Vaginale bekkenbodemmatjes bij behandeling van vaginale verzakking in het Reinier de
Graaf
Terughoudend beleid
In het Reinier de Graaf Gasthuis geldt een restrictief beleid ten aanzien van het plaatsen van
bekkenbodemmatjes. Wij volgen hiermee het advies van de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Deze aanpak kwam overeen met de lijn die door de gynaecologenvereniging NVOG en het Reinier
de Graaf al was ingezet:








Bekkenbodemmatjes worden alleen als mogelijke operatietechniek voorgesteld aan
vrouwen die eerder zijn geopereerd en waar de verzakking is teruggekomen, en die niet
goed op een andere wijze kan worden verholpen. Dit is conform de landelijke en
multidisciplinaire richtlijn "Prolaps" uit 2014. Bij vrouwen die voor de operatie al pijnklachten
of andere onverklaarde klachten hebben zijn we nog terughoudender met het advies om
een matje te plaatsen.
We informeren vrouwen uitgebreid (mondeling en schriftelijk) over de te verwachten
effecten en risico’s van een operatie met matje. Om de patiënte en de arts te helpen in de
gezamenlijke beslissing tot een ingreep met een matje vragen we patiënte altijd de
informatiefolder 'Verzakkingsoperaties met vaginale implantaten zorgvuldig te lezen. Er is
ook een document met veel gestelde vragen en antwoorden.
Er zijn eisen gesteld aan het bekkenbodemcentrum en de specialist die de ingreep uitvoert,
die zijn verwoord in de NVOG kwaliteitsnota ‘Gebruik kunststof materiaal bij prolaps
chirurgie’. Deze wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ondersteund en
door hen als veldnorm gezien. Het Reinier de Graaf conformeert zich aan deze eisen.
Sinds medio 2014 verwijzen wij vrouwen die in aanmerking willen komen voor een prolaps
operatie met een matje naar een gespecialiseerd centrum in Bilthoven. Onze patiënten zijn
hierdoor verzekerd van een behandeling door een ervaren operateur. Dit komt de kwaliteit
van de behandeling ten goede.
De NVOG heeft sinds november 2012 een verplicht nationaal register van vaginale
implantaten (matjes) opgezet, waardoor eventuele ongewenste uitkomsten sneller duidelijk
worden en beter zicht is op de geleverde kwaliteit.

Wetenschappelijk onderzoek
Reinier de Graaf was tussen 2006 en 2012 een van de 12 centra die meededen aan een landelijke
studie die vanuit Radboud UMC werd gecoördineerd. Deze studies (de zogenaamde RCT Vrouw 1
en 2 studie) hadden tot doel het bekkenbodemmatje (Prolift en Prolift+M) versus gebruikelijke
vaginale prolaps operatie zonder matje te onderzoeken.
Informed consent
De vrouwen die deelnamen aan deze studies kregen door het lot bepaald of een Prolift (+M) matje
of een verzakkingsoperatie waarbij gebruik werd gemaakt van eigen weefsel voor herstel. De
vrouwen in deze gerandomiseerde studies zijn uitgebreid geïnformeerd, mondeling en middels
een informatiebrief. Zij hebben een toestemmingsverklaring getekend als zij akkoord gingen met
randomisatie (loting). Het onderzoek is volgens de geldende standaarden uitgevoerd. De firma die
de producten leverde heeft een onderzoeksubsidie aan de universiteit gegeven, die de universiteit
naar eigen inzicht kon gebruiken, zonder dat de industrie zich daarmee kon bemoeien. Met dit geld

is de dataverwerking gefinancierd. Er zijn verder geen vergoedingen geweest aan de afdeling en
de artsen hebben geen persoonlijke vergoedingen voor deze behandelingen ontvangen.
Follow up
Inmiddels verzamelt het Radboud MC samen met het Reinier de Graaf de gegevens voor de 7 jaar
follow up van Vrouw1 en de 2 jaar follow up van Vrouw2. Onderzoekers willen hiermee inzicht
krijgen in de resultaten van de behandeling met een bekkenbodemmatje op de langere termijn.
Buiten de studie
Er is ook een groep vrouwen die een Prolift(+M) buiten de studies hebben gekregen. Zij maakten
meestal zelf de keuze dat zij een matje wilden of werden vaak al verwezen uit andere klinieken
specifiek voor een operatie met een matje. Ook zij kregen alle informatie over voor- en nadelen,
die tot dan toe bekend was over de operaties met een matje. De gegevens van deze vrouwen zijn
verzameld in het kader van een continue kwaliteitscontrole project en zijn anoniem verwerkt in
publicaties over de effecten van matjes. De medisch ethische toetsingscommissie heeft ook hier
toestemming voor gegeven en deze vrouwen hebben hiervoor geen toestemmingsformulier
/informed consent hoeven ondertekenen. Deze onderzoeken geven kwalitatief hoogwaardige
informatie over de voor en nadelen van matjes.
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