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1. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A COMPETENCY FRAMEWORK FOR POSTGRADUATE 

TRAINING IN GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS USING A DELPHI STUDY 

 

Ellen Allaert, Robbrecht M1 , Hamerlynck T2, Weyers S 3 

1Dienst pediatrie, UZ Gent, Gent  

²Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 
3Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Objective 

Since the turn of the century, Competency-Based Medical Education (CBME) has found its 

implementation in residency training. In Belgium, multiple competency frameworks for postgraduates in 

gynaecology and obstetrics are used, depending on which institution the resident is associated with. 

This variety in frameworks complicates the evaluation of residents from different institutions and hinders 

the final assessment of medical competence for certification. In this study, a new competency framework 

was developed, based on the merging of three existing frameworks currently used in different Belgian 

training programs. 

 

Study Design 

The merged framework was validated by field experts using a Delphi study with three consecutive 

rounds of questionnaires. 

 

Results 

Relevancy of all competencies (n=91) was assessed during the first round, only one competency was 

not scored as relevant. During the second round, formulation and content were assessed. The third 

round consisted of all the competencies that did not reach a consensus yet (n=15), these were adjusted 

based on the comments of the participants during the first two rounds. After the third round, a consensus 

was reached for all competencies. Overall comments showed that several competencies are considered 

to be vague or broad, which challenges implementation in daily postgraduate assessment. 

 

Conclusion 

A new competency framework for postgraduate training in gynaecology and obstetrics was developed, 

based on three pre-existing frameworks, and subsequently validated through a Delphi study. 

Implementation of this framework in daily practice is still a challenge that needs further research. 
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2. EEN NIET-ALLEDAAGSE OORZAAK VAN DYSMENORROE: HET OHVIRA-SYNDROOM 

 

Laura D’hoore, Merckx M1, Weyers S2, Roelens K3, Van Den Haute L4, Hamerlynck T5 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

²Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 
3Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 
4Dienst gynaecologie – verloskunde, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, Aalst 
5Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Doel van het onderzoek:  

Een overzicht geven van de etiologie, embryopathogenese, symptomatologie, diagnostische 

onderzoeken, complicaties en behandeling van het OHVIRA-syndroom. 

 

Methoden:  

Er werd vertrokken vanuit een case report van het OHVIRA-syndroom en vervolgens werd een 

literatuuronderzoek verricht in Pubmed. 

 

Resultaten:  

Het OHVIRA-syndroom („obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly”) is een zeldzame 

congenitale malformatie. De klassieke variant (het syndroom van Herlyn-Werner-Wünderlich) bestaat 

uit een uterus didelphys met een geobstrueerde hemivagina en ipsilaterale renale agenese. Het 

ontstaan van de aandoening wordt toegeschreven aan polygenische en multifactoriële oorzaken. Deze 

afwijking is embryologisch te verklaren door unilaterale schade aan het caudale deel van de ductus van 

Wolff. De patiëntes zijn vrijwel altijd asymptomatisch tot aan de menarche. De symptomen zijn 

aspecifiek en afhankelijk van de aard van de anatomische afwijkingen. Dysmenorroe is een vaak 

voorkomend symptoom. De menstruele cycli zijn gewoonlijk bewaard. Een klinische diagnose is 

hierdoor moeilijk te stellen. De diagnostiek gebeurt voornamelijk aan de hand van een zorgvuldig 

gynaecologisch onderzoek met een echografie. Een aanvullend MRI-onderzoek kan nuttig zijn. Na de 

diagnose van een congenitale genitale anomalie moet er steeds een onderzoek gebeuren van de nieren 

en de urinewegen. De behandeling bestaat uit de resectie van het vaginale septum. Een vroegtijdige 

diagnose en behandeling zijn cruciaal ter verlichting van de symptomen, preventie van complicaties en 

behoud van de fertiliteit. 

 

Conclusies:  

Een casus wordt voorgesteld die de moeilijke diagnose van het OHVIRA-syndroom illustreert bij een 

19-jarige vrouw met toenemende dysmenorroe, spotting en fluor vaginalis.  
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3. GIGANTIC PARASITIC LEIOMYOMA OF 19 KG IN A POSTMENOPAUSAL WOMAN: A CASE 

REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE 

 

De Brakeleer E1, Van Eeckhout E1, Sahebali S2, Cosyns S1 

1Dienst gynaecologie, Universitair Ziekenhuis Brussel (UZBrussel), Brussel, België 

2Dienst pathologie, Universitair Ziekenhuis Brussel (UZBrussel), Brussel, België 

 

Doel van het onderzoek/Research question:  

Parasitic leiomyomas are a rare subtype of subserosal uterine leiomyomas and are mostly found 

incidentally. Diagnosis is challenging and treatment consists out of complete surgical resection. 

Although the exact etiology of parasitic leiomyoma is unknown, an iatrogenic cause is often suggested. 

However, primary parasitic fibroids, occurring in virgin abdomen, cannot be explained by this etiology. 

This case report shows that in giant abdominal masses, parasitic leiomyomas should be kept in 

differential diagnosis, even without prior history of surgery. 

 

Methoden/Design:  

We report a case of a gigantic spontaneous parasitic leiomyoma in a postmenopausal woman without 

previous uterine surgery. A review of literature was performed. 

 

Resultaten/Results:  

In this extraordinary case, a 56-year-old menopausal female suffers from backache and abdominal 

swelling. Since a huge malignant ovarian tumor was suspected on ultrasound and MRI, a resection of 

the mass with hysterectomy and bilateral salpingo-oöphorectomy was performed. She underwent a 

resection of the mass along with hysterectomy and bilateral salpingo-oöphorectomy. Histopathology 

revealed a gigantic leiomyoma of 19.1 kg in the broad ligament. There was no vascular or other 

connection with the uterus. Although primary parasitic leiomyomas are extremely rare in literature, some 

cases were reported previously.  

 

Conclusies/Conclusions: 

This unique case, reports for the first time, a gigantic parasitic leiomyoma with extreme weight in a 

postmenopausal woman without previous uterine surgery, suggesting taking this diagnosis into account 

in future clinical cases presenting with large abdominal masses. 
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4. HPV-NEGATIEF CERVIXCARCINOOM: EEN VALS NEGATIEF RESULTAAT OF EEN APARTE 

ENTITEIT? 

 

Virginie De Moor 1,2, Makar A 1,2 

1 Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 

2  Dienst gynaecologie, UZ Gent 

 

Doel van het onderzoek: 

Ondanks de perceptie dat humaan papillomavirus (HPV) een vereiste is voor het ontwikkelen van 

cervixcarcinoom, blijft een deel van deze tumoren negatief testen (ongeveer 5%). Zeker in een wereld 

waarbij screening voor baarmoederhalskanker een verschuiving kent richting primaire HPV-testing, is 

het belangrijk kennis over deze tumoren te verbreden. Dit onderzoek poogt met de laatste evidentie 

volgende vraag te beantwoorden: vormt HPV-negatief cervixcarcinoom een aparte entiteit of kan het 

eerder aanzien worden als een vals negatief resultaat? 

Methoden: 

Literatuuronderzoek via Pubmed en Embase. 

Resultaten: 

HPV-negatief cervixcarcinoom kan ingedeeld worden in drie grote groepen. 

De eerste groep bestaat uit misclassificatie van een primair niet-cervicale tumor waarbij het meestal 

gaat over endometriale neoplasie of metastasen op afstand. 

De tweede groep wordt gevormd door cervixcarcinomen die vals negatief testen voor HPV. De literatuur 

toont aan dat bij de helft van de stalen die hertest worden er toch HPV kan gedecteerd worden. Mogelijks 

komt dit omwille van de lage kwaliteit van het staal, lage virale lading of een verschil in sensitiviteit van 

de gebruikte detectiemethode. Daarnaast kan het viraal genoom tijdens integratie in de gastheercellen 

verloren gaan waarbij alternatieve genotyperingsmethoden die zich richten op E6/E7 in plaats van L1 

wel in staat zijn HPV te detecteren. Bovendien kan een bepaald viraal genotype aanwezig zijn welke 

niet geïncludeerd is in de moleculaire testen.  

De laatste groep is het HPV-onafhankelijke cervixcarcinoom dat geassocieerd lijkt te zijn met een 

slechtere prognose, minder goede therapierespons, adenocarcinoom subtype en een oudere 

patiëntenpopulatie dan HPV-geassocieerd cervixcarcinom. Deze tumoren worden vaak gekenmerkt 

door meer somatische mutaties in o.a. TP53, PTEN en KRAS. Een mogelijke verklaring voor HPV-

negativiteit is de hit and run viral theory waarbij HPV het proces van carcinogenese start, maar door 

accumulatie van mutaties de virale genen verloren gaan. 

Conclusies: 

Hoewel HPV negatief cervixcarcinoom een aparte entiteit lijkt te vormen, geassocieerd met een aantal 

specifieke histotypes en een distinctief moleculair patroon, is het zeer waarschijnlijk dat vals negatieve 

resultaten voorkomen. Hertesten van een HPV-negatief staal lijkt aangewezen met hoog sensitieve 

methodes. Verdere inzichten in HPV-onafhankelijk cervixcarcinoom zijn nodig om meer gerichte 

therapieën aan te kunnen bieden. 
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5. EVIDENTIE VAN SEROLOGISCHE TESTEN (TORCH) BIJ ECHOGRAFISCH VASTGESTELDE 

FOETALE AFWIJKINGEN 

 
Yasmien Depaepe1, Van Oostrum N2 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Jan Palfijn, Merksem 

²Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Doel van het onderzoek: 

We wensen met dit onderzoek na te gaan welke serologische testen geïndiceerd zijn bij voor TORCH-

infectie (= toxoplasma, other infections, rubella, CMV, herpes) verdachte echografische foetale 

afwijkigen.  

 

Methoden: 

Er werd een literatuurstudie verricht in Pubmed, Embase en Google Scholar. De zoektermen die 

gebruikt werden zijn “TORCH screening” AND “fetal abnormalities” OR “fetal infection”. Op basis van 

de abstracten werden 4 artikels weerhouden, gepubliceerd tussen 2016-2022. Met de filter “systematic 

review” werd 1 resultaat verkregen, namelijk een recente systematic review van Fitzpatrick et al. 

 

Resultaten: 

De Gascun et al. adviseert screening naar CMV, rubella en toxoplasma bij micro-/macrocefalie en 

intracraniële calcificaties, screening naar CMV en toxoplasma bij ventriculomegalie, screening naar 

syfilis bij hydrops, screening naar rubella bij structurele hartafwijkingen, screening naar CMV bij 

echogene darmen en screening naar zowel CMV, toxoplasma, rubella, parvo B19 en syfilis bij fetal 

growth restriction (FGR). 

De diagnostische waarde van TORCH serologie bij echografische afwijkingen is echter laag: in de 

systematic review van Fitzpatrick et al. waren er slechts 31 bevestigde congenitale infecties vastgesteld 

bij 2538 gescreende zwangere vrouwen (1,2%, 95 CI 0,9%-1,7%).  

Ook bij geïsoleerde groeirestrictie blijkt de waarde van TORCH serologie bijzonder laag (0,4%).  

In een Koreaanse studie in 2016 was er slechts 1 geval van toxoplasma IgM positiviteit (die later negatief 

bleek) bij 126 casussen van FGR.  

Pasquini et al. concludeerde dat geïsoleerde milde ventriculomegalie vaak benigne is maar adviseert 

CMV en parvo B19 screening bij een klinisch infectieus vermoeden. 

Er is bovendien geen meerwaarde van TORCH serologie bij geïsoleerde polyhydramnios. 

Abdel-Fattah et al. en Yamamoto et al. zeggen dat enkel CMV kan getest worden gezien er enkel CMV 

infecties in 2% van de FGR casussen werden gezien in hun studies. 

Fitzpatrick et al. besluit dat de nadruk op parvo B19 en CMV moet liggen indien men toch aan perinatale 

infecties denkt. 

 

Conclusies: 

TORCH screening dient te gebeuren op geleide van de kliniek. CMV is de belangrijkste perinatale 

infectie. Men adviseert parvo B19 te testen bij tekenen van foetale anemie/hydrops. Bij cerebrale 

afwijkingen test men bij voorkeur zowel CMV als toxoplasma. Verder onderzoek is aangewezen. 
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6. EFFECTIVENESS OF TELEMEDICINE IN GYNAECOLOGICAL AND OBSTETRICAL CARE 

 

Fabian Desimpel1, Makar A1,2 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen  
2Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Objective: 

The Covid19 pandemic has lead to a rapid expansion of telemedicine, with subsequent changes to 

telehealth policy. In spring 2022 the reimbursement on telemedicine will change in Belgium: 4 telephone 

and 4 videocall appointments per patient per doctor will be reimbursed each year, when a pre-existing 

therapeutic relation or specialist referral is present.  

We conducted a literature review to evaluate the use of telemedicine and its effectiveness in 

gynaecological and obstetrical care. 

 

Methods: 

A literature search was performed on Pubmed and Cochrane using MESH terms: Telemedicine, 

Telehealth, Gynaecology, Obstetrics. Although the majority of studies have an observational setup and 

describe patient satisfaction or feasibility, we included recent (>2020) randomised controlled trials, 

systematic reviews and meta-analyses to evaluate clinical effectiveness of telemedicine. 

 

Results: 

Telemedicine is effective in diagnosis and providing management options for a range of gynecologic 

conditions. A systematic review on telecolposcopy, where a live video is transmitted to an expert 

gynaecologist, shows it's reliable and provides a better follow-up and quality control of the diagnosis. 

Medical abortion using telemedicine is as safe and effective as compared with in person visits, although 

Belgian legislation does not allow remote prescription of abortion medication. 

In the area of contraception, interactive text messages have a positive effect on oral and injectable 

contraceptive continuation. Observational studies on quality of contraceptive counseling by 

telemedecine show a similar quality between telemedicine and in person visits. 

Postoperative care by virtual visits has been evaluated mainly in urogynaecology, indicating no 

significant difference in complications, unscheduled calls or emergency room visits.  

In obstetrical care, telemedicine improved outcomes related to smoking cessation and breastfeeding.  

RCTs evaluating follow-up of gestational diabetes and hypertension using remote monitoring, show a 

reduction in clinic visits while maintaining maternal and neonatal outcomes. A meta-analysis of 

telediabetes showed comparable glycemic control, birth weight, and rates of cesarean delivery with 

women who underwent traditional management. 

 

Conclusions: 

Telemedicine is here to stay with increasing evidence supporting its application in different areas of 

gynaecological and obstetrical care. Further well-designed studies (RCTs) are needed to measure its 

clinical effectiveness, since most of the existing studies have an observational setup. 



 10 

7. CASE REPORT – SPONTANE MASSIEVE FOETO-MATERNELE TRANSFUSIE 

 

Fidlers T1, Debrouwere E1 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, AZ Damiaan, Oostende 

 

Casus:  

Een 30-jarige G1P0 meldde zich aan op 40 weken en 6 dagen o.w.v. verminderde kindsbewegingen. 

De zwangerschap verliep tot dan toe ongecompliceerd met een normale echografie een week voordien 

en een normale monitor op 40 weken en 1 dag. Het CTG bij opname toonde een tracé zonder 

acceleraties of deceleraties en met een sinusoïdaal patroon. Een echografie werd uitgevoerd en toonde 

naast afwezige grote kindsbewegingen ook een verhoogde PSV in de ACM. Bij een urgente keizersnede 

werd een actieve doch bleke neonaat geboren met persisterende lage zuurstofsaturaties ondanks 

bijkomende zuurstoftoediening. Een bloedafname toonde een foetaal hemoglobine van 3,8 g/dL 

waardoor een foeto-maternele transfusie (FMT) werd vermoed. Een Kleihauer test bevestigde deze 

diagnose en schatte het foetaal getransfereerde bloed op 381 mL.  

 

Methoden:  

Een casus wordt beschreven, vervolgens worden de resultaten van een literatuuronderzoek 

gepresenteerd. 

 

Discussie: 

Men gaat er van uit dat een spontane FMT zich in bijna elke zwangerschap voordoet. In 96% van de 

gevallen bedraagt het volume bloed echter minder dan 0,5 mL waardoor dit geen hemodynamische 

weerslag heeft. Over de pathogenese van een massieve FMT is weinig gekend. Ook over de cutoff-

waarde voor een massieve FMT is geen consensus. Sommige auteurs gebruiken exacte waarden zoals 

80-150 mL bloed, andere gebruiken 20% van het totale foetale circulerend bloedvolume omdat dit 

correleert met de zwangerschapsduur en foetale grootte. De voornaamste symptomen en tekenen van 

een massieve FMT zijn verminderde kindsbewegingen (27-54%), onverklaarde foetale anemie, 

afwijkende Dopplers, hydrops foetalis, een sinusoïdaal CTG en onverklaarde intra-uteriene sterfte. Een 

Kleihauer test kan de diagnose bevestigen, maar bij sterk klinisch vermoeden en meer dan 32 weken 

zwangerschapsduur is een verlossing door keizersnede meestal aan te bevelen. De outcome bij deze 

neonaten is sterk wisselend en hangt af van het karakter van de bloeding (acuut versus chronisch) en 

de hoeveelheid bloedverlies.  

 

Conclusies: 

Verminderde kindsbewegingen in de zwangerschap is steeds een alarmteken en kan wijzen op een 

zeldzame zwangerschapscomplicatie zoals een massieve FMT. Er is nog veel onduidelijkheid over deze 

pathologie en de vaak weinig suggestieve tekenen en symptomen bemoeilijken de diagnose. Kennis 

van de pathologie kan echter helpen om ze tijdig te herkennen en nefaste uitkomsten te voorkomen.   
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8. PHARMACOLOGICAL CARDIOVERSION OF SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA IN 

PREGNANCY DURING CONTINUOUS ELECTROPHYSIOLOGICAL FETAL MONITORING: A CASE 

REPORT AND LITERATURE REVIEW 

 

Audrey Francinetti1, Vulling R2, Dewals W3, Jochems L1 

1 Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Antwerpen, Antwerpen 

2 Dienst Signal Processing Systems group, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 

3 Dienst cardiologie, UZ Antwerpen, Antwerpen 

 

Objective 

To present a case of conversion of maternal Atrio-Ventricular Nodal Reentry Tachycardia during 

pregnancy with intravenous adenosine whilst continuous electrophysiological fetal monitoring. The aim 

of this presentation is to evaluate the literature on the use of adenosine during pregnancy and to raise 

awareness of its possible effect on the fetal conduction system. 

 

Methods 

A case report and a literature search was performed with the use of Pubmed. 

 

Results 

Maternal tachycardia is the most frequently occurring cardiac complication during pregnancy. Often 

administration of drugs is required as a treatment. The drug of choice is intravenously administered 

adenosine because it is considered safe, though there are limited studies regarding safety for the fetus 

with the use of adenosine. 

We report a conversion of maternal Atrio-Ventricular Nodal Reentry Tachycardia during pregnancy with 

the use of intravenous adenosine whilst continuous electrophysiological fetal monitoring. Four seconds 

after the maternal conversion the fetal tracing suggests the presence of a ventricular extrasystole or a 

transient AV block.  

 

Conclusion 

This case report illustrates that the administration of adenosine intravenously during pregnancy could 

have an effect on the fetal conduction system. Therefore further investigation to assess the 

electrophysiological effect of adenosine on the fetal electrocardiogram seems required. 
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9. VAGINAL CUFF DEHISCENCE WITH EVISCERATION : A CASE REPORT AND REVIEW OF THE 
LITERATURE 

 
Jaime Moens B1 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, CHU Tivoli, La Louvière 

 
 
Doel van het onderzoek: 

A 52-year old patient presented herself at our emergency room in January 2022, with a vaginal cuff 

dehiscence (VCD) and evisceration of the ileum. She had a medical history of a subtotal laparoscopic 

hysterectomy in April 2014 (for myoma and endometriosis) and a robotic trachelectomy with bilateral 

salpingo-oophorectomy, adhesiolysis and resection of morcelloma’s in November 2021. Laparoscopy 

to replace the ileum intra-abdominally and suture the vaginal vault was performed the same day. 

A review of the literature was carried out to gain further insight on this complication of total hysterectomy, 

or as in this case, trachelectomy. 

 

Methoden: 

A Pubmed search for “vaginal vault dehiscence” allowed us to identify numerous case-reports, trials, 

meta-analysis and systematic reviews to discuss in this review. 

 

Resultaten: 

In the literature, vaginal cuff dehiscence has an incidence of 0.14% to 4.1%. Bowel evisceration occurs 

in up to 60% of VCD cases. Some studies suggest there is a higher risk of evisceration in laparoscopic 

hysterectomies compared to vaginal or abdominal hysterectomies, but recent studies and systematic 

reviews contradicted this. Robotic vaginal cuff closure has been associated with more VCD than 

laparoscopic vaginal cuff closure. 

The way and type of suture used were often identified as possible risk factors. Laparoscopic suturing 

and the use of an absorbable barbed thread are suggested to be protective factors. VCD tends to occur 

later in patients in whom the vaginal vault was closed with absorbable barbed suture, compared to Vicryl 

0 (73 day to 29 days, respectively). 

Sexual intercourse was described as being the trigger of VCD in up to 70% of the cases.  

Smoking has been associated with a higher risk of VCD, while elevated BMI and post-menopausal 

status have been suggested to be protective factors. 

Other presumed, but not proven VCD risk factors would be factors that affect tissue quality and wound 

healing or increase strain on the vaginal cuff. 

 

Conclusies: 

Vaginal cuff dehiscence is a rare but possibly critical complication. Many possible risk factors have been 

identified, but their role is uncertain due to contradicting evidence in the literature. 
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10. FOLLOW-UP NA BEHANDELING VAN HPV GERELATEERDE CERVIXDYSPLASIE 

 

Lesseliers Thaïs, Makar A1 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 

 

Doel van het onderzoek:  

Na behandeling van een Cervicaal Intraepitheliaal Neoplasie (CIN) letsel is er globaal gezien 5-17% 

recidief of persisterend letsel. Een goede opvolging na behandeling van een CIN letsel is bijgevolg zeer 

belangrijk, al zijn de richtlijnen niet altijd even duidelijk en variëren ze enorm. Dit onderzoek heeft als 

doel een overzicht te vormen van de bestaande richtlijnen en evidentie rondom de opvolging na de 

behandeling van HPV gerelateerde cervixdysplasie.  

 

Methoden:  

Literatuuronderzoek via Uptodate en PubMed in combinatie met interessante artikelen uit de 

literatuurlijst.  

Zoektermen: Uterine cervical neoplasms/therapy, uterine cervical neoplasm/diagnosis, cervical 

intraepithelial neoplasia/therapy, cervical intraepithelial neoplasia/diagnosis. Verschillende richtlijnen 

werden met elkaar vergeleken.   

 

Resultaten:  

Na behandeling van een CIN letsel is HPV testing het meest sensitieve onderzoek voor 

recidief/persistentie. Richtlijnen rond verder beleid en opvolging zijn dan ook hierop gebaseerd, eerder 

dan op positieve snijranden.  

Naar opvolging toe zijn HPV-gebaseerde testen sensitiever dan opvolging o.b.v. cytologie. Richtlijnen 

verschillen zowel op manier van opvolging als op vlak van ideale frequentie van deze secundaire 

screening. Bijzondere situaties in deze opvolging zijn patiënten onder de 25 jaar, patiënten ouder dan 

65 jaar, patiënten die om een al dan niet gerelateerde reden een hysterectomie ondergaan of wanneer 

het specimen na resectie negatief is voor dysplasie. 

 

Conclusies: 

HPV-gebaseerde testen zijn de basis geworden in de opvolging van cervixdysplasie. De frequentie 

hiervan verschilt tussen richtlijnen. Er zijn bijzondere gevallen in de opvolging van cervixdysplasie, 

waardoor de opvolging en behandeling bij elke patient individueel bekeken dient te worden. 
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11. DISTINCT TRANSCRIPTIONAL PROGRAMS OF ASCITIC AND SOLID CANCER CELLS 

INDUCE A DIFFERENT RESPONSE TO CHEMOTHERAPY IN HIGH-GRADE SEROUS OVARIAN 

CANCER 

 
Nele Loret 1,2,3,4°, Vandamme N 2,4,11,12°, De Coninck J 1,2, Taminau J1,2, Blancke G 1,2,4,13, Jonckheere 
S1,2, Goossens S1,2, Lemeire K4, De Prijck S4,5, Verstaen K4,11,12, Seurinck R4,11,12, Van Dorpe J2,9, 
Weyers S3, Denys H2,7, Van de Vijver K2,8,9,10, Lambrecht BN4,5,6, Tummers P 2,3, Saeys Y2,4,11* and 
Berx G1,2,**  

° authors contributed equally to this work  
*shared last authors  

1 Molecular and Cellular Oncology Laboratory, Department of Biomedical Molecular Biology, Ghent 
University, Ghent, Belgium  
2 Cancer Research Institute Ghent, Ghent, Belgium  
3 Department of Obstetrics and Gynaecology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium  
4 VIB-Ugent Center for Inflammation Research, Ghent, Belgium  
5 Department of Internal Medicine and Pediatrics, Ghent University, Ghent, Belgium  
6 Department of pulmonary medicine, Erasmus Medical Center, Rotterdam, The Netherlands  
7 Department of Medical Oncology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium  
8 Department of Pathology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, the Netherlands  
9 Department of Pathology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium  
10 Department of Pathology, Antwerp University Hospital, Antwerp, Belgium  
11 Data Mining and Modeling for Biomedicine, VIB Center for Inflammation Research, Ghent, Belgium  
12 Department of Applied Mathematics, Computer Science and Statistics, Ghent University, Ghent, 
Belgium  
13 Host-Microbiome Interaction lab, Department of Rheumatology, Ghent University, Ghent, Belgium  

 

Study purpose: High-grade serous ovarian cancer (HGSOC) is responsible for the largest number of 

ovarian cancer deaths, causing approximately 150 000 deaths yearly worldwide. The frequent therapy-

resistant relapses necessitate a better understanding of mechanisms driving therapy-resistance. 

 

Methods: We mapped more than hundred thousand cells of three HGSOC patients in different phases 

of the disease, using single-cell RNA sequencing. Within patients, we compared chemonaive with 

chemotreated samples. 

 

Results: As such, we were able to unravel the single-cell atlas of HGSOC. This revealed a high 

concordance between spatially distinct metastases. In addition, we found remarkable baseline 

differences in transcriptomics of ascitic and solid cancer cells, resulting in a different response to 

chemotherapy. Moreover, we discovered different robust subtypes of cancer-associated fibroblasts 

(CAFs) in all patients. Besides inflammatory CAFs (iCAFs), vascular CAFs (vCAFs) and matrix CAFs 

(mCAFs) we identified a new CAF subtype, that was characterized by high expression of STAR, 

TSPAN8 and ALDH1A1 and clearly enriched after chemotherapy. 

 

Conclusions: Together, tumor heterogeneity in both cancer and stromal cells contributes to therapy 

resistance in HGSOC and could form the basis of novel therapeutic strategies that differentiate between 

ascitic and solid disease.  
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12. THE EFFECT OF A LLETZ PROCEDURE ON THE P16/KI-67 DUAL STAIN ASSAY, PAP 

CYTOLOGY- AND HR-HPV TEST RESULTS IN A DIVERSE COHORT OF PATIENTS 

 

Packet B1, Poppe W1, Vanherck M², Weynand B² 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Leuven, Leuven 

²Dienst pathologie, UZ Leuven, Leuven  

 

Background: The p16/Ki-67 dual stain test (DST, CINtec ® plus) detects mutual expression of the anti-

proliferation marker p16 and proliferation marker Ki-67 in the same cell, which is considered a marker 

for HR-HPV cell cycle deregulation. Patients treated for CIN2+ by LLETZ stay at risk of developing 

persistent/recurrent disease or even invasive cervical cancer in later life. HR-HPV testing provides 

improved sensitivity and similar specificity compared to PAP cytology for post-treatment surveillance. 

To date, no study has investigated the effect of a LLETZ procedure on p16/Ki-67 positivity rates in the 

same cohort of patients, nor has the additional value of this test for post-treatment follow up been 

assessed.  

Methods: During the first part of this prospective observational study, 110 patients were recruited prior 

to undergoing a LLETZ procedure. Participants were invited to attend a 6-months follow-up visit. At this 

timepoint, a new cervical cytology sample was obtained for PAP staining, HR-HPV genotyping assay 

and p16/KI-67 dual staining. A total of 83 full datasets were available for comparison. Test results from 

the pre-LLETZ setting and the 6-months post-treatment follow up visit were compared using the 

McNemar test. Dependency between test results was assessed cross-sectionally at the time of follow 

up using the Chi-Square test. P values below 0.05 were considered significant.  

Results: The mean duration between initial treatment and follow up was 187.91 days (95% CI 182.91- 

192.93, SD 21.47). The mean age at the time of follow up was 41.4 years (95% CI 39.25-43.46, SD 

11.08). The overall dual stain positivity rate was 70.9% and 30.1% prior and 6-months after the LLETZ 

procedure (p<0.001). HR-HPV testing (dichotomous outcome, positive or negative) and abnormal PAP 

cytology (dichotomous outcome at an ASCUS or worse threshold) showed a similar significant reduction 

in overall positivity rates (84.5 vs 42.2% and 72.7 vs 28.9% respectively, p<0.001). The Chi-Square test 

showed high dependency among all three assays (HR-HPV & DST - HR-HPV & PAP staining - DST & 

PAP staining, highly significant dependency with p values < 0.001).  

Conclusion: A LLETZ procedure results in a significant decrease in HR-HPV positivity, abnormal 

cytology results and p16/Ki-67 dual stain positivity in a diverse cohort of patients. Results of all three 

assays showed high dependency. Whether the DST provides additional value in surveillance of patients 

treated for high-grade CIN (CIN2+), needs to be further investigated in a prospective longitudinal cohort 

study.   
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13. CASE REPORT PRESENTING A RARE COMPLICATION OF A THIGH ABSCESS AND 

VAGINO-CUTANEOUS FISTULA SECONDARY TO TRANS-OBTURATOR TENSION-FREE 

VAGINAL TAPE EROSION 

 

Peeters, L1 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, KLINA, Brasschaat 

 

Aim: 

A vagino-cutaneous fistula is a rare complication of a trans-obturator tension-free vaginal (TVT-O) 

erosion. We want to present a review of the literature on outcome and complications with mid-urethral 

slings (MUS). Following a case study of this rare long-term complication with an important diagnostic 

delay. 

 

Methods: 

The course of the case, clinical and operative details, imaging and management is described.  

A search of the literature using the PubMed and Cochrane library databases with search terms 

suburethral sling (mesh), vagino-cutaneous fistula, abscess and complications, was performed. 

 

Results:  

A 61-year-old patient was diagnosed with vagino-cutaneous fistula after a recurrent thigh abscess 

secondary to a TVT-O erosion, 16 years after the initial operation for stress urinary incontinence (SUI).  

This patient readmitted multiple times in the course of 2 years with recurrent infections at the same site 

and eventually also the arise of vaginal drainage before an MRI showed a clear vagino-cutaneous fistula 

trough the obturator foramen with an abscess. Only after a third surgical exploration, a piece of mesh 

tape was found in the fistula and finally the source of infection, an eroded TVT-O tape, was determined.  

 

SUI is estimated to affect 4%-35% of women. A minimal invasive surgical MUS operation is accepted 

as a highly effective and safe treatment for SUI. This involves the placement of a mesh tape through 

either the retropubic or obturator space, with entry or exit points at the lower abdomen or groin. Even 

though he overall rate of adverse events is low, a multitude of complications is described namely bladder 

perforation, postop voiding dysfunction, pain, visceral/vascular injury, perioperative vaginal perforation, 

bleeding and post-operative vaginal erosion. However, little is known about a vagino-cutaneous fistula. 

 

Conclusions: 

Even though the TVT-O procedure has less adverse outcomes then its retropubic counterparts and has 

similar results with respect to overall continence rates, it is important to be watchful of this rare long-

term complication. Certainly, because the risk of vaginal erosion is slightly higher in trans-obturator 

procedures. 

A careful gynecological follow-up is important to correctly diagnose and treat vaginal tape erosions to 

prevent the formation of a thigh abscess and vagino-cutaneous fistula.  
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14. GENITALE TUBERCULOSE 

 

Femke Rieder1, Bracke V1, Salihi R1,2, Bronselaer B1, Dierickx I1  

1Dienst gynaecologie – verloskunde, AZ Sint Lucas Gent, Gent 
2Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Doel van het onderzoek: Het doel van dit artikel is de bewustmaking van deze pathologie en de 

belangrijke impact op fertiliteit. 

 

Methoden: Aan de hand van casuïstiek en literatuurstudie wordt de diagnostische uitdaging, 

behandeling en de impact op de fertiliteit besproken. Op PubMed werd een search uitgevoerd met de 

zoekterm ‘genital tuberculosis’. 

 

Resultaten: Vrouwelijke genitale tuberculose is een vorm van extrapulmonale tuberculose die 

voornamelijk voorkomt in ontwikkelingslanden met hoge prevalentie van tuberculose en bedraagt 

wereldwijd tot 27% van de extrapulmonale sites. Het is een diagnostisch uitdaging aangezien patiënten 

zich met een breed spectrum aan symptomen kunnen presenteren. De diagnose wordt dan ook gesteld 

door een combinatie van anamnese, klinisch onderzoek en technische onderzoeken. Tuberculostatica 

zijn de hoeksteen van de behandeling, chirurgie daarentegen neemt slechts een beperkte plaats in. Het 

belang van een (snelle) diagnostiek en behandeling blijkt uit de significante impact op de fertiliteit. In de 

meerderheid van de gevallen zijn de tubae aangetast (95% - 100%). Het endometrium is in ongeveer 

de helft van de gevallen aangetast (50%-60%) en de ovaria zijn betrokken in 20%-30%. De “overall 

conception rate” van genitale tuberculose bedraagt wereldwijd slechts 10%-20%. De 

zwangerschapskans bij in vitro fertilisatie na behandeling met tuberculostatica varieert tussen 9,1%-

38%.   

 

Conclusies: Vrouwelijke genitale tuberculose is een belangrijke oorzaak van subfertiliteit in 

endemische gebieden. Desalniettemin, met toenemende immigratie, moet ook bij ons aandacht zijn 

voor deze pathologie en zijn consequenties op de fertiliteit. Vroege diagnose en behandeling zijn 

essentieel, voornamelijk in het kader van toekomstige zwangerschapskansen.  
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15. CYCLI MET EEN HOGE PROPORTIE GLAD ENDOPLASMATISCH RETICULUM-

AGGREGATEN OÖCYTEN HEBBEN MEER RISICO OP TRANSFERANNULATIE, MAAR 

VERGELIJKBARE KLINISCHE RESULTATEN NA EMBRYOTRANSFER 

Aurélie Spileers, De Croo I 1, Degheselle S 1, Stoop D 1, Vanden Meerschaut F 1 

1 Centrum voor reproductieve geneeskunde, UZ Gent, Gent 

 
Doel van het onderzoek: 

Worden de klinische uitkomsten van een ICSI-cyclus beïnvloed door de proportie oöcyten met glad 

endoplasmatisch reticulum-aggregaten (SERa)? Zijn er predictieve kenmerken voor cycli met SERa?  

 

Methoden: 

Een retrospectief onderzoek (2016-2019), inclusief gegevens van 2468 ovum-pick-ups, uitgevoerd in 

een tertiair universitair verwijscentrum. De resultaten van verse plus gecryopreserveerde 

embryotransfers zijn inbegrepen. In totaal zijn 2097 SERa- en 371 SERa+ cycli opgenomen in de 

analyse. 

Cases worden gecategoriseerd op basis van het aantal SERa+ oöcyten t.o.v. het totaal aantal metafase 

II oöcyten: SERa- (N=2097), lage SERa+ (<30%) (N=262) en hoge SERa+ (≥30%) (N=109). Patiënten 

karakteristieken, behandelingscyclus karakteristieken en cumulatieve cyclus uitkomsten worden 

vergeleken tussen de groepen. Volgens het lokale protocol worden SERa+ oöcyten niet gebruikt voor 

ICSI. 

 

Resultaten: 

De groep vrouwen met een hoge SERa+ proportie zijn ouder (36,15jr voor de hoge SERa+ cycli vs. 

34,49jr voor de SERa- cycli, p<0,001), hebben lagere anti-mulleriaanse hormoonspiegels (AMH) 

(1,60ng/ml vs. 2,28ng/ml , p<0,001), kregen een hogere totale dosis gonadotrofines (3227,01IE vs. 

2858IE, p=0,003), hebben minder oöcyten bij ovum-pick-up (9,13 vs. 11,08, p<0,001), hebben een 

lager aantal blastocysten van goede kwaliteit op dag 5 (1,17 vs. 2,33, p<0,001) en hebben vaker te 

maken met een transferannulatie (23,7% vs. 47,7%, p<0,001). 

Vergeleken met vrouwen met SERa- cycli zijn vrouwen met <30% SERa+ oöcyten jonger (33,7jr, 

p=0,04), hebben ze hogere AMH-waarden (2,56 ng/ml, p<0,001), hebben meer oöcyten bij ovum-pick-

up (15,11, p< 0,001), hebben een hoger aantal dag 5 blastocysten van goede kwaliteit (3,17, p<0,001) 

en hebben minder transferannulaties (14,9%, p<0,001). 

Een multivariate regressiemodel gecorrigeerd voor leeftijd, progesteronwaarde bij ovulatietrigger en het 

type hypofyse-suppressie laat zien dat cycli met een hoog percentage SERa+ oöcyten nog steeds een 

lager aantal goede blastocysten op dag 5 hebben (p<0,001), een grotere kans op transferannulatie ( 

p<0,001), maar geen verschil in het aantal oöcyten bij ovum-pick-up, bevruchting, blastocystvorming, 

implantatie en levendgeborenen. 

 

Conclusies: 

In termen van fertilisatie-, blastocyst- en levendgeboortecijfer is er geen verschil tussen SERa- en 

SERa+ cycli, ongeacht het aandeel SERa+ oöcyten. 

Daarentegen leidt een hoger aandeel (>30%) SERa+ oocyten tot een hoger risico op transferannulatie, 

wanneer deze oöcyten niet worden geïnjecteerd. Daarom moet de opname van SERa+ oöcyten voor 

ICSI verder worden onderzocht. 
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16. MALIGNE STRUMA OVARII, CASE REPORT 

 

Van Geyt M1, Peeters F2 

1 Aso gynaecologie, Uantwerpen, AZ Klina, Brasschaat 

2 Dienst gynaecologie, AZ Klina, Brasschaat 

 

Inleiding 

Een struma ovarii is een zeldzame vorm van een ovarieel teratoom dat hoofdzakelijk bestaat uit 

schildklierweefsel. Deze entiteit omvat 1% van alle ovariële tumoren en 2,7% van alle dermoïd cystes. 

Wanneer er een maligne transformatie heeft plaatsgevonden in dit weefsel, spreekt men van een 

maligne struma ovarii. Dit betreft 0,01% van alle ovariële tumoren. Wegens de zeldzaamheid van deze 

pathologie is er geen consensus over de behandeling. Wij beschrijven een case-report van een 79 jarige 

vrouw met maligne struma ovarii en bekijken de literatuur betreffende de verschillende behandelopties 

en overleving.  

 

Casus 

Een 79-jarige patiënte werd gediagnosticeerd met een linker ovariële massa van 5cm als 

toevalsbevinding tijdens een CT onderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd nadat een grote biliaire 

cyste werd aangetoond tijdens een abdominale echografie. De patiënte had sinds enkele maanden last 

van vage abdominale ongemakken. CA 125 was normaal. Echografisch kon de ovariële massa niet 

worden weerhouden. Er werd een bilaterale salpingo-ovariëctomie uitgevoerd.  

Histologie toonde ons een struma ovarii met een focus van 1cm van een papillair schildkliercarcinoom. 

Aanvullende onderzoeken toonde ons een benigne multinodulaire goiter met subklinische 

hyperthyroïdie, waar patiënte reeds mee gekend was. PET/CT toonde ons geen synchroon 

schildkliercarcinoom, noch extra-ovariële verspreiding of metastasen op afstand. Peroperatief waren er 

intra-abdominaal verder ook geen bijzonderheden te zien. Het letsel werd als laag risico ingeschat, 

waardoor er werd gekozen voor follow-up door middel van beeldvorming van de schildklier en opvolging 

van thyroglobuline in het serum.  

 

Conclusie 

Postoperatief zijn er verschillende behandelmodaliteiten die worden beschreven door verschillende 

auteurs. Dit varieert van uitvoeren van scintigrafie of PET/CT voor het opsporen van metastasen, tot het 

uitvoeren van een profylactische totale thyreoidectomie gevolgd door ablatie therapie met I-131. 

Onafhankelijk van de gevolgde therapie, de survival rates zijn hoog. Een analyse van laag risico 

patiënten in de literatuur liet tevens zien dat het risico op recurrence laag is, zo’n 5,7% op 25 jaar. Bij 

onze patiënte werd gekozen om aanvullende invasieve therapie onder de vorm van totale 

thyreoidectomie en aanvullende I-131 ablatie te reserveren in het geval van recidief of evidentie van 

metastasen.  
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17. TRIPLOÏDIE: EEN CASE REPORT EN DIAGNOSTISCHE AANWIJZINGEN VOOR DE 

DETECTIE 

 

Vandevoorde E, Lebbe B1 

1Dienst gynaecologie – verloskunde, AZ Sint-Jan Brugge, Brugge 

 

Doel van het onderzoek: het vroegtijdig herkennen van een triploïdie en het bepalen van parentale 

origine aan de hand van  echografische kenmerken 

 

Methoden: een casus van maternale triploïdie met spontane abortus op 15 weken wordt beschreven. 

Hierna wordt er een literatuuronderzoek uitgevoerd met behulp van de Pubmed-database en de Mesh-

term ‘Triploidy’. 

 

Resultaten: er wordt geschat dat triploïdie bij 1-2 % van alle bevruchtingen voorkomt, waarvan de 

meeste eindigen met een miskraam in het 1e trimester. De prevalentie op het einde van 1e trimester 

bedraagt 3 -5 op 10 000 en reduceert tot 1-10 op 250 000 op 20 weken. Triploïdie is een lethale conditie, 

een levendgeboorte met postpartum overlijden van het kind is zeldzaam beschreven. 

Vroegtijdige herkenning van triploïdie is ten sterkste aangewezen. Niet alleen in het kader van een 

eventuele zwangerschapsafbreking, maar vooral omwille van het feit dat paternale triploïdie aanleiding 

kan geven tot een gestationele neoplasie of vroege pre-eclampsie. 

 

Met behulp van ons literatuuronderzoek konden we verschillende potentiële diagnostische kenmerken 

identificeren die een vroege opsporing van triploïdie mogelijk maken. Ten eerste kan een crown-rump 

length (CRL) niet overeenstemmend met de amenorroeduur een eerste teken zijn van een 

groeirestrictie. Daarnaast is een asymmetrische groeirestrictie met een HC/AC-ratio boven het 95e 

percentiel  pathognomonisch voor een triploïdie van maternale origine. 

Ook kunnen molaire veranderingen ter hoogte van de  placenta een paternale triploidie doen 

vermoeden, zeker in  combinatie met een symmetrische groeistrictie en een verdikte nekplooi. 

Andere foetale afwijkingen kunnen bij beide varianten voorkomen, maar zijn niet specifiek voor triploïdie 

noch voor een van beide varianten. 

Triploïdie van paternale origine kan worden gedetecteerd door de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). 

Bij triploidie van maternale origine daarentegen is de NIPT vaak inconclusief wegens te lage tot extreem 

lage foetale fractie. Dit laatste kan, na correctie voor gewicht en zwangerschapsduur, zelfs een 

diagnostische factor zijn. 

In tijden van de combinatietest werd er extreem hoge waarden gezien van β-HCG en PAPP-A bij de 

paternale vorm en extreem lage waarden hiervan bij de maternale variant. 

 

Conclusies: Bij een asymmetrische groeirestrictie onder 20 weken moet steeds aan een maternale 

triploïdie worden gedacht. Molaire veranderingen ter hoogte van de placenta zijn kenmerkend voor een 

paternale triploïdie, maar worden niet steeds gezien. 
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18. TREATMENT CHALLENGES FOR UROGENITAL AND ANRORECTAL CHLAMYDIA: A 

LITERATURE OVERVIEW 

Zareian M1,2, Steylemans A1, Makar A1,2 

1 Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 

2 Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent  

 

Objective: 

Vaginal infections with Chlamydia Trachomatis (CT) are the most common prevalent sexual 

transmittable disease (STD)1. Studies have shown high prevalence of rectal CT among woman with 

vaginal CT2,3. It remains unclear what the most effective treatment is. We assessed a literature study to 

assess the effectiveness of Doxycycline and Azithromycin for the treatment of rectal and vaginal CT2. 

 

Background: 

There is an ongoing debate regarding the use of a single dose of Azithromycin for uncomplicated CT 

infections, and especially for CT infections at the rectal site4,5. Recent data have shown that women with 

anorectal chlamydia infection often have a concurrent urogenital chlamydia infection and vice versa4. 

The high co-occurrence of anorectal and urogenital infections in women might be indicative of an 

autoinoculation process in which one anatomic site is inoculated with infective bodies from the other 

site5. When women are infected at both locations, but not tested for anorectal infection, they receive the 

standard treatment for a urogenital infection, which is often Azithromycin single dose6-8.    

Methods: 

The Pubmed database was used to search relevant articles of the past 5 years. The following keywords 

were used: rectal chlamydia [all fields] AND ("doxycycline"[MeSH Terms] OR "doxycycline"[All Fields]) 

AND effectiveness [all fields]. A total of 42 articles were found. After exclusion a large Multicenter 

Observational Study (FemCure) was included in this review9.   

 

Results: 

This study analyzed 416 patients of whom 319 had both rectal and vaginal chlamydia at enrollment, 22 

had rectal chlamydia only, and 75 had vaginal chlamydia only.  In 341 rectal infections, microbiological 

cure in Azithromycin-treated women was 78.5% and 95.5% in Doxycycline-treated women). In 394 

vaginal infections, cure was 93.5% in Azithromycin-treated women and 95.4% in Doxycycline-treated 

women. 

 

Conclusion: 

The microbiological cure proportion of Doxycycline exceeds that of Azithromycin for the treatment of 

rectal CT infections in women. The absence of association between reported anal intercourse and rectal 

chlamydia suggests anal intercourse is not an adequate indicator for rectal testing. A shift to more 

anorectal testing may be considered for its impact on reducing prevalence. Therefore routinely 

assessment of rectal CT among women with vaginal CT is highly recommended. 
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