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Inhoud 

• Introductie PCOS 

• Casuïstiek: cyclusstoornis 

• Casuïstiek: endocriene klachten 

• Casuïstiek: kinderwens 



Ik heb 

kinderwens 

Ik heb 

overbeharing 
Ik heb 1x/jaar  

een menstruatie 

Leerdoelen: 

• Kennis hebben van de diagnose PCOS (ESHRE guideline 2018) 

• Kennis hebben van de behandeling van PCOS bij kinderwens 

• Kennis hebben van factoren die invloed hebben op kinderwens bij PCOS 

 

Ik wil een 

echo.. 



Take home message 

› PCOS is geen echo-diagnose 

› Bij een cyclusstoornis en kinderwens is een expectatief beleid 

niet juist 

› Denk aan leefstijl bij kinderwens 



De cyclus 

1e dag menstruatie tot volgende 1e dag van de menstruatie 

 

Normaal         21-35 dagen 

Tot 3 jaar na menarche      21-45 dagen 

 
Oligomenorroe (onregelmatig)   >35 dagen, <4-6 maanden 

Amenorroe: (uitblijven)     >4-6 maanden  

 

Secundaire amenorroe: wel menarche, >4 maanden geen menstruatie 

Primaire amenorroe: geen menarche 16 jaar of >3 jaar post-thelarche (borstontwikkeling) 

 

Oligo- of amenorroe: 2-3 per 100 vrouwen 

 

 

 
WHO 1993; Heineman 1999, ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 
  



Als het niet normaal lijkt … 





In de praktijk, anamnese 

Voorgeschiedenis 

Medicatiegebruik, intoxicaties 

 

 

NHG standaard Amenorroe 2018 

Cyclusstoornis 

altijd of nieuw? 



In de praktijk, LO 

NHG standaard Amenorroe 2018 

Beharing: 
stugge, donkere 
haren (mannelijk 
patroon) 

BMI! 



In de praktijk, mFerriman Gallwey score 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 

mFG ≥ 4-6 



In de praktijk, aanvullend onderzoek 

NHG standaard Amenorroe 2018 

Waarde van 

alleen echo? 

5-10% oorzaak 

anovulatie 

! 
FSH/E2 niet 
onder OAC 

vaak cyclusst = enige klacht 



Cyclusstoornis: hoe verdeeld? 



Classificatie van anovulatie 

Serum gonadotrofinen 
&  

 Serum oestradiol 

FSH: laag 
& 

oestradiol: laag 

FSH : normaal 
& 

oestradiol: normaal 

FSH : hoog  
oestradiol: laag 

WHO I WHO II WHO III 

Hypogonadotroop- 
Hypogonadisme 

Normogonadotrope 
anovulatie 

Hypergonadotroop- 
Hypogonadisme 

10% 5% 85% 

Centraal Ovarieel 

Illnsler et al., Obstet & Gynecol 1986; 32:620-626 WHO & ESHRE adapted 



Classificatie van anovulatie 

Centraal = geen aansturing 

Ovarieel = geen eicellen 

Illnsler et al., Obstet & Gynecol 1986; 32:620-626 WHO & ESHRE adapted 



PCOS 

› Een van de meest voorkomende beelden bij vrouwen in de reproductieve leeftijd 

› 8-13% vrouwen in de reproductieve leeftijd 

› Tot 70% niet gediagnosticeerd 

 

› Prevalentie afhankelijk van etniciteit 

 

› Diverse klachten: 

· Psychisch (angst, depressie, zelfbeeld) 

· Reproductief (onregelmatige cyclus, hirsutisme, onvruchtbaarheid, 
zwangerschapscomplicaties) 

· Metabool (insuline resistentie, metabool syndroom, DM2, cardiovasculair) 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



De diagnose PCOS 

Uitdagingen: 

• heterogeen beeld 

• verschillen tussen zorgverleners en internationaal 

 

Versterkende factoren: 

• gebrek aan het adequaat herkennen  

• inadequate research funding 

 

Resulterend in: 

• vertraagde diagnose 

• slechte ervaring met het stellen van de diagnose  

• ontevredenheid over zorg 

 

 

 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



ESHRE guideline 2018  
 
 
Criteria PCOS aangepast 
 
 
https://www.eshre.eu/Guidelines-
and-Legal/Guidelines/Polycystic-
Ovary-Syndrome 



PCOS criteria 

• Uitsluiten van andere oorzaken (hyperprolactinemie, schildklier lijden, etc.) 

• Normogonadotroop, normo-oestrogeen 

 

• 2 van de 3 criteria: 

• Oligo- of amenorroe 

• Polycystic Ovarium Morphology (PCOM), >20 follikels in tenminste 1 
ovarium 

• Klinisch of biochemisch hyperandrogenisme (teveel testosteron) 

 

PCOM (echo) alleen gebruiken als criterium > 8 jaar na menarche! 

<8 jaar na menarche nog fysiologisch 

 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



In de praktijk 
Casuistiek 



Casus 1 



Ik heb 1x/jaar 

een menstruatie 

20-jarige patiente komt met haar moeder. 

 
Wat willen we weten? 



Casus 1 

Voorgeschiedenis: blanco 

Medicatie: geen 

Intoxicaties: geen 

 

Menarche: 15 jaar 

Cyclus: na menarche regelmatige cyclus 28 dagen, sinds 1,5 jaar amenorroe,  

            1-2 menstruaties per jaar 

            Acne, geen overbeharing, geen galactorroe 

 

Geen andere klachten 

Gewicht: stabiel, normaal 

Welk lichamelijk 

onderzoek? 



Casus 1 - LO 

BMI 25 kg/m2 

Normale secundaire geslachtskenmerken 

Milde acne 

Normaal beharingspatroon (donshaartjes) 

 

 
Wat nu? 

1. Aanvullend onderzoek 

2.   Verwijzing gyn 

3.   Transvaginale echo 



De casus zoals het ging 

Na intake huisarts:  echo conform NHG-standaard 

STAR-echo:    PCOM, patienfolder PCOS, geen toelichting 

Retour huisarts:   patiente onzeker over diagnose, verwezen naar 2e lijn 

 

2e lijn/gyn:    echo PCOM = fysiologisch 5 jaar post-menarche!  

     Lab: normaal FSH en oestradiol 

     TSH normaal, prolactine verhoogd  

     Prolactine 2e keer verhoogd: hyperprolactinemie 

     na behandeling met cabergoline: regelmatige cyclus 

 



Take home message  casus 1 

• Echobeeld PCOM fysiologisch tot 8 jaar na menarche 

• Cyclus eerst regelmatig, later onregelmatig: denk aan andere 

oorzaken (TSH/prolactine) 

• Hyperprolactinemie: cyclusstoornis als enige uiting komt frequent 

voor 

 



Casus 2 



Ik heb 

overbeharing 

25-jarige patiente komt met haar moeder. 

 
Wat willen we weten? 



Casus 2 

Voorgeschiedenis: blanco 

Medicatie: geen 

Intoxicaties: geen 

 

Menarche: 16 jaar 

Cyclus: regelmatig 

Acne, overbeharing sinds menarche, geen galactorroe 

Geen andere klachten 

Gewicht: stabiel, wel overgewicht 

 
Vraag van patiënte: hoe kom ik van mijn beharing af? 

Welk lichamelijk 

onderzoek? 



Casus 2 - LO 

BMI 30 kg/m2 

Normale secundaire geslachtskenmerken 

Milde acne 

mFG score 10 

 

 

 

 

Wat nu? 

1. Aanvullend onderzoek 

2.   Verwijzing gyn 

3.   Transvaginale echo 



De casus zoals het ging 

Na intake huisarts:  verwezen naar 2e lijn 

 

2e lijn/gyn:    klinisch hirsutisme 

     Echo: PCOM beiderzijds (>20 follikels) 

         



De casus zoals het ging 
Na intake huisarts:   verwezen naar 2e lijn 

 

2e lijn/gyn:    klinisch hirsutisme 

     Echo: PCOM beiderzijds (>12 follikels) 

     Lab: normaal FSH en oestradiol 

     TSH en prolactine normaal 

     Testosteron verhoogd, SHBG verlaagd, vrij testosteron verhoogd 

     DHEA-S normaal (specifiek voor de bijnier) 

     Cave bijniertumor bij sterk verhoogde androgenen 

      

     Diagnose: PCOS (echo+klin/bioch hyperandrogenisme) 

 

     Start orale anticonceptiva (Microgynon 30/ Yaz 24+4 (psyche))  
     en laserbehandeling via dermatoloog     

Lab via 

Star-SHL 



Behandeling hirsutisme 

Nieuwe haargroei remmen: orale anticonceptiva: 

• Onderdrukken productie androgenen 

• Sterk verhogen SHBG 

• Meer gebonden, niet actief testosteron  

     (SHBG-gebonden: geen passage celmembranen) 

• Effect treedt op na 3 maanden gebruik 

 

Huidige overbeharing: laserbehandeling 

• I.c.m. OAC 

Vrij testosteron SHBG 

SHBG-gebonden testosteron 

Gebonden: geen passage celmembranen 

ACTIEF 



Take home message  casus 2 

• Denk bij klinisch hirsutisme en een regelmatige cyclus óók aan 

PCOS 

• Denk bij de behandeling van hirsutisme aan bestaande 

overbeharing (laser) en behandel de oorzaak (hyperandrogenisme, 

OAC) 

• Sluit andere oorzaken uit (o.a. bijniertumor) 

 



Casus 3 



Ik wil een echo… 

31-jarige patiente komt op het spreekuur. 

 
Wat willen we weten? 



Casus 3 

Voorgeschiedenis: blanco 

Medicatie: geen 

Intoxicaties: rookt niet 

 

Menarche: 15 jaar  

Cyclus: sinds 4-5 maanden cyclus 35-40 dagen, voorheen 30 dagen. 

Gewicht stabiel, 5 kg afgevallen jaren geleden, wil graag aankomen. 

Diepe dyspareunie, in verleden adnexcyste gehad. 

Geen hirsutisme, geen acne. 

Patiente wil graag een echo. 

 

Welk lichamelijk 

onderzoek? 



Casus 3 - LO 

BMI 18,5 kg/m2 

Normale secundaire geslachtskenmerken 

SOA kweken: negatief  

 

Wat nu? 

1. Aanvullend onderzoek 

2.   Verwijzing gyn 

3.   Transvaginale echo 



De casus zoals het ging 
Na intake huisarts:     Verwezen voor STAR-echo, dd oligomenorroe bij anorexie
  

 
STAR-echo:      Bdz polycysteus ovarium, echobeeld passend bij PCOS,  

       links corpus luteum. 

       Advies: bij kinderwens 2e lijn, sluitende AC, streven naar 

                                                    3-4 menstruaties per jaar. 

 

Retour huisarts:     Uitleg PCOS. Geschrokken, advies ‘Google maar’ van GYN. 

       Uitleg gegeven, advies besproken. NB geen hormonale 

       AC gestart op wens van pte: geen hirsutisme/acne, mild  

       echo-beeld. Expectatief. NB geen lab gedaan. 

 

    

     



PCOS uitleg… Hoe dan? 

Diagnose PCOS bespreken: 

· Komt veel voor, 8-13% 

· Géén onvruchtbaarheid: anticonceptie! 

· Cyclusstoornis, endometriumprotectie, 3-4x/jaar onttrekken  

· Bij kinderwens: in principe ovulatie-inductie 

· Bij zwangerschap: verhoogde kans op diabetes gravidarum en hypertensie 
(PIH, PE) 

· Op latere leeftijd: verhoogde kans op DM2 en mogelijk hypertensie 

· Informatiefolder: DeGynaecoloog – PCOS, Thuisarts 

 



Bespreken casus 

 Cyclus was regelmatig, is onregelmatig geworden: 

• Advies uitsluiten andere pathologie (TSH, prolactine) 

• FSH en LH, want: centraal (hypofyse) probleem of PCOS? 

 

Echo: PCOM (>20 follikels) 

• PCOM komt zowel voor bij: WHO1 (laag LH/laag E2) als WHO2 (normaal 
FSH/E2) 

 

 



Take home message  casus 3 

• Oligomenorroe na regelmatige cyclus: prik TSH en prolactine 

• PCOM (>20 follikels op de echo) is NIET uniek voor PCOS 

• Waarde van alleen een gynaecologische echo bij cyclusstoornissen is 

zeer beperkt 



Casus 4 



Ik heb 

kinderwens 

30-jarige patiente komt met haar partner. 

 
Wat willen we weten? 



Casus 4 

Voorgeschiedenis:blanco 

Medicatie: geen 

Intoxicaties: rookt niet 

 
Actieve kinderwens sinds 4 maanden. Na stop OAC oligomenorroe. 

 

Menarche: 15 jaar 

Cyclus: oligomenorroe, cyclus 40-60 dagen 

Milde acne, geen overbeharing, geen galactorroe 
Geen andere klachten 

Gewicht: stabiel 

Welk lichamelijk 

onderzoek? 



Casus 4 - LO 

BMI 26 kg/m2 

Normale secundaire geslachtskenmerken 

Acne 

Normaal beharingspatroon 

 

Wat nu? 

1. Aanvullend onderzoek 

2.   Verwijzen of 1 jaar expectatief? 



De casus zoals het ging 

Na intake huisarts:    Verwezen naar 2e lijn met partner 

 

2e lijn/gyn:      Oligomenorroe 

       OFO man: normospermie 

       OFO vrouw: PCOM beiderzijds (>20 follikels bdz) 

              TSH, prolactine normaal 

              Geen bioch hyperandrogenisme 

              FSH en E2 normaal: WHO2 PCOS 

 

 

OFO: orienterend fertiliteits onderzoek        



Kinderwens en leefstijl 

• Leefstijl: stop roken, gewichtsreductie 5-10% bij overgewicht, 
alcohol 

 

• Klinkt logisch … Toch? 



Kinderwens en roken 

• 1 op de 7 vrouwen rookt vlak voor de zwangerschap 

• 1 op de 14 vrouwen rookt op enig moment in de zwangerschap 

• 1 op de 28 vrouwen rookt gedurende de hele zwangerschap 

• 1 op de 9 rookt na de zwangerschap 

 

• 1 op de 4 mannen rookt gedurende de zwangerschap 

• 2 op de 3 mannen, van vrouwen die roken, roken ook 

 

• Laag opleidingsniveau (1 op 9) 

 

Monitor roken 2018 Trimbos - consultatiebureau 



Effect roken bij vrouwen 

• Roken bij 1:7 vrouwen de reden van subfertiliteit 

• ~ 50% minder kans om zwanger te worden (spontaan en IVF) 

• 60% meer kans op infertiliteit 

• Veroudering eicellen -> mogelijk minder kans op 2e of 3e kind, eerdere 

menopauze 

• Afhankelijk van pak-jaren / dose-dependent 

 



Stoppen met roken 

• Via huisarts/ POH-S 

• Lokale programma’s 

• SineFuma Stoppen met roken (sinefuma.com/nl/) 

• Stoppen-met-roken poli YSL 



PCOS en kinderwens 

• Stap 1: leefstijl uitvragen en advies geven 



PCOS en kinderwens 

• Bij ovulatiestoornissen geen jaar expectatief, maar behandeling 

• Ovulatie-inductie (OI): opwekken van eisprong  

 

• Voorheen: OI met clomifeencitraat (Clomid)  

 - Selectieve oestrogeenreceptor modulator: FSH en LH productie  

        omhoog  

   



OI met clomifeencitraat 

• 80% ovulatoir 

• Ruim ½ zwanger binnen 6-12 maanden    

Hypofyse 

Ovarium  

E2 PRG 

- 
LH-

FSH 

+ 



PCOS en kinderwens (ESHRE) 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



Ovulatie-inductie met Letrozol 

• Nieuwe ESHRE guideline: ovulatie-inductie met Letrozol 

 

• Aromatase-remmer, afremmen omzetting androgenen naar oestrogenen 

• Off-label gebruik in Nederland 

 

• OI met Letrozol vs clomifeencitraat: 

• Toename kans op een levendgeboren met 40-60% 

• Vaker ovulatoir 

• Minder opvliegers 

• Vaker moeheid en duizelig 

• Meerlingrisico gelijk 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



PCOS en kinderwens 

• Indien niet zwanger na ovulatie-inductie (orale medicatie, 6 maanden, wel 
ovulatoir): 

• Nog 6 maanden ovulatie-inductie met orale medicatie 

• Switch naar gonadotrofinen (FSH injecties) 

Geen intra-uteriene inseminatie (IUI), tenzij mannelijke factor 

 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 



Take home message  casus 4 

• Kinderwens: denk aan leefstijl voor verwijzing 

• Oligomenorroe bij PCOS en kinderwens: ovulatie-inductie met 

orale medicatie 

• Ovulatie-inductie met Letrozol = eerste keuze, off-label 

Alternatief: ovulatie-inductie met Clomid 



Samenvatting 



Samenvatting cyclusstoornis 

• Cyclus eerst regelmatig, later onregelmatig: denk aan andere 

oorzaken (TSH/prolactine) 

• Hyperprolactinemie: cyclusstoornis als enige uiting, komt frequent 

voor 

• Echobeeld PCOM (>20 follikels/ovarium): NORMAAL tot 8 jaar na 

de menarche. 

• Waarde van alleen een gynaecologische echo bij cyclusstoornissen 

is beperkt 

 

 

 

 



Samenvatting kinderwens en PCOS 

• Kinderwens: eerst leefstijl optimaliseren (stop roken, 

gewichtsreductie, alcohol) 

• Oligomenorroe bij PCOS en kinderwens: ovulatie-inductie met 

orale medicatie 

• Ovulatie-inductie met Letrozol = eerste keuze, off-label! 

Alternatief: ovulatie-inductie met Clomid 

 

 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 

Dank voor uw aandacht! 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 



Vragen casus 1 

1. Bepaal TSH en prolactine bij amenorroe               

2. Overweeg directe verwijzing: 1 cyclus per jaar is abnormaal                    

3. 5 jaar na menarche: PCOM pathologisch?   

JA 

JA 

NEE 



Vragen casus 2 

1. Kun je PCOS bij een regelmatige cyclus hebben?    

2. Orale anticonceptiepil als behandeling van nieuwe  

    overbeharing 

1. Laserbehandeling bij bestaande overbeharing   

JA 

NEE          

 

JA 



Vragen casus 3 

1. PCOM (>20 follikels op echo) = PCOS 

   

2. Cyclus verandert (normaal naar oligomenorroe): PCOS?     

3. Heeft ondergewicht invloed op cyclus?        

NEE 

(fys./WHO1) 

NEE 

JA 



Vragen casus 4 

1. Oligomenorroe en kinderwens: een jaar afwachten?       

2. Letrozol of CC: meeste kans op levendgeborene?      

3. Letrozol of CC: off-label gebruik?         

         

NEE   

LETROZOL  

LETROZOL  

    

    



Ovulatie-inductie met Letrozol 

• Nieuwe ESHRE guideline: ovulatie-inductie met Letrozol 

 

•     

Richtlijndatabase 2021: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/behandeling_vruchtbaarheidsproblemen_bij_pcos/ovulatie-
inductie/pcos_en_letrozol.html 

1,2 of 3 tabletten  

Off-label 



PCOS en kinderwens (ESHRE) 

ESHRE guideline 2018. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Polycystic-Ovary-Syndrome 


