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Uw online keuzehulp met achtergrondinformatie  

Er is veel informatie te vinden via de volgende keuzehulpen over een verzakking van de baarmoeder, 

blaas, vagina en endeldarm en over de verschillende soorten operaties die mogelijk zijn als 

behandeling: 

Informatie over verzakking van baarmoeder, blaas, vagina en endeldarm 

Informatie over de verschillende operaties die mogelijk zijn als behandeling  

https://www.keuzehulp.info/_/prolapsbasis/intro/1?preview=2
https://www.keuzehulp.info/_/prolapsoperaties/intro?preview=2
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Sacrospinale fixatie  

 
De sacrospinale fixatie is een operatie die geschikt is als behandeling bij een vaginatop- of een 

baarmoederverzakking. De operatie gebeurt via de vagina. U krijgt geen buikwond.  

Als de baarmoeder of de vaginatop verzakt is, kan er gekozen worden voor het ophangen van 

de baarmoeder aan een bindweefselband (in dit geval aan het sacrospinale ligament). Bij deze 

ingreep wordt gebruikgemaakt van de stevigheid van het sacrospinale ligament. De 

gynaecoloog legt twee of drie hechtingen door een sterke band in het bekken: de sacrospinale 

band. Via de vagina kan de gynaecoloog deze band voelen. De gynaecoloog maakt een snee in 

het midden van de vagina-achterwand en maakt deze wand los van de onderliggende darm. 

Aan de zijkant van de vagina in de richting van de band bevindt zich los weefsel dat opzij 

geduwd kan worden. Als de band goed wordt gevoeld, worden er twee of drie onoplosbare 

hechtingen doorheen gestoken. Deze hechtingen steekt de gynaecoloog ook door de vaginatop 

of door de baarmoederhals. Als ze geknoopt worden, trekt de vaginatop/baarmoeder naar 

achteren en omhoog en zo wordt de verzakking van de vaginatop/baarmoeder opgeheven 

(figuur 1).  

 

 

Figuur 1. Ophangen van de vaginatop/baarmoeder 

aan het sacrospinale ligament (sacrospinale fixatie) 
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Vaak wordt deze operatie gecombineerd met een voor- en/of achterwandplastiek en/of een 

perineoplastiek:   

Voorwandplastiek  
 

Bij een verzakking van de vaginavoorwand (zie figuur 2) 

met de blaas wordt vaak een operatie gedaan die 

voorwandplastiek heet. Deze verzakking is vaak het gevolg 

van een verslapping van de stevige bindweefsellaag (fascie) 

tussen de blaas en de vagina. De operatie heeft als doel om 

deze laag te verstevigen.  

  

 

 

Figuur 2. Verzakking van de vaginavoorwand/blaas 

Bij deze operatie wordt een snede gemaakt in het midden van de vaginavoorwand tot aan de 

top van de vagina dan wel de baarmoedermond. De huid van de vagina wordt losgemaakt van 

de bindweefsellaag (fascie). De fascie wordt versterkt met meerdere oplosbare hechtingen. 

Vervolgens wordt eventuele overtollige vaginahuid weggeknipt. De vaginavoorwand wordt 

gehecht met een oplosbare hechting (figuur 3). 

  

Figuur 3. Herstel van de vagina voorwand, voor de duidelijkheid is de darm in deze afbeeldingen 

weggelaten  
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Achterwandplastiek 
 

Bij een verzakking van de vagina-achterwand 

(zie figuur 4) met de darm wordt vaak een 

operatie gedaan die achterwandplastiek heet. 

Deze verzakking is vaak het gevolg van een 

verslapping van de stevige bindweefsellaag 

(fascie) tussen de endeldarm en de vagina 

(figuur 4).   

 

 

 

 

Figuur 4. Verzakking van de vagina-achterwand (en eventueel de darm) 

 

Het doel van de operatie is om deze laag te verstevigen. Bij een verzakking van de achterwand 

is de ingang van de vagina soms erg wijd. Dit is vaak het gevolg van verslapte of van bij de 

bevalling beschadigde bekkenbodemspieren. Bij deze vorm van verzakking is er soms ook nog 

een bekkenbodemplastiek nodig (perineoplastiek).   

  

 Er wordt een snede gemaakt in het 

midden van de vagina-achterwand tot 

aan de top van de vagina dan wel de 

baarmoedermond. De huid van de vagina 

wordt losgemaakt van de bindweefsellaag 

(fascie). De fascie wordt versterkt met 

meerdere oplosbare hechtingen (figuur 5).   

 

 

 

 

Figuur 5. Herstel van de vagina-achterwand, voor de duidelijkheid is in deze afbeeldingen de 

blaas weggelaten   
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Vervolgens wordt eventuele overtollige vaginahuid weggeknipt. De vagina-achterwand wordt 

gehecht met een oplosbare hechting. Ongeveer 50% van de vrouwen met klachten als het niet 

goed kunnen ledigen van de darm of obstipatie (verstopping) zullen een verbetering bemerken 

na een vagina-achterwandoperatie.  

Perineoplastiek 
Indien noodzakelijk worden er nog oplosbare hechtingen gelegd door de 

verslapte/beschadigde bekkenbodemspieren (perineoplastiek, zie figuur 6).  

  
Figuur 6. Eindresultaat na een aanvullende perineoplastiek 

De sacro-spinale fixatie van de baarmoeder duurt samen met een voor- en 

achterwandplastiek/perineoplastiek 60 tot 90 minuten. Na afloop van de operatie krijgt u een 

katheter en een tampon. 

Resultaat 
Tijdens de operatie zijn er weinig risico’s. Een sacrospinale fixatie is een middelgrote operatie. 

Er is meestal weinig bloedverlies. De darm kan per ongeluk worden geraakt, evenals de blaas of 

urineleider, maar dit gebeurt zelden (minder dan 1%). Als u last hebt van een balgevoel tussen 

de benen is deze operatie daarvoor een oplossing. De meeste vrouwen zijn opgelucht dat zij dit 

gevoel kwijt zijn na de operatie. De vagina of baarmoeder komt wat scheef in het bekken te 

liggen. In de praktijk geeft dit weinig problemen en bij de controle is het nauwelijks meer te 

zien. Het geeft geen problemen bij gemeenschap. 

Risico's 
Zenuwpijn 

In de buurt van de hechting die door de band wordt gestoken zitten zenuwen. Dit kan tot 

napijn leiden. U kunt nog twee weken pijn hebben in het operatiegebied of uitstralende pijn in 

de lies en/of het been. Hiertegen kunt u paracetamol gebruiken. Zo nodig kunt u om sterkere 

pijnstillers vragen. Soms moet de hechting vanwege pijn weer worden verwijderd. Als de 

hechtingen verwijderd moeten worden, kan de verzakking weer terugkomen. 
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Pijn bij anus 

Daarnaast kunt u pijn rondom de anus hebben. Dit kan eveneens met sterke pijnstillers worden 

opgelost. U kunt hierdoor wel meer last hebben met zitten. Het is belangrijk dat de ontlasting 

zonder veel persen en liefst dagelijks lukt. Vezelrijk eten helpt hierbij en u krijgt ook medicijnen 

(Movicolon bijvoorbeeld) om de stoelgang te bevorderen. 

Seks 

Omdat de verzakking verholpen is, gaat gemeenschap meestal beter. Soms geven de 

hechtingen door de stevige band in het bekken klachten bij uw partner bij het vrijen. Dat is 

meestal goed poliklinisch op te lossen door via een speculumonderzoek een nog zichtbare 

hechting te verwijderen. 

Opnieuw verzakking 

Deze ingreep kent een hoge succeskans van 80 tot 90%. Maar er is een kans dat de verzakking 

terugkomt in de toekomst of dat een ander deel van de vagina verzakt, waarvoor u verdere 

behandeling nodig hebt. Bij 75 van de 100 vrouwen komt de verzakking niet terug.  

Neem de tijd om te beslissen 

Het is vooral een persoonlijke afweging of u kiest voor een operatie. Een verzakking is niet 

gevaarlijk. Een verzakking kan steeds erger worden, maar de klachten kunnen ook hetzelfde 

blijven. Wij raden u aan de tijd te nemen voor uw beslissing. Uw gynaecoloog helpt u 

inschatten wat uw kansen zijn op een succesvolle behandeling van de verzakking. Een grote 

verzakking kan soms wel risico's geven. Wanneer dit bij u het geval is, zal uw gynaecoloog deze 

risico’s met u bespreken.  

Opname 
U wordt een paar dagen opgenomen. De dag van opname is uw operatiedag. Meestal kunt u de 

volgende dag naar huis. 

In het kader van de regionalisatie van zorg worden de prolaps- en incontinentieoperaties vanaf 

juli 2020 door de (uro)gynaecologen van het MUMC+ in het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen 

uitgevoerd. De poliklinische afspraken na uw operatie vinden plaats in het MUMC+. De 

(uro)gynaecologen uit Maastricht blijven uw hoofdbehandelaars.  

Herstel 
Er kan in de eerste weken wat bloederige afscheiding zijn. Als er meer afscheiding is, kunt u 

twee keer per dag met de douche de buitenkant van de vagina schoonspoelen. De hechtingen 

lossen in ongeveer zes weken op. Soms ziet u hiervan nog een restje. Er kan dan ook weer wat 

bloedverlies zijn. Bij pijn kunt u zo nodig paracetamol gebruiken. 

Direct na de operatie kunt u weer onder de douche. Wacht met het nemen van een bad tot de 

bloederige afscheiding uit de vagina is gestopt en gebruik in deze periode geen tampons. Het is 

belangrijk dat u niet veel hoeft te persen voor de ontlasting. Eet daarom vezelrijk en drink 

minstens 1,5 liter vocht per dag. Zo nodig kunt u middelen krijgen om de ontlasting soepel te 

maken. 
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Leefregels 

Er zijn individuele verschillen. De een herstelt snel, de ander langzamer. Soms is er een 

complicatie waardoor het langer duurt. Als u merkt dat bepaalde activiteiten nog vermoeiend 

zijn, kunt u hierbij beter een stapje terugdoen. Gun uw lichaam de tijd om te herstellen. De 

regels geven u een richtlijn. Probeer zo snel mogelijk weer een dagritme op te bouwen en blijf 

niet alleen maar in bed liggen. 
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Leefregels 

1-2 weken 3-4 weken 5-6 weken na 6 weken 

gun uzelf veel rust 

 

liever geen 

boodschappen of  

huishoudelijk werk 

doen 

 

de trap op voor 

naar bed gaan kan 

eten zelf 

klaarmaken kan  

huishoudelijk werk 

langzaam 

uitbreiden 

 

5 kg tillen kan        

wat langer 

wandelen kan  

activiteiten 

verder 

uitbreiden 

 

fietsen kan 

 

10 kg tillen kan 

normale 

activiteiten kunnen 

weer 

 

sporten langzaam 

opbouwen 

 

gemeenschap kan 

weer 

 

gemiddeld werk 

kan weer 

 

Autorijden 
Over autorijden zijn regelmatig vragen. Er zijn geen vaste richtlijnen over wanneer u na een 

operatie weer mag autorijden. Het is belangrijk dat u bij duizeligheid, vermoeidheid of met 

hevige pijn niet achter het stuur gaat zitten. De meeste patiënten kunnen na een of twee 

weken weer beginnen met autorijden. 

 

In het kader van de regionalisatie van zorg worden de prolaps en incontinentie 

operaties vanaf juli 2020 door de (uro)gynaecologen van het MUMC+ in het Zuyderland 

Ziekenhuis te Heerlen uitgevoerd. De poliklinische afspraken na uw operatie vinden 

plaats in het MUMC+. De (uro)gynaecologen uit Maastricht blijven uw 

hoofdbehandelaars .  

 


