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1. ENDOMETRIOSIS AND ART: AGONIST OR ANTAGONIST? A REVIEW  

 
Beukeleirs T1, Lie Fong S1, Tomassetti C1 

1Dienst gynaecologie – Leuvens universitair fertiliteitscentrum, UZ Leuven  
 
 
Objective 
Endometriosis may be found in up to 50% of women undergoing assisted reproductive technologies 
(ART). The aim of this review was to evaluate pregnancy outcomes in endometriosis-related infertility 
after controlled ovarian hyperstimulation (COH) with a long GnRH agonist protocol versus a GnRH 
antagonist protocol. 
 
Methods 
Literature search was performed in databases PubMed, Medline and Embase from inception until 
January 30th 2020, using the following key words: endometriosis, ART, IVF, GnRH, agonist, 
antagonist. All eligible studies were assessed for study characteristics, interventions and outcomes. 
Primary outcome was live birth rate and secondary outcomes were clinical pregnancy rate and 
number of embryos available.  
 
Results 
Five studies on the comparison between agonist versus antagonist protocol in IVF for endometriosis 
patients were found: 1 randomized controlled trial and 4 retrospective studies. This resulted in 2116 
patiënts. Three of the five studies included women with all stages of endometriosis. In only 1 study the 
presence of endometriosis was confirmed during surgery in the total study population. None of the 
studies has reported the endometriosis fertility index (EFI).  
There was no difference in live birth rate between the two regimens in two retrospective studies. The 
other 3 studies did not include this outcome parameter. No difference was observed in clinical 
pregnancy rate in all five studies. In 2 studies a higher number of embryos available for 
cryopreservation was observed. Unfortunately, these two studies did not report the live birth rate.  
 
Conclusion 
The available data show no difference in live birth rate after an agonist or antagonist protocol for ovarian 
stimulation. However, well-designed studies are needed to confirm this result. Such studies may take 
into account the EFI. Since the EFI will identify women who would benefit from an IVF treatment after 
endometriosis surgery, a different study population will be included and possibly, different results will be 
obtained. 
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2. NEONATALE HYDROMETROCOLPOS: EEN CASE REPORT 

 

Bruneel Y, Weyers S1, Van Laecke E2 
1Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 
2Dienst urologie, UZ Gent, Gent 
 

Inleiding 

Hydrometrocolpos (HMC) is een zeldzame pathologie waarbij secreties zich opstapelen in vagina en 
uterus [1]. Echter wordt tijdens prenatale screening deze aandoening vaak gemist en is literatuur tot op 
heden beperkt [2].  
Desalniettemin zijn bij deze conditie vroege diagnose en behandeling essentieel naar complicaties en 
overleving toe [1,3,4,5]. 
 
Casus: 
We beschrijven een neonaat met de leeftijd van één maand, die zich presenteert met een forse 
abdominale zwelling, gepaard gaande met een unilaterale hydronefrose [Figuur 3]. Daarnaast worden 
multipele congenitale afwijkingen en een faciale dysmorfie vastgesteld welke een onderliggende 
syndromale /genetische aandoening, type VACTERL(H)-associatie, doet vermoeden. Een echografie 
van het abdomen en een MRI werden uitgevoerd ter bevestiging van deze collectie [Figuur 1,2]. Middels 
vaginoscopie werd vastgesteld dat deze accumulatie te wijten is aan een distale vaginale atresie in 
combinatie met het bestaan van een fisteltraject tussen blaas en vagina. Tijdens deze ingreep gebeurde 
vervolgens een drainage van secreties. Kort nadien werd door recidief van HMC een exploratieve 
laparotomie uitgevoerd met aanleggen van vaginostomie. 
 
Discussie: 
HMC wordt veroorzaakt door een waaier van aandoeningen gaande van vaginale atresie tot cloacale 
malformatie. Ten gevolge van deze verscheidenheid is diagnosestelling complex. Bovendien 
presenteert HMC zich ook binnen verschillende syndromen en dient bijgevolg aandacht te worden 
geschonken aan geassocieerde symptomen [5,6,7]. Beeldvorming, meer bepaald echografie en MRI, 
zijn de eerste keuze bij zowel pre -als postnatale diagnose [2,4,5]. Een therapeutisch beleid dient niet 
alleen op individuele basis, maar ook binnen een multidisciplinair kader te worden benaderd. 
Noodzakelijk hierbij is drainage van de geaccumuleerde secreties [8]. 
 
Conclusies: 
HMC is een zeldzame malformatie welke differentiaal diagnostisch dient te worden overwogen bij 
neonaten met een abdominale massa [5]. Vroege detectie hierbij is essentieel naar preventie van 
complicaties, secundair aan obstructie en infectie [3]. 
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3. EEN SPONTAAN HEMOPERITONEUM TIJDENS DE ZWANGERSCHAP: EEN ZELDZAME VORM 
VAN ACUTE ABDOMINALE PIJN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 

 
Brusselmans Francis, Van Keirsbilck J. 1 

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

 
Casus:  Drie primigravida’s melden zich op de verloskamer met acute abdominale pijn, op elk een 
verschillende zwangerschapsduur: 36w2d, 23w6d en 39w6d. Bij alle betrof het een niet-traumatische 
intra-abdominale bloeding uitgaande van respectievelijk het ligamentum latum rechts, de vena uterina 
links en ligamentum latum rechts.  

Doel van het onderzoek:: Het herkennen en bewust zijn van een intra abdominale bloeding tijdens de 
zwangerschap of in het postpartum.   

Methoden:Er werd gezocht naar case reports en systematic reviews in de database van pubmed. 
Volgende MESH termen werden gecombineerd:  hemoperitoneum, pregnancy complications. Enkel 
artikelen gepubliceerd tussen 2008 tot en februari 2020 werden weerhouden. Er werd 55 resultaten 
bekomen. 18 artikels werden weerhouden na het lezen van de artikels.  Van 12 abstracts was een 
volledig artikel beschikbaar dat voldeed. Hierin werd 74 casussen besproken.  

Resultaten: SHIP (spontaneous hemoperitoneum in pregnancy) is een zeldzame gebeurtenis tijdens 
de zwangerschap. De diagnose wordt zelden preoperatief gesteld, maar vaak peri-operatief.  Het komt 
het meest voor in het derde trimester van de zwangerschap (38/74).  Endometriose is een 
predisponerende factor (40/74). Het meest voorkomende symptoom is acute abdominale pijn (71/74). 
Bijkomende symptomen zijn: anemie, hemodynamische shock en vomitus. Het gaat in 29% (27/84) van 
de gevallen gepaard met foetale sterfte. Maternale sterfte is zeldzaam, 1%(1/74). De bloeding bevindt 
zich meestal aan de posterieure zijde van de uterus en/of  de para- uteriene veneuze plexus en dit meer 
links dan rechts.  

Conclusies: Spontaneous Hemoperitoneum in pregnancy (SHIP) is een zeldzame 
zwangerschapsverwikkeling met risico op foetale en/of maternale sterfte.  In de helft van de gevallen 
zijn de patiënten gekend met endometriose.  Bij een zwangere patiënte met een plots opgekomen acuut 
abdomen moet een intra-abdominale bloeding mee in de differentiaal diagnose opgenomen worden.  
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4. OPERATIVE HYSTEROSCOPY IN CONSERVATIVE MANAGEMENT OF INTERSTITIAL 
PREGNANCY AND RETAINED PRODUCTS OF CONCEPTION: A CASE REPORT AND 
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 
 

D’hoore E, Roelens K¹, Hamerlynck T², Van Wessel S³  

¹ Dienst gynaecologie-Verloskunde, UZ Gent, Gent 
² Dienst gynaecologie-Verloskunde, UZ Gent, Gent 
³ Dienst gynaecologie-Verloskunde, UZ Gent, Gent 

 

Objective: An interstitial pregnancy is a rare form of ectopic gravidity. Diagnosis and management can 
be challenging. Treatment often consists of invasive uterine surgery. Conservative options such as 
methotrexate are nowadays important alternatives. 

The aim is to investigate the role of operative hysteroscopy in the conservative and fertility preserving 
management of interstitial pregnancy and retained products of conception. 

Methods: A case is presented in which interstitial retained products of conception were removed using 
hysteroscopic morcellation. Consequently, a systematic literature review was performed. 

Results: Literature review resulted in limited number of examples of successful t reatment of interstitial 
pregnancy and retained products of conception with operative hysteroscopy, using different techniques. 

Conclusion: With the growing experience in hysteroscopy and the development of novel techniques 
and devices, operative hysteroscopy has a promising role in the conservative management of interstitial 
pregnancy and retained products of conception. 

 

 

Doel: Een interstitiële zwangerschap is een zeldzame vorm van ectopische zwangerschap. Diagnose 
en aanpak kunnen uitdagend zijn. De behandeling bestaat vaak uit invasieve uteriene chirurgie. 
Conservatieve opties zoals methotrexaat zijn de dag van vandaag belangrijke alternatieven. Er wordt 
nagegaan wat de rol van operatieve hysteroscopie is de conservatieve en fertiliteitssparende aanpak 
van de interstitiële zwangerschap en zwangerschapsresten. 

Methoden: Er wordt een casus voorgesteld waarbij een interstitiële zwangerschapsrest verwijderd werd 
met behulp van hysteroscopische morcellatie. Uitgaande van deze casusbeschrijving, werd er een 
systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Resultaten: Literatuuronderzoek leverde een beperkt aantal voorbeelden op van succesvolle 
behandeling van interstitiële zwangerschap en zwangerschapsresten door middel van operatieve 
hysteroscopie, gebruik makend van verschillende technieken. 

Conclusie: Door de toenemende ervaring in hysteroscopie en ontwikkeling van nieuwe technieken en 
apparaten, heeft operatieve hysteroscopie een veelbelovende rol in de conservatieve behandeling van 
interstitiële zwangerschap en zwangerschapsresten. 
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5. CHRONISCHE ENDOMETRITIS BIJ RIF (REPEATED IMPLANTATION FAILURE) EN DE ROL 
VAN ANTIBIOTICABEHANDELING 

 
Eline Gabriels, Makar A1  

 
1Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim 
 

Doel van het onderzoek:  
Chronische endometritis is een vaak asymptomische, inflammatoire reactie van het endometrium op 
commensale micro-organismen. De aandoening wordt gekenmerkt door infiltratie van plasmacellen in 
het endometrium en is frequent aanwezig bij RIF patiënten. Over de exacte betekenis van deze 
diagnose bestaat nog heel wat discussie. Steeds meer wordt het als causale factor gezien bij 
onverklaarde infertiliteit. In de volgende literatuurstudie wordt de prevalentie en het effect van 
antibioticabehandeling op fertiliteit nagegaan.  
 
Methode:  
Een literatuurstudie op PUBMED met als zoekterm ‘chronic endometritis pregnancy rate antibiotics’ 
leverde 16 resultaten op. Na exclusie van dierstudies bleven nog 12 resultaten over. Hiervan waren 8 
artikels relevant voor deze topic.   
 
Resultaten:  
Afhankelijk van de gebruikte diagnostische criteria, schommelde de prevalentie van CE (chronische 
endometritis) bij de geïncludeerde RIF patiënten tussen de 14% en de 66,3%. Het effect van 
antibioticabehandeling op de prevalentie van CE en zwangerschapscijfers in de volgende IVF cycli werd 
in 2 studies nagegaan. Na antibioticabehandeling was in 75,4-92,3% van de gevallen de controlebiopsie 
negatief voor CE. In de studie van Cicinelli et al. werden significant meer vrouwen zwanger in de groep 
met negatieve controlebiopsie (65,2%) in vergelijking met de groep patiënten met persisterende CE 
(33,0%). In de studie van Kitaya et al. werden de zwangerschapscijfers vergeleken tussen de groep 
patiënten die initieel gediagnosticeerd werden met CE en succesvol behandeld werden met antibiotica 
en de groep patiënten zonder CE. In de eerste groep was het zwangerschapscijfer significant hoger na 
3 IVF cycli (45,7% tov 34,1%). 
 
Conclusies: 
Wettenschappelijk onderzoek wijst ons steeds meer op het belang van de behandeling van chronische 
endometritis bij onverklaarde fertiliteitsproblemen. CE kan eenvoudig behandeld worden met antibiotica. 
Bij negatieve controlebiopsie wordt een significant hoger zwangerschapscijfer gezien. Bestaande 
evidentie rond dit onderwerp heeft echter veel tekortkomingen. Duidelijke diagnostische criteria voor CE 
ontbreken. Vandaar de grote range in prevalentie tussen verschillende studies. Wetenschappelijke 
evidentie is momenteel gebaseerd op kleine observationele studies, RCT’s over dit onderwerp 
ontbreken.  
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6. OPTIMAL TIMING TO SCREEN FOR ASYMPTOMATIC BACTERIURIA DURING PREGNANCY: 
FIRST OR SECOND TRIMESTER?  

 

Lisa-Marie Langermans  

Cools W, PhD, Interfaculty Center Data Processing and Statistics, University of Brussels, Belgium  
Van Limbergen I, RN, University Hospital of Brussels, Belgium  
Gucciardo L, MD, PhD, University Hospital of Brussels, Belgium  
Faron G, MD, MSc, PhD, University Hospital of Brussels, Belgium 

 

Doel van het onderzoek: 

To analyze the optimal timing (first versus second trimester) to screen for asymptomatic bacteriuria 
during pregnancy.  

Methoden: 

A retrospective cohort analysis, comparing patients that were screened for asymptomatic bacteriuria in 
the first versus second trimester was performed. The main question was to compare the rate of positive 
urinary cultures in both trimesters. Study included patients all followed a prenatal consultation at the 
University Hospital of Brussels between 2012 and 2017. Other outcomes considered were the nature of 
identified germs, treatments, possible risk and confounding factors (age, BMI, GPA, type of conception, 
ethnicity, education, prior urinary tract infection, diabetes, hypertension, prior preterm delivery and sickle 
cell disease) and complications (urinary tract infection, preterm delivery, preterm rupture of the 
membranes and chorio-amnionitis).  

Resultaten: 

2005 consecutive files were reviewed, 655 concerned patients screened during the first trimester group 
and 1350 in the second trimester group. Asymptomatic bacteriuria was present in only 71 cases (3.54%), 
23 in the first trimester group (3.50%) and 48 in the second trimester group (3.55%). E. Coli was the 
most frequently identified germ (37 cases (1,8%), 14 in the first trimester group and 23 in the second 
trimester group).  

Our logistic regression analysis shows no statistical difference according to the moment the urinary 
culture was done for the presence of asymptomatic bacteriuria (E. Coli or others), for its association with 
hospitalization for pyelonephritis, preterm contractions, PPROM and/or preterm delivery  

Conclusies: 

Conclusion If recommendations remain to screen for asymptomatic bacteriuria at least once during 
pregnancy, this study indicates that the moment of testing (first versus second trimester) has no clinical 
impact on obstetrical outcomes.  
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7. SLUITINGSTECHNIEK VAN SECTIOLITTEKEN ALS PREVENTIEVE MAATREGEL VOOR HET 
ONTSTAAN VAN NICHES EN GYNAECOLOGISCHE KLACHTEN 
 

Sanne Laurijssen, Jacquemyn Y1, Muys J1 
1 Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Antwerpen, Antwerpen   
 

Doel van het onderzoek:  
Deze literatuurstudie beschrijft de meest recente bevindingen tussen de verschillende 
sluitingstechnieken van het sectiolitteken voor wat betreft het ontstaan van niches en het voorkomen 
van gynaecologische klachten.  
 
Methoden:  
De databanken Pubmed en  Cochrane werden systematisch doorzocht op relevante literatuur tot 28 
februari 2020.  Hiervoor werd gebruik gemaakt van de volgende zoektermen:  ‘c(a)esaean scar’, ‘niche’, 
‘isthmocele’, ‘uterotomy’, ‘closure technique’, ‘single layer’, ‘double layer’, ‘pouch’. 
Meerdere RCT’s, meta-analyses en systematic reviews werden geïncludeerd. 
  
Resultaten:  
Keizersnede is wereldwijd de meest uitgevoerde abdominale ingreep.  Verschillende technieken van 
het sluiten van de uterus worden gehanteerd.  De wijze van sluiten van het uterotomielitteken blijft echter 
controversieel.  
 
Verschillende factoren kunnen nichevorming veroorzaken zoals cervicale locatie van incisie, inleiding 
van de arbeid, adhesies en de sluitingstechniek van de uterus. 
 
2 of 3 sluitingstechnieken worden vergeleken in de verschillende RCT’s die werden geïncludeerd:  
eenlagig, niet gelocked – eenlagig, gelocked - 2 lagig.  Uitkomsten zijn echografische evaluatie van het 
litteken / residuele endometriumdikte, saline infusion sonohysterografie / gel instillation sonografie en 
evaluatie van gynaecologische klachten na een eerste sectio.  Evaluatieduur verschilt in de 
verschillende onderzoeken tussen 6 weken en 48 maanden.  
 
Nichevorming en nichediepte lijken onafhankelijk van de sluitingstechniek van de uterus.  Sluiten in 
dubbele laag resulteert in de verschillende RCT’s tot een dikkere residuele myometriumdikte.  Echter 
exclusie van endometrium lijkt te resulteren in een hogere prevalentie van niches.  Resultaten van 
huidige RCT’s doen geen afdoende uitspraak over sluitingstechniek en gynaecologische klachten na de 
eerste sectio.  
 
Conclusies:  
Vanuit de huidige literatuur valt te concluderen dat nichevorming en nichediepte onafhankelijk zijn van 
de sluitingstechniek van de uterus.  De exclusie van de decidua echter lijkt te resulteren in een hogere 
prevalentie van niches.  Verder lijkt sluiten met een dubbele laag een positief effect te hebben op de 
residuele myometriumdikte ten overstaande van sluiten met een enkele, niet gelockte laag.  
Meer onderzoek is echter nodig voor de evaluatie van gynaecologische klachten post sectio (spotting, 
menstrueel patroon, dysmenorroe, chronische pelviene pijn, subfertiliteit, zwangerschap in het litteken, 
seksuele disfunctie) bij uitvoering van verschillende sluitingstechnieken.  
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8. GONADAL DYSGENESIS ASSOCIATED WITH A RUDIMENTARY UTERUS AND THE 
MISDIAGNOSIS OF MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER SYNDROME IN A 46, XX FEMALE 

 
Opdecam L, Barudy Vasquez J, Makar A – Dienst Gynaecologie & Verloskunde, ZNA Middelheim, 
Antwerpen 

 
Objective: To describe a 21-year-old virgin woman who presented with primary amenorrhea and 
undeveloped secondary sexual characteristics. Clinical examination showed a normal vagina, a 
rudimentary uterus and bilateral absence of ovaries. 

 

Intervention: An endocrine investigation including pituitary, ovarian, adrenal and thyroid evaluation was 
performed. Genetic counseling was done by karyotype and FISH analysis to detect the presence of Y 
chromosome material. Further investigations included:  MRI/sonography of small pelvis, plane X-ray of 
the spine, cardiologic evaluation and laparoscopic exploration. 

 

Results: The gynecological examination revealed normal external genitalia, a normal vagina and 
uterine cervix. The endocrine evaluation showed a hypergonadotropic hypogonadism. The karyotyping 
was 46, XX and no SRY gen was found in FISH analysis. MRI of the pelvis revealed a rudimentary 
uterus of 19*9mm and no visible ovaries. Laparoscopy, which was performed four months after initiation 
of hormonal substitution therapy, revealed a small but otherwise normal uterine body, normal fallopian 
tubes and bilateral streak ovaries. There were no other associated malformations. Subsequently, a 
second MRI was performed and revealed a normal-shaped uterus of 50*16mm with a regular 
endometrial thickness of 3mm. 

 

Conclusion: The coexistence of uterine hypoplasia, ovarian dysgenesis, amenorrhea, impuberism and 
normal female karyotype appears to be a rare entity but its pathophysiological mechanism remains 
unclear. The treatment is based on adequate hormonal substitution therapy. Estrogen deficiency is a 
possible explanation for a hypoplastic uterus and no conclusion can be made regarding the status of 
the uterus until adequate exposure to exogenous estrogen. The problem of infertility is unresolved and 
oocyte donation should be proposed. 
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9. THE EFFICACY OF CONTINUOUS ROPIVACAINE SUBFASCIAL WOUND INFUSION AFTER 
CAESAREAN DELIVERY IN PAIN MANAGEMENT: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED 
DOUBLE-BLIND STUDY 

Rosetti J1, Francotte J2, Noel E3, Drakopoulos P1, Rabbachin N1, De Brucker M1,2 
1 Centre for Reproductive Medicine, Universitair Ziekenhuis Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 
Brussels, Belgium 
2 Department of Obstetrics and Gynaecology, Centre Hospitalier Universitaire Tivoli, La Louviere, 
Belgium 
3 Head of department of Anaesthesiology, Centre Hospitalier Universitaire Tivoli, La Louviere, Belgium 

 

Objective: The aim of this prospective, randomized controlled, double-blind study is to analyze the 
efficacy in pain management of continuous ropivacaine subfascial wound infusion after cesarean 
delivery. Poor post-operative pain control leads to decreased satisfaction with care, prolonged recovery 
time and increased use of health care resources and cost. Alternative approaches to first line opioids 
have emerged because of their adverse side effects. Continuous wound infusion with a local anesthetic 
is a new promising technique.  

Methods: A total of 69 cesarean section patients were included. Spinal anesthesia was achieved for all 
of them with 10 mg of 0.5 % hyperbaric bupivacaine combined with 5 μg of sufentanil and all received 
a subfascial multi-holed catheter into the wound after closing parietal peritoneum. Patients were 
randomly allocated into two groups: the ropivacaine group who received ropivacaine 0.2 % infused 
through the catheter (n = 35) and the placebo group who received NaCl 0.9 % infused through the 
catheter (n = 34), both for 48 hours. Paracetamol and NSAID’s were given systematically to all patients 
during their post-operative journey as the recommended multimodal analgesia approach. 

Results: The primary outcome was the total amount of IV opioid use by patient-controlled analgesia in 
the first 48 hours after caesarean delivery. Secondary outcomes, assessed at regular intervals, were 
intensity of pain evaluated by VAS (0-10) at rest and at mobilisation, the incidence of post-operative 
nausea/vomiting and pruritus and time of first ambulation. Morphine consumption was significantly lower 
(mean ± standard deviation), in the ropivacaine group (21.52 mg ± 21.56) compared to the placebo 
group (29.57 mg ± 22.38; P value = 0.047). No significant differences were observed in pain evaluated 
by VAS (mean ± standard deviation), except for pain at mobilisation 6 hours after surgery (ropivacaine 
vs. placebo: 3.90 ± 2.66 vs. 5.36 ± 2.55; P value = 0.03). No significant differences were observed in 
the incidence of post-operative nausea/vomiting and pruritus and time of first ambulation. 

Conclusion: Continuous ropivacaine subfascial wound infusion can be considered as an effective 
analgesic method in addition to multimodal analgesia after cesarean delivery, resulting in less morphine 
consumption. 
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10. DE IMPACT VAN PRE- OF POSTOPERATIEVE HPV-VACCINATIE BIJ PATIËNTEN MET EEN 
HOOGGRADIGE CERVICALE INTRAEPITHELIALE NEOPLASIE OP HET RISICO OP HERVAL 

Rossey Elke, Tummers P1 
1Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

Doel van het onderzoek: 

Profylactische HPV-vaccinatie bij HPV-naïeve vrouwen is een effectieve maatregel in de preventie van 
infecties met hoog risico HPV-types en de evolutie naar hooggradige cervicale intraepitheliale neoplasie 
(CIN 2-3) of cervixcarcinoom. Er zijn indicaties dat HPV-vaccinatie een risico reducerend effect zou 
hebben indien toegediend op het moment van een ingreep (LLETZ-procedure of conisatie) bij patiëntes 
met hooggradige cervixdysplasie. Om die reden werd de huidige literatuur geanalyseerd omtrent de 
impact van HPV-vaccinatie op de incidentie van hooggradige cervixdysplasie postoperatief. 

Methoden: 

De databases MEDLINE, Embase en Web of Science werden geraadpleegd. Zoektermen zoals ‘HPV’, 
‘human papillomavirus’, ‘HPV vaccine’, ‘loop electrosurgical therapy’, ‘recurrence risk’ werden onder 
andere toegepast. 7 artikels werden uiteindelijk geselecteerd.   

Resultaten: 

De studies van Joura (2012), Garland (2016) en Hildesheim (2016) bestudeerden de impact van 
preoperatieve vaccinatie met het bivalent of quadrivalent HPV-vaccin (1,2,3). Hierbij stelde Joura een 
significant gedaalde incidentie van HPV-gerelateerde ziekte vast na vaccinatie (6,6%) in vergelijking 
met placebo (12,2%), met een significante reductie van het risico op een nieuw hooggradig letsel met 
64,9% (1). Garland kon daarentegen door te weinig power geen significant protectief effect van 
preoperatieve HPV-vaccinatie aantonen, net als de trial van Hildesheim (2,3). In de studies van Kang 
(2013), Pieralli (2018) en Ghelardi (2018) werd het quadrivalent HPV-vaccin postoperatief toegediend 
(4,5,6). In deze studies werd een significante reductie in het aantal recidieven waargenomen 
postoperatief, met een daling in het aantal HPV-16/18 gerelateerde hooggradige cervixdysplasie. De 
studie van Sand (2019) tenslotte, vergeleek de impact van preoperatieve- met postoperatieve 
vaccinatie, maar kon geen significant verschil in het aantal recidieven aantonen in vergelijking met niet-
gevaccineerde vrouwen (7). 

Conclusies: 
HPV-vaccinatie als adjuvante therapie bij een ingreep lijkt het risico op het postoperatief ontstaan van 
nieuwe hooggradige cervixdysplasie te reduceren. Over de ideale timing van vaccinatie bestaat nog 
geen consensus. Er zijn nieuwe gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde studies nodig om de 
huidige bevindingen te bevestigen.  

Referenties 

1) Joura EA, Garland SM, Paavonen J, Ferris DG, Perez G, Ault KA, et al. Effect of the human papillomavirus (HPV) 
quadrivalent vaccine in a subgroup of women with cervical and vulvar disease: retrospective pooled analysis of trial 
data. BMJ (Clinical research ed). 2012;344:e1401. 

2) Garland SM, Paavonen J, Jaisamrarn U, Naud P, Salmeron J, Chow SN, et al. Prior human papillomavirus-16/18 AS04-
adjuvanted vaccination prevents recurrent high grade cervical intraepithelial neoplasia after definitive surgical therapy: 
Post-hoc analysis from a randomized controlled trial. International journal of cancer. 2016;139(12):2812-26. 

3) Hildesheim A, Gonzalez P, Kreimer AR, Wacholder S, Schussler J, Rodriguez AC, et al. Impact of human papillomavirus 
(HPV) 16 and 18 vaccination on prevalent infections and rates of cervical lesions after excisional treatment. American 
journal of obstetrics and gynecology. 2016;215(2):212 e1- e15. 

4) Kang WD, Choi HS, Kim SM. Is vaccination with quadrivalent HPV vaccine after loop electrosurgical excision procedure 
effective in preventing recurrence in patients with high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2-3)? Gynecologic 
oncology. 2013;130(2):264-8. 

5) Pieralli A, Bianchi C, Auzzi N, Fallani MG, Bussani C, Fambrini M, et al. Indication of prophylactic vaccines as a tool for 
secondary prevention in HPV-linked disease. Archives of gynecology and obstetrics. 2018;298(6):1205-10. 

6) Ghelardi A, Parazzini F, Martella F, Pieralli A, Bay P, Tonetti A, et al. SPERANZA project: HPV vaccination after 
treatment for CIN2. Gynecologic oncology. 2018;151(2):229-34. 

7) Sand FL, Kjaer SK, Frederiksen K, Dehlendorff C. Risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or worse after 
conization in relation to HPV vaccination status. International journal of cancer. 2019. 
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11. FROZEN EMBRYO TRANSFER OF A DAY 3 VITRIFIED EMBRYO IN A NATURAL CYCLE: 
PREGNANCY RATES AFTER HCG ADMINISTRATION VERSUS AFTER A SPONTANEOUS LH 
PEAK 

 

Stubbe A1, Mackens S2, Santos-Ribeiro S3, Van Landuyt L4, Racca A5, Roelens C6, Camus M7, De 
Vos M8, Van De Vijver A9, Tournaye H10, Blockeel C11 
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² Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
3 Instituto Valenciano de Infertilidad, Lissabon 
4 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
5 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
6 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
7 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
8 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
9 Dienst gynaecologie-verloskunde-fertiliteit, AZ St-Jan, Brugge 
10 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
11 Dienst fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
 

Study question  
A frozen-thawed embryo can be transferred in a natural cycle, either after the detection of a spontaneous 
LH surge (true NC-FET) or after the injection of an ovulation trigger (modified NC-FET). In this 
randomized controlled trial these two strategies were compared in terms of clinical outcome.  
 
Method  
A total number of 260 patients were randomized into two groups: group A underwent a true NC-FET, 
while group B performed a modified NC-FET. In group A cleavage-stage (day 3) vitrified embryos were 
transferred on day 5 after the detected LH surge, in group B transfers were performed on day 6 after 
the administration of hCG. Ongoing pregnancy rate at 12 weeks was chosen as the primary outcome 
measure. Biochemical pregnancy rate and early pregnancy loss, as well as the number of monitoring 
visits, performed blood samples and ultrasounds were the secondary outcome measures. In the end 
117 patients in group A and 112 patients in group B were eligible for statistical analysis. 
 
Results  
Demographic features were evenly distributed between the study groups, as well as the fresh IVF/ICSI 
cycle and FET cycle characteristics. Ongoing pregnancy rates in group A (29.1%) and group B (30.2%) 
were not significantly different (p = 0.88), nor were the biochemical pregnancy rates (3.6% in group A 
and 4.8% in group B, p = 0.72) or miscarriage rates (5.5% in group A and 7.9% in group B, p = 0.52). In 
contrast systematically more hospital visits and blood sampling (4.05 ± 1.40) were required in the true 
NC-FET group opposed to the modified NC-FET group (3.03 ± 1.16) (p = 0.001). The number of 
ultrasounds performed were comparable in both study groups (1.70 ± 0.88 in group A versus 1.62 ± 
1.04 in group B).  
 
Conclusion  
Modified NC-FET appears to be a more efficient and patient-friendly method associated with equally 
high ongoing pregnancy rates as true NC-FET.		
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12. TREATMENT EFFICACY AND PREDICATORS OF DURABLE RESPONSE TO CAPECITABINE 
MONOTHERAPY IN ADVANCED BREAST CANCER: REAL-WORLD EVIDENCE FROM A LARGE 
SINGLE-CENTRE COHORT 

 

Soetkin Thijssen, Wildiers H1, Punie K1, Beuselinck B1, Berteloot P2, Han S2, Van Nieuwenhuysen 
E2, Van Gorp T2, Vergote I2, Neven P2  
1 Department of Medical Oncology, UZ Leuven 
2 Department of Gynaecological Oncology, UZ Leuven 
 

Background 

Capecitabine, an oral chemotherapeutic agent (fluoropyrimidines), is approved in monotherapy in 
metastatic breast cancer (MBC) after failure of taxanes and anthracycline. We investigated clinical and 
pathologic characteristics as possible predictors of durable response, time to progression (TTP) and 
overall survival (OS) in MBC patients treated with capecitabine monotherapy. 

Methods 

This retrospective study included patients with MBC treated at University Hospitals Leuven who started 
capecitabine monotherapy between March 1999 and November 2017. Treatment was ended in case of 
disease progression or for other reasons like toxicity. Durable response was defined as response 
duration >52 weeks and clinical benefit rate (CBR) as percentage of patients who achieved complete 
response, partial response or stable disease based on Revised Evaluation Criteria In Solid Tumors v1.1. 
Comparison between patients with and without durable response was performed using Fisher exact test 
and Mann-Whitney U test. Cox regression models were used for analysis of time-to-event outcomes. A 
forward stepwise selection procedure was used for multivariable model. 

Results 

506 patients were included with a mean age of 51.2 years (range 22-85 years) at diagnosis, of whom 
500 (98.8%) were pre-treated with taxanes and/or anthracycline. 392 (77.4%) stopped due to 
progression, 111 (21.9%) because of another reason and 3 (0.6%) where on treatment at moment of 
analysis. Median follow-up, median duration of treatment, median TTP and OS were 53, 18, 28 and 58 
weeks, respectively. CBR was 59.5%. 59 patients (11.6%) achieved durable response. Patients with 
durable response were, compared to patients without durable response, more likely estrogen receptor 
(ER) positive (91.5% vs. 76.8%, p=0.010) at diagnosis and had a higher incidence of lymph node (LN) 
negativity (64.4% vs. 50.1%, p=0.039), as well as more frequent metastases limited to ≤2 involved sites 
(54.2% vs. 38.5%, p=0.020) before start of capecitabine. Furthermore, time from first metastasis to start 
of capecitabine was longer (mean 3.5 years vs. 2.7 years, p=0.020). In a final multivariable model, ER 
positivity and LN negativity remained statistically significant predictors of longer TTP (p<0.0001 and 
p=0.008, respectively). 

Conclusion 

Our data show that ER positivity at diagnosis and LN negativity before start capecitabine monotherapy 
are independent predictive factors of longer TTP. 



 18 

13. EXTRAUTERINE MESODERMAL ADENOSARCOMA – A REVIEW OF LITERATURE 

 

Freya Van Avermaete, Makar A1 
1Dienst gynaecologie – ZNA Middelheim, Antwerpen 

 

Doel van het onderzoek: 

Extrauterine mesodermal (Müllerian) adenosarcomas are extremely rare tumours characterised by a 
stromal component of low-grade  malignancy and a benign glandular epithelial component. Data on the 
clinicopathological features of extrauterine adenosarcomas are limited. There is no clear consensus 
about the optimal treatment. Radical surgery appears to be the therapeutic cornerstone. We present an 
overview of the published cases. 

Methoden: 

A literature search was performed with the use of Pubmed, using the MeSH search term 
‘adenosarcoma’. Cases of which the tumour presented in the uterus or cervix were excluded.  

Resultaten: 

105 cases of extrauterine mesodermal adenosarcoma could be found. Tumoral location consisted of 
the retroperitoneum (2/105; 1.9%), peritoneum (9/105; 8.6%), ovary (74/105; 70.5%), round ligament 
(1/105; 0.9%), broad ligament (2/105; 1.9%), bladder (2/105; 1.9%), vagina (4/105; 3.8%), pouch of 
douglas (5/105; 4.8%), omentum (2/105; 1.9%), fallopian tube (1/105; 0.9%), rectovaginal septum 
(1/105; 0.9%) and rectum (2/105; 1.9%). The patients were 16-84 years of age at time of diagnosis, 
median 44 years. A history of endometriosis was described in 23 cases. In 2 cases the diagnosis was 
made during pregnancy. 13 patients had had an abdominal hysterectomy in the medical history. In 12 
cases an elevated CA125 was mentioned. 76 patients had radical surgery, which consisted of 
hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy in 45 cases. 26 patients received adjuvant 
chemotherapy. In 19 cases radiation therapy was executed. Recurrent disease was described in 41 
cases. 26 patients died during follow-up. Follow-up varied from 2 weeks to 8 years.  

Conclusies: 

A wide variation of clinical presentation is observed. Outcome mainly depends on tumour location. 
Extrauterine tumours behave more aggressively and with an higher rate of haematogenous metastases, 
compared with uterine adenosarcoma. There is no clear recommendation for treatment of extrauterine 
adenosarcoma.  
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14. VEILIGHEID VAN GECONTROLEERDE OVARIËLE STIMULATIE BIJ DRAAGSTERS VAN EEN 
BRCA GENMUTATIE 
 
 

Van Ossel D1, Verpoest W2, Tournaye H3,  
1Dienst gynaecologie – verloskunde - Fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
²Dienst Fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 
3Dienst Fertiliteit, UZ Brussel, Brussel 

 
Doel van het onderzoek: 
De veiligheid van gecontroleerde ovariële stimulatie (COH) en de risico’s op het ontwikkelen van borst- 
en ovariumkanker bij draagsters van een borstkankergen (BRCA) mutatie is totnogtoe onvoldoende 
onderzocht. Het huidige protocol stelt dat BRCA patiënten die COH ondergaan een MRI van de borsten 
dienen te krijgen voor stimulatie en één nadien. Er is echter nooit een studie opgezet die deze MRI 
beelden onderling vergelijkt. 
Ons doel is om de veiligheid van COH te onderzoeken bij BRCA mutatiedraagsters op korte en lange 
termijn. We onderzoeken wat de incidentie van borst- en ovariumkanker is bij BRCA patiënten die COH 
ondergingen. We gaan tevens het effect van COH na op borstklierweefsel, gemeten met MRI, bij BRCA 
patiënten.  
 
Methoden: 
Enerzijds gaan we via een follow-up studie de gezondheid na van de BRCA patiënten die IVF 
behandelingen ondergingen in het UZB vanaf 2006 tot 01/04/2014 (n=45). We gingen na of ze nadien 
kanker hadden ontwikkeld of ze een heelkundige borst- of ovariumingreep hadden ondergaan.  
Anderzijds starten we een prospectieve cohortstudie waarbij we MRI beelden van de borsten voor COH 
vergelijken met deze erna. Dit doen we aan de hand van de aanwezigheid en BI-RADS classificatie van 
letsels en de gemeten contrastcaptatie. De studiepopulatie bestaat uit draagsters van een BRCA1 of 
BRCA2 mutatie tussen 18 en 40 jaar oud, die zich aanmelden voor een IVF/ICSI behandeling in het UZ 
Brussel.  
 
Resultaten: 
Na een mediane opvolging van 38,3 maanden na de eerste COH ontwikkelde 5% van de vrouwen 
borstkanker. De incidentie van borsttumoren ontwikkeld na één of meerdere COH’s bedroeg 6,9% bij 
BRCA1 patiënten en 0,0% bij BRCA2 patiënten. De incidentie van een tweede primaire contralaterale 
tumor bij BRCA1 patiënten met een voorgeschiedenis van borstkanker voor COH bedroeg 40%. De 
incidentie van ovariumkanker opgetreden na COH bedroeg 3,4% voor BRCA1 patiënten, 0,0% voor 
BRCA2 patiënten en 2,5% voor alle BRCA patiënten samen. 
Van de prospectieve MRI-studie zijn nog geen resultaten beschikbaar. 
 
Conclusies: 
COH leidt mogelijk tot een hogere incidentie aan borstkanker bij BRCA1 draagsters met een 
voorgeschiedenis van borstkanker. Grotere cohorte studies zijn nodig om dit te bevestigen en om de 
veiligheid van COH bij BRCA patiënten verder te onderzoeken. 
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15. HPV-NEGATIVE CANCERS OF THE UTERINE CERVIX: A SYSTEMATIC REVIEW 

 

Van Overberghe C1, Makar A2 
1Dienst gynaecologie-verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 
2Dienst gynaecologie-verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 

 
 
Objective 

Human papillomavirus (HPV) has been established as the key causative factor for the development of 
cervical cancer. However, a small proportion of cervical cancers are HPV-negative when using a 
sensitive HPV test. The aim of this paper is to give a review of literature of these poorly understood 
HPV-negative lesions and discuss some causes of cervical cancer with a negative HPV test.  

Methods 

The study employed a search of recently published reports in databases as Pubmed, WebofScience 
and Embase. 

Results 

It is estimated that the worldwide percentage of HPV negative tumors lies between 7 and 11%. A likely 
cause of these findings is the low sensitivity of some HPV-testing methods. Another possible cause is 
a low HPV DNA content in some tumor specimens or a loss of HPV expression within the tumor. These 
causes will lead to a false-negative HPV-testing result. Another explanation could be the 
misclassification of endometrial neoplasms or metastasis from other primary tumors as cervical 
adenocarcinomas. The differentiation between a primary endometrial adenocarcinoma and a primary 
adenocarcinoma of the cervix seems to be difficult when based on histological features alone.  

Furthermore there are true HPV negative cancers that arise independently of HPV infection. Among 
squamous cancers of the cervix, almost 100% test HPV-positive. However, the prevalence of HPV 
among adenocarcinoma (ADC) varies between the subtypes. Rare subtypes of ADC which are typically 
HPV-negative are the nonmucinous types of ADC, such as clear cell, serous, and mesonephric ADC. 
In addition, gastric type of ADC has been shown to be unrelated to HPV infection. In these tumors it has 
been suggested that other pathogeneses are involved, such as mutations.   

Conclusion 

A negative result in HPV testing with cervical tumors is an uncommon finding. Women with confirmed 
HPV-negative tumors are more frequently diagnosed with adenocarcinomas. In addition, the diagnosis 
is typically made at a more advanced stage, which implicates a poorer prognosis. These tumors are 
less sensitive to chemo-radiation than their squamous counterpart. Therefore, new therapeutic 
modalities are needed. In addition, larger studies are needed to gain more insight in the pathogenesis 
of these HPV-negative lesions.  
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16. HPV VACCINATIE OP LATERE LEEFTIJD? 
 

Elise Vander Donck, Makar A1 
1Dienst gynaecologie – verloskunde, ZNA Middelheim, Antwerpen 

 
Doel van het onderzoek: 

Kan HPV vaccinatie op latere leeftijd een meerwaarde bieden? 

Methoden: 

Literatuuronderzoek via Embase, Pubmed en Google Scholar. 

Resultaten: 

De hoogste immuniteitsrespons na HPV vaccinatie werd bewezen tussen de leeftijd van 9 en 15 jaar en 
bij HPV seronegatieve individuen. Hierop is dan ook het routine HPV vaccinatie-schema ontwikkeld met 
profylaxie als basisprincipe. Indien het huidige vaccinatie-schema correct wordt toegepast kan een 70 
% reductie in HPV infecties verwacht worden de komende 40 jaar. Een consensus echter over het 
toedienen van een vaccinatie op latere leeftijd werd nog niet bereikt. Na behandeling van een 
cytologische afwijking worden in 21-24% opnieuw oncogene HPV types gevonden. Een richtlijn over 
een eventueel aanvullend therapeutisch effect van een vaccinatie werd eveneens nog niet 
uitgevaardigd. Naast factoren zoals een positieve snijrand of persisterende HPV infectie in het 
omliggende weefsel zouden nieuwe HPV infecties of reactivatie van een latente HPV infectie een 
recurrentie kunnen veroorzaken. In de literatuur worden voornamelijk retrospectieve single institution 
en bijgevolg kleinschalige studies beschreven waarbij HPV vaccinatie mogelijks een aanvullende 
meerwaarde kan geven na de behandeling van cytologische afwijkingen. Een grotere multicentrische 
randomized clinical trial kon echter geen significante meerwaarde aantonen. Er werd in deze studie 
immers geen verschil in zowel virale klaring als in recurrentie gezien. Slechts een kleine subgroep van 
patiënten zou mogelijks een voordeel hebben op recurrentie na vaccinatie.  
 
Conclusies: 

Door verschillende limitaties binnen de studies onderling zoals een verschillend studydesign, 
verschillende soorten vaccinaties, verschil in tijdstip van toediening van de vaccinaties en verschil in 
follow up kan tot op heden geen consensus bereikt worden. Nieuwe gerandomiseerde dubbel blinde en 
placebo gecontroleerde studies zijn nodig om een betrouwbaar resultaat en vervolgens globale richtlijn 
te bekomen. HPV vaccinatie blijft voorlopig dus enkel een profylactische toepassing. Toedienen van 
een vaccinatie op latere leeftijd kan mogelijks wel een meerwaarde bieden in een selecte subgroep en 
dient bijgevolg onderling tussen patiënt en behandelend arts overlegd te worden. 
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17. INVERSIO UTERI BIJ EEN PLEIOMORF RHABDOMYOSARCOOM VAN DE UTERUS– EEN 
ZELDZAME PRESENTATIE VAN EEN ZELDZAME TUMOR: CASUSPRESENTATIE EN REVIEW 
VAN DE LITERATUUR 

 
Leen Verbeeck, Van Dam P1, F Peeters , Broeckx G2, Trinh X.B1 
1 Dienst oncologische gynaecologie, UZ Antwerpen, Antwerpen 
2 Dienst pathologie, UZ Antwerpen, Antwerpen 

Doel van het onderzoek: 

In deze casus wordt een 74-jarige virgo patiënte beschreven die zich presenteerde met een niet-
puerpale inversio uteri op basis van een rhabdomyosarcoom van de cervix/uterus. Het doel van deze 
case report is om onze ervaring met deze zeldzame gynaecologische aandoeningen te delen en een 
review van de bestaande literatuur uit te voeren.  

Methoden:  

Er werd op PubMed gezocht naar Engelstalige artikels ahv volgende termen: “non-puerperal uterine 
inversion”, “uterine rhabdomyosarcoma” en “pleiomorphic rhabdomyosarcoma”.  

Resultaten: 

Er is geen betrouwbare inschatting te maken van de frequentie van niet-puerpale inversio uteri. 
Ambreen et al. hebben een overzicht gemaakt van 32 gekende gevallen van inversio uteri op basis van 
een sarcoom (waarvan slechts 5 rhabdomyosarcomen). De diagnose van een niet-puerpale inversio 
uteri is uitdagend, vaak wordt ze pas peroperatief gesteld. Bij onze patiënte was de preoperatieve MRI 
suggestief dat we te maken hadden met een uteriene inversie. 

Bij de chirurgische behandeling bleek het bij de laparotomie onmogelijk om eerst de originele anatomie 
van de uterus te herstellen (dwz de uterus te reverteren) alvorens een hysterectomie uit te voeren. Dit 
is anders dan bij de technieken3 die klassiek beschreven zijn. Bij deze obese dame (BMI=39) was de 
chirurgische uitdaging dat de grote massa (15cm) intravaginaal tot bijna aan de introitus en 
bekkenzijwand reikte zonder veel tractiemogelijkheden. Een belangrijke prognostische factor in de 
behandeling van sarcomen is het bekomen van een R0 resectie.  Systematisch werden de 
infundibulopelvische vaatstelen, de parametria en de paracervicale vaatstelen afgeklemd, 
doorgenomen en onderbonden. De ureters werden hierbij opgezocht en geïdentificeerd. Om de grote 
tumorale massa uit het kleine bekken te tillen werd hier - onconventieel - gebruik gemaakt van een 
KIWI-vacuümextractor via abdominale weg. (videomateriaal beschikbaar) 

Primair rhabdomyosarcoom van de uterus is zeldzaam. Een literatuurstudie toont ons dat er minder dan 
90 casussen beschreven zijn in de Engelse literatuur tot 2020. Pinto et al maakten een schatting op 
basis van de beschikbare data waarbij zij vaststelden dat de meerderheid (60-70%) pleiomorfe 
rhabdomyosarcomen zijn.  

Conclusies: 

Primair rhabdomyosarcoom van de uterus en niet-puerpale inversio uteri zijn zeldzame 
gynaecologische aandoeningen. Het onconventieel gebruik van een KIWI-vacuumextractor faciliteerde 
een resectie met vrije snijranden.   

Bronnen: 

1. Ambreen, A., Ahmed, F., Zafar, S., & Khan, S. (2019). A case report of an aggressive 
rhabdomyosarcoma associated with non-puerperal uterine inversion. Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 40(3), 434–437. doi: 10.1080/01443615.2019.1601166 

2. The anterior abdominal approach for a non-puerperal uterine inversion. (2005). Acta Obstetricia 
Et Gynecologica Scandinavica, 84(9), 923–923. doi: 10.1080/j.0001-6349.2005.0795a.x 
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18. A COMPARATIVE RETROSPECTIVE STUDY OF PREGNANCY RATE AND TIME-TO-
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Doel van het onderzoek: 

In deze studie trachtte men na te gaan of HyFoSy (hysterosalpingo-foam sonography) verschillende 
time-to-pregnancy cijfers opleverde in vergelijking met HSG na het uitvoeren van conventionele therapie 
(non-IVF). Het uitgangspunt werd gedefinieerd als de datum waarop de doorgankelijkheidstest is 
doorgegaan, door middel van HyFoSy of HSG afhankelijk van de studiegroep waartoe de patiënt werd 
ingedeeld. Het eindpunt werd gedefinieerd als de dag van het eerste event (optreden van klinische 
zwangerschap, al dan niet resulterend in miskraam). Daarnaast werden klinische 
zwangerschapsuitkomsten vergeleken tussen beide studiegroepen. 

Methoden: 

Data werd verzameld voor 289 patiëntes onderzocht via HyFoSy [gemiddelde leeftijd 32; BMI 23.5; AMH 
4.37 μg/l], en voor 150 patiëntes onderzocht via HSG [gemiddelde leeftijd 37; BMI 23.9; AMH 5.10 μg/l] 
in UZ Gent, geobserveerd in de periode tussen juni 2012 en november 2017. Door middel van 
statistische analyse werden time-to-pregnancy, klinische zwangerschap, en levende geboortes 
vergeleken tussen beide groepen. 

Resultaten: 

Het primaire eindpunt betrof time-to-pregnancy. Secundaire eindpunten omvatten onder andere 
klinische zwangerschap en levende geboortes. In vergelijking met HSG kon er geen significant effect 
op time-to-pregnancy aangetoond worden bij HyFoSy (hazard ratio: 20.1%; 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.848 tot 1.701; p = 0.303). Tevens werden er geen significante verschillen 
gezien voor klinische zwangerschap en levende geboortes tussen de patiëntes in beide studiegroepen. 

Conclusies: 

Aangezien de zwangerschapscijfers voor HyFoSy niet (significant) lager liggen dan voor HSG, en 
voorgaande studies reeds de voordelen van HyFoSy aantoonden (onder meer economisch voordeliger, 
minder tijdrovend, geen stralingsbelasting) kan het aanbevolen worden om permeabiliteitsonderzoeken 
uit te voeren door middel van HyFoSy. 
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19. DE IMPACT VAN DROPOUT OP CUMULATIEVE GEBOORTECIJFERS BIJ IVF/ICSI 

 

Sofie Vereeck,  De Neubourg D1 
1Centrum Reproductieve Geneeskunde, UZ Antwerpen, Antwerpen 

 

Doel 

Ondanks goede kansen op een levend geboren kind na fertiliteitsbehandeling, stelt men vast dat een 
belangrijk percentage van de patiënten stopt met hun behandeling (“dropout”).  
Men onderzocht reeds uitgebreid de mogelijke oorzaken en voorspellende factoren van dropout van 
fertiliteitsbehandeling (Gameiro 2012). Echter is er een heterogeniteit betreffende de definitie van 
dropout en slechts enkele studies trachten te rapporteren over incidentiecijfers. 
Om interventionele studies te kunnen doen betreffende het verminderen van dropout, moeten we weten 
hoe groot de impact van dropout-incidentie is en moeten we komen tot consensus over de definitie. 
Het doel van deze systematische review is om de dropout-incidentie van IVF/ICSI-behandeling te 
berekenen, door de gepubliceerde cumulatieve geboortecijfers bij IVF/ICSI-behandelingen te 
analyseren. 

Methoden 
 
Pubmed en Cochrane werden systematisch doorzocht tem 2019 in alle talen. Zoektermen refereerden 
naar “cumulative live birth” en “ART/IVF/ICSI”. Studies die rapporteerden over absolute aantallen “live 
birth” per opeenvolgende verse en/of dooi-cycli werden geïncludeerd. Aan de hand van absolute 
aantallen “live birth” en starters per cyclus werd het aantal dropout-patiënten per cyclus en cumulatieve 
dropout-cijfers berekend. 

Resultaten 

De review includeert 75 studies. Er is een grote heterogeniteit tussen zowel de rapportage van 
cumulatieve geboortecijfers als de demografische gegevens.  
Dropout-percentage na de eerste IVF/ICSI-cyclus varieert tussen 17-56%. Dropout-cijfers stijgen 
respectievelijk tot gemiddeld 27, 33, 41 en 47% na de tweede, derde, vierde en vijfde cyclus IVF/ICSI. 
Cumulatief dropout-percentage na 2 cycli IVF/ICSI bedraagt 43% en na 3 cycli tot 58%. 

Conclusies 

We onderschatten dat patiënten vaak worstelen met het volhouden van de vooropgestelde therapieën. 
Het betreft hoge cijfers zowel vroegtijdige als laattijdige dropout in het IVF/ICSI-traject. Dropout blijkt 
hiermee een primaire determinant van de effectiviteit van de behandeling omdat het de optimale 
klinische kansen vermindert. Om meer koppels te kunnen helpen bij het vervullen van hun kinderwens, 
moeten we de patiënt centraal plaatsen door rekening te houden met de voorkeuren van de patiënt om 
zo patiënten “aan boord” te houden. 
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20. TWIST 'N TURN: CHRONIC PELVIC PAIN FOLLOWING CONSERVATIVE MANAGEMENT OF 
ADNEXAL TORSION IN AN ADOLESCENT GIRL 

 

Vergauwe B1, Hamerlynck T1, Merckx M1 

1 Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Gent, Gent 

 
 
Goal:  

To present the case of a girl with chronic pelvic pain following conservative management of adnexal 
torsion and discuss the role of postoperative adhesions. 

 

Methods:  

A case is described. Consequently, the results of a literature search (Pubmed, Embase) are presented. 

 

Case report:  

We describe the case of a 17-year old female presenting with chronic pelvic pain persisting over two 
years after laparoscopic detorsion of the right ovary. At the time of detorsion, a large blackish ovary was 
seen and a hemorrhagic cyst was drained. Repeated ultrasound every three months after surgery 
initially showed a normal recovery of the right ovary, slowly evolving to an atrophic ovarian remnant 
without Doppler flow. An MRI-scan confirmed the atrophic state of the right ovary, without any evident 
cause for the pain. Subsequent diagnostic laparoscopy showed an atrophic right ovary adhesive to the 
right pelvic wall and multiple string-like adhesions between the right ovary, uterus and left ovary [picture 
1] as well as a stricture of the right fallopian tube. Adhesiolysis and right adnexectomy were performed 
in accordance with the preoperative counseling [picture 2]. Postoperative follow-up showed significant 
relief in pain. 

 

Results:  

Current practice guidelines for the treatment of ovarian torsion in adolescents advise conservative 
management with detorsion of the affected adnexa, even in the case of suspected necrosis [1]. Clinical 
follow-up with ultra sonography shows preserved ovarian function in the majority of cases [2]. Literature 
on long-term postoperative pain and the prevalence of intra-abdominal adhesions however remains 
scarce. Only one publication describes second-look laparoscopy in six patients weeks after conservative 
management of ovarian torsion. All patients were asymptomatic, however in all of them mild to moderate 
adhesions were seen [3]. 

 

Conclusion:  

Conservative management remains the first choice for treating ovarian torsion in adolescents. 
Postoperative adhesions are a common complication and could be a cause of postoperative pelvic pain.  
Appropriate measures to prevent adhesions should be taken during the first stage surgery. Current 
practices include conditioning of the peritoneal cavity by cooling the insufflation gas and adding 5% 
N2O, reducing the insufflation pressure, application of a barrier and thorough hemostasis and rinsing 
[4]. Furthermore, it could be argued that the threshold for second look laparoscopy in adolescents 
presenting with chronic postoperative pain after conservative management of adnexal torsion should be 
low. 
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21. MATERIAAL EN METHODE BIJ HET PLAATSEN VAN EEN EPISIOTOMIE: BEVRAGING VAN 
DE VLAAMSE GYNAECOLOGEN 

 

Vervecken E1, Jacquemyn Y1 
1Dienst gynaecologie – verloskunde, UZ Antwerpen, Antwerpen 

 

Doel van het onderzoek: 

Deze bevraging heeft als doelstelling om een inzicht te krijgen in de gewoontes van de Vlaamse 
gynaecologen met betrekking tot episiotomieën, meer bepaald welk  type van episiotomie dat er 
geplaatst wordt en welk instrument men hiervoor gebruikt. Indien nodig kunnen kennis en vaardigheden 
bijgestuurd worden op basis hiervan.  

Methoden: 

Er werd een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd waarbij de deelnemers gevraagd werd om een korte 
online vragenlijst in te vullen. Hierbij werd in 9 vragen gepeild naar de achtergrond van de responder, 
naar de keuze van instrument en naar het type van episiotomie dat geplaatst wordt. 

Resultaten: 

148 deelnemers werden geïncludeerd. 51.4% van de responders kiest voor een mayoschaar voor het 
plaatsen van een episiotomie, 15.1% voor een episiotomieschaar voor eenmalig gebruik, 41.1% voor 
een hersteriliseerbare episiotomieschaar, 7.5% voor een episiotomieschaar met veer en 4.8% voor een 
scalpel. 40.4% van de deelnemers gebruikt het instrument omdat dit de enige beschikbare optie is.  
86.5% geeft initieel aan een mediolaterale episiotomie te plaatsen, 2.1% een mediane episiotomie, 1.4% 
een laterale episiotomie en bij 9.9% is dit afhankelijk van de situatie. 12.7% van de deelnemers paste 
het antwoord aan na het lezen van een definitie van de verschillende types episiotomieën.  

Conclusies: 

In Vlaanderen is er nood aan bijscholing over episiotomieën. In de literatuur raadt men een episiotomie 
aan met een incisiehoek van 60°. Deze aanbevolen hoek wordt zeer weinig bekomen wanneer men een 
instrument gebruikt waarbij de hoek zonder hulpmiddel ingeschat moet worden. Het incisiepunt dient 
zich lateraal van de middenlijn te bevinden. Deze aanbevelingen zijn belangrijk naar de preventie van 
obstetrische anale sfincter letsels. Een episiotomieschaar met veer (Episcissors-60 met hoek) is heden 
het enige beschikbare instrument met visueel hulpmiddel om de correcte hoek te bekomen waarbij het 
incisiepunt zich lateraal van de middenlijn bevindt. Tevens is er ook nood aan goede definities van de 
types van episiotomieën zodat er uniformiteit is bij het gebruik van benamingen. 
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22. EXPERIENCE WITH PLASMAJET DURING DEBULKING SURGERY IN 87 PATIENTS WITH 
ADVANCED STAGE OVARIAN CANCER 

 
Volcke Alexander1, Van Nieuwenhuysen E², Han S², Concin N², Salihi R², Vergote I². 
1Assistent Gynaecologie-Verloskunde, UZ Leuven, Leuven 
2Dienst Gynaecologie-Verloskunde, UZ Leuven, Leuven 
 

Objective: To assess the value and complications of cytoreduction with the PlasmaJetTM system 
(PlasmaSurgical, Inc. Roswell, Georgia, USA) in patients with advanced stage ovarian cancer. 
 
Methods: All patients between September 2013 and January 2018 undergoing surgical cytoreduction 
for advanced stage ovarian cancer with PlasmaJetTM were identified and analyzed retrospectively.  
 
Results: Eighty-seven patients diagnosed with advanced stage ovarian cancer underwent surgery with 
PlasmaJetTM. Primary debulking surgery was performed in 15 cases. Fifty-seven patients underwent 
interval debulking surgery after neoadjuvant chemotherapy. Secondary and tertiary debulking was done 
in respectively 11 and 3 patients and one patient underwent quaternary debulking using PlasmaJetTM. 
In all but one patient complete resection of all macroscopic disease was obtained. 
PlasmaJetTM was used to remove carcinomatosis on the peritoneum, bowel serosa, intestinal mesentery 
and lesions in the upper abdomen (diaphragm and liver surface). Overall we treated 303 organs with 
PlasmaJetTM.  
Apart from one serosal defect to the rectum during dissection of tumor, no other complications were 
noted in relation to PlasmaJetTM. 
In only one patient a serosal defect was made during dissection of tumor to the rectum. 
 
Conclusions: In our series, PlasmaJetTM helped in obtaining complete resection of all macroscopic 
disease in patients with advanced stage ovarian cancer and was associated with a low perioperative 
morbidity. These findings suggest that PlasmaJetTM is a feasible tool in debulking of advanced stage 
ovarian cancer. 
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23. WHAT IS THE UPGRADE RISK TO (PRE-)INVASIVE BREAST CANCER PER B3-LESION 
DIAGNOSED ON A CORE NEEDLE BIOPSY AFTER FOLLOW-UP BIOPSY? 

 

Willers N1, De Brabander I², Denolf P², Neven P1 

1Dienst gynaecologie – Multidisciplinair Borstcentrum, UZ Leuven, Leuven 
²Kankerregister – Brussel 

 

Introduction: Flat epithelial atypia (FEA), classical lobular neoplasia (LN), papillar lesions (PL), radial 
scars (RS), phyllodes tumors (PT) and atypical ductal hyperplasia (ADH) are lesions of uncertain 
malignant potential in the breast (B3 lesions).  It is currently standard practice to manage most B3 
lesions present in any core needle biopsy (CNB) or vacuum assisted biopsy (VAB) by open surgical 
excision. Wide excision (WE) is following recent on consensus based guidelines no longer 
recommended for all such lesions. Surveillance following CNB or VAB can be sufficient in some cases. 
At this moment a Belgian guideline for treatment of B3-lesions is non-existent, therefor this study is 
conducted to identify which B3 lesion has the lowest likelihood for breast malignancy and can be 
followed by surveillance alone. 

Methods: We performed a retrospective investigation with the data of the Belgian Kankerregister. For 
the years 2013 – 2016 al patients with a new diagnosis of a B3-lesion on CNB or VAB with a follow-up 
investigation were included.  Patients with synchronous (pre-)invasive lesions were excluded.  The 
histological agreement between first-, and follow-up investigation was analyzed to determine the update 
risk to ductal adencarcinoma in situ (DCIS) or invasive breast cancer (IC) per B3-lesion.  

Results: The update risk to DCIS or IC after diagnosis on CNB respectively is: FEA 27,6 / 24,1%; LN 
14,8 / 25,9%; PL 8,5 / 5,1%; RS 14,3 / 14,3%; PT 2,6 / 7,9%; ADH 8,7 / 17,4%. After primary diagnosis 
on VAB the update risk to DCIS or IC respectively is: FEA 13,0 / 6,5%; LN 0,0 / 5,1%; PL 13,8 / 3,8%; 
RS 0,0 / 0,0%; PT 0,0 / 0,0%; ADH 19,7 / 4,6%. 

Conclusions: With this risk assessment for the Belgian population is seems that when you accept an 
overall upgrade risk of 10% FEA, ADH, LN and RS lesions should be further investigated after diagnosis 
on CNB. After diagnosis on VAB FEA, PL and ADH lesions should be further investigated.  PT should 
always be surgically removed. Surveillance with regular follow-up could be sufficient for other lesions, 
but decisions for further follow-up should be made with informed consent of the patient.  

 

 

 


