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Vaginale prolaps is een veel voorkomende aandoening waarvoor ongeveer 1 op 
de 10 vrouwen in haar leven geopereerd wordt.1 Een vaginale verzakkingsoperatie 
beoogt de prolaps  op te heffen en zoveel mogelijk de normale bekkenbodemfunctie 
te herstellen. Na een dergelijke operatie blijkt ongeveer 1 op de 5 vrouwen  na het 
verwijderen van de katheter niet in staat de blaas compleet te legen. Hiermee is dit  
onvolledig legen van de blaas een van de meest frequent optredende complicaties 
na een dergelijke operatie.2-5 Er bestaat enige consensus in de literatuur dat deze 
onvolledige mictie als pathologisch moet worden aangemerkt vanaf 150 ml residu 
volume.6 Wanneer deze retentie over de blaascapaciteit heen gaat en on(der)
behandeld blijft kan de blaas overrekt raken met, soms blijvende, negatieve 
gevolgen voor de functie van de blaasspier. Deze complicatie kan voorkomen 
worden door het preventief inbrengen van een blaaskatheter.6 Decennia lang hebben 
gynaecologen na vaginale prolapschirurgie daarom standaard meerdere dagen de 
blaas gekatheteriseerd. Veelgenoemde redenen voor deze standaard interventie zijn 
de aanwezigheid van een vaginale tampon, de negatieve effecten van anesthetica 
op blaasfunctie maar ook de postoperatief afgenomen mobiliteit en daardoor 
bemoeilijkte toiletgang van patiënten. Andere mogelijke factoren die de blaasfunctie 
kunnen belemmeren zijn postoperatieve pijn, peri-urethraal oedeem en elevatie van 
de urethra na voorwandplastiek of schade aan de innervatie van de blaas door vrij 
prepareren en doorsteken van de blaas. 
De indicatie voor deze preventieve behandeling staat ter discussie aangezien het 
een preventieve behandeling betreft voor een complicatie die in de meerderheid 
van de gevallen niet op gaat treden maar ook omdat het mechanisme niet goed 
bekend is. Alhoewel deze preventieve behandeling eenvoudig en veilig lijkt leidt het 
onherroepelijk tot een verhoogde kans op urineweginfecties, hinder voor patiënten 
en verlenging van ziekenhuisverblijf met bijkomende kosten.2-5 Om deze redenen is 
het belangrijk om te weten of deze preventieve behandeling daadwerkelijk nodig is, 
hoe er beter geanticipeerd kan worden op een urineretentie en hoe de behandeling 
van een eenmaal vastgestelde retentie geoptimaliseerd kan worden. Daarbij is er geen 
inzicht in de oorzaken van urineretentie noch is er inzicht in de patiëntenvoorkeur ten 
aanzien van de verschillende soorten behandelingen die er zijn.
Tot op heden is er weinig literatuur over de noodzaak en optimale duur van preventieve 
blaaskatheterisatie bedoeld om een retentie te voorkomen. Het is verder onduidelijk 
wat de meest optimale techniek van katheteriseren is wanneer een retentie eenmaal 
is vastgesteld. Ten slotte zijn er geen oorzaken bekend van deze complicatie. In dit 
proefschrift worden bovengenoemde punten derhalve geëvalueerd.
Hoofdstuk 1, de introductie, geeft een overzicht van het probleem incomplete 
blaaslediging. Met name de ideeën die bestaan over de mogelijke oorzaken en de 
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behandeling worden belicht. Aan het eind worden vragen geformuleerd die in de 
daarop volgende studies beantwoord worden.
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een gerandomiseerde studie waarin 
honderd patiënten die vaginale prolapschirurgie ondergingen werden geïncludeerd. 
Patienten werden gerandomiseerd ofwel voor 5 dagen (op dat moment de 
gebruikelijke preventieve katheterisatieduur) ofwel voor 1 dag katheterisatie. Een 
significant lager aantal patiënten met afwijkend residu werd gezien in de 5 dagen 
katheteriseren groep vergeleken met de 1 dag katheteriseren groep (OR 0.15, 95% 
betrouwbaarheidsinterval 0.045-0.47). Na het verwijderen van deze katheter moet 
een eventuele gediagnosticeerde retentie behandeld worden met aanvullende 
katheterisatie. 
Negentien van de 48 patiënten (40%) in de  1 dag groep kregen volgens protocol een 
tweede katheter versus 4 van de 46 (9%) in de groep 5 dagen katheteriseren. Ondanks 
het hogere aantal herhaalde katheterisaties in de 1 dag groep was het gemiddeld 
aantal katheterisatiedagen per patiënte toch significant lager (2,3 dagen versus 5.3 
dagen, p < 0.001, Student’s t-test). Daarbij was in de 5 dagen groep het gemiddeld 
aantal urineweginfecties significant hoger (OR 15.0, 95% betrouwbaarheidsinterval 
3.2-68.6). De gemiddelde opnameduuur was 1.3 dagen korter in de groep niet 
verlengd katheteriseren (P < 0.001, Student’s t-test).5

In deze studie werd dus wel een verhoogd aantal abnormale residuen gevonden bij 
het eerder verwijderen van de katheter, echter het totaal aantal katheterisatiedagen 
bleek lager te zijn voor de 1 dag groep, de meerderheid was in staat om normaal uit te 
plassen en de opnameduur alsmede urineweginfecties lieten een significante daling 
zien in de groep met verkorte duur. Er werd geconcludeerd dat 1 dag preventief 
katheteriseren de voorkeur had boven 5 dagen katheteriseren. 5

Hoofdstuk 3 laat de resultaten zien van een enquête die onderzocht wat de 
gewoonten waren van gynaecologen ten aanzien van postoperatieve zorg na 
vaginale prolapschirurgie. Postoperatief bleek bij preventieve katheterisatie 77% 
van de respondenten gebruik te maken van een transurethrale verblijfskatheter, 12% 
van een suprapubische katheter en 11% stelde intermitterende katheterisatie in als 
behandeling. De duur van de eerste (standaard) katheterisatie bleek gemiddeld 3 
dagen te zijn na operaties aan het voorste compartiment met een variatie van 1 tot 7 
dagen en gemiddeld 1 dag na operaties aan het achterste en middelste compartiment 
met een variatie van 0 tot 4 dagen. Het meest gebruikte afkappunt voor het definiëren 
van een abnormaal residu urine dat in de blaas overblijft was 150 ml met een  variatie 
van 50-250 ml. De behandeling van eenmaal vastgestelde retentie bleek in 57% van 
de gevallen plaats te vinden met een transurethrale verblijfskatheter (gemiddeld 2,25 
dagen met een variatie van 1-5 dagen), 29% door intermitterende katheterisatie en 
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dezelfde 12% die aanvankelijk bij preventieve katheterisatie koos voor suprapubische 
katheterisatie bleek  suprapubische katheterisatie voort te zetten. Antibiotica 
werden in 21% van de protocollen routinematig toegediend of gegeven op basis 
van symptomen alleen. Er werd in deze studie vastgesteld  wat de meest gebruikte 
protocollen zijn voor katheterisatie na vaginale prolapschirurgie. De meest gebruikte 
protocollen konden worden vergeleken in een nieuwe RCT. Er werd geconcludeerd 
dat er veel variatie bestond tussen protocollen en dat de voornaamste redenen 
hiervoor onvoldoende literatuur of het niet toepassen van wel bekende literatuur 
leken te zijn. 6

Hoofdstuk 4 toont de resultaten van een gerandomiseerde studie die werd 
uitgevoerd in meerdere centra waarbij patiënten werden gerandomiseerd tussen 
de meest voorkomende behandelingen in Nederland zoals die naar voren kwamen 
uit de eerdere enquête; 3 dagen verblijfskatheter en intermitterend katheteriseren. 
De primaire uitkomstmaat was het optreden van bacteriurie na behandeling. 
Hieruit  bleek dat zowel het optreden van bacteriurie (14% vs 38%, P=0.02) als 
de duur van behandeling (18 uur bij intermitterend katheteriseren versus 72 
uur bij verblijfskatheter, P< 0.001) significant korter waren bij de toepassing van 
intermitterend katheteriseren. Deze kortere behandelduur bleek bovendien te 
resulteren in een korter ziekenhuisverblijf (2 versus 4 dagen, p < 0.001. Als meest 
logische verklaring voor de hogere infectiekans bij de verblijfskathetergroep is de 
aanwezigheid van een vreemd lichaam voor een langere duur waardoor kolonisatie 
van bacteriën optreedt. In het geval van intermitterend katheteriseren is er bij elke 
poging tot mictie een kans op uitwassen van bacteriën. De kortere behandelingsduur 
bij de intermitterende katheterisatie werd verklaard door de afwisselende vulling en 
lediging van de blaas bij intermitterend katheteriseren die waarschijnlijk het dichtst 
bij de fysiologische normale situatie komt.7

In hoofdstuk 5 wordt geëvalueerd voor welke van de twee behandelingen (3 
dagen verblijfskatheter of intermitterend katheteriseren) de patiëntenvoorkeur 
het grootst is. Hierbij werden patiënten een aantal scenario’s voorgelegd over de 
twee behandelingen. In de uitgangssituatie werd bij beide typen katheterisatie de 
duur van de behandeling op 3 dagen gesteld en de kans op urineweginfectie ten 
gevolge van de behandeling op 30%. Patiënten werd gevraagd om een voorkeur 
uit te spreken voor een van de twee behandelingen bij deze situatie. Hierna werd 
systematisch in stappen van 5 % de kansen op een urineweginfectie en de duur van 
de behandeling verlaagd bij behandeling met intermitterend katheteriseren. De duur 
van behandeling werd bij een verblijfskatheter op een benodigde 3 dagen gehouden 
met een constant risico op urineweginfecties van 30%. Op deze manier kon de 
patiëntenvoorkeur voor de verschillende katheterisatie regimes vastgesteld worden. 
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Ook kon de invloed van het risico op urineweginfecties en duur van behandeling 
worden bepaald op de totstandkoming van deze keuze. Hieruit kwam een logisch 
verloop van preferenties. Patiënten bleken te kiezen voor voordeel in infectiekans en 
duur van behandeling. Hieruit bleek dat een meerderheid van 98% van de patiënten 
intermitterend katheteriseren zou verkiezen boven een verblijfskatheter als de 
resultaten uit de genoemde RCT in hoofdstuk 3 gelden. 8

Hoofdstuk 6 beschrijft een analyse van een groep patiënten die eerder vaginale 
prolapschirurgie ondergingen. Van verschillende factoren zoals lengte, gewicht, 
graad van verzakking, type en techniek van de ingreep en duur van de ingreep werd 
nagegaan of deze van invloed waren op het risico een retentie te ontwikkelen. De 
volgende factoren bleken van invloed: hoge graad cystocele (OR 2.5, CI 1.3-4.7), het 
toepassen van bekkenbodemspierhechtingen  (levatorhechtingen) (OR 4.3, CI 2.0-9.3), 
hechtingen onder de urethra om urine incontinentie tegen te gaan (Kelly hechtingen) 
(OR 5.1, CI 1.7-15.5) en toenemende hoeveelheid bloedverlies tijdens de operatie van 
invloed bleken (OR 1.4 per 100 ml, CI 1.1-1.8). Omdat spierhechtingen van de levatorspier 
geen directe anatomische relatie hebben met de blaas werd geconcludeerd dat 
blijkbaar niet-anatomische factoren een rol spelen. Pijn, en daardoor een onvoldoende 
ontspanning van de bekkenbodem, zou hier een rol kunnen spelen. De bevinding 
dat bloedverlies van invloed was, zou kunnen liggen in de mogelijkheid dat meer 
doorstekingen noodzakelijk zijn bij meer bloedverlies en daardoor innervatieschade 
kan optreden aan de blaas. De invloed van Kelly hechtingen werd geïnterpreteerd als 
een teken dat de retentie mede verklaard zou kunnen worden door elevatie van de 
blaashals met een obstructie als gevolg. Er werd geconcludeerd dat het optreden van 
urineretentie waarschijnlijk een multifactoriёle origine heeft. 9

Hoofdstuk 7 beschrijft een analyse van een cohort van 342 patiënten die vaginale 
prolapschirurgie ondergingen. Net als in hoofdstuk 6 was het doel om vast te stellen 
welk type patiënt een hoger risico heeft om een retentie te ontwikkelen. De opzet 
van deze studie was prospectief. In een groep van 342 patiënten ontwikkelden 87 
patiënten een retentie. Een van de hypothesen was dat angst een belangrijke invloed 
zou kunnen hebben op mictie postoperatief. Het is bekend dat de blaasopslag en 
evacuatie door respectievelijk het sympatisch- en de para-sympatisch zenuwstelsel 
gereguleerd worden. In het algemeen kan gesteld worden dat angst en nervositeit 
de sympaticus activeren met een inhibitie van de blaasspier (m.detrusor) en een alfa 
adrenerge stimulatie van de blaashals en urethra met een obstructie als gevolg. In het 
cohort werd, naast de invloed van verschillende patiëntkarakteristieken en operatieve 
variabelen, ook onderzocht de invloed van angstniveau is zoals dat ervaren wordt in 
het normale dagelijks leven (Trait anxiety level) en het angstniveau zoals dat ervaren 
wordt na een stressvolle gebeurtenis (in dit geval hospitalisatie en operatie). Deze 
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angst meting wordt aangemerkt als State anxiety. Bij een univariabele analyse werden 
een aantal variabelen geïdentificeerd die van invloed konden zijn op het ontwikkelen 
van een dergelijke retentie. Na verdere selectie in de daaropvolgende multivariabele 
analyse bleek de hoogte van het preoperative stadium van voorwandprolaps 
en postoperatief angstniveau van de patiënt inderdaad de enige significante 
voorspellende factoren te zijn.
Er werd geconcludeerd dat angst een negatieve invloed heeft op postoperatieve 
mictie en dat dit mogelijk komt door de operatie en hospitalisatie. Er werd een 
aanbeveling gedaan voor toekomstige studies. Deze zouden zich moeten richten op 
stress reductie.  
In Hoofdstuk 8 worden de resultaten gerapporteerd van een studie waarin 17 
patiënten voor, en 1 dag na het ondergaan van vaginale prolapschirurgie een  
urodynamisch onderzoek ondergaan. Een veelgehoorde hypothese voor het 
ontstaan van urineretentie is een obstructie door een elevatie van de blaashals en 
urethra, hematoom vorming en oedeemvorming. Het doel van deze studie was om 
te onderzoeken of de optredende retentie inderdaad toe te schrijven zou kunnen zijn 
aan een eventuele obstructie door de gevolgen van de recente plastiek. Er werden in 
deze studie geen verschillen gevonden met betrekking tot detrusor druk en maximale 
flow tussen de pre- en postoperatieve situatie. Wanneer deze uitslagen ingebracht 
werden in en veel toegepast nomogram  voor obstructie (nomogram volgens Blaivas 
en Groutz) mocht geconcludeerd worden dat prolapschirurgie geen belangrijke 
obstructie veroorzaakt van het blaasuitstroomgebied. Deze studie  bevestigde de 
uitkomsten dat de optredende retentie niet alleen chirurgisch gerelateerd was.10

In hoofdstuk 9, de discussie worden de resultaten van de genoemde studies in een 
breder perspectief geplaatst en er worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk.
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Conclusies 
De meerderheid van patiënten die vaginale prolapschirurgie ondergaan hebben 
zal geen last hebben van urineretentie en bovendien blijkt dat een korte duur van 
katheterisatie van minder dan 24 uur, ondanks een initieel hoger aantal patiënten 
met een retentie, een voordeel biedt ten opzichte van de totale benodigde 
katheterisatieduur en infecties. Er wordt voorgesteld dit type katheterisatie beperkt 
wordt tot de directe postoperatieve periode waarin de mobiliteit van patiënte beperkt 
is en de gevoeligheid van de blaas voor vulling mogelijk verminderd is. 
De behandeling van een retentie, na het verwijderen van de initieel ingebrachte 
katheter, blijkt beter te kunnen worden behandeld door intermitterend katheteriseren 
dan met, de thans meest gebruikte methode, een verblijfskatheter voor 2-3 
dagen. Er bleek een forse reductie op te treden in bacteriurie, urineweginfecties, 
katheterisatieduur en hospitalisatie bij intermitterende katheterisatie wanneer dit 
werd vergeleken met  een verblijfskatheter voor 3 dagen. Vanwege deze voordelen 
wordt geconcludeerd dat intermitterende katheterisatie te verkiezen is boven een 
verblijfskatheter. De overgrote meerderheid van patiënten blijkt bij deze voordelen 
intermitterend katheteriseren boven een verblijfskatheter te prefereren. De voorkeur 
voor deze behandeling blijkt bij patiënten met name te berusten op de lagere 
infectiekans en duur van de behandeling. 
Naar aanleiding van de bevinding dat met name angst een rol speelt in de origine van 
de retentie en een obstructie niet oorzakelijk bleek zouden toekomstige studies zich 
kunnen richten op psychologisch welbevinden van de patiënt tijdens hospitalisatie en 
angstreductie. Effecten van eerdere terugkeer naar een normale huiselijke omgeving 
door kortere hospitalisatie, het verminderen van psychologische focus op het 
voorkomen van deze complicatie door verwijderen van de katheter voor de nachtrust, 
en het vergroten van autonomie door aanleren van zelfkatheterisatie zouden gemeten 
moeten worden. Optimalisatie van deze factoren zou effect kunnen hebben in het 
voorkomen van de retentie maar ook de duur van de vervolgbehandeling.
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