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Samenvatting 

In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van dit proefschrift beschreven. De doelstellingen van dit 
proefschrift zijn:
1. Het evalueren  van de lange termijn gevolgen van vaginale en abdominale hysterectomie op 

mictie en defacatie klachten.
2. Evalueren of aanpassingen in de chirurgische techniek de morbiditeit van hysterectomie kan 

verlagen.
3. Het ontwikkelen en valideren van een reproduceerbare techniek om objectief de 

gevoeligheid van de vaginawand te meten.
4. Evalueren wat de gevolgen van hysterectomie en prolaps chirurgie zijn op de gevoeligheid 

van de vaginawand, de doorbloeding en het seksueel functioneren.
In hoofdstuk 2 hebben we, prospectief, de ontwikkeling, en het persisteren van mictie klachten 
3 jaar na vaginale en abdominale hysterectomie vergeleken. Vierhonderddertig vrouwen werden 
geïncludeerd: 112 vrouwen ondergingen een vaginale hysterectomie, 318 vrouwen ondergingen 
een abdominale hysterectomie. Alle vrouwen vulden een ziekte specifieke vragenlijst (Urogenital 
Distress Inventory (UDI)) in  voor de operatie, zes maanden, een jaar en drie jaar na de operatie. 
Drie jaar na vaginale hysterectomie kwamen mictie klachten significant vaker voor dan na 
abdominale hysterectomie (OR 2.2, 95% CI 1.3-4.0). Het verschil in mictie klachten tussen beide 
groepen persisteerde na correctie voor verschillen in pariteit, decensus uteri, grootte van de 
uterus en indicatie voor hysterectomie (aangepaste OR 3.0 95% CI 1.4-6.2). Een interessante 
bevinding van deze studie was dat het verschil in prevalentie van mictie klachten tussen beide 
groepen leek toe te nemen over de tijd. Aangezien bekend is dat mictie klachten de kwaliteit van 
leven negatief beïnvloeden, zou dit verschil moeten worden gemeld tijdens het preoperatieve 
gesprek en zou moeten worden afgewogen tegen de lagere morbiditeit van de vaginale ingreep.
In hoofdstuk 3 wordt een predictie model gepresenteerd waarmee het risico van de 
individuele patiënt op het ontwikkelen van stress incontinentie drie jaar na hysterectomie 
kan worden voorspeld. Tijdens de voorlichting voor de operatie is het handig om de patiënt 
te kunnen voorlichten over haar individuele risico in plaats van over het algemene risico op 
stress incontinentie. Aangezien zowel patiënt karakteristieken als operatieve techniek dit 
risico bepalen, was het doel van deze studie om deze parameters samen te voegen in een 
predictie model. Voor het maken van dit predictie model werd hetzelfde cohort gebruikt als 
beschreven in hoofdstuk 2, echter alleen vrouwen zonder stress incontinentie voor de operatie 
werden geïncludeerd (n=243). Drie jaar na de operatie hadden 183 van deze vrouwen (78%) de 
vragenlijst ingevuld, van hen hadden 40 vrouwen (22%) klachten van stress incontinentie. Met 
behulp van multivariabele logistische regressie analyse met stepwise forward selection hebben 
we drie prognostische factoren voor het ontwikkelen van stress incontinentie geïdentificeerd: 
BMI (OR 1.1  per kg/m2, 95% CI 1.0-1.2), jongere leeftijd ten tijde van de hysterectomie (OR 0.9 
per jaar, 95% CI 0.8-1.0), en vaginale hysterectomie (OR 2.3, 95% CI 1.0-5.2). Deze parameters 
werden samengevoegd in de volgende predictie regel: 32+BMI-leeftijd + (7.5x operatieve route). 
Hierin krijgen vrouwen die een vaginale hysterectomie ondergaan 1 punt en vrouwen die een 
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abdominale hysterectomie ondergaan 0 punten. De kalibratie van het model was goed (Hosmer 
Lemeshow p=0.68), de oppervlakte  onder de ROC curve was 0.69 (95%CI 0.59-0.79). Dit predictie 
model verbetert de voorlichting van patiënten aangezien zij hiermee kunnen worden voorgelicht 
over hun individuele risico op stress incontinentie na hysterectomie.
Hoofdstuk 4 rapporteert de resultaten van de tien jaar follow-up  van hetzelfde, prospectief 
vervolgde, cohort vrouwen die een vaginale of abdominale hysterectomie hebben ondergaan. 
In onze drie jaar follow-up hebben wij gevonden dat het verschil in prevalentie van mictie 
symptomen tussen vaginale en abdominale hysterectomie leek toe te nemen naarmate de tijd 
verstreek. Dit wordt mogelijk  verklaard door chronisch progressieve zenuw schade. Het doel van 
deze studie was om te evalueren of, tien jaar na de ingreep, dit verschil in mictie  klachten tussen 
vaginaal en abdominaal geopereerde patiënten nog steeds bestaat of zelfs is toegenomen. Alle 
deelnemende vrouwen ontvingen opnieuw dezelfde gevalideerde vragenlijsten (UDI, Defecation 
Distress Inventory (DDI), Incontinence Impact Questionnaire (IIQ)). De respons was 73%. Tien 
jaar na hysterectomie werd geen verschil gevonden in de prevalentie van mictie klachten tussen 
vaginaal en abdominaal geopereerde patiënten. Het verdwijnen van dit verschil wordt mogelijk 
verklaard doordat significant meer vrouwen na vaginale hysterectomie rapporteerden dat zij 
reeds waren behandeld voor mictie klachten (18% vs 8% p=0.02, adjusted OR 3.8 95% CI 1.2-
11.6). De meeste vrouwen waren behandeld voor stress incontinentie. Tien jaar na vaginale 
hysterectomie leken defacatie klachten, met name fecale incontinentie, ook vaker voor te komen 
(58% vs 46% p=0.08). Dit verschil was echter niet significant. De conclusie van deze studie was 
dat tien jaar na vaginale hysterectomie vrouwen vaker hulp zochten voor de behandeling van 
mictie klachten.
Hoofdstuk 5 laat de resultaten zien van een gerandomiseerde studie waarin het gebruik van 
elektrische bipolaire vessel sealing wordt vergeleken met de conventionele techniek tijdens 
abdominale hysterectomie. Vessel sealing technieken maken het mogelijk voor de operateur om 
de ligamenten dichterbij de uterus door te nemen. Aangezien het bekend is dat de meer lateraal 
gelegen delen van de ligamenten meer zenuwen bevatten, was de hypothese van deze studie dat 
de vessel sealing techniek mogelijk de autonome zenuwschade kon beperken. Dit zou kunnen 
resulteren in minder postoperatieve bekkenbodem klachten. Verder is voor deze techniek 
minder tractie nodig waardoor de postoperatieve pijn mogelijk wordt gereduceerd. In totaal 
werden 57 patiënten, die een abdominale hysterectomie ondergingen in twee Nederlandse 
opleidingsziekenhuizen, gerandomiseerd. Aan patiënten werd gevraagd om voor de operatie en 
zes maanden na de operatie gevalideerde vragenlijsten in te vullen (UDI, DDI, IIQ). Verder werden 
zij gevraagd om een pijndagboekje bij te houden vanaf de avond voor de operatie tot zes weken 
na de operatie. Gedurende de eerste drie dagen na de operatie bleken patiënten die waren 
geopereerd met de vessel sealing techniek minder pijn  aan te geven (repeated measurement 
analyse: p<0.01). De hoeveelheid bloedverlies, operatieduur, het risico op complicaties en de 
duur van de opname waren vergelijkbaar in de twee groepen. Patiënten in de vessel sealing 
groep hervatten hun normale dagelijkse bezigheden gemiddeld 8 dagen sneller dan de vrouwen 
die volgens de conventionele techniek werden geopereerd (log-rank test p=0.07). Er werd geen 
verschil gevonden in postoperatieve bekkenbodem klachten. De conclusie van deze studie was 
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dat het gebruik van vessel sealing tijdens abdominale hysterectomie voor benigne aandoeningen 
leek te resulteren in minder postoperatieve pijn en sneller postoperatief herstel, echter het gaf 
geen verbetering in postoperatieve bekkenbodem klachten.
Hoofdstuk 6 toont de resultaten van een gerandomiseerde studie met als doel het vergelijken 
van de effecten van de elektrische bipolaire vessel sealing techniek en de conventionele techniek 
op postoperatieve pijn, herstel, kosten en bekkenbodem klachten in vrouwen die een vaginale 
hysterectomie ondergaan. De hypothese van deze studie was dat het gebruik van vessel 
sealing de tractie tijdens de operatie vermindert aangezien er geen hechtingen nodig zijn. Deze 
vermindering in tractie verlaagt mogelijk het risico op schade aan de innervatie van het kleine 
bekken, wat zou kunnen resulteren in een verlaagde kans op postoperatieve bekkenbodem 
klachten. De studie werd uitgevoerd in acht Nederlandse opleidingsziekenhuizen. Honderd 
patiënten, die een vaginale hysterectomie ondergingen voor benigne aandoeningen, werden 
geïncludeerd. Aan patiënten werd gevraagd om voor de operatie en zes maanden na de operatie 
gevalideerde vragenlijsten in te vullen (UDI, DDI, IIQ). Pijnscores en postoperatief herstel 
werden vanaf de avond na de operatie tot zes weken na de operatie beoordeeld met behulp 
van een pijndagboekje waarin de Visual Analogue Score (VAS) was opgenomen.  De avond na 
de operatie rapporteerden patiënten in de vessel sealing groep significant minder pijn (5.7 vs 
4.5 op een schaal van 0-10, p=0.03), na deze eerste avond waren de pijnscores vergelijkbaar. 
De operatieduur was korter in de vessel sealing groep (60 vs 71 minuten p=0.05). Bloedverlies 
en opnameduur waren niet verschillend. Er werden geen grote verschillen in kosten tussen de 
twee technieken gevonden (2903 vs 3102 euro, p=0.26). Veranderingen in mictie en defacatie 
klachten werden niet beïnvloed door de gebruikte techniek. De conclusie van deze studie was 
dat  patiënten mogelijk voordeel hebben van vessel sealing aangezien de operatie duur korter 
is en de pijn gedurende de eerste avond na de operatie minder is. Er werd echter geen verschil 
gevonden in postoperatieve bekkenbodem klachten en de kortere operatie duur compenseert 
niet volledig de extra kosten van de vessel sealing klem.
In hoofdstuk 7 wordt een nieuwe methode voor het meten van de gevoeligheid van de 
vaginawand gepresenteerd. Deze methode is ontwikkeld om objectief de autonome genitale 
response te kunnen meten. Alle gynaecologische operaties kunnen niet alleen het subjectieve 
seksueel functioneren beïnvloeden, maar kunnen ook schade geven aan vaginale innervatie 
door incisie, tractie en manipulatie van de vagina en viscerale organen. Om deze schade te 
objectiveren is er behoefte aan een nieuwe uitkomstmaat. Het doel van deze studie was om 
de intra- en inter-observer reproduceerbaarheid van deze nieuwe methode te beoordelen en 
om de mogelijke invloeden van menstruele cyclus en het gebruik van orale anticonceptiva te 
beoordelen. De metingen werden uitgevoerd in vier verschillende locaties (proximaal en distaal, 
anterieur en posterieur) door een pulsgenererende elektrode, welke was bevestigd aan de 
gehandschoende hand van de onderzoeker, tegen een van deze vier locaties te houden. De 
intensiteit van de stimulus werd langzaam opgevoerd totdat de stimulus werd gevoeld door de 
patiënt.  In deze validatie studie werden de metingen uitgevoerd in twaalf gezonde vrijwilligsters. 
Metingen werden uitgevoerd door twee onafhankelijke onderzoekers, de vier verschillende 
locaties werden in willekeurige volgorde gestimuleerd. We vonden dat de intra-observer 



164

Samenvatting

reproduceerbaarheid bijna perfect was (pearsons-rho correlatie coëfficiënt 0.77-0.96 p< 0.001). 
De inter-observer reproduceerbaarheid was matig (pearsons-rho correlatie coëfficiënt 0.39-
0.49). Beide onderzoekers maten een toegenomen gevoeligheid in de proximale posterieure 
vaginawand vergeleken met de proximale anterieure vaginawand, echter voor alle metingen, 
verkreeg onderzoeker 2 hogere waarden dan onderzoeker 1. Wij concludeerden dat deze 
methode gevoelig genoeg was om te differentiëren tussen de gevoeligheid van de proximale 
anterieure en posterieure vaginawand, echter uitkomsten verschillen tussen onderzoekers. 
Verdere evaluatie van klinische toepasbaarheid van deze techniek is nodig, voorbehouden dat 
alle metingen worden uitgevoerd door dezelfde onderzoeker.
In hoofdstuk 8 hebben we de nieuw ontwikkelde methode om de gevoeligheid van de 
vaginawand te meten gebruikt als deel van een gerandomiseerde studie waarin vaginale 
en abdominale prolaps operaties worden vergeleken. Vrouwen  met een stadium 2 of meer 
decensus uteri werden geïncludeerd. Het doel van deze studie was om schade aan vaginale 
gevoeligheid te vergelijken tussen vaginale en abdominale chirurgie, met of zonder incontinentie 
chirurgie. De vaginale gevoeligheid werd gemeten door één onderzoeker, voor de operatie en zes 
maanden na de operatie. Seksueel functioneren werd beoordeeld op dezelfde tijdstippen met 
behulp van een vragenlijst. Data met betrekking tot de vaginale gevoeligheid werd verkregen 
van 65 patiënten. De gevoeligheid van de distale posterieure (p=0.02) en de distale anterieure 
(p=0.10) vaginawand verminderde na vaginale chirurgie vergeleken met abdominale chirurgie. 
Abdominale prolaps chirurgie in combinatie met incontinentie chirurgie verminderde de 
gevoeligheid van het distale deel van de anterieure vaginawand significant meer dan abdominale 
prolaps chirurgie zonder incontinentie chirurgie (p=0.01). Voor de operatie was de gevoeligheid 
van de vaginawand in patiënten die vaginale droogheid en anorgasmie rapporteerden lager. 
De aanwezigheid van genitale pijn was geassocieerd met een toegenomen gevoeligheid van 
de vaginawand. Postoperatief was de gevoeligheid van de vaginawand vergelijkbaar tussen 
vrouwen met en zonder seksuele problemen. Wij concludeerden dat vaginale prolaps chirurgie 
evenals abdominale prolaps chirurgie in combinatie met incontinentie chirurgie, resulteerde in 
een afgenomen gevoeligheid van de vaginawand. Deze pilot studie toonde geen effect van deze 
afname in gevoeligheid van de vaginawand op postoperatief seksueel functioneren. Grotere 
studies zijn nodig om een beter inzicht te krijgen in de associaties tussen veranderingen in de 
gevoeligheid van de vaginawand en veranderingen in seksueel functioneren.
Hoofdstuk 9 toont de resultaten van een prospectieve studie waarin patiënten die gepland 
stonden voor vaginale prolaps chirurgie, zijn geïncludeerd. Het primaire doel van deze studie was 
om de effecten van vaginale prolaps chirurgie op de vaginale vasocongestie en gevoeligheid te 
evalueren. Het tweede doel was om te evalueren of seksueel disfunctioneren is gerelateerd aan 
verminderde vaginale vasocongestie en gevoeligheid. Deelnemers ondergingen metingen voor 
de operatie en zes maanden na de operatie, onder erotische en niet-erotische omstandigheden. 
De metingen werden uitgevoerd met een vaginale combi-probe welke fotoplethysmografie 
bevat om de Vaginale Pulse Amplitude (VPA) te beoordelen (representatief voor de vaginale 
vasocongestie) en vier pulse-genererende elektrodes bevat om de gevoeligheid van de vaginawand 
te meten (representatief voor de vaginale innervatie). Seksueel functioneren werd beoordeeld 
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met behulp van gevalideerde vragenlijsten (FSFI, FSDS-R, SSAQ). Pre- en postoperatieve vaginale 
vasocongestie, vaginale gevoeligheid en seksueel functioneren scores werden vergeleken.  Er 
werden 29 vrouwen geïncludeerd, 24 vrouwen (83%) completeerden de 6 maanden follow-up. 
Deze studie toonde postoperatief een significante afname in vaginale vasocongestie (p=0.05) 
tijdens seksuele stimuli. De gevoeligheid van de vaginawand in de proximale posterieure 
vaginawand was significant afgenomen na de operatie (pre-op 13.3mA vs post-op 17.5mA, p< 
0.05). Seksueel functioneren, zoals beoordeeld met vragenlijsten, was niet significant veranderd. 
Een verklaring voor de afwezige invloed van verminderde genitale response op het seksueel 
functioneren, is mogelijk dat de negatieve effecten van de operatie op de autonome genitale 
response worden gemaskeerd door de positieve effecten van de operatie op het subjectieve 
seksueel functioneren door de eliminatie van hinderlijke klachten. Wij concludeerden dat meer 
studies nodig zijn om de invloed van chirurgie gerelateerde schade aan vaginale vasocongestie 
en innervatie op het seksueel functioneren te evalueren. 
In hoofdstuk 10 worden de resultaten getoond van een prospectieve studie onder 19 vrouwen 
die gepland stonden voor een hysterectomie. Zeventien vrouwen completeerden de zes 
maanden follow-up. Het doel van deze studie was om te evalueren of vaginale en/of abdominale 
hysterectomie een negatieve invloed had op vaginale vasocongestie, gevoeligheid van de 
vaginawand en seksueel functioneren. Deelnemers van dit onderzoek ondergingen metingen 
met de vaginale combi-probe, voor de operatie en zes maanden na de operatie, tijdens  erotische 
en niet-erotische filmfragmenten. Seksueel functioneren werd beoordeeld met gevalideerde 
vragenlijsten (FSFI, FSDS-R, SSAQ). Wij concludeerden dat zowel vaginale vasocongestie, de 
gevoeligheid van de vaginawanden als het seksueel functioneren niet significant veranderden na 
hysterectomie. Twee trends werden gevonden in een subgroep analyse: de eerste was een trend 
naar afgenomen gevoeligheid van de vaginawand in de proximale posterieure vaginawand na 
vaginale hysterectomie (p=0.08), en de tweede was een trend naar betere scores op het FSFI pijn 
domein na abdominale hysterectomie (p=0.06). Deze twee trends zouden toekomstig onderzoek 
kunnen rechtvaardigen.
In hoofdstuk 11 worden de resultaten van al deze studies in een breder perspectief geplaatst en 
worden aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gegeven. 
Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op mictie en defacatie klachten na hysterectomie. 
Wij concludeerden dat, bij het plannen van een hysterectomie, de dokter zich moet realiseren 
dat vaginale hysterectomie het risico op het postoperatief ontwikkelen van mictie klachten 
vergroot. Aangezien het bekend is dat deze klachten de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden, 
bevelen wij onderzoek naar manieren om minder traumatisch te opereren van harte aan. Wij 
hebben een poging gedaan om het risico op postoperatieve mictie klachten te verminderen door 
het gebruik van een vessel sealing techniek. Wij vonden geen afname in mictie klachten met het 
gebruik van deze techniek. 
Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de evaluatie van vaginale gevoeligheid, vaginale 
vasocongestie en seksueel functioneren na prolaps chirurgie en hysterectomie.  Met onze studies 
hebben we bewijs gevonden voor de hypothese dat vaginale prolaps chirurgie en vaginale 
hysterectomie de gevoeligheid van de proximale posterieure vaginawand negatief beïnvloeden 
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en dat vaginale prolaps chirurgie de vaginale vasocongestie negatief beïnvloedt.  Aangezien deze 
beide fysiologische parameters relevant zijn voor het seksueel functioneren zou een effect van 
deze bevindingen op het seksueel functioneren kunnen worden verwacht. Toekomstig onderzoek 
moet zich dan ook richten op het plaatsen van deze bevindingen in het multi-dimensionale 
karakter van het vrouwelijk seksueel functioneren. Wanneer deze studies inderdaad tonen dat 
schade aan vaginale innervatie en vasocongestie een belangrijke factor is in het ontwikkelen van 
seksueel disfunctioneren, dienen de operatieve technieken hierop te worden aangepast.




