTOG 06/2021.
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Table 1: Baseline data

Age mean 35.9

Stage endometriosis* % (n)

Minimal-mild 
Average-severe 

Unknown

10.6 (21/198)
64.1 (127/198)
25.3 (50/198)

Surgically confirmed endometriosis % (n) 55.1 (109/198)

Proposed surgery for bladder and/or intestinal involvement % (n) 

Yes 
No 

Not applicable 
I don’t know

32.8 (65/198)
24.2 (48/198)
23.7 (47/198)
19.2 (38/198)

Endometriosis-related complaints in the last year % (n)

Yes 
No

92.4 (183/198)
7.6 (15/198)

What were your endometriosis related complaints† % (n)

Painful menstruation 
Pain outside of menstruation 

Pain during sexual intercourse 
Fertility problems

75.4 (138/183) 
86.3 (158/183) 
63.9 (117/183) 
43.7 (80/183)

Change endometriosis related complaints during COVID-19 % (n)

Yes 
No

33.8 (67/198)
66.2 (131/198)

Treatment phase % (n)

Evaluation (MRI/Lab) 
Hormonal treatment 

Awaiting operative treatment 
Recent operative treatment‡ 

Fertility treatment 
Pain treatment

10.1 (28/277)
36.8 (102/277)

8.7 (24/277)
7.2 (20/277)
9.7 (27/277)
6.5 (18/277)

Children % (n) 35.4 (70/198)

Infertility, present or past % (n) 44.4 (88/198)

Was your fertility treatment paused because of COVID-19? % (n)

Yes 
No 

Not applicable

16.2 (32/198)
21.2 (42/198)

62.5 (124/198)

Educational level % (n)

Primary school 
Secondary school up to age 16 
Secondary school up to age 18 

Vocational education 
Higher or university education 

Postuniversity education

0.5 (1/198)
1.0 (2/198)

7.1 (14/198)
33.3 (66/198)

53.5 (106/198)
4.5 (9/198)

Member of patient federation % (n) 29.8 (59/198)

Other diagnosis besides endometriosis % (n) 33.8 (67/198)

* determined at first diagnosis 

† in the last 12 months
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Table 2: Stress & coping because of COVID-19 delays

I experience more stress due to delays in treatment

Totally agree 
Agree 

Neutral 
Disagree 

Totally disagree

17.1 (31/181)
18.8 (34/181)
26.5 (48/181)
16.6 (30/181)

21 (38/181)

I can cope well with the changes in health care availability

Totally agree 
Agree 

Neutral 
Disagree 

Totally disagree

14.4 (26/181)
37.6 (68/181)
27.1 (49/181)

16 (29/181)
5.0 (9.181)

The changes in health care availability have a positive influence on me

Totally agree 
Agree 

Neutral 
Disagree 

Totally disagree

2.2 (4/181)
4.4 (8.181)

35.9 (65/181)
30.4 (55/181)
27.1 (49/181)

The changes in health care availability have a negative influence on me

Totally agree 
Agree 

Neutral 
Disagree 

Totally disagree

17.7 (32/181) 
33.7 (61/181) 
33.1 (60/181) 

7.7 (14/181) 
7.7 (14/181)

Rating of health care you’ve received (0-10) (mean)

7.45

Would you recommend this endometriosis clinic?

Definetely not 
Probably not 

Probably   
Definetely 

2.3 (3/133)
8.3 (11/133)

36.1 (48/133)
53.4 (71/133)
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Stress and coping

Figure displaying Patient-Centredness Scores (PCS) by dimension, as measured by the  

ENDOCARE questionnaire. The reference population consisted of 177 patients. 

*Schreurs et al, 2020. IQR, interquartile range.

The changes in health care availability 
have a positive…

The changes in health care availability 
have a negative

I can cope well with the changes in 
health care…

I experience more stress due to delays in 
treatment

Figure displaying the results from table 2: Self-reported stress and coping in endometriosis 

patients due to the altered health care availability during the ‘intelligent lockdown’ due to 

the COVID-19 pandemic.

20%10%0%

  Neutral     Disagree

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6,6     35,9                                  57,5

                     51,4                               33,1       15,5

                      52                               27      21

            35,9            26,5            37,6

Overall PCS

Endometriosis clinics staff

Technical skills

Access to care

Continuity and transition

Involvement of significant others

Emotional support and alleviation of fear and anxiety

Physical comfort

Information, communication and education

Coordination and integration of care

Respect for patient’values, preferences and needs

Patient-centeredness score

Median (IQR)

                                5.0 (3.7=6.3)

                              4.5 (3.5-5.6)

                                                6.7  (4.0-8.7)

                                                 6.0 (3.9-8.0)

                                           6.0 (4.3-8.7)

                                           6.0 (3.9-8.0)

                                  5.0 (2,2-6.5)

                             4.3 (3.2-6.0)

                               4.9 (2.2-6.5)

                          4.2 (3.3-6.0)

                      3.5 (0.5-6.-)

    1.9 (0.4-3.9)

0.0 (0.0-3.0)

0.7 (0.0-2.0)

                           4.5 (2.6-6.0)

                3.0 (2.2-6.0)

                                               6.7 (4.5-8.0)

                                              6.0 (4.3-7.0)

                          4.0 (2.6-6.0)

                            4.2 (3.0-6.0)

                                                         7.3 (5.9-10.0)

                                                         7.3 (6.0-10.0) 

Population
  Reference patients*

  Endometriosis patients
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werking van Velja Mijatovic: https://open.spotify.com/ 

episode/1XWTxWMbub1tuyd0wEuU4o

NVOG nominatie beste VPG proefschrift 2020: Lisette van der Houwen wordt toegesproken  
door collega Annemiek Nap op een sessie van het online Gynaecongres.
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Kennis overdracht naar  
professionals, AIOS & studenten

Het EC van het VUMC verzorgde de volgende bijscholing-, opleidings- & onderwijs activiteiten 

in 2019 en 2020:

-   Minor onderwijs Bachelor studenten: endometriose, diepe endometriose, endometriose & 

subfertiliteit, endometriose & zwangerschap. (V. Mijatovic)

-  Endometriose onderwijs voor verpleegkundigen en ok assistenten (V. Mijatovic)

-  Endometriose onderwijs voor IVF artsen VUmc (V. Mijatovic)

-   SANDWICHCURUS Abdomen (Ned. Vereniging van Radiologie): Imaging van endometriose 

(JH van Waesberghe & V. Mijatovic) 

-  Endometriose onderwijs verpleegkundigen Amsterdam UMC, locatie AMC (V. Mijatovic)

-  Online AIOS onderwijs Amsterdam UMC: endometriose en implantatie (V. Mijatovic)

-  ESHRE campus course 2020 Endometriosis and infertility (V. Mijatovic)

ESHRE campus course 2020 Endometriosis and infertility
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TeAMS VUmc Observatietraining MDO-endometriose:
Gedurende enkele observatiesessies wordt het MDO-Endometriose beoordeeld op 

5 punten: Voorbereiding, Casuspresentatie, Beeldvorming & Vragen, Discussie, en 

Besluitvorming.

Conclusies van de Observatietraining: Goed lopend MDO met veel expertise, Prettige 

onderlinge sfeer, Goede & betrokken voorzitter van het MDO, Afgewogen discussie: QoL & 

wens patiënt wordt meegenomen, Consensusmodel werkt binnen het MDO.

Genomen verbetermaatregelen: Bij voorbereiding van de casuistiek wordt de vraagstelling 

en de hulpvraag van patient expliciet benoemd, “live op beeld” notuleren door installatie 

tweede computer met schakelmodule naar beamer, Taakverdeling wordt nu expliciet 

benoemd in het actieplan.

De MDO training zal in 2021 worden herhaald.

Differentiatie stage Voortplantingsgeneeskunde & Endometriose 
-  N. van Mello, cluster AMC (2014) 

-  A. Musters, cluster AMC (2015) 

-  L. Hendriks, cluster VUmc (2016) 

-  L. van Loedersloot, cluster AMC (2016) 

-  M. Berghuis, cluster VUmc (2017) 

-  Tamar Konig, cluster VUmc (2018) 

-  Nikki Vos, cluster VUmc (2018)

-  Annelies Overbeek, cluster VUmc (2019)

-  Kim Dreyer, cluster VUmc (2019)

-  Nienke Weiss, cluster VUmc (2019)

-  Femke Kop, cluster AMC (2020)

-  Nicole Burger, cluster VUmc (2020)

-  Barbara Stoelinga, cluster VUmc (2020)
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Kennis overdracht naar Leken:  
EndoLounge avonden

Het EC van het VUMC organiseert samen met de Endometriose Stichting informatiebijeen- 

komsten voor patienten (zogn. lotgenoten contacten ofwel EndoLounges) in het VUmc (zaal 

de Waver). 

In de organisatie hiervan zijn 2 leden van de Endometriose Stichting betrokken: (Mw. S. Truin-

Kraag en Mw. C. van Leeuwen- Bosch). 

Vanuit het EC zijn hierbij betrokken 2 endometriose verpleegkundigen (Mw. Y. Donselaar en 

Mw. B. Hillebrand-Koopman) en een gynaecoloog (V. Mijatovic). 

-   Woensdag 18 september 2019: EndoLounge met thema ‘Wat leeft er onder 
endometriose patienten?’

-  Maandag 9 november 2020: Online Endolounge met thema ‘Endometriose & 
(on)vruchtbaarheid’ 

Mw. S. Truin-Kraag en Mw. C. van Leeuwen-Bosch tijdens een EndoLounge bijeenkomst.

Maandelijkse informatiesessies met betrekking tot voeding & 
lifestyle bij endometriose

Sinds 2019 zijn 4-wekelijkse informatie bijeenkomsten (13.00 – 14.30 uur) op het EC gestart 

voor patienten met endometriose en prikkelbare darmklachten. Hierbij wordt aandacht 

gegeven aan klachten van een prikkelbare darm en hoe voeding (FODMAP dieet) / lifestyle 

hierop invloed kan hebben.  

Ook is er gelegenheid voor endometriose patienten om te praten over wat het ziektebeeld 

met je doet en wat jezelf kan doen om je beter te voelen.
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De bijeenkomsten worden georganiseerd door de endometriose verpleegkundigen  

(Mw. Y. Donselaar en Mw. B. Hillebrand-Koopman) van het EC in samenwerking met  

Mw. S. Truin-Kraag, voedingsdeskundige (en lid van de Endometriose Stichting).  

Er worden maximaal 10 personen per sessie toegelaten om het interactief karakter  

van de bijeenkomsten zo hoog mogelijk te houden.  

Feed back van de deelnemers:

Na afloop van elke sessie werd door de deelnemers een korte enquête in gevuld. Uit de 

ingevulde enquetes (N=74, (response rate 95%) kan men het volgende concluderen ten 

aanzien van de bijeenkomsten in 2019:

• De informatie voldoet aan de verwachting.

• Patienten kunnen hun ervaring met endometriose goed delen tijdens de bijeenkomsten.

•  Ze vinden dat de ervaringen van anderen hen helpen om beter met de endometriose  

om te gaan.

• De informatie over de voeding/ FODMAP en het dieet vinden ze nuttig.

•  Met de verkregen informatie gaan ze gemiddeld bijna allemaal hun voeding aanpassen, 

sommigen (12%) willen er over nadenken.

•  Suggesties: Fijn om in kleine setting bij elkaar te komen en te discussiëren over waar  

men tegen loopt. Graag nog wat meer informatie over wat wel werkt en wat niet.

In 2020 werden slechts 2 sessies gehouden en daarna gestopt vanwege de Corona 

pandemie.
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Endometriose Jaarverslag 
2019 & 2020  
(conform NVOG format)

Kort samengevat:
Vanuit de centrale EPIC registratie is de poliklinische output op basis van individuele behan-

delaars (staf alsmede A(N)IOS bepaald voor zowel 2019 als 2020. In 2019 alleen voor locatie 

VUmc en voor 2020 voor locaties VUmc en AMC. Overlap met de poliklinische productie 

vanuit de benigne gynaecologie werd hiermee geminimaliseerd.  

Opvallend is dat 2020 een forse toename in het aantal eerste consulten zien (in 2019,  

N= 374; in 2020, N=960). Daarentegen is het aantal herhaalconsulten met 11% afgenomen 

(in 2019, N=1692; in 2020, N=1515). 

Het aantal tertiaire verwijzingen was N= 164 in 2019 (40% van het totaal). In 2020 is het 

aantal tertiaire verwijzingen N= 615 (63% van het totaal). Hiermee is het aandeel tertiaire 

verwijzingen met 23% toegenomen.

De verhouding staf versus A(N)IOS in de poliklinische output is voor beide boekjaren gelijk 

en ligt rond 58% tav het aandeel staf. Deze verhouding ligt overigens al jaren rond 60% 

versus 40% en is in 2019 en 2020 niet veranderd.

Registratie MRI (inclusief revisie) blijft een probleem in epic waarbij er sprake is van onder-

registratie. Handmatige telling in voorgaande jaren heeft dat keer op keer aangetoond. En 

ook nu zien we in 2019 en 2020 een laag aantal MRI’s tov de poliklinische output. Dus, deze 

registratie geeft geen betrouwbaar beeld.

Het aantal endometriose patienten dat een vruchtbaarheidsbehandeling heeft gehad was 

in 2019, N= 97. In 2020 was dat aantal, N= 44 (op beide locaties). Deze afname is het gevolg 

van de Corona situatie en de tijdelijke afschaling van de VPG zorg.

De pijnteam consulten: in 2019, 32 eerste consulten, 32 herhaalconsulten en 25 telefonische 

consulten. In 2020, was dat 11 eerste consulten, 100 herhaal consulten (inclusief belconsulten 

ter vervanging van herhaal consult) en 52 telefonische consulten. Ook deze aantallen zijn 

goed te begrijpen in het licht van de Corona maatregelen. Het lager aantal eerste consulten 

in 2020 ligt waarschijnlijk aan de verminderde beschikbaarheid van de pijnteamleden van-

wege hun diensten op de IC. 

Tenslotte, er werden 68 therapeutische laparoscopieën uitgevoerd waarvan 20 complexe 

operatieve ingrepen. Zeventien operatieve ingrepen werden uitgevoerd in multidisciplinaire 

setting. Deze reductie in operatieve capaciteit is enerzijds het gevolg van de Corona pande-

mie met tekorten aan personeel en beddencapaciteit en anderzijds vanwege een reductie 

aan operatieve capaciteit per 2020 (440 uren naar 166 uren) in het kader van de alliantie en 

verhuizing naar de Meibergdreef. 
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1. Poliklinische activiteiten:
- Aantal DBC (G17) endometriose (indien mogelijk onderverdelen in):             2019 2020

 • Aantal eerste consulten:  375 841

 • Aantal herhaalconsulten:  1692 671

 • Aantal belconsulten (ter vervanging van fysiek consult) 157 948

 Zorgactiviteit Label            Locatie VUmc  2019

190013  -  Herhaal-polikliniekbezoek.  1.692

190060 - Eerste polikliniekbezoek.  374

190162  -  Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.  157

Eindtotaal   2.223

*  In 2019 mochten belconsulten niet als eerste polibezoek gedeclareerd worden. De patiënt 

moest altijd eerst fysiek gezien zijn.

 Zorgactiviteit Label                                               Locatie VUmc      Locatie VUmc      Eindtotaal
     2020     2020

190013  -  Herhaalconsult 374 297 671

190060 -  Eerste consult 758 83 841

190162  -   Belconsult ter vervanging van 113 6 119   

een eerste consult

190162  -   Belconsult ter vervanging van 688 142 829  

een herhaalconsult

Eindtotaal  1.941 534 2.475

Aantal verwijzingen per categorie:

 Aantal Subtrajecten in 2019                                 
 DBC Verwijstype Label Locatie VUmc      Locatie VUmc      Eindtotaal

04 -  Verwezen patiënt niet-SEH vanuit 1 190 191  

eerstelijn 

05 -   Verwezen patiënt niet-SEH vanuit ander  5 5 

specialisme dezelfde instelling

06 -  Verwezen patiënt niet-SEH vanuit  164 164  

andere instelling  

07 - Eigen patiënt  43 43

Eindtotaal  1 402 403
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 Aantal Subtrajecten in 2020                                 
 DBC Verwijstype Label Locatie VUmc      Locatie VUmc      Eindtotaal

04 -  Verwezen patiënt niet-SEH vanuit 237 19 256  

eerstelijn 

05 -   Verwezen patiënt niet-SEH vanuit ander 2 1 3 

specialisme dezelfde instelling

06 -  Verwezen patiënt niet-SEH vanuit 576 39 615  

andere instelling  

07 - Eigen patiënt 78 16 94

Eindtotaal  893 75 968

Aantal patiënten met een G17 en een F21 DBC per locatie:

 2019 Aantal  2020                     Aantal
Locatie VUmc 97 Locatie AMC  7

   Locatie VUmc 37

Eindtotaal 97 Eindtotaal 44

Totaal aantal consulten verricht door staf en A(N)IOS:
2al  2020                     Aantal
2019 2029          2020                     Aantal
Staf         1.310          1.440 

A(N)IOS            913          1.034 

Totaal         2.223          2.474  
% Staf 59% 58%
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Met welke (medisch) specialisten werken wij samen? 
 • Chirurg  X

 • Uroloog  X

 • Radioloog  X

 • MDL arts X

 • Pijnspecialist  X

 • Psycholoog  X

 • Seksuoloog  -

 • Longarts  X

 • Cardio thoracaal chirurg X

- Is er poliklinische ondersteuning door: 

 • Maatschappelijk werk -

 • Fysiotherapeut -

 • Diëtist - voedingsdeskundige X

 • Gespecialiseerd verpleegkundige  X

Beeldvormende diagnostiek:

Aantal Verrichtingen Uitgevoerd

Zorgactiviteit Label Jaar 2019

Locatie 
VUmc

Ziekenhuis 
Locatie

Totaal 2019
 
2020

Locatie  
AMC

Locatie 
VUmc

Totaal 2020

085093 - Mri thorax(wand) en 
mediastinum

2 2 3 3

087097 - Mri abdomen (excl. 
Rectum, zie 087096).

46 46 48 38 86

088090 - Mri bekken. 25 25

089090 - Mri heup(en)/ onderste 
extremiteit(en).

1 1

089879 - Beoordeling 
radiologisch onderzoek voor 
derden.

40 40 3 30 33

Eindtotaal 114 114 51 71 122
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Pijnteam behandelingen

2019

Zorgactiviteit Locatie AMC Locatie 
VUmc

Eindtotaal

410197 - Herhaalconsult 1 31 32

415100 - Telefonisch consult                            3 22 25

419100a - eerste consult 1 31 32

Eindtotaal 5 84 89

2020

Zorgactiviteit Locatie AMC Locatie 
VUmc

Eindtotaal

410197 - Herhaalconsult 1 23 24

415000d - Belconsult ter vervanging 
herhaalconsult

8 68 76

415100 - Telefonisch consult                           52 52

419100A - Eerste consult 3 8 11

Eindtotaal 12 151 163
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2.  Aantal chirurgische ingrepen:
Let op: wanneer in 1 ingreep verschillende verrichtingen zijn uitgevoerd mogen deze los 
geteld worden.
    2019 2020
Totaal aantal laparoscopien:  103 68
 •  Endometriose met subfertiliteit: 59 32

 •  Endometriose zonder subfertiliteit: 44 36

Totaal aantal laparotomien: 9 7 

  

 •  Gepland: 6 7

 •  Strategische conversie: 3 0

- Eenvoudig (waaronder cystectomie, eenvoudige adhaesiolyse, peritoneale endometriose)

 • Totaal:  57 61

Waaronder:

 • Ovarium

  • Cystectomie enkelzijdig:  15 18

  • Cystectomie dubbelzijdig:  10 8

 • Eenvoudige adhaesiolyse:  47 34

 • Resectie/coagulatie peritoneale endometriose:  36 38

 • Tuba

  • Tubectomie enkelzijdig:  1 13

  • Tubectomie dubbelzijdig:  5 2

  • Ovariectomie enkelzijdig:  7 4

  • Ovariectomie dubbelzijdig:  8 2

- Complex (diepe endometriose chirurgie)

  • Totaal:   46 20
  • Multidisciplinair uitgevoerde operaties :  19 17

Waaronder:

 • Darm

  • Shaving:  3 3

  • Discoide resectie:  - -

  • Segmentresectie:  5 5

  • Ileocoekaal resectie:  1 1

  • Appendectomie:  1 -
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 • Ureter

  • Lysis:  3 3

  • Neoimplantatie:  5 1

 • Blaas

  • Partiële resectie:  2 2

  • Nefrectomie:  1  -
 

 • Sacrouteriene ligament

  • (partiële) resectie enkelzijdig:  8 6

  • (partiële) resectie dubbelzijdig:  5 7
 

 • Uterus

  • Resectie adenomyosehaard:  - -

  • Resectie nodus:  - -

  • Extirpatie:  6 2
 

 • Ovarium

  • Cystectomie enkelzijdig:  11 7

  • Cystectomie dubbelzijdig:  8 7

  • Ovariectomie enkelzijdig:  6 -

  • Ovariectomie dubbelzijdig:  3 1
 

 • Tuba

  • Tubectomie enkelzijdig:  8 4

  • Tubectomie dubbelzijdig:  5 1
 

 • Buikwand

  • Nodus in litteken:  1 7

  • Navel:  - 1

  • Nodus in musculus rectus:  2  1
 

 • Diafragma:  - 1
 

 • Long

  • Resectie:  - -

  •  Pleurodese:  3  1 

via thoracotomie: 2 - 

via VATS: 1 1

 • Vagina

  • Partiele resectie:  7 1
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Complicaties 2019
Complicaties bij chirurgische ingrepen:
    Frequentie Ernst

Longembolie -

Vaatletsel  1 1

Pneumonie 1 3

Darmletsel - -

Blaasletsel 1 3

Ureterletsel - -

Ileus   1 3

Peritonitis  - -

Urineweginfectie - -

Koorts eci  - -

Subcutaan emfyseem - -

Darmnaad lekkage na LAR - -

Nabloeding 1 3

Nabloeding in buikwand 1 3

Wondinfectie buikwand 1 3

Perforatie Uterus - -

Fecale incontinentie na LAR - -

Bloeding per operatief > 1 liter - -

Pneumothorax durate operationem 1 3

Categorieën van ernst: 

1. Herstel durante operationem 

2. Herstel door conversie naar laparotomie  

3. Herstel zonder reoperatie

4. Herstel met reoperatie

5. Blijvende schade

6. Overlijden  
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Complicaties 2020
Complicaties bij chirurgische ingrepen:
    Frequentie Ernst

Longembolie - -

Vaatletsel  - -

Pneumonie - -

Darmletsel - -

Blaasletsel - -

Ureterletsel - -

Ileus   1 3

Peritonitis - -

Urineweginfectie 1 -

Koorts eci 1 -

Subcutaan emfyseem - -

Darmnaad lekkage na LAR - -

Nabloeding 1 3

Nabloeding in buikwand 1 3

Wondinfectie buikwand 2 3

Perforatie Uterus - -

Fecale incontinentie na LAR - -

Bloeding per operatief > 1 liter - -

Pneumothorax durate operationem - - 

   

Categorieën van ernst: 

1. Herstel durante operationem 

2. Herstel door conversie naar laparotomie  

3. Herstel zonder reoperatie

4. Herstel met reoperatie

5. Blijvende schade

6. Overlijden  

  



Foto door Barbara Galvacs, fotograaf & vrijwilliger 
Endometriose Stichting, www. galvacs.com

AMC en VUmc werken  
samen in Amsterdam UMC

VUmc

De Boelelaan 1117 

1081 HV Amsterdam 

Postbus 7057

1007 MB Amsterdam

T +31(0)20 444 4444  

www.vumc.nl
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