
 

1 
 

 

 

Richtlijn 

Laparoscopische hysterectomie 

voor benigne indicaties 

 

 

 

Disclaimer 

De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of 

richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG 

stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze 

voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail: 

info@nvog.nl). 
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INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 

   Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE) 

FINANCIERING: Geen 

Samenvatting 

Hoofdstuk 4 

Uitgangsvraag 

 

 Aanbevelingen 

Wanneer beide operatiemethoden haalbaar zijn, wordt bij voorkeur gekozen voor een VH, 

mits de operateur voldoende expertise heeft.  

Betrek de volgende afwegingen in de beslissing en de counseling: 

A. Er is geen verschil tussen TLH en VH voor wat betreft: 

- Ernstige en minder ernstige complicaties 

- Peroperatief bloedverlies 

- Opnameduur 

- Patiënttevredenheid 

- Seksuele dysfunctie 

B. Voordelen bij VH: 

- Kortere operatieduur 

- Lager risico op vaginatopdehiscentie 

Welke operatiemethode is bij een hysterectomie te prefereren gelet op de klinische 

uitkomsten, de totaal laparoscopische hysterectomie (TLH) of de vaginale hysterectomie 

(VH)? 
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- Geen zichtbare littekens 

C. Voordelen bij TLH: 

- Minder postoperatieve pijn, korter gebruik van pijnmedicatie  

- De mogelijkheid om aanvullende abdominale pathologie uit te sluiten 

 

Hoofdstuk 5 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Er zijn geen klinisch relevante verschillen tussen de TLH, laparoscopisch geassisteerde 

vaginale hysterectomie (LAVH) en supra-cervicale hysterectomie (SLH). Men dient bij 

voorkeur dat type LH toe te passen waarvan de operateur de leercurve heeft doorlopen.  

Het routinematig uitvoeren van een robot-TLH lijkt geen voordelen te bieden boven de 

conventionele TLH en is geassocieerd met hogere kosten.  

 

5.1. TLH versus LAVH 

 

 

Welke laparoscopische operatiemethode heeft de voorkeur bij een laparoscopische 

hysterectomie, totale laparoscopische hysterectomie (TLH),  laparoscopisch geassisteerde 

vaginale hysterectomie (LAVH),  robot-TLH of  supra-cervicale laparoscopische 

hysterectomie (SLH)? 

Gebruik de techniek waarvan de operateur de leercurve heeft doorlopen, aangezien er geen 

uitgesproken voorkeur is voor de TLH of LAVH. 
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5.2. TLH versus robot-TLH   

Verricht bij voorkeur een conventionele laparoscopische hysterectomie, aangezien de 

patiëntuitkomsten niet verschillen tussen beide groepen en de robot-TLH geassocieerd is met 

hogere kosten. 

 

5.3. TLH versus SLH  

Verricht een TLH of SLH naar de voorkeur van patiënt en operateur.  

Betrek de volgende afwegingen in deze beslissing: 

A. Geen verschil tussen de TLH en SLH voor wat betreft :  

- Ernstige complicaties* 

- Operatieduur 

- Peroperatief bloedverlies 

- Opnameduur, herstelfase 

- (Lange-termijn) seksuele dysfunctie 

- (Asymptomatische) prolaps 

- Patiënttevredenheid  

B. Voordelen bij SLH:  

 - Lager risico op minder ernstige complicaties*  

 - Lager risico op vaginatopdehiscentie 

 - Sneller hervatten van seksuele activiteiten.  

C. Nadelen bij SLH:    

- Morcelleren altijd noodzakelijk**  

 - Postoperatief kans op blijvend cyclisch bloedverlies (14%) 

 - Periodiek cytologisch onderzoek cervix blijft noodzakelijk 
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* De definities van ernstige en minder ernstige complicaties staan beschreven in hoofdstuk 3. 

** De overwegingen bij counseling ten aanzien van morcelleren staan beschreven in 

hoofdstuk 11.  

 

Hoofdstuk 6  

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Overweeg voorbehandeling met GnRHa  bij een LH wegens uterus myomatosus ter 

volumereductie van de uterus ten einde minder perioperatief bloedverlies en een kortere 

operatieduur te bewerkstelligen.  

Evalueer aan het einde van de voorbehandeling met GnRHa opnieuw of de gekozen 

operatiemethode nog de juiste is. 

 

Voorbehandeling met GnRHa dient minimaal 3 maanden te bedragen. 

 

Als volumeverkleining van de uterus het doel is van de voorbehandeling heeft het gebruik 

van GnRHa de voorkeur boven Ulipristal. 

 

 

 

Heeft medicamenteuze behandeling met gonadotrophine-releasing hormoon agonisten 

(GnRHa) of Ulipristal voorafgaand aan een laparoscopische hysterectomie (LH) in verband 

met uterus myomatosus invloed op de klinische uitkomsten? 
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Hoofdstuk 7 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Een verhoogde BMI, een vergrote uterus en/of voorgaande intra-abdominale chirurgie geeft 

meer risico op: 

- perioperatief bloedverlies  

- langere operatieduur  

- complicaties en/of conversie naar een abdominale operatiemethode. 

Het is niet mogelijk om voor deze patiëntkarakteristieken afkapwaarden te benoemen.  

 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Verricht preoperatief standaard bimanueel onderzoek en transvaginale echografie om de 

operabiliteit, c.q. de te kiezen operatiemethode te beoordelen. 

 

Overweeg een MRI als aanvullende diagnostiek als er een vermoeden bestaat op bijkomende 

factoren en/of pathologie die de ingreep zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld diepe 

endometriose).  

 

7.1. Door welke patiëntkarakteristieken worden de chirurgische uitkomsten beïnvloed? 

7.2. Wat is de toegevoegde waarde van preoperatief aanvullend onderzoek (echo, MRI) ten 

opzichte van routine lichamelijk onderzoek? 
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Hoofdstuk 8 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Op basis van literatuur onderzoek bestaat geen duidelijk voorkeur voor het type electro 

chirurgisch instrument tijdens een laparoscopische hysterectomie. 

Gebruik het instrument waarmee de meeste ervaring bestaat bij de operateur. 

Grondige kennis van de werkwijze van de gebruikte techniek is van belang. 

 

Hoofdstuk 9 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Overweeg het gebruik van een uterusmanipulator tijdens een LH voor optimalisering van de 

expositie van het operatiegebied. Er is geen bewijs dat een uterusmanipulator ureterletsel 

voorkomt.  

 

Gebruik de manipulator(en) waarmee de meeste ervaring door de operateur is opgedaan.   

Voor welk electro chirurgisch instrument (bipolair of ultrasoon) bestaat een voorkeur tijdens 

een laparoscopische hysterectomie? 

9.1. Voorkomt het gebruik van een uterusmanipulator bij een laparoscopische hysterectomie 

ureterletsel? 

9.2. Wanneer is een uterusmanipulator geïndiceerd tijdens een LH? 
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Hoofdstuk 10 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Het routinematig plaatsen van ureterstents bij een LH kan ureterletsel niet voorkomen. 

Overweeg het plaatsen van ureterstents alleen in geval van afwijkende anatomie (diepe 

endometriose, uitgebreide chirurgische voorgeschiedenis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Hoe luiden de adviezen om ureterletsel bij een laparoscopische hysterectomie te 

voorkomen?  

Er zijn geen eenduidige adviezen die ureterletsel kunnen voorkomen. Roep laagdrempelig 

de uroloog in consult bij peroperatief vermoeden op ureterletsel en vervolg het klinisch 

beeld postoperatief. 

10.2.1 Kan door het plaatsen van ureterstents tijdens een LH ureterletsel worden 

voorkomen? 
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Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Verricht niet routinematig een cystoscopie na een LH.  

 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

 

 

Hoofdstuk 11  

Uitgangsvraag 

 

 

 

 

10.2.2 Is een cystoscopie na een LH geïndiceerd om ureter- en blaasletsel uit te sluiten?  

10.3. Wat zijn de belangrijkste adviezen bij het vermoeden op een ureterletsel na een LH? 

Blijf na een LH alert op het voorkomen van ureterletsel. Ureterletsels kunnen tot ver na de 

postoperatieve termijn van 6 weken nog manifest worden en  aspecifieke symptomen geven.  

Vraag bij vermoeden op een ureterletsel altijd de uroloog in consult. 

Wat zijn de nadelen van laparoscopisch morcelleren van de uterus en/of myomen bij een 

LH? 
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Aanbevelingen 

Bespreek bij die patiënten bij wie laparoscopisch morcelleren zal moeten plaatsvinden, om de 

uterus uit de buik te kunnen verwijderen, de risico’s hiervan (parasitaire myomen en 

verspreiding van potentieel maligne weefsel). 

Pas geen open morcellatie toe bij hypervasculariteit van de uterus in combinatie met necrose 

en/of risicofactoren voor een sarcoom. 

Probeer bij morcelleren de verspreiding van weefsel in de buik tot een minimum te beperken.  

Gebruik bij morcelleren bijvoorbeeld een hiervoor gecertificeerde opvangzak. Hierbij is niet 

aangetoond, dat de prognose na morcelleren van een myoom dan wel leiomyosarcoom (voor 

wat betreft kans op satellietlaesies, respectievelijk ‘upstaging’ van de maligniteit) beter is dan 

bij open morcelleren.  

Registreer in een (landelijk) registratiesysteem elke verrichting waarbij gemorcelleerd wordt, 

zodat de uitkomsten hiervan geëvalueerd kunnen worden.  

 

Hoofdstuk 12 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Verwijder bij voorkeur de blaaskatheter binnen zes uur na een ongecompliceerde LH. 

 

Wanneer moet de blaaskatheter na een LH verwijderd worden? 
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Afspraken rondom monitoring van urine retentie en mictieproblematiek dienen in een lokaal 

protocol te worden vastgelegd. 

 

 

Hoofdstuk 13 

Uitgangsvraag 

 

Aanbevelingen 

Geef pre- en postoperatief mondeling en schriftelijk structurele en specifieke hersteladviezen 

aan patiënten die een LH zullen of hebben ondergaan. Wijs patiënten ook op alarmsignalen 

voor complicaties en geef  schriftelijke instructies mee.  

Bespreek preoperatief met patiënten hun verwachtingen ten aanzien van het postoperatieve 

herstel.  

 

 

 

 

 

 

 

Welke adviezen of interventies zijn zinvol om het herstel van een patiënte na een 

laparoscopische hysterectomie (LH) te bespoedigen? 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het maken van deze richtlijn. 

De minimale invasieve chirurgie (MIC) heeft zich ook in de gynaecologie de laatste decennia 

in een snel tempo ontwikkeld en is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het 

chirurgische palet van de gynaecoloog. Deze subspecialisatie is echter nog erg jong: pas eind 

vorige eeuw werd de eerste laparoscopische hysterectomie (LH) beschreven.  

Inmiddels lijkt de leercurve van de laparoscopisch chirurg doorlopen en worden er daarnaast 

steeds meer eisen gesteld om de kwaliteit van de ingrepen te waarborgen. Daarbij wordt door 

de veranderingen in het zorgklimaat verlangd, dat het minimaal invasief beleid ook 

ondersteund wordt door ‘best practices’. 

De LH is de meest uitgevoerde geavanceerde laparoscopische operatie binnen de 

gynaecologie met in 2012 ruim 3500 ingrepen in Nederland (Driessen et al. 2015). Door de 

snelle implementatie, ligt praktijkvariatie echter op de loer. Praktijkvariatie is niet per 

definitie kwalijk. Echter is het wel zaak om inzicht te krijgen in de verschillen en wanneer het 

relevant is om de zorg te standaardiseren. Studies hebben laten zien dat het standaardiseren 

van zorg leidt tot betere uitkomsten en minder kosten (Govaert et al. 2016). In een tijd van 

evidence-based handelen, is het zaak met betrekking tot dit handelen een overzicht te geven 

van de beschikbare literatuur, zo nodig aangevuld met aanbevelingen vanuit een panel van 

experts.  

Voorafgaand aan het ontwikkelen van dit document is besloten, gezien de permanente stroom 

van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, om deze richtlijn in modules op te bouwen en 

dynamisch op te zetten, zodat ook op termijn dit naslagwerk bruikbaar blijft voor elke 

gynaecoloog in Nederland die de LH uitvoert.  
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1.2 Doel van de richtlijn: 

Het doel van de richtlijn is om de indicatie en uitvoering van de laparoscopische 

hysterectomie (LH) met benigne indicatie samen te vatten in een NVOG richtlijn op basis van 

beschikbare literatuur, waar nodig aangevuld door aanbevelingen vanuit een panel van 

experts. Deze richtlijn wordt gezien als een document waarin 1) uniforme 

informatieverstrekking ten aanzien van indicatie en best practices voor uitvoering van de LH 

wordt gegeven waardoor 2) er een borging van kwaliteit van handelen geboden wordt.  

 

1.3 Doelgroep 

Deze richtlijn is bedoeld voor gynaecologen die LH’s uitvoeren. Zij kunnen deze best 

practice adviezen gebruiken om ongewenste praktijkvariatie te voorkomen en een goede 

kwaliteit van zorg te waarborgen. Er wordt in deze richtlijn geen uitspraak gedaan over het 

wel of niet mogen verrichten van de ingreep.  

 

1.4 Afbakening van de richtlijn 

De focus van deze richtlijn ligt bij een LH voor benigne indicatie. De richtlijncommissie is 

zich ervan bewust dat er voor de behandeling van het laaggradig endometriumcarcinoom 

technisch gezien dezelfde procedure wordt gevold en dat de adviezen in deze richtlijn van 

toepassing zijn met uitzondering van het hoofdstuk over de uterusmanipulator (hoofdstuk 9) 

en morcellatie (hoofdstuk 11). Een hysterectomie in het kader van ernstige endometriose 

en/of geavanceerde oncologie is buiten beschouwing gelaten in deze richtlijn. Wanneer voor 

welke reden dan ook literatuur hierover toch geïncludeerd is, wordt dit bij het specifieke 

hoofdstuk expliciet benoemd.
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Hoofdstuk 2 Methodiek modelprotocol ontwikkeling 

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen volgens het GRADE rapport van de Orde van 

Medische Specialisten. In bijlage 1 is het stappenplan toegevoegd zoals door hen is 

opgesteld. Voor de totstandkoming van deze richtlijn is dit stappenplan ook gevolgd en zal in 

dit hoofdstuk nader worden toegelicht.  

 

Stap 1: Onderwerp kiezen  

Zie algemene introductie hoofdstuk 1.1. ‘Aanleiding voor het maken van de richtlijn’ 

 

Stap 2: Voorstel indienen  

Vanuit de Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE) is de wens geuit een richtlijn te 

willen ontwikkelen. Nadat het voorstel is ingediend bij de NVOG, in casu de Koepel 

Kwaliteit, is een richtlijncommissie samengesteld. 

 

Stap 3: Werkgroep samenstellen 

In april 2014, tijdens de jaarlijkse Witte Raaf bijeenkomst van de WGE hebben zich 

gynaecologen en gynaecologen i.o. aangemeld voor het ontwikkelen van de richtlijn. Deze 

gynaecologen (i.o.) zijn zo goed als mogelijk een afspiegeling van de landelijke situatie met 

betrekking tot vertegenwoordiging vanuit academisch/algemene ziekenhuizen, oncologische, 

bekkenbodem en algemene gynaecologie als achtergrond, alsook topografisch. Op pagina 3, 4 

en 5 wordt een overzicht gegeven van alle leden die hebben meegewerkt aan de richtlijn. Alle 

werkgroep leden hebben schriftelijk verklaard geen belangenverstrengelingen met het 

onderwerp van dit document te hebben. Hun ingevulde belangenverklaringen zijn bijgevoegd.   
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Stap 4: Knelpuntanalyse 

Tijdens de WGE bijeenkomst van april 2014, zijn er knelpunten rond indicatie en uitvoering 

van de laparoscopische hysterectomie geïdentificeerd. Bij deze bijeenkomst hebben ruim 

veertig WGE leden hierover meegedacht in plenaire en parallelle sessies.  

 

Stap 5: Uitgangsvragen opstellen en definiëren (PICO’s) 

De protocolcommissie heeft vervolgens in de zomer van 2014 van de relevante klinische 

punten en uitgangsvragen waar mogelijk PICO’s (Probleem, Interventie, Controle, Outcome) 

geformuleerd en gerubriceerd. Tevens werd in nauwe samenwerking met en op advies van de 

Koepel Kwaliteit (vertegenwoordiging door Dr. A. Timmermans en Dr. P.F. Janssen) advies 

ingewonnen met betrekking tot de opzet en juiste uitwerking van de uitgangsvragen. 

 

Stap 6 & stap 7 & stap 8: Uitkomstmaten definiëren, zoek- en selectiecriteria opstellen en 

literatuur uitzoeken 

In het najaar van 2014 zijn de belangrijkste uitkomstmaten gedefinieerd en de zoek- en 

selectiecriteria opgesteld. Vervolgens heeft een arts-onderzoeker (E.M. Sandberg), samen 

met een informatiespecialist (J.W. Schoones) voor elke PICO een systematische literatuur 

search opgesteld. Er werd in verschillende elektronische databases gezocht naar 

wetenschappelijke studies (PubMed, Medline and Cochrane). De zoekactie of gebruikte 

trefwoorden zijn te vinden in het hoofdstuk van desbetreffende uitgangsvraag. De 

literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen werden ook bekeken voor eventuele 

aanvullingen. De zoekstrategie is tot en met maart 2016 uitgevoerd en per hoofdstuk zijn de 

zoekstrategie, de gehanteerde selectiecriteria en het aantal geïncludeerde studies te vinden bij 
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het desbetreffend hoofdstuk. Bij veel hoofdstukken is besloten om de zoekstrategie te 

beperken tot artikelen gepubliceerd na het jaar 2000. De richtlijncommissie is van menig dat 

voor die tijd de LH zich nog in de implementatiefase bevond, waardoor de uitkomsten niet 

(meer) representatief zijn voor de huidige praktijk.  

 

Stap 9: Literatuur selecteren 

Twee werkgroepleden (E.M. Sandberg en A.R.H. Twijnstra) hebben onafhankelijk van elkaar 

de literatuur beoordeeld en geselecteerd, in eerst instantie op basis van titel en abstract. 

Vervolgens heeft er een tweede selectie plaatsgevonden waarbij de volledige artikelen 

bekeken zijn. Individuele studies werden systematisch beoordeeld op basis van op voorhand 

opgestelde selectiecriteria en uitkomstmaten. In eerst instantie werd gekeken naar 

systematische reviews en meta-analyses over het onderwerp en/of gerandomiseerde studies. 

Indien deze niet beschikbaar waren, werd verder gezocht naar observationele cohort studies 

(prospectief en retrospectief). Afhankelijk van de onderzoeksvraag werden zowel 

vergelijkende als niet vergelijkende studies geïncludeerd. 

Bij de selectie werden de volgende algemene exclusiecriteria gehanteerd: 

• minder dan tien vrouwen in de onderzoekspopulatie per arm;  

• case reports, letters; 

• Zoals gedefinieerd in de patiënten populatie: (pre-)maligne indicatie of geen 

onderscheid te maken met andere indicaties (zoals ernstige endometriose en/of 

oncologie), tenzij anders vermeld. 

Stap 10: Literatuur samenvatten en kwaliteit beoordelen 

Nadat de studies geselecteerd werden, zijn deze samengevat in evidence-tabellen. De 

volgende gegevens werden geïncludeerd in evidence-tabellen: type studie (jaar van 
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publicatie, tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is, type studie), kenmerken van de 

patiënten (aantal patiënten en eventueel nog specifieke relevante inclusie en exclusie criteria), 

interventie en controle groep (type interventie en controle en het aantal patiënten), 

uitkomstmaten en resultaten, en tot slot de conclusie van het artikel specifiek voor het 

onderwerp passend bij de onderzoeksvraag van deze richtlijn. Bij voldoende overeenkomsten 

tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met 

behulp van Review Manager (versie 5.2 Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The 

Cochrane Collaboration, 2012). Wanneer in een artikel het gemiddelde en standaard deviatie 

niet beschikbaar waren, maar wel de mediaan met de range, zijn de data omgezet zoals 

beschreven wordt in het artikel van Hozo et al. (Hozo et al. 2005). Op deze manier konden 

data zo optimaal mogelijk gebruikt worden voor de meta-analyses.  

De kwaliteit van de geïncludeerde studie is vervolgens beoordeeld aan de hand van 

methodologische kwaliteitscriteria (bijlage 2: EBRO Indeling voor individuele studies en 

evidence-tabellen per hoofdstuk, kolom ‘bewijs niveau’) en volgens specifieke 

beoordelingscriteria zoals ook beschreven in de GRADE Handleiding (zie evidence-tabellen 

per hoofdstuk, kolom ‘beoordeling van kwaliteit’). 

De kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs is per uitkomst beoordeeld volgens de 

GRADE methode (Guyatt et al. 2011). De GRADE methode kijkt niet naar individuele 

studies maar analyseert een uitkomst gebaseerd op alle beschikbare evidence. De kwaliteit 

van de evidence per uitkomst werd in vier categorieën geclassificeerd: high quality (het is 

onwaarschijnlijk dat meer onderzoek een effect heeft op de uitkomsten), moderate quality 

(het is aannemelijk dat meer onderzoek van invloed zal zijn op de uitkomsten), low quality 

(het is zeer waarschijnlijk dat meer onderzoek een effect zal hebben op de uitkomsten), very 

low quality (uitkomsten zoals nu beschikbaar zijn onzeker). Om tot één van de vier 

categorieën te komen zijn de specifieke uitkomsten beoordeeld aan de hand van vijf 
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domeinen: 1. Studiebeperkingen; 2. Inconsistentie, 3. Indirectheid, 4. Imprecisie en 5. 

Publicatiebias. Meer achtergrondinformatie over de GRADE methodologie is te vinden in 

bijlage 3. Ook kan de GRADE Handleiding van de Orde van Medische Specialisten hiervoor 

geraadpleegd worden.  

De GRADE methode is op dit moment het meest gebruikte instrument om wetenschappelijke 

uitkomsten te beoordelen en is door (inter)nationale verenigingen zoals de NVOG, maar ook 

de Cochrane Collaboration erkend. Echter, bij het opstellen van deze richtlijn werd de 

werkgroep geconfronteerd met een aantal beperkingen van het GRADE instrument. De 

belangrijkste beperking was dat de GRADE methode hoofdzakelijk ontworpen is voor 

gerandomiseerde studies en wanneer voor een specifiek onderwerp voornamelijk niet 

gerandomiseerde studies geïncludeerd werden, werd de kwaliteit van de uitkomst meteen 

afgezwakt naar ‘low’ of ‘very low’. Eén van de oplossingen aangedragen door de GRADE 

werkgroep is dat in deze situatie een specifieke uitkomst ‘ge-upgrade’ kan worden wanneer 

onder andere de studiepopulatie en/of aantal gebeurtenissen van voldoende omvang is. Dit is 

echter in de praktijk ook vaak niet het geval. Wanneer het gaat om zeldzame gebeurtenissen 

zoals een complicatie, zal de gewenste populatieomvang haast nooit bereikt worden. Daarbij 

kan men zich afvragen bij uitkomsten zoals zeldzame complicaties, of een RCT wel het beste 

studiedesign is. De kritiek omtrent het snelle degraderen van de kwaliteit van bewijs is al 

eerder opgemerkt en de GRADE werkgroep heeft hierop gereageerd in een artikel (Ansari et 

al. 2009). In dat artikel concludeert de GRADE werkgroep, dat ook bij uitkomsten met lage 

kwaliteit van bewijs, er alsnog een sterke aanbeveling geformuleerd kan worden, mits goed 

onderbouwd. De GRADE methode moet gezien worden als een instrument en wanneer 

experts de kwaliteit van evidence niet overeen vinden komen met hun specifieke situatie, 

hebben zij het recht om de sterkte van de aanbeveling aan te passen. Dit is in dit protocol ook 

een aantal keer gebeurd. In sommige gevallen was de werkgroep van mening dat meer 
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onderzoek weinig aan de uitkomsten zal toevoegen, en in deze gevallen is gekozen voor het 

formuleren van een stellige aanbeveling. Een andere oplossing was geweest om minder 

streng om te gaan met de opgestelde criteria van GRADE. Echter heeft de werkgroep 

gekozen om juist deze nauwkeurig te volgen zonder interpretatie en om in de overwegingen 

en/of aanbevelingen de vertaalslag te maken naar de Nederlandse situatie en ruimte te geven 

voor aanbevelingen.   

 

Stap 11: Conceptteksten schrijven en bediscussiëren 

Na het beoordelen van de geselecteerde studies zijn deze samen met de evidence-tabellen en 

de GRADE beoordelingen opgestuurd naar de leden van de werkgroepen. De werkgroepen 

hebben eerst de hoofdboodschappen uit de literatuur samengevat aan de hand van de 

aangeleverde documenten en hebben vervolgens in een aantal sessies hun overwegingen en 

tot slot aanbevelingen geformuleerd opgeschreven. De aanbevelingen zijn gebaseerd op het 

wetenschappelijke bewijs maar ook op de expertise van de werkgroep leden en de 

toepasbaarheid in Nederland. Het doel van deze richtlijn is om de aanbevelingen praktisch en 

direct toepasbaar te maken voor de Nederlandse situatie. 

 

Stap 12: Concept modelprotocol vaststellen 

Nadat de werkgroep leden een eerste versie geschreven hadden, zijn de verschillende 

documenten naar de richtlijncommissie gestuurd. Deze heeft kritisch de hele richtlijn 

doorgenomen en zo nodig aanpassingen gemaakt.  

In februari 2016 zijn alle leden van de verschillende werkgroepen bij elkaar gekomen in een 

plenaire sessie en zijn de aanbevelingen per PICO besproken en zo nodig aangescherpt. 
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Stap 13 en 14: Commentaarronde, teksten aanscherpen en modelprotocol definitief 

vaststellen. 

Het document is voorgelegd aan de Koepel kwaliteit commissie voor commentaar. 

Vervolgens is de richtlijn ingestuurd naar de Pijler Gynaecologie en de Beroeps Belangen 

Commissie (BBC).  

Op 30 juni 2016 tijdens de WGE bijeenkomst en op 6 juli 2016 tijdens de 

voorjaarsvergadering is het document ook besproken en konden leden inhoudelijk reageren 

op het document.  

Tot slot hebben twee onafhankelijke gynaecologen (dr. H. van Huisseling en dr. P.M. van 

Ankum) de documenten beoordeeld alvorens de richtlijn ter toetsing op de website van de 

NVOG geplaatst is (december 2016). NVOG leden hebben acht weken de tijd gehad om 

commentaar te geven. Na het verwerken van het commentaar, is er een autorisatieversie op de 

website geplaatst en konden leden eventueel bezwaar maken (binnen 6 weken). 

 

Stap 15: Implementatie 

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de 

implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. 

Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk 

kunnen bevorderen of belemmeren. Wij verwachten geen problemen met de implementatie 

van deze richtlijn bij ziekenhuizen die de LH uitvoeren. 

De richtlijn is digitaal verspreid onder alle relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook is 

de richtlijn te downloaden vanaf de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie (www.nvog.nl) en via de website van de Kwaliteitskoepel 

(www.kwaliteitskoepel.nl). Op de voorjaars- (2015/2016) en najaarsvergaderingen (2016) 

van de WGE is dit document gepresenteerd. 
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Stap 16: Herziening 

Uiterlijk in 2021 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep 

geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te 

vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven om een herzieningstraject te 

starten.  

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is als houder van deze richtlijn 

de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit van deze richtlijn.  

 

Juridische betekenis 

Deze richtlijn moet gezien worden als een document waarin de best practices van de LH 

beschreven zijn. Dit document is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en de mening van 

deskundigen uit het veld en zal in principe adviezen aandragen die zullen bijdragen aan 

kwalitatief goede zorg. Deze richtlijn moet echter niet voorschrijvend zijn en zorgverleners 

kunnen in individuele gevallen gefundeerd hiervan afwijken.  

 

Patiëntbetrokkenheid 

Tijdens het opstellen van de richtlijn werd het perspectief van patiënten ook in oogschouw 

genomen. De patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland werd gevraagd om hun mening te 

geven over de inhoud van de richtlijn.  
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Hoofdstuk 3 Definities 

Algemeen 

Zoals in hoofdstuk 1 besproken, is in Nederland het aantal hysterectomieën, dat 

laparoscopisch wordt uitgevoerd, de afgelopen jaren flink toegenomen. De meest recente 

studie hierover laat zien dat in 2002 3% van de hysterectomieën laparoscopisch werd 

uitgevoerd ten opzichte van 36% in 2012 (Driessen et al. 2015). 

De laparoscopische hysterectomie (LH) kent verschillende subtypes zoals beschreven door de 

AAGL (Olive et al. 2000) (bijlage 4). In het algemeen wordt geen verschil gemaakt tussen de 

verschillende subtypes wanneer vergeleken met andere chirurgische benaderingen. Recente 

studies laten echter zien dat er mogelijk wel verschillen in uitkomsten zijn tussen de 

verschillende varianten van LH te weten TLH, LAVH en SLH (Twijnstra et al. 2009;Cook et 

al. 2004;Al-talib et al. 2011). Daarbij lijkt de LAVH steeds minder uitgevoerd te worden; uit 

cijfers van een recente prospectieve registratie in Nederland bleek dat de LAVH techniek 

slechts in 3% van de LH’s gebruikt was (Driessen et al. 2016) terwijl in 2008 het aandeel nog 

12% was (Twijnstra et al. 2012). 

Met het oog op de toekomst hebben wij besloten om in deze richtlijn ons voornamelijk te 

richten op de TLH (type IV volgens de techniek zoals beschreven door de AAGL (Olive et al. 

2000)) en de SLH.  

Complicaties 

Belangrijk om te vermelden is dat in alle hoofdstukken waarbij complicaties beschreven zijn, 

deze ingedeeld zijn volgens de NVOG commissie complicatieregistratie zoals in Nederland 

gebruikt wordt (http://www.nvog.nl/vakinformatie/Complicatieregistratie). Uit 

wetenschappelijke studies is het echter niet eenvoudig om de ernst van de complicatie te 

classificeren volgens de NVOG methode (A, B, C en D). Om die reden is er besloten om 
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aanvullend de complicaties te verdelen in ‘ernstig’ en ‘mild’, gebaseerd op de algemene 

(Amerikaanse) wetenschappelijke literatuur (Garry et al. 2004). Gezien de vaak lage 

incidentie van specifieke complicaties geeft het classificeren van de complicaties meer 

inzicht. Onder ernstige complicaties wordt verstaan: bloedverlies van meer dan 1000 ml of 

waarbij bloedtransfusie nodig is, haematomen waarbij re-operatie en/of bloedtransfusie nodig 

is, orgaanschade (zoals aan de urinewegen, darmen of vaten), longembolie, wond en/of 

vaginatopdehiscentie, grote anesthesiologische problemen en re-operatie voor andere 

complicaties dan hierboven vermeld. Onder milde complicaties wordt verstaan: bloedverlies 

of hematoom waarbij geen bloedtransfusie of re-operatie nodig is, infecties (huid/wond, 

urinewegen), koorts boven 38 graden Celsius, diepe veneuze trombose en andere kleinere 

complicaties waarbij aanvullende niet-chirurgische behandeling nodig is zoals blaasretentie 

of ileus. Er is ook gekeken naar het risico op conversie naar laparotomie. Het was in de 

literatuur niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen strategische en reactieve 

conversie, waardoor beide typen conversies zijn meegenomen (Blikkendaal et al. 2013). Deze 

data werden echter niet geïncludeerd in de algemene complicatie tabellen. 
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Bijlage 1: schema richtlijnontwikkeling volgens GRADE Handleiding,  

Orde van Medische Specialisten 
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Bijlage 2: Beoordelen kwaliteit van studies, volgens EBRO-indeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

Bijlage 3: Beoordelen kwaliteit van uitkomsten, volgens de GRADE methodiek   
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Bijlage 4: AAGL classificatie systeem voor laparoscopische hysterectomie 
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Hoofdstuk 4:  Chirurgische benaderingen voor hysterectomie 

1. Algemene uitgangsvraag 

Welk type hysterectomie is te prefereren op basis van klinische uitkomsten?  

 

2. Inleiding 

Veelvuldig is aangetoond, dat de laparoscopische hysterectomie (LH) en de vaginale 

hysterectomie (VH) betere uitkomsten bieden voor de patiënt dan de abdominale 

hysterectomie (AH). In de Cochrane over dit onderwerp, wordt de VH beschouwd als eerste 

keus, gevolgd door de LH en uiteindelijk de AH (Aarts et al. 2015). Echter, in Nederland en 

ook in veel andere landen wordt de laatste jaren een forse toename van de laparoscopische 

benadering gezien. Deze toename gaat ten koste van de AH maar ook van de VH (Driessen et 

al. 2015). In 2012 werden in Nederland voor het eerst meer LH’s uitgevoerd dan VH’s. 

Omdat deze ontwikkelingen haaks staan op de aanbevelingen van de Cochrane, is het 

belangrijk om de ingrepen opnieuw te evalueren. Bij deze evaluatie is het belangrijk om een 

aantal beperkingen van de Cochrane review in acht te nemen. Zo richt de Cochrane review 

zich op alle studies ooit gepubliceerd over het onderwerp. Echter, bij chirurgische ingrepen 

verandert de techniek en daarmee ook de uitkomsten naar mate de techniek zich verder 

ontwikkelt. Daarbij baseert de Cochrane zich enkel op gerandomiseerde studeis en voor 

sommige uitkomsten, zoals zeldzame complicaties is dit studiedesign waarschijnlijk niet het 

beste.  

Het doel van deze PICO is om overzicht te geven van de belangrijkste verschillen in klinische 

uitkomsten tussen de TLH en VH, gebaseerd op recente literatuur (vanaf het jaar 2000). 

Omdat de voordelen van LH en VH ten opzichte van AH duidelijk zijn, wordt hier niet meer 

verder op in gegaan.  
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Hoofdstuk 4.1:  TLH vs. VH 

1. Uitgangsvraag 

 

 

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Wat zijn de (klinisch relevante) verschillen tussen TLH 

versus VH?’ 

Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een hysterectomie ondergaan  

I:  TLH  

C:  VH 

O:  Chirurgische uitkomsten 

Patiënten uitkomsten 

Kosteneffectiviteit 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• A. Chirurgische uitkomsten 

▪ Operatieduur 

▪ Bloedverlies 

▪ Duur ziekenhuis opname 

Welke operatiemethode is bij een hysterectomie te prefereren gelet op de klinische 

uitkomsten, de totaal laparoscopische hysterectomie (TLH) of de vaginale 

hysterectomie (VH)? 
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• B. Complicaties 

Volgens de NVOG commissie complicatieregistratie 

Ernstige complicaties 

Milde complicaties 

• C. Postoperatieve pijn en duur analgesie gebruik 

• D. Kosteneffectiviteit 

• E. Seksuele functie 

• F. Patiënttevredenheid  

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicatie) als 

kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, bloedverlies, postoperatieve 

pijn, patiënttevredenheid en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde de volgende waarden als klinisch relevant verschillend 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 

• Postoperatieve pijn: verschil van 2 punten VAS 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 4.1’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna 

gerandomiseerde gecontroleerde trials, en tot slot vergelijkende cohort studies) 

• De vergelijking ging specifiek over TLH versus VH, voor benigne indicatie. 

Als het niet duidelijk was welke type hysterectomie uitgevoerd werd, werd de studie 

geëxcludeerd.  
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• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd uitgevoerd vanaf het jaar 2000.  

 

Van de 1205 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 24 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

4.1). De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

3. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

In totaal werden 7 gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) geïncludeerd die de TLH 

vergelijken met de VH (Ghezzi et al. 2010;Sesti et al. 2014;Candiani et al. 2009;Roy et al. 

2011;Allam et al. 2014;Ribeiro et al. 2003;Drahonovsky et al. 2010). Alle studies hadden een 

‘single-center’ design en geen van de RCT’s waren geblindeerd. In 4 van de studies werden 

patiënten ook gerandomiseerd naar een derde of vierde groep (abdominale hysterectomie 

en/of LAVH) (Allam et al. 2014;Ribeiro et al. 2003;Roy et al. 2011;Drahonovsky et al. 

2010). Het aantal geïncludeerde patiënten per groep varieerde tussen de 20 en 41 patiënten. 

Naast de gerandomiseerde studies werden ook 6 prospectieve (Ayoubi et al. 2003;David-

Montefiore et al. 2007;Radosa et al. 2014;Lermann et al. 2013;Ercan et al. 2015;Ghezzi et al. 

2007) en 11 retrospectieve cohort studies (Bogani et al. 2015a;Bogani et al. 2015c;Bogani et 

al. 2015b;Hur et al. 2011;Doganay et al. 2011;Uccella et al. 2013;Wright et al. 

2012;Schindlbeck et al. 2008;Morton et al. 2008;Kim et al. 2010;Cho et al. 2014;Muller et al. 

2010;Schollmeyer et al. 2014) geïncludeerd. Eén studie was een multicenter studie (David-
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Montefiore et al. 2007), de andere studies waren single-center. In 9studies werden de 

uitkomsten ook vergeleken met een derde of vierde groep (abdominale hysterectomie en/of 

LAVH). Het aantal geïncludeerde patiënten per groep varieerde tussen de 40 en 2535 

patiënten.  

 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 4.1’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

3.a. Chirurgische uitkomsten 

Operatieduur 

In de 7 RCT’s, die in totaal 208 TLH’s en 207 VH’s met elkaar vergelijken, was de 

operatieduur significant verschillend: de VH wordt 35.52 minuten [5.90; 65.13] sneller 

verricht. De RCT van Ribeiro et al. (2003) kon niet worden gebruikt voor meta-analyse door 

het ontbreken van de standaard deviatie maar in deze studie werd wel een significant verschil 

beschreven ten voordele van de VH.  

Omdat voor deze uitkomstmaat de evidence voldoende was op basis van de RCT’s, werden 

de cohort studies hier verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Peroperatief bloedverlies  

Van de geïncludeerde RCT’s werden de data van 6 RCT’s gebruikt voor meta-analyse. 

Daaruit bleek dat er een niet significant verschil was tussen beide groepen van -25.57 ml [-

58.17; 7.04]. In 2 RCT ’s werd een groot significant verschil in bloedverlies gevonden 

(Allam et al. 2014;Candiani et al. 2009). In Allam et al. (2014) werden 60 patiënten 

geïncludeerd. De 30 patiënten die een TLH ondergingen hadden gemiddeld 350 ml 

bloedverlies, de andere 30 patiënten die een VH kregen gemiddeld 675 ml bloedverlies 
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waardoor het verschil -325 ml bedroeg [-447,27; -172,73]. Candiani et al. (2009) onderzoekt 

60 patiënten waarbij een verschil wordt gevonden van -94.30 ml [-151.55; -37.05] in het 

voordeel van de TLH. Roy et al. (2011) beschreef  in een RCT met 60 patiënten een 

significant verschil in bloedverlies in het voordeel van de VH, een verschil van -50 ml [-

21.03; 121.03] (Roy et al. 2011). In de studie van Ribeiro et al. (2003) werd in plaats van het 

peroperatief bloedverlies het hemoglobine verschil vermeld, welke is ten gunste was van de 

VH (Ribeiro et al. 2003). Omdat voor deze uitkomstmaat de evidence voldoende was met 

alleen de RCT’s, zijn de cohort studies buiten beschouwing gelaten.    

 

Duur ziekenhuisopname 

Er werden 208 TLH’s en 207 VH’s beschreven, waarbij een kortere opnameduur werd gezien 

voor de TLH van -0.32 dag [-0.85; 0.20]. De studie van Roy et al. (2011) liet in 30 VH’s 

versus 30 TLH geen significant verschil zien (0.00 [-0.52; 0.52]). Vijf studies lieten wel een 

significant verschil zien in het voordeel van TLH. Omdat voor deze uitkomstmaat de 

evidence voldoende was met alleen de RCT’s, werden de cohort studies buiten beschouwing 

gelaten.   

 

3.b. Complicaties 

Voor de uitkomst ‘complicaties’ werd besloten om alle geïncludeerde studies mee te nemen 

in de meta-analyse.  

 

Ernstige complicaties 

Er werd in totaal naar 2621 TLH’s en 3909 VH’s gekeken, uit 15 studies. Er bestond geen 

significant verschil tussen beiden ingrepen met betrekking tot het aantal ernstig complicaties. 

Wanneer alleen naar de RCT’s werd gekeken, werd een odds ratio van 0.93 [0.18; 4.82] 
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gezien en voor alle studies, werd een odds ratio van 1.25 [0.60; 2.61] gezien. Het absolute 

risico op een ernstige complicatie was 2.4% (alle studies) of 3.5% (RCT’s) voor de TLH 

groep en 1.6% (alle studies) en 4.4% (RCT’s) voor de VH groep.  

In een studie die in een groot cohort keek naar het risico op vaginatopdehiscentie werd 

significant minder vaak ernstige complicaties beschreven na een VH (OR 17.42 [3.92; 

77.32]) (Hur et al. 2011). De enige studie die significant minder vaak ernstige complicaties 

beschreef na een TLH was de studie van Allam et al. (2014). In deze studie werden 30 TLH’s 

en 30 VH’s onderzocht. Na een TLH werd een OR van 0.11 [0.01; 0.99] minder complicaties 

gezien. Dit werd in andere studies niet bevestigd.  

 

Milde complicaties 

Er werd geen significant verschil met betrekking tot milde complicaties na een TLH in 

vergelijking tot de VH gevonden. Dit werd in totaal in 13 studies onderzocht met 1269 TLH’s 

en 1197 VH’s. Er werd een odds ratio van 0.77 [0.50; 1.18] getoond. Ook wanneer alleen 

naar de RCT’s wordt gekeken werd geen significant verschil gezien (OR 0.59 [0.30; 1.15]). 

Het absolute risico op een milde complicatie was 3.9% (alle studies) of 8.4% (RCT’s) voor 

de TLH groep en 6.3% (alle studies) en 13.2% (RCT’s) voor de VH groep. 

 

Conversie 

Conversie naar een laparotomie werd significant vaker beschreven bij een TLH (OR 3.77 

[2.14; 6.65], 12 studies). Voor de RCT’s werd in beide groepen respectievelijk 1 conversie 

gevonden. De studie van David-Montefiore et al (2007) was de enige studie die een 

significant verschil laat zien tussen beide groepen en was ook de studie met het hoogste 

percentage conversies in beide groepen. Het absolute risico op een conversie was 2.3% (alle 

studies) voor de TLH groep en 1.2% (alle studies) voor de VH groep. 
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De complicaties zijn verder ingedeeld volgens de classificatie van de NVOG commissie 

complicatieregistratie.  

 

1. Infectie 

a. Lokale infectie 

In 3 studies werd deze uitkomst beschreven. Er bestond geen verschil tussen beide 

interventies (OR 0.77, [0.19; 3.15]).  

 

b. Infectie op orgaan niveau 

Er werd geen verschil tussen beide interventies gevonden in de 5 geïncludeerde studies (OR 

1.27 [0.22; 7.27]). 

 

c. Systemische infectie (sepsis, koorts > 3 dagen boven 38 graden Celsius) 

De definitie van minimaal 3 dagen een temperatuur boven de 38 graden werd niet duidelijk 

beschreven waardoor alle patiënten met koorts geïncludeerd zijn. In de 9geïncludeerde 

studies bestond er geen significant verschil (OR 0.91 [0.44; 1.87]).  

 

2. Letsel 

a. Vaatletsel  

Niet beschreven in huidige literatuur. 

 

b. Darmletsel 

In 1 studie werden 3 darmletsels gerapporteerd (1 na TLH, 2 na VH) (David-Montefiore et al. 

2007).  

 



 

42 
 

c. Ureter- en blaasletsel 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen TLH en VH met betrekking tot het 

optreden van blaas- en ureterletsel wanneer deze uitkomsten gecombineerd worden. Er werd 

in 12 studies gekeken naar 1149 TLH’s en 1144 VH’s. Hierin werd een OR gevonden van 

0.81 [0.31; 2.06]. Het absolute risico op een ureter- en blaasletsel was 1.2% voor de TLH 

groep en 1.3% voor de VH groep.  

Wanneer blaas- en ureterletsels separaat werden beschouwd, bestond er ook geen verschil in 

het optreden van deze laesies in de beide interventies. 

 

3. Wonddehiscentie  (vb. Platzbauch en vaginatopdehiscentie) 

In 7 studies werd vaginatopdehiscentie onderzocht na een TLH of VH. In totaal werden 1640 

laparoscopische ingrepen bestudeerd en 2862 vaginale ingrepen. Er werden significant 

minder vaginatopdehiscenties gezien na een VH, OR 6.75 [2.44; 18.69]. Het absolute risico 

op vaginatopdehiscentie was 1.4% na TLH en 0.07% na VH.  

In de grootste retrospectieve studie met een totaal van 958 TLH’s en 2534 VH’s werd een 

significant verschil gezien ten faveure van de VH (Hur et al. 2011). De 6 andere studies 

toonden een niet-significante trend waarbij minder vaginatopdehiscenties werden gezien na 

een VH.  

 

4. Bloedverlies 

a. Meer dan 1000 ml peroperatief 

Er werd geen significant verschil gezien tussen beide ingrepen voor het optreden van 

bloedverlies van meer dan 1000 ml tijdens de operatie in de 4 geïncludeerde studies (OR 0.74 

[0.21; 2.66]).  
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b. Nabloeding/haematoom waarvoor re-interventie/transfusie. 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen beide ingrepen voor het optreden van 

nabloeding waarvoor een re-interventie nodig was dan wel waarvoor een bloedtransfusie 

noodzakelijk was. Van de drie geïncludeerde studies hadden 2 van 383 patiënten in de TLH 

groep in vergelijking met 7 van de 442 patiënten in de VH groep een postoperatieve bloeding 

waarvoor re-interventie nodig was (OR 0.40 [0.07; 2.25]). In de TLH groep hadden 27 

patiënten van de 1738 een bloedtransfusie nodig in vergelijking met 39 van de 1250 patiënten 

in de VH groep. Hiervoor werden 9 studies geïncludeerd en het verschil was niet significant 

(OR 0.66 [0.38; 1.14]).  

 

5. Trombo- embolische aandoeningen 

a. Diep veneuze trombose. 

In 2 artikelen werd expliciet naar het optreden van een trombosebeen gekeken. Er werd één 

patiënt met een trombosebeen beschreven in de VH groep in het artikel van Candiani et al. 

(2009).  

b. Longembolie 

Hier was geen literatuur over beschikbaar. 

 

6. Functiestoornissen 

a. Urineretentie 

Er werd geen verschil gezien in het optreden van urineretentie tussen beide ingrepen in de 

vier geïncludeerde studies, OR 0.94 [0.17; 5.19]).  
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b. Ileus 

Er bestond geen verschil tussen beide ingrepen (OR 1.90 [0.58; 6.16], 2 studies). Er werd niet 

beschreven of en zo ja wat voor een interventie nodig was. 

 

c. Nier- of leverfunctiestoornis 

Dit werd in de literatuur niet beschreven. 

 

7. Systemische complicaties 

a. Medicatie-fout 

b. Bijwerking medicatie/bloedproduct 

Beiden werden niet beschreven. 

 

8. Technische complicaties 

a. Incomplete verwijdering poliep/myoom 

b. Achterlaten corpus alienum 

Technische complicaties werden niet beschreven. 

 

9. Overig 

Er bestond geen significant verschil in het optreden van een hernia. Schindlbeck et al. (2008)  

en Ghezzi et al. (2010) vonden geen significant verschil in het optreden van subcutaan 

emfyseem tussen beide interventies. 

 

3.c. Postoperatieve pijn en gebruik van pijnmedicatie 

In totaal vergeleken 6 studies de postoperatieve pijn scores na een TLH en een VH, gemeten 

middels de Visual Analogue Scale (VAS). Ghezzi et al. (2010) beschreven in een RCT met 
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41 patiënten in elke arm, de pijnscores van de patiënten gemeten 1 uur postoperatief, 3 uur, 8 

uur en 24 uur. Op elk moment werd er een significant hogere pijn scores aangegeven in de 

VH groep. In de studie van Candiani et al. (2009) waarbij 60 patiënten gerandomiseerd 

werden voor een TLH of VH, werd de VAS score afgenomen op de dag van de OK (aantal 

uur postoperatief is onbekend), één, twee en drie dagen postoperatief. Alleen op de dag van 

de operatie zelf werd een significant verschil gezien ten gunste van de TLH groep. Op dag 1, 

2 en 3 werd er geen verschil meer gezien tussen beide groepen. In de studie van Allam et al. 

(2014) (RCT met 30 patiënten in elke arm) werd een dag na de operatie de VAS score 

gemeten, welke een significant verschil liet zien in het voordeel van de TLH. Sesti et al. 

(2014)  beschreven in hun RCT met twee groepen van 36 patiënten, dat 53% van de TLH 

patiënten en 47% van de VH patiënten 24 uur na de ingreep een postoperatieve VAS score 

van 0 hadden, wat betekende dat ze geen pijn hadden. Tot slot werd in de RCT van Roy et al. 

(2011) geen verschil in pijnscores tussen de verschillende ingrepen gezien, echter zonder 

specifiek onderscheid te maken tussen de TLH en VH groep. De enige prospectieve studie 

die informatie verzamelde over de postoperatieve pijn na klinisch ontslag was de studie van 

Radosa et al. (2014) die na 6 weken geen significant verschil liet zien in VAS scores tussen 

de TLH en VH groep.  

 

De drie eerste studies konden gebruikt worden voor meta-analyse en besloten werd om de 

analyse uit te voeren voor de VAS score 24 uur postoperatief (Allam et al. 2014;Candiani et 

al. 2009;Ghezzi et al. 2010). In totaal werden de pijn scores 24 uur na de ingreep onderzocht 

van 101 patiënten die een TLH hadden ondergaan en 101 een VH. In de TLH groep werden 

significant lagere VAS scores gezien dan in de VH groep, mediaan -1.08 [-1.74; -0.42].  



 

46 
 

Ten aanzien van de pijnmedicatie werd dit in 6 studies beschreven. Sommige studies 

vermelden het aantal dagen pijnmedicatie gebruik en andere studies de hoeveelheid gebruikte 

medicatie. 

 

Voor het aantal dagen pijnmedicatie gebruik postoperatief werden 4 studies geïncludeerd. 

Candiani et al. (2009) (RCT, 30 patiënten in elke arm) en Allam et al. (2014) (RCT, 30 

patiënten in elke arm) lieten beide een significantere korter gebruik van pijnmedicatie zien na 

een TLH. Ook de twee retrospectieve studies over dit onderwerp ((Doganay et al. 2011)) 

(TLH 138 patiënten, VH 1944 patiënten) en (Schindlbeck et al. 2008) (TLH 43, VH 87)) 

lieten vergelijkbare uitkomsten zien. In de 4 studies met een totaal van 211 TLH’s en 2091 

VH’s werd -0.94 dag [-1.13; -0.75] korter pijnstilling gebruikt in de TLH groep (Allam et al. 

2014;Candiani et al. 2009;Doganay et al. 2011;Schindlbeck et al. 2008). Wanneer deze 

uitkomstmaat alleen in RCT’s werd geëvalueerd werd ook een significant voordeel voor de 

TLH gezien. In totaal  werden 60 TLH’s en 60 VH’s beschreven. Het aantal dagen 

pijnmedicatie gebruik was -0.64 dag [-1.06; -0.22] korter na een TLH.  

 

Drie studies beschreven de uitkomstmaten ‘het aantal gebruikte medicatie’, ‘dosering en/of 

‘escape medicatie’. Deze data konden echter niet gebruikt worden in een meta-analyse. 

Ghezzi et al. (2010) (RCT, 41 patiënten in elke arm) en Roy et al. (2011) (RCT 30 patiënten 

in elke groep) lieten een significante lagere behoefte aan ‘escape medicatie’ zien in de TLH 

groep. Drahonovsky et al. (2010) (RCT, TLH 40, VH 40)  bekeken het aantal pijnmedicatie 

gebruik maar de significantie werd niet vermeld. 
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3.d. Kosteneffectiviteit 

Dit werd in totaal in 2 studies beschreven met 454 TLH’s en 285VH’s (Wright et al. 

2012;Kim et al. 2010). Het verschil in kosten tussen VH en TLH was mediaan 3389.9 US 

dollar [-2120; 8900].  

 

3.e. Seksualiteit 

In 6 studies werd de uitkomst ‘seksualiteit’ beschreven (Candiani et al. 2009;Roy et al. 

2011;Radosa et al. 2014;Ercan et al. 2015;Ayoubi et al. 2003;Muller et al. 2010). In de 2 

RCT’s van Candiani et al. (2009) en Roy et al. (2011) werd de seksuele activiteit 

postoperatief na beide ingrepen vergeleken. In beide studies werd een eigen vragenlijst 

ontworpen en werd er geen significant verschil gevonden tussen de twee ingrepen (na 6 

weken, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar). In de studie van Muller et al. (2010) werd tot 6 jaar 

na de ingreep een vragenlijst gestuurd na patiënten met de vraag of hun seksuele activiteiten 

veranderd waren. In de TLH groep gaf 24 van de 75 patiënten (35.9%) aan dat dat het geval 

was versus 15 van de 44 (32%) in de VH groep. In de studie van Ayoubi et al. (2003) werd 

één jaar na de hysterectomie een vragenlijst gestuurd en 35 patiënten in de TLH groep en 67 

in de VH groepen stuurde de vragenlijst terug. Hieruit bleek dat 58% van de patiënten in de 

VH groep en 71.5% in de TLH groep geen verschil bemerkt met betrekking tot hun seksuele 

tevredenheid. Voor de ingreep had 43% in de VH en 40% in de TLH klachten van 

dyspareunie en één jaar na de ingreep was het percentage respectievelijk 15% en 11%. 

Hysterectomie had geen invloed op het seksuele verlangen, de frequentie van seksueel 

contact en orgasmes. In de studie van Radosa et al. (2014) werd de gevalideerde FSFI 

vragenlijst gebruikt waarbij 98 patiënten na TLH de vragenlijsten invulden en 67 na VH.  Er 

werd geen verschil gezien tussen beide ingrepen. Tot slot werden in de studie van Ercan et al. 

(2015) patiënten na TLH (n=40), VH (n=40) en AH (n=40) vergeleken met een controle 



 

48 
 

groep die geen hysterectomie had ondergaan (n=40). Aan de hand van de Pelvic Organ 

Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Function Questionnarie (PISQ-12) werd geen verschil 

tussen de drie ingrepen gevonden, maar wel in vergelijking met de controle groep. 

 

3.f. Patiënttevredenheid 

2 studies keken naar de patiënttevredenheid postoperatief (Roy et al. 2011;Muller et al. 

2010). Roy et al. (2011) (RCT, 30 patiënten in elke arm) hadden na 4 weken, 3 maanden en 6 

maanden 2 gevalideerde vragenlijsten afgenomen (HRQOL en SF-12) en deze lieten geen 

significant verschil zien na beide ingrepen. De studie van Muller et al. (2010) (retrospectieve 

studie met 413 TLH’s  en 74 VH’s) liet met een niet-gevalideerde vragenlijst ook geen 

verschil zien. 

 

4.  Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur volgens GRADE. 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

MATIG 

 

Er is een significant kortere operatieduur bij een VH (36 min).  

 

(Allam et al. 2014, Candiani et al. 2009, Drahonovsky et al. 2010, 

Ghezzi et al. 2010, Roy et al. 2011, Sesti et al. 2014). 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

LAAG 

 

Er is geen significant verschil in het optreden van peroperatief 

bloedverlies.  

(Allam et al. 2014, Candiani et al. 2009, Drahonovsky et al. 2010, 

Ghezzi et al. 2010, Roy et al. 2011, Sesti et al. 2014). 
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Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

  

De opnameduur is gelijk. 

 

(Allam et al. 2014, Candiani et al. 2009, Drahonovsky et al. 

2010, Ghezzi et al. 2010, Roy et al. 2011, Sesti et al. 2014). 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER 

LAAG 

 

Er is geen verschil in complicaties tussen beide ingrepen. 

Er is geen verschil in ureter/blaas letsels tussen beide ingrepen. 

Vaginatopdehiscentie komt significant minder vaak voor bij 

VH (0.07% versus 1.4%). 

Conversie komt significant vaker voor bij een TLH. 

(Allam et al. 2014, Bogani et al. 2015, Candiani et al. 2009, 

David et al. 2007, Drahonovsky et al. 2010, Ghezzi et al. 2007, 

Ghezzi et al. 2010, Hur et al. 2011, Kim et al. 2010, Morton et 

al. 2008, Muller et al. 2010, Roy et al. 2011, Schindlbeck et al. 

2008, Schollmeyer et al. 2014, Sesti et al. 2014, Uccella et al. 

2013, Wright et al. 2012).  

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

MATIG 

 

Postoperatieve pijn is significant minder na een TLH, 24 uur na 

de operatie (verschil is VAS score 1.1). 

(Allam et al. 2014, Candiani et al. 2009, Ghezzi et al. 2010). 

Duur van het postoperatief pijnmedicatiegebruik is significant 

korter na een TLH (verschil van -0.64 dag).  

(Allam et al. 2014, Candiani et al. 2009, Schindleck et al.2008) 
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Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER 

LAAG 

 

Hoewel de kosten voor een VH ten opzichte van een LH in alle 

studies gemiddeld duidelijk lager uitvallen, volgt er uit de meta-

analyse geen statistisch significant verschil. 

(Kim et al. 2010, Wright et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er is geen verschil met betrekking tot de seksuele functie na een 

TLH of VH. 

 

(Roy et al. 2011, Candiani et al. 2009, Radosa et al. 2014, Muller 

et al. 2010, Ayoubi et al. 2003, Ercan et al. 2015, Lerman et al. 

2014) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER 

LAAG 

 

Er is geen verschil in patiënttevredenheid na een TLH of VH. 

 

(Muller et al. 2010, Roy et al. 2011, Radosa et al. 2014) 

 

5. Overwegingen  

De resultaten van onze meta-analyse laten zien, dat er geen verschil is tussen TLH en VH 

voor complicatierisico, risico op blaas- en ureterletsels, peroperatief bloedverlies, 

opnameduur, patiënttevredenheid en seksuele dysfunctie. De VH is wel geassocieerd met een 
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significant kortere operatieduur, een lager risico op vaginatopdehiscentie en geen littekens. 

De TLH is geassocieerd met mogelijk minder postoperatieve pijn en daarmee samenhangend 

minder en korter pijnmedicatiegebruik. Hoewel de kosten voor een VH ten opzichte van een 

LH in alle studies gemiddeld duidelijk lager uitvallen, volgt er uit de meta-analyse geen 

statistisch significant verschil. 

Hier worden per uitkomsten de overwegingen besproken. 

Complicaties 

Kluivers et al. (2009) hebben in een studie gekeken naar de voorkeur van de patiënten 

wanneer zij voor de keuze stonden van een TLH of een AH(Kluivers et al. 2009). Voor de 

patiënten was de ingreep met de minste kans op complicaties het belangrijkste argument. 

Voor TLH en VH wordt geen verschil meer gezien in het optreden van complicaties (ernstig 

en mild), in het bijzonder voor wat betreft blaas- of ureterletsel. Dit is een belangrijk gegeven 

omdat vaak nog wordt aangenomen, dat een TLH geassocieerd is met een hoger risico op 

blaas- en ureterletsel. Wel wordt een significant hoger risico op het optreden van een 

vaginatopdehiscentie gezien. Het is nog niet duidelijk waarom deze zeldzame maar ernstige 

complicatie vaker optreedt in de TLH groep, mogelijk speelt ervaring een rol. Er wordt ook 

een lager risico op conversies gezien in de VH, maar dit komt met name uit een studie 

waarbij 19% van de TLH en 4% van de VH geconverteerd werden (David-Montefiore et al. 

2007). De auteurs van deze studie wijten dit hoge conversie ratio aan het feit dat de chirurgen 

minder ervaren waren. Wanneer deze studie uit de meta-analyse wordt gehaald, is het 

verschil met betrekking tot conversie tussen TLH en VH niet significant. De werkgroep is 

van mening dat de studie van David-Montefiore et al. (2007) niet toepaspaar is en acht het 

verschiltussen beide groepen niet verschillend. . De studie van Allam et al. (2014) was de 

enige studie waarbij er significant meer complicaties gezien werden na VH dan TLH, 



 

52 
 

waardoor er getwijfeld werd aan de externe validiteit van deze studie. In de VH groep waren 

er 6 patiënten die een bloedtransfusie nodig hadden. Het bloedverlies in de VH groep was 

ook 675 ml in de VH, wat in vergelijking met andere studies hoog is. Wanneer deze studie 

niet wordt meegenomen in de plots voor de uitkomsten bloedverlies en complicatierisico zien 

wij echter dat de algemene uitkomsten niet verschillen.  

Patiënttevredenheid, pijn scores en seksuele functie 

Patiënttevredenheid is een ander belangrijk argument wanneer een voorkeur voor een ingreep 

wordt uitgesproken. Uit onze literatuuronderzoek zijn er 2 studies gevonden die hier naar 

gekeken hebben en die laten geen verschillen zien. Het is opmerkelijk dat er zo weinig 

evidence beschikbaar is over dit onderwerp. Over de seksuele functie lijkt geen verschil te 

zijn tussen beide ingrepen maar in elke studie zijn verschillende instrumenten gebruikt om dit 

te meten waardoor de resultaten van de studies niet goed met elkaar te vergelijken zijn.  

Over de postoperatieve pijnscores zijn er wel een aantal gerandomiseerde studies 

gepubliceerd in het voordeel van de TLH. Het verschil in VAS score 24 uur postoperatief was 

1 punt lager in de TLH dan in de VH groep. Zoals vermeld werd aan het begin van dit 

hoofdstuk, een verschil van meer dan 2 VAS punten werd als klinisch relevant beschouwd 

waardoor de vraag is of het geobserveerde verschil van invloed is op de patiënt. Echter lijkt 

hierdoor wel minder pijnmedicatie gebruikt te worden en voor een kortere periode, maar ook 

hier staat de klinische relevantie ter discussie.  

Kosten 

Het verschil in kosten is gebaseerd op 2 studies die een statistisch niet significant verschil 

laten zien. Het verschil is echter meer dan 3000 USD en derhalve acht de werkgroep dat dit 

verschil wel klinisch en maatschappelijk relevant is, mits toepasbaar op de Nederlandse 

situatie. Omdat de beschikbare evidence nu niet direct geëxtrapoleerd kan worden en van 
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minimale kwaliteit is kan dit vraagstuk alleen gefundeerd gevoerd worden met behulp van 

nationaal vergaarde data.  

Overwegingen 

In de Cochrane review wordt de VH gezien als superieur (Aarts et al. 2015), maar een aantal 

argumenten, welke ook in de counseling van de patiënt nog vaak gebruikt wordt, lijkt niet 

meer opportuun. Zo laat de huidige literatuur geen verschil zien in het optreden van 

postoperatieve complicaties, in het bijzonder voor blaas- en ureterletsel. Dit kan verklaard 

worden omdat in dit hoofdstuk alleen gekeken is naar de literatuur vanaf het jaar 2000 om zo 

de implementatiefase van de LH in de jaren negentig te excluderen.  

Op dit moment zien wij dat de uitkomsten VH en TLH dichtbij elkaar liggen, behalve met 

betrekking tot het verschil in operatieduur en het risico op vaginatopdehiscentie (voordeel 

VH). Aan de andere kant, zijn de nadelen van de VH dat er geen inspectie van de buikholte 

mogelijk is en dat het over het algemeen lastiger is om een afwijkend ovarium of tuba te 

verwijderen. Ten aanzien van de kosteneffectiviteit van beide ingrepen, is het belangrijk dat 

deze nader uitgezocht wordt voor de Nederlandse situatie. Tot slot lopen er momenteel 

Nederlandse studies die kijken naar de mogelijkheid om TLH en VH in dagbehandeling uit te 

voeren. Wellicht veranderen onze inzichten wanneer deze onderzoeken afgerond zijn.  

 

Er zijn veel factoren die de keuze voor een van de twee technieken beïnvloeden (zoals 

ervaring van de operateur, voorkeur van patiënt, indicatie en/of bijkomende pathologie). 

Echter, op basis van de huidige literatuur, kunnen wij concluderen dat wanneer beide 

ingrepen mogelijk zijn, VH nog steeds de meest gunstige uitkomsten biedt. De ervaring van 

de operateur is niet in beschouwing genomen in dit hoofdstuk, maar speelt een belangrijke rol 

wanneer gekeken wordt welke ingreep de meeste voordelen biedt. Met de snelle 

implementatie van LH, ten koste van het aantal verrichtte VH’s, kan men zich echter 
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afvragen of de volgende generatie gynaecologen nog voldoende ervaring zal opdoen met de 

VH en, wanneer deze skills niet onderwezen blijven worden, de VH niet uitsluitend 

gereserveerd zal worden voor vrouwen met bekkenbodemproblematiek. Voor een benigne 

indicatie blijft de VH op basis van de beschikbare literatuur de goud standaard, mits deze 

door een operateur met voldoende ervaring wordt verricht.  

6. Aanbevelingen 

Wanneer beide operatiemethoden haalbaar zijn, wordt bij voorkeur gekozen voor een 

VH, mits de operateur voldoende expertise heeft.  

Betrek de volgende afwegingen in de beslissing en de counseling: 

A. Er is geen verschil tussen TLH en VH voor wat betreft: 

- Ernstige en minder ernstige complicaties 

- Peroperatief bloedverlies 

- Opnameduur 

- Patiënttevredenheid 

- Seksuele dysfunctie 

B. Voordelen bij VH: 

- Kortere operatieduur 

- Lager risico op vaginatopdehiscentie 

- Geen zichtbare littekens 
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C. Voordelen bij TLH: 

- Minder postoperatieve pijn, korter gebruik van pijnmedicatie  

- De mogelijkheid om aanvullende abdominale pathologie uit te sluiten 
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Hoofdstuk 5:  De verschillende vormen van LH  

 

1. Inleiding 

De LH kent verschillende subtypen en onderzoeken tonen aan, dat tussen deze subtypen ook 

mogelijk relevante verschillen bestaan (Roy et al. 2011;Twijnstra et al. 2012;Lethaby et al. 

2012). Echter gezien het beperkt aantal randomized controlled trials (RCT’s) specifiek voor 

elk subtype, kan de Cochrane geen goed onderscheid maken tussen deze verschillende 

laparoscopische subtypen. Derhalve is besloten om in deze PICO een extra search te doen die 

specifiek kijkt naar de verschillen tussen de totale laparoscopische hysterectomie (TLH) 

versus de laparoscopische-geassisteerde vaginale hysterectomie (LAVH), de robot-TLH en 

de supracervicale laparoscopische hysterectomie (SLH). 
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Hoofdstuk 5.1: TLH vs. LAVH 

 

1. Uitgangsvraag  

Welk laparoscopisch subtype heeft de voorkeur?  

Totale laparoscopische hysterectomie (TLH) of de laparoscopisch geassisteerde vaginale 

hysterectomie (LAVH) 

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag ‘wat zijn de (klinisch relevante) verschillen tussen TLH 

versus VH?’ 

Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een hysterectomie ondergaan  

I:  TLH 

C:  LAVH 

O:  Chirurgische uitkomsten 

Patiënten uitkomsten 

Kosteneffectiviteit  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt:  

• A. Chirurgische uitkomsten 

▪ Operatieduur 
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▪ Bloedverlies 

▪ Duur ziekenhuis opname 

• B. Complicaties 

Volgens de NVOG commissie complicatieregistratie  

Ernstige complicaties 

Milde complicaties 

• C. Postoperatieve pijn en duur analgesie gebruik 

• D. Kosteneffectiviteit 

• E. Seksuele dysfunctie 

• F. Patiënttevredenheid 

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicaties) als 

kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, bloedverlies, postoperatieve 

pijn, patiënttevredenheid en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten  

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 

• postoperatieve pijn: verschil van 2 punten VAS 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 5.1’.  

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies) 
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• De vergelijking ging specifiek over TLH versus LAVH, voor benigne indicatie. 

Als het niet duidelijk was welke type hysterectomie uitgevoerd werd, werd de studie 

geëxcludeerd.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd uitgevoerd vanaf het jaar 2000.  

 

Van de 769 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 19 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

5.1). De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

3. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Er zijn 4 RCT’s beschikbaar die TLH en LAVH hebben vergeleken (Long et al. 2002;Sesti et 

al. 2014;Drahonovsky et al. 2010;Roy et al. 2011). Sesti et al. (2014) hadden als primaire 

uitkomstmaat tijd tot ontslag. Er waren 3 armen (TLH, LAVH en VH) en er werden 36 

vrouwen in elke groep geïncludeerd. Long et al. (2002) randomiseerden vrouwen met 

myomen of adenomyose die geen VH konden ondergaan voor TLH (41 vrouwen) of LAVH 

(60 vrouwen). Een subanalyse voor uterusgewicht onder 200 gram werd uitgevoerd. Roy et 

al.(2011)  had 3 groepen (TLH, LAVH en VH) met 30 vrouwen in elke groep. Hun primaire 

uitkomstmaat was operatieduur. Drahonovsky et al. (2010) randomiseerden 125 vrouwen 

voor VH (40 vrouwen), TLH (41 vrouwen) of LAVH (44 vrouwen). In deze studie wordt 
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geen primaire uitkomstmaat genoemd waarop de studie gepowered is. Geen van deze RCT’s 

waren geblindeerd en alle studies hadden een ‘single center’ design. 

 

De overige geïncludeerde studies waren 5 prospectieve cohort studies (David-Montefiore et 

al. 2007;Lermann et al. 2013;Gauta 2011;Leung et al. 2007;Twijnstra et al. 2012) en 10 

retrospectieve cohort studies (Hur et al. 2011;Mueller et al. 2009;Shin et al. 2011;Cook et al. 

2004;Hobson et al. 2012;Saleh et al. 2008;Al-talib et al. 2011;Schollmeyer et al. 

2014;Twijnstra et al. 2009;Kim et al. 2014). 8 studies hadden een ‘single-center’ design en 7 

een multicenter. In 10 studies werden de uitkomsten ook vergeleken met een derde, vierde of 

vijfde groep (VH, SLH en de verschillende subtypes van LAVH). Het aantal geïncludeerde 

patiënten per groep varieerde tussen 13 en 958 voor TLH en 13 en 960 voor LAVH. 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 4.2’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

3.a. Chirurgische uitkomsten 

Operatieduur 

In de gerandomiseerde studies van Roy el al. (2011), Drahonovsky et al (2010)., Long et al. 

(2002) en Sesti et al. (2014) (samen 148 TLH’s en 170 LAVH’s) werd een consistent en 

significant verschil in operatieduur tussen TLH en LAVH gezien ten gunste van LAVH 

(19.72 minuten [13.08; 26.37]).  

Gezien de kleine aantallen in de RCT’s werd ook naar alle observationele studies gekeken 

(17 studies). In totaal betroffen dat 2905 vrouwen die een TLH ondergingen en 1543 

vrouwen een LAVH. Er werd geen significant verschil gezien in operatieduur (5.14 minuten 
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[-2.60; 12.89]). 12 studies lieten geen verschil zien, 4 studies een significant verschil in het 

voordeel van LAVH en een studie liet een kortere operatieduur in de TLH zien.  

 

Peroperatief bloedverlies 

De gepoolde resultaten van de 4 RCT’s lieten zien dat bij de TLH significant minder 

bloedverlies optrad (82.01 ml [-151.95; -12.07]). Ook deze resultaten waren consistent (2 

studies lieten geen verschil zien, 2 studies in het voordeel van TLH).  

Gezien de kleine aantallen in de RCT’s werd ook naar alle observationele studies gekeken 

(12 studies). In 12 studies werd het verschil in peroperatief bloedverlies geëvalueerd (2192 

vrouwen in de TLH groep, 1270 vrouwen in LAVH groep). Er werd een significant verschil 

gezien van 64 ml ten voordele van de TLH (64.76 ml [-91.61; -37.60]). Geen van de studies 

laat een significant verschil zien ten gunste van de LAVH.  

 

Duur ziekenhuisopname 

In de 4 RCT’s werd de ziekenhuisopname vergeleken. Er werden in totaal 148 TLH’s en 170 

LAVH’s geïncludeerd. Er werd geen verschil gezien voor ziekenhuisopname tussen beide 

groepen (-0.38 dag [-0.92; 0.16]). De studie van Roy et al. (2011) was de enige RCT die een 

significant kortere opnameduur liet zien, van 1 dag, ten gunste van de TLH. 

Gezien de kleine aantallen in de RCT’s werd ook naar alle observationele studies gekeken 

(12 studies). Er werden in totaal 1618 TLH’s en 1178 LAVH’s geïncludeerd. Over het 

algemeen was de opnameduur significant korter in de TLH groep in vergelijking met de 

LAVH (-0.52 dag [-0.98; -0.006]). Een studie beschreef een kortere opname duur in de 

LAVH groep, alle andere studies lieten geen verschil zien (n=7) of een verschil ten gunste 

van TLH (n=4) (Leung et al. 2007).  
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3.b. Complicaties 

Voor de uitkomst ‘complicaties’ werden alle geïncludeerde (cohort) studies meegenomen. In 

totaal werden er 3846 patiënten in de TLH en 2246 in de LAVH groep vergeleken. Er werd 

geen verschil gezien tussen de twee groepen voor de ernstige complicaties (OR1.06 [0.66; 

1.58]). Het absolute risico op een ernstige complicatie was 5% voor TLH en 4.7% voor 

LAVH. Ook bij milde complicaties werd geen verschil gezien (OR 0.76 [0.52; 1.11]). Het 

absolute risico op een milde complicatie was 3.6% voor TLH en 7.1% voor LAVH.  

 

Conversie 

Gebaseerd op 6 studies werd er geen verschil tussen beide interventies met betrekking tot het 

conversie risico gevonden (OR 0.59 [0.35; 1.01]). Het absolute risico op conversie was 2.7% 

na TLH en 3.3% na LAVH.  

 

De complicaties werden verder ingedeeld volgens de NVOG classificatie 

 

1. Infectie 

a. Lokale infectie 

In 6 studies werd deze uitkomst beschreven. Er bestond geen verschil tussen beide 

interventies (OR 1.17 [0.58; 2.37]).  

b. Infectie op orgaanniveau 

Er werd geen verschil tussen beide interventies gevonden in de 6 geïncludeerde studies (OR 

0.51 [0.25; 1.04]). Alle gemelde infecties waren urineweginfecties. 

c. Systemische infectie (sepsis, koorts > 3 dagen boven 38 graden Celsius) 

De NVOG complicatie commissie classificatie beschouwt postoperatieve koorts als koorts 

boven 38 graden en langer dan drie dagen. Dit werd echter niet duidelijk beschreven in de 
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meeste artikelen en daarom werd alle gevallen met postoperatieve koorts meegenomen in de 

analyse. In 9studies werd postoperatieve koorts beschreven en werd er geen verschil gezien 

tussen de vrouwen die een TLH ondergingen en vrouwen met een LAVH (OR 1.01 [0.52; 

1.97]). 

2. Letsel 

a. Vaatletsel  

In 4 studies werd over vaatletsel gerapporteerd en werd er geen significant verschil 

aangetoond tussen beide groepen (OR 0.42 [0.06; 3.00]).  

b. Darmletsel 

In de 4 studies die hier over melden, werd geen significant verschil gevonden tussen beide 

interventies (OR 0.58 [0.13; 2.61]). 

c. Blaas- en ureterletsel 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen beide interventies met betrekking tot het 

optreden van blaas- en ureterletsel wanneer deze uitkomsten gecombineerd werden. Er werd 

in 11 studies gekeken naar 2469 TLH’s en 1121 VH’s. Hierin werd een OR gevonden van 

0.92 [0.52; 1.61]. Wanneer respectievelijk blaas- en ureterletsels separaat werden beschouwd 

bestond er ook geen verschil in het optreden van deze laesies. 

 

3. Wonddehiscentie (Platzbauch en vaginatopdehiscentie) 

Na LAVH werden significant minder vaginatopdehiscenties gezien met een groot gepooled 

effect (OR 2.97 [1.43; 6.18]). Het absolute risico op vaginatopdehisentie was 1.8% na TLH 

en 0.6% na LAVH. In een kleine gerandomiseerde studie met 41 TLH’s en 44 LAVH’s werd 

geen verschil gevonden (Drahonovsky et al. 2010). Daarnaast hebben 4 retrospectieve studies 

((Hur et al. 2011;Kim et al. 2014;Muller et al. 2010;Shin et al. 2011) en 1 prospectieve studie 

(Twijnstra et al. 2012) deze uitkomstmaat beschreven.  
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4. Bloedverlies 

a. Meer dan 1000ml peroperatief 

De 2 studies van Twijnstra et al. (2009; 2012) beschreven het voorkomen van een 

peroperatieve bloeding van meer dan 1000ml. In de LAVH groep werd dit significanter vaker 

gezien (OR 0.41 [0.20; 0.87]).  

b. Nabloeding/haematoom waarvoor re-interventie/transfusie 

Deze complicatie werd in 9studies beschreven en ook hier werd een significant verschil 

gezien ten gunste van de TLH groep (OR 0.50 [0.26; 0.97]). 

 

5. Trombose/embolie 

a. Diep veneuze trombose 

Er werden drie patiënten met een trombosebeen beschreven (één patiënte na TLH en twee na 

LAVH) in het artikel van Cook et al. (2004). 

b. Longembolie 

Dit werd niet in de geselecteerde literatuur beschreven.  

 

6. Functiestoornissen 

a. Urineretentie 

Er werd geen verschil gezien in het optreden van urineretentie tussen beide ingrepen in de 

drie geïncludeerde studies, OR 0.58 [0.11; 3.07]).  

b. Ileus waarvoor maagsonde 

Er bestond geen verschil tussen beide ingrepen (OR 0.93 [0.13; 6.46], 2 studies). Het werd 

niet beschreven of als interventie een maagsonde werd geplaatst. 

c. Nier- of leverfunctiestoornis 
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Dit werd in de geselecteerde literatuur niet beschreven. 

 

7. Systemische complicaties 

a. Medicatie-fout 

b. Bijwerking medicatie/bloedproduct 

Beiden werden niet beschreven. 

 

8. Technische complicaties 

a. Incomplete verwijdering poliep/myoom 

b. Achterlaten corpus alienum 

In de prospectieve studie van Twijnstra et al. (2012) met 960 TLH’s en 183 LAVH’s werden 

respectievelijk drie en eenmaal een technische complicatie beschreven. Meer informatie 

hierover werd niet gegeven. 

 

3.c. Postoperatieve pijn en gebruik van pijnmedicatie 

In 4 studies werd gekeken naar pijnscores of gebruik van pijnmedicatie. In de studie van 

Drahonovsky et al. (2010), een gerandomiseerde studie met 44 LAVH’s en 41 TLH’s, werd 

significant minder pijnmedicatie gebruikt in de LAVH groep (3.4 eenheden of 50 mg 

Tramadol in de LAVH groep vs. 4.4 eenheden in de TLH groep). Sesti et al. (2014)  

beschrijven geen verschil in pijnscores 24 uur postoperatief tussen de drie groepen (TLH, 

LAVH en VH). Van de 36 geïncludeerde patiënten in de TLH groep, hadden 19 (53%) geen 

pijn (VAS=0) 24 uur na de operatie. In de LAVH groep waren dat er 5 van de 36 (14%). Er 

werden verder geen andere analyses beschreven. In de gerandomiseerde studie van Roy et al. 

(2011) (30 patiënten in elke groep) werd geen verschil gezien in pijn scores tussen TLH, 

LAVH en VH. Tot slot, in de prospectieve studie van Gauta et al. (2011) werden patiënten 
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(19 LAVH, 17 TLH) de eerste twee weken na de operatie op verschillende momenten 

gevraagd een VAS score te geven. Op geen van de gevraagde momenten werd een significant 

verschil gezien tussen beide groepen.  

 

3.d. Kosteneffectiviteit 

In geen van de geïncludeerde studies werden de kosten (c.q. kosteneffectiviteit) besproken. 

 

3.e. Seksualiteit 

Dit werd niet beschreven in de studies. 

 

3.f. Patiënttevredenheid 

Tevredenheid werd in 2 studies beschreven als uitkomstmaat. In een kleine gerandomiseerde 

studie met 30 vrouwen in elke groep werd na 6 weken en 3 maanden geen verschil in 

tevredenheid aangetoond, na 6 maanden was de tevredenheid significant hoger in de TLH 

groep (Roy et al. 2011). Een retrospectieve studie met 413 vrouwen die een TLH en 87 

vrouwen die een LAVH ondergingen liet geen verschil zien (Muller et al. 2010). Terugkeer 

naar normale activiteiten werd slechts in 1 studie als uitkomstmaat gedefinieerd en liet geen 

verschil zien (Roy et al. 2011). 

 

4. Conclusie van de literatuur 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

MATIG 

 

De operatieduur is significant korter bij een LAVH (20 min). 

 

(Drahonovsky et al. 2010, Long et al. 2002,  Roy et al. 2011, 

Sesti et al. 2014) 
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Kwaliteit van 

bewijs: 

MATIG 

  

Bij de TLH treedt significant minder bloedverlies op (82 ml). 

 

(Drahonovsky et al. 2010, Long et al. 2002,  Roy et al. 2011, 

Sesti et al. 2014) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

LAAG 

  

De opnameduur na een TLH is significant korter (0.38 dag).  

 

(Drahonovsky et al. 2010, Long et al. 2002,  Roy et al. 2011, 

Sesti et al. 2014) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er is geen verschil in de kans op een complicatie. 

Een vaginatopdehiscentie treedt minder vaak op na een LAVH 

(1.8% versus 0.6%). 

 

(Al-talib et al. 2011, Cook et al. 2004, David et al. 2007, 

Drahonvosky et al. 2010, Hobson et al. 2012, Leung et al. 2007, 

Long et al. 2002, Muller et al. 2010, Roy et al. 2011, Saleh et al. 

2008, Schollmeyer et al. 2014, Sesti et al. 2014, Twijnstra et al. 

2009, Twijnstra et al. 2012) 

  

(Drahonovsky et al. 2010, Hur et al. 2011, Kim et al. 2014, 

Muller et al. 2010, Shin et al. 2011, Twijnstra et al. 2012)  

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er is geen verschil in pijnbeleving na de operatie. 

(Drahonovsky et al. 2010, Long et al. 2002,  Roy et al. 2011, 

Sesti et al. 2014) 
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Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er is geen verschil in patiënttevredenheid.  

 

(Roy et al. 2011, Muller et al. 2010) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

 

Er bestaat geen evidence ten aanzien van de uitkomsten seksuele 

dysfunctie en kosten (c.q. kosteneffectiviteit). 

 

5. Overwegingen  

Op basis van de huidige literatuur zijn er weinig verschillen in uitkomsten tussen de TLH en 

LAVH. De operatieduur (ten faveure van de LAVH) en het peroperatief bloedverlies (ten 

faveure van de TLH) verschilden, maar de klinische relevantie van deze verschillen kunnen 

betwist worden. Hoewel er meer vaginatopdehiscenties zijn na TLH, is er geen verschil in het 

totaal aantal ernstige postoperatieve complicaties. Er zijn beperkingen in de gevonden 

verschillen in uitkomsten aan te merken die veelal samenhangen met het retrospectieve 

karakter van de geïncludeerde studies. Bij de TLH en LAVH werden verschillen gezien in 

methode van colpotomie (zoals scherp of diathermisch) en hechttechniek (zoals vaginaal of 

laparoscopisch; hechtmateriaal; doorlopende hechting, wel of niet ‘gelockte’ hechting of 

losgeknoopte hechtingen). Verondersteld wordt dat deze het verschil in risico op 

vaginatopdehiscentie mede kunnen verklaren samen met patiënt gerelateerde factoren zoals 

roken en leeftijd. Echter, juist door deze heterogeniteit is op basis van de beschikbare 
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literatuur onvoldoende duidelijk welke factoren het risico op vaginatopdehiscentie 

beïnvloeden. 

Er is geen kosteneffectiviteitsstudie die deze ingrepen vergelijkt. Hoewel nationale 

registraties (POMT/QUSUM) laten zien, dat het huidige aandeel LAVH’s onder de LH’s 

circa 3% is en een dalende trend laat zien, zijn er geen argumenten om gynaecologen die 

bekwaam zijn in het verrichten van LAVH’s te adviseren om over te gaan op de TLH 

(Driessen et al. 2016b). De meerderheid van de huidige generatie gynaecologen (in opleiding) 

die zich toeleggen op minimaal invasieve chirurgie zal de TLH leren en de verwachting is dat 

na verloop van tijd de LAVH niet of nauwelijks meer zal worden uitgevoerd.  

De werkgroep is van mening dat er onvoldoende bewijs is om op basis van de literatuur een 

voorkeur uit te spreken voor de LAVH of TLH.  

6. Aanbevelingen 

 

Gebruik de techniek waarvan de operateur de leercurve heeft doorlopen, 

aangezien er geen uitgesproken voorkeur is voor de TLH of LAVH. 
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Hoofdstuk 5.2.  TLH vs. robot-TLH 

 

1. Uitgangsvraag  

Welk laparoscopisch subtype heeft de voorkeur? Totale laparoscopische 

hysterectomie (TLH) of de robot-TLH  

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische 

literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvraag: ‘wat zijn de (klinisch relevante) 

verschillen tussen TLH versus robot-TLH?’ 

2.1. Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een hysterectomie ondergaan  

I:  TLH 

C:  robot-TLH 

O: Chirurgische uitkomsten 

Patiënten uitkomsten 

Kosteneffectiviteit 

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• A. Chirurgische uitkomsten 

▪ Operatieduur 

▪ Bloedverlies 

▪ Duur ziekenhuis opname 

• B. Complicaties 
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Volgens de NVOG commissie complicatieregistratie  

Ernstige complicaties 

Milde complicaties 

• C. Postoperatieve pijn en duur analgesie gebruik 

• D. Kosteneffectiviteit 

• E. Seksuele functie 

• F. Patiënttevredenheid 

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicatie) als 

kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, bloedverlies, postoperatieve 

pijn, patiënttevredenheid en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 mL 

• Postoperatieve pijn: verschil van meer dan 2 punten VAS 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 5.2’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies) 

• De vergelijking ging specifiek over TLH versus robot-TLH, voor benigne indicatie. 

Als het niet duidelijk was welke type hysterectomie uitgevoerd werd, werd de studie 

geëxcludeerd.  
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• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd uitgevoerd vanaf het jaar 2000.  

 

Van de 581 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 13 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

4.3).  De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

3. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Naast de 13 originele studies werden ook 2 systematische reviews over het onderwerp 

gevonden. Eén van de twee was de Cochrane review van Liu et al.(Liu et al. 2012)  waarin 

aan de hand van 6RCT’s de robot en de conventionele chirurgie met elkaar vergeleken werd 

(517 vrouwen in totaal) voor LH en sacrocolpopexie.4van de geïncludeerde RCT’s gingen 

over LH, waarvan 1 een conference abstract (Green et al. 2013) was en in 1 studie geen 

onderscheid werd gemaakt voor het type LH (Lonnerfors et al. 2015). Om die reden hebben 

wij een aanvullende search gedaan over het onderwerp. Naast de 2RCT’s uit Liu et al. 

((Paraiso et al. 2013;Sarlos et al. 2012), leverde de aanvullende search 1 semi-

gerandomiseerde studie, 1 systematisch review over kosten, 1 prospectieve studie en 8 

retrospectieve studies op.  

Paraiso et al.(Paraiso et al. 2013) beschrijven een gerandomiseerde studie met 26 patiënten in 

elke arm (robot-TLH en TLH), en hebben gekeken naar chirurgische uitkomsten en de 

postoperatieve kwaliteit van leven van patiënten (inclusief pijnbeleving en herstel tot zes 
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maanden na de ingreep). Patiënten werden geblindeerd voor de chirurgische benadering net 

zoals de arts en/of verpleegkundige die de postoperatieve controle uitvoerde.  

 

In de gerandomiseerde studie van Sarlos et al. (2012) werden in totaal 100 patiënten 

geïncludeerd. Het was echter onduidelijk hoeveel patiënten in elke groep geïncludeerd waren. 

Bij navraag bleek dat er in elke groep 50 patiënten zaten. De primaire uitkomstmaten van 

deze studie waren chirurgische uitkomsten en kwaliteit van leven tot acht weken na de 

ingreep. Vijf van de patiënten konden de studie niet afmaken. De redenen hiervoor werden 

verder niet beschreven.  

 

Martinez-Maestre et al. (2014) voerden een semi-gerandomiseerde studie uit waarbij op basis 

van de wachtlijst werd besloten welke ingreep de patiënte onderging. In de studie werden 52 

robot-TLH en 55 TLH geïncludeerd en werd gekeken naar de chirurgische uitkomsten.  

 

De review van Tapper et al. (2014) beschreef ook de kosten geassocieerd met de ingrepen en 

om die reden is deze specifiek voor die uitkomst meegenomen in de analyse. In totaal werden 

20 robot-TLH geanalyseerd en 119 LH’s.  

 

In de prospectieve case-controle studie van Sarlos et al. (2010) hebben de auteurs gekeken 

naar de chirurgische uitkomsten, de kosten geassocieerd met de ingrepen en de mening van 

de chirurg ten aanzien van de verschillen tussen de twee benaderingen. In deze studie werden 

40 patiënten in elke arm geïncludeerd maar onduidelijk is op basis van welke criteria de 

matching gedaan werd.  
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Voorts zijn er 8 retrospectieve studies geïncludeerd (Gocmen et al. 2012;Wright et al. 

2012;Patzkowsky et al. 2013;Smorgick et al. 2012;Saceanu et al. 2013;Shashoua et al. 

2009;Payne et al. 2008;Orady et al. 2012) die naar de chirurgische uitkomsten hebben 

gekeken van TLH en robot-TLH,. De grootte van de studiepopulatie varieerde tussen 14 en 

288 in de robot-TLH groep en tussen de 44 en 352 in de TLH groep. In de studie van 

Patzkowsky et al. (2013), Smorgick et al. (2012) en Wright et al. (2012) werden SLH 

ingrepen geïncludeerd. Besloten werd om deze studies mee te nemen voor analyse. 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 5.2’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

3.a. Chirurgische uitkomsten 

Operatieduur 

In 11van de geïncludeerde studies werd de duur van de ingreep beschreven met in totaal 816 

vrouwen in de robot-TLH groep en 1057 in de TLH groep. Het verrichten van een robot-TLH 

duurde langer (24.39 min [-49.07; 0.29], 20.58 min [-71.65; 30.49] voor de RCT’s), echter dit 

verschil was niet significant. 2gerandomiseerde studies lieten beide een significant verschil 

zien ten gunste van de TLH (70 min sneller Paraiso et al. (2013) en 31 min in Sarlos et al. 

(2012)). Opvallend was de uitkomst van de semi-gerandomiseerde studie van Martinez-

Maestre et al. (2014) waarbij juist de operatieduur in de robot-TLH 31 minuten korter was 

(significant verschil). In sommige studies was het niet duidelijk of de docking time was 

meegenomen in de operatieduur. Er werd een aparte analyse gemaakt met de studies die 

specifiek de snijtijd zonder docking time vergeleken (skin incision tot skin closure). Hier 

werd ook een niet significant verschil gezien van 30.04 min [-62.61; 2.52] in het voordeel van 

TLH. 
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Peroperatief bloedverlies 

Er werd geen significant verschil gezien tussen beide groepen met betrekking tot het 

peroperatief bloedverlies (31.63 ml [-1.54; 64.80]). Voor de analyse werden negen studies 

geïncludeerd (in totaal 979 patiënten in de TLH groep en 740 in de robot-TLH).  

Paraiso et al., een van de gerandomiseerde studies, vermeldden geen significant verschil 

tussen beide groepen maar data hierover waren niet beschikbaar. De andere gerandomiseerde 

studie van Sarlos et al. (2012), liet ook geen verschil zien tussen beide groepen.  

Duur ziekenhuisopname 

In zeven studies werd de duur van ziekenhuisopname geregistreerd en er werd geen verschil 

gezien tussen beide ingrepen (0.38 dag [-0.23; 1.00]).  

In de gerandomiseerde studie van Paraiso et al. (2013) werd geen verschil gezien tussen beide 

ingrepen maar werden geen data getoond. Sarlos et al. (2012), de andere gerandomiseerde 

studie, liet ook geen verschil zien tussen beide groepen (-0.20 [-0.57; 0.17]).Wederom is het 

opvallend dat Martinez-Maestre et al. (2014) wel een significant verschil van een dag laat 

zien ten voordele van de robot-TLH groep (1.04 [0.68; 1.40]). De niet gerandomiseerde 

studies laten wisselende uitkomsten zien van maximaal 0.50 dagen korter in de TLH groep 

tot 1.36 dag in de robot-TLH groep.  

 

3.b. Complicaties 

Ernstige complicaties  

In 11 van de geïncludeerde studies werden complicaties beschreven. Dit betrof in totaal een 

studiepopulatie van 1060 voor de TLH groep en 818 voor robot-TLH. Er werden significant 

minder ernstige complicaties gezien de robot-TLH groep (OR 1.74 [1.05; -2.89]). Het 

absolute risico op een ernstige complicatie was 4.1% voor TLH en 3.9% voor robot-TLH. 
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Wanneer naar de verschillende studies an sich wordt gekeken, laat alleen de retrospectieve 

studie van Patzkowsky et al. (2013) een significant verschil zien ten gunste van de robot-

TLH. In deze studie werd ook endometriose graad 3 en 4 geïncludeerd, wat mogelijk het 

complicatiepercentage beïnvloedt. 

Milde complicaties 

9studies rapporteerden over milde complicaties en dit betrof in totaal 835 vrouwen in de TLH 

groep en 959 in de robot-TLH groep. Wanneer alle milde complicaties samengevoegd 

werden, werd geen verschil gezien tussen beide ingrepen (OR 0.58, [0.29; 1.17]). Het 

absolute risico op een milde complicatie was 6.7% voor TLH en 13.9% voor robot-TLH.  

Conversie 

In 7studies worden conversies naar laparotomie beschreven. Er wordt significant vaker een 

conversie gezien bij een TLH dan bij robot-TLH (OR 2.96 [1.45; 6.03]). Het absolute risico 

op conversie was 9.5% na TLH en 1.5% na robot-TLH. In geen van de (semi)-

gerandomiseerde studies werden conversies gezien. Alle conversies werden beschreven in 

retrospectieve studies en van de 1 studies is er 1individuele studie die een significant verschil 

laat zien. Net zoals bij de uitkomst complicatie laat de studie van Patzkowsky et al. (2013) als 

enige een hoger percentage conversies zien in de TLH groep (16/257 versus robot-TLH 

5/288).  

De complicaties zijn verder ingedeeld volgens de classificatie van de NVOG commissie 

complicatieregistratie. 

1. Infectie 

a. Infectie lokaal.  

Een studie meldde hierover en liet geen verschil zien tussen beide groepen (OR 0.62 [0.20;  

1.86]).  
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b. Infectie op orgaanniveau 

In 4 studies werd deze complicatie beschreven waarbij er significant minder vaak 

urineweginfecties en luchtweginfecties voorkwamen in de TLH groep. Van de 4studies, is de 

studie van Patzkowsky et al. (2013) de enige die een verschil aantoont met betrekking tot 

cystitis (OR 0.40 [0.20; 0.82]).  

c. Systemische infectie (sepsis, koorts > 3 dagen boven 38 graden Celsius) 

De definitie van minimaal drie dagen een temperatuur boven de 38 graden werd niet duidelijk 

beschreven waardoor alle patiënten met koorts geïncludeerd zijn. Er werd geen verschil 

gemeld voor deze uitkomst op basis van 2 retrospectieve studies (OR 4.00 [0.43; 36.99]). 

 

2. Letsel 

a. Vaatletsel  

Alleen in de gerandomiseerde studie van Sarlos et al. (2012) werden twee vaatletsels gezien 

in elke groep. Zoals al eerder vermeld is het niet duidelijk hoeveel patiënten in de RH en 

TLH groep uiteindelijk geïncludeerd zijn. In totaal waren er 95 patiënten.  

b. Darmletsel  

Er werden geen darmletsels gerapporteerd.  

c. Blaas- en ureterletsel  

Er werd geen verschil gezien met betrekking tot blaas- en ureterletsel. In totaal werd in 4 

studies hierover gerapporteerd (OR 1.70 [0.47; 6.10]).  

Wanneer blaas en ureterletsel afzonderlijk geanalyseerd wordt, zijn er ook geen verschillen te 

zien tussen TLH en robot-TLH. 
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3. Wonddehiscentie (Platzbauch, vaginatopdehiscentie) 

In 3 retrospectieve studies werd vaginatopdehiscentie beschreven en werd er geen verschil 

gezien tussen TLH en robot-TLH. (OR 3.55 [0.74; 17.06]).  

 

4. Bloeding 

a. > 1L tijdens de operatie 

Er werd in 1retrospectieve studie expliciet beschreven dat één patiënte meer dan 1 liter bloed 

had verloren tijdens de operatie. Verdere conclusies kunnen hieruit niet worden getrokken. 

b. Nabloeding/hematomen waarvoor re-interventie/bloedtransfusie 

In 5studies (2 gerandomiseerde studies, 1semi gerandomiseerd en 2 retrospectieve studies) 

werd gekeken naar bloedtransfusie en werd er geen verschil gevonden tussen beide ingrepen 

(OR 1.68 [0.38; 5.97]). In 3 studies werd ook beschreven dat patiënten opnieuw geopereerd 

moesten worden in verband met nabloeding of hematoom. Ook hier werd geen verschil 

gezien tussen TLH en robot-TLH (OR 1.67 [0.38; 7.41]). 

 

5. Trombose/embolie 

a. Diep veneuze trombose  

In een retrospectieve studie werden twee trombosebeen gevallen gemeld (OR 5.65 [0.27; 

118.15]).  

b. Longembolie 

Er werden geen longembolieën beschreven in de literatuur na deze ingrepen.  

 

6. Functiestoornis 

a. Urineretentie:  
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Gebaseerd op 2studies werd er een voordeel voor TLH boven robot-TLH voor retentie blaas 

(OR 0.36 [0.22; 0.61]).  

b. Ileus waarvoor maagdrainage 

Er werd geen verschil gezien tussen beide groepen in de 3studies die geanalyseerd werden 

(OR 0.28 [0.05; 1.76]). Er stond niet beschreven of een maagsonde nodig was geweest.  

c. Nierfunctiestoornis/leverfunctiestoornis:   

Er werden geen nierfunctiestoornis of leverfunctiestoornis beschreven in de literatuur. 

 

7. Systemische complicaties:  

a. Medicatie-fout 

b. Bijwerking medicatie/bloedproduct 

Deze complicaties werden niet beschreven in de literatuur na deze ingrepen. 

 

8. Technische complicaties:  

a. Incomplete verwijdering poliep/myoom 

b. Achterlaten corpus alienum 

Deze complicaties werden niet beschreven in de literatuur na deze ingrepen. 

 

3.d. Postoperatieve pijn en gebruik van pijnmedicatie 

In een kleine, retrospectieve studie met 24 robot-TLH vs 44 LH’s werd beschreven dat er 

minder pijnmedicatie nodig was na een robot-TLH (narcotic use IV of IM in robot-TLH 

1.2/24 vs LH 5/44 p=0.002 Shashoua et al.(2009)), maar dit werd in een andere studie (RCT) 

niet bevestigd (n= 95 robot-TLH vs TLH Sarlos et al. (2012)). In de studie van Paraiso et al.  
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(2013) werd ook geen verschil in pijn aangetoond, zonder data hiervoor beschikbaar te 

maken.  

 

3.e. Kosten/Kosteffectiviteit 

3studies vergelijken de kosten van TLH en robot-TLH. Bij 2 studies werden geen standaard 

deviaties vermeld waardoor data niet gepooled kon worden. In alle 3 de studies was de robot-

TLH ingreep duurder en het verschil varieerde van 1916 euro in Sarlos et al. (2010), tot 3049 

euro in Tapper et al. (2014) en 11.214 euro in Wright et al. (2012) 

 

3.d. Seksuele functie 

Er werden geen studies gevonden die de uitkomst seksuele functie beschreven. 

 

3.f. Patiënttevredenheid en herstel 

In 3 studies werd gekeken naar het herstel van patiënten na de operatie en werd er geen 

significant verschil gezien tussen beide ingrepen in alle 3 de studies. Over tevredenheid en 

kwaliteit van leven is een stuk minder geschreven. De 2 gerandomiseerde studies zijn de twee 

enige studies die kwaliteit van leven beschrijven. Paraiso et al. (2013) heeft hiervoor de SF-

36 gebruikt voor de operatie en zes maanden postoperatief. Er werd op geen onderdeel van de 

vragenlijst een significant verschil gezien tussen robot-TLH en TLH. Deze studie populatie 

was geblindeerd. De studie van Sarlos et al. (2012) liet aan de hand van de EQ-5D zien dat 

het verschil in kwaliteit van leven voor en na de ingreep significant (2-3 weken en 6-8 weken 

postoperatief) groter was in de robot-TLH groep dan in de TLH groep.  
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4. Conclusie van de literatuur 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er werd geen significant verschil gezien in operatieduur (exclusief 

docking time).  

 

(Martinez-Maestre et al. 2014, Paraiso et al. 2013, Sarlos et al. 

2012)  

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er werd een significant verschil gezien in peroperatief 

bloedverlies van 64 ml ten faveure van de robot-TLH. 

 

(Sarlos et al. 2012, Gocmen et al. 2012, Orady et al. 2012, 

Patzkowsky et al. 2013, Payne et al. 2008, Saceanu et al. 2013, 

Sarlos et al. 2010, Shashoua et al. 2008, Wright et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er werd geen significant verschil gezien met betrekking tot de 

opnameduur.  

 

(Gocmen et al. 2012, Martinez Maestre et al. 2014, Payne et al. 

2008, Saceanu et al. 2013, Sarlos et al. 2012, Shashoua et al. 

2009, Wright et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

 

Er werd geen significant verschil gezien in zowel ernstige als 

milde complicaties. 
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ZEER LAAG  Er werden significant meer conversies gezien bij TLH (OR 2.86). 

 

(Gocmen et al. 2012, Martinez Maestre et al. 2014, Orday et al. 

2012, Paraiso et al. 2013, Patzkowsky et al. 2013, Payne et al. 

2008, Saceanu et al. 2013, Sarlos et al. 2010, Sarlos et al. 2012, 

Shashoua et al. 2009, Smorgick et al. 2012, Wright et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG  

 

De robot-TLH is duurder. 

 

(Tapper et al. 2014, Sarlos et al. 2010, Wright et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Pijnmedicatiegebruik, kwaliteit van leven en herstel zijn niet 

verschillend.  

 

(Gocmen et al. 2012, Paraiso et al. 2013, Sarlos et al. 2012, 

Shashoua et al. 2009) 

 

 

5. Overwegingen  

In een aantal ‘low evidence’ artikelen wordt gesproken over mogelijk minder bloedverlies bij 

een robot-TLH; maar aangezien het om een verschil gaat van 64ml werd dit beschouwd als 

klinisch niet significant. Een hoger risico op ernstige complicaties (4.1% versus 3.9%) en op 

conversie werd gezien na TLH. Gezien het absolute risico voor ernstige complicaties 

nagenoeg gelijk is, werd dit verschil als niet significant beschouwd. Het risico op conversie 
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werd gebaseerd op 4 studies, waarbij 2 studies dit verschil aan tonen (Patzkowsky et al. 2013, 

Wright et al. 2012).  

In de Cochrane review van Aarts et al. (2015) en in de Cochrane review van Lui et al. (2012) 

werden geen voordelen van robot-TLH gezien. Gezien de hogere kosten waarmee robot-TLH 

is geassocieerd en het feit dat er geen of weinig voordelen lijken te zijn van de robot-TLH, 

dient de robot chirurgie gereserveerd te worden voor complexe chirurgie (bijvoorbeeld diep 

infiltrerende endometriose) in een aantal ‘experienced centers’. 

Het is van groot belang om de ontwikkelingen in de komende jaren nauw te volgen aangezien 

het indicatiegebied kan verschuiven, net zoals de kosten. Daarbij is er nog (te) weinig bekend 

over eventuele voordelen van de robot, bijvoorbeeld bij zeer hoge BMI; ook is er nog weinig 

gerapporteerd over de kwaliteit van leven.  

6. Aanbeveling 

Verricht bij voorkeur een conventionele laparoscopische hysterectomie, 

aangezien de patiëntuitkomsten niet verschillen tussen beide groepen en de 

robot-TLH geassocieerd is met hogere kosten. 
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Hoofdstuk 5.3  TLH vs. SLH 

1. Uitgangsvraag 

Welk type laparoscopische hysterectomie geeft de beste klinische uitkomsten?  

Totale laparoscopische hysterectomie (TLH) versus supracervicale laparoscopische 

hysterectomie (SLH)  

 

2. Inleiding 

Er is tot op heden geen consensus of een supracervicale laparoscopische hysterectomie (SLH) 

te prefereren is boven een totaal laparoscopische hysterectomie (TLH), met betrekking tot 

chirurgische en patiënt gerelateerde uitkomsten (Lethaby et al. 2012).  

Het doel van deze PICO is om de beschikbare wetenschappelijk onderbouwde kennis te 

analyseren over de voor- en nadelen van de TLH en de SLH voor chirurgische en patiënt 

gerelateerde uitkomsten. Dit zal de clinicus in de spreekkamer de noodzakelijke bagage 

geven om de counseling landelijk uniform te kunnen verstrekken, aangezien er heden ten 

dage een wijde praktijkvariatie bestaat (Driessen et al. 2016a). 

 

3. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Wat zijn de (klinisch relevante) verschillen tussen TLH 

versus SLH?’ 

Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een laparoscopische hysterectomie ondergaan  

I:  TLH  
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C:  SLH  

O:  Chirurgische uitkomsten 

Patiënten uitkomsten 

Kosteneffectiviteit 

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• A. Chirurgische uitkomsten 

▪ Operatieduur 

▪ Bloedverlies 

▪ Duur ziekenhuis opname 

• B. Moeilijkheidsgraad van de ingreep 

• C. Complicaties  

▪ Volgens de NVOG commissie complicatieregistratie 

▪ Ernstige complicaties 

▪ Milde complicaties 

• D. Terugkeren naar normale bezigheden en pijn beleving 

• E. Lange termijn  

▪ Gevolgen cervix in situ na SLH 

▪ Prolaps klachten/incontinentie 

▪ Seksuele dysfunctie  

▪ Kwaliteit van leven/patiënttevredenheid. 

• F. Kosteffectiviteit 
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De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicatie) als 

kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, bloedverlies, postoperatieve 

pijn, patiënttevredenheid en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 

• Postoperatieve pijn: verschil van 2 punten VAS 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 5.3’.  

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies) 

• De vergelijking ging specifiek over TLH versus SLH, voor benigne indicatie. 

Als het niet duidelijk was welk type hysterectomie uitgevoerd werd, werd de studie 

geëxcludeerd.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd uitgevoerd vanaf het jaar 2000.  

 

Van de 397 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 15 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 5). 
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De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

4. Samenvatting van de literatuur 

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen 

Er werden 3 review artikelen gevonden. Lethaby et al. (2012) beschreven in een Cochrane 

review aan de hand van 9 RCT’s (in totaal 1553 patiënten) de verschillen tussen totale en 

supracervicale hysterectomie. Zij maakten in hun analyses echter geen onderscheid tussen de 

abdominale en laparoscopische benadering. Moria et al. (2011) keken in een systematisch 

review specifiek naar de laparoscopische benadering aan de hand van 8 RCT’s (in totaal 2489 

patiënten). Zij voerden echter geen meta-analyses uit en maakten niet altijd het verschil 

tussen een TLH en LAVH. Tot slot heeft de AAGL een review geschreven over het 

onderwerp waarbij zij haar aanbevelingen baseerde op 3 RCT’s (AAGL practice report: 

practice guidelines for laparoscopic subtotal/supracervical hysterectomy (LSH) 2014). 

Gezien het feit dat de 3 reviews niet voldoende voldeden aan de vraag van dit hoofdstuk, is 

besloten een aanvullende search te doen waarbij specifiek naar de laparoscopische 

benadering is gekeken, in casu de TLH en SLH. Alle studies uit de bovenstaande 3 reviews 

zijn geïncludeerd als originele artikelen in dit hoofdstuk als zij aan de inclusie criteria 

voldeden. In totaal werden 15 artikelen geïncludeerd, waaronder 1 RCT, uit Noorwegen 

(Berner et al. 2015). In deze RCT waren patiënten en personeel die betrokken waren bij het 

postoperatieve beleid geblindeerd voor het type ingreep welke de patiënte onderging. In elke 

groep werden 31 patiënten geïncludeerd en de primaire uitkomst van deze studie was 

cyclische pijn bij 12 maanden na TLH of SLH. 

Daarnaast werden 7 prospectieve cohort studies gevonden waarvan er 3 bestonden uit het 

afnemen van vragenlijsten bij patiënten die in het verleden een hysterectomie hadden 



 

92 
 

ondergaan (Pouwels et al. 2015;Brucker et al. 2013;Radosa et al. 2014). Vragenlijsten werden 

afgenomen tot 2,5 jaar na de ingrepen en gingen over kwaliteit van leven, herstel, 

patiënttevredenheid en seksuele dysfunctie postoperatief. Voor een deel van de vragen 

werden zelf gemaakte vragenlijsten gebruikt (gebaseerd op de Likert schaal), terwijl voor 

sommige onderdelen ook gevalideerde vragenlijsten gebruikt werden zoals VAS, SF-36, EQ-

5D of FSFI vragenlijsten. De groepen waarbij de vragenlijsten werden afgenomen varieerden 

tussen 54 patiënten tot 788 bij SLH en 61 tot 127 bij TLH. De overige 4prospectieve cohort 

studies analyseerden voornamelijk chirurgische uitkomsten zoals operatieduur, bloedverlies, 

complicaties en conversie na de twee ingrepen (Wallwiener et al. 2013;Einarsson et al. 

2011;Muller et al. 2010;Twijnstra et al. 2012). De studie van Einarsson et al. (2011) 

onderzocht ook de kwaliteit van leven vier weken na de operatie. De patiëntenpopulatie 

bedroeg tussen de 51-1658 vrouwen na SLH en 71-294 vrouwen na TLH.  

Ook werden 7 retrospectieve studies geïncludeerd (Bardens et al. 2012;Boosz et al. 

2011;Kafy et al. 2009;Saccardi et al. 2015;Harmanli et al. 2009;Cipullo et al. 2009;Mitri et 

al. 2014) die naar chirurgische uitkomsten keken. De patiëntenpopulatie bedroeg tussen de 40 

tot 566 vrouwen voor SLH en 40 tot 567 voor TLH.  

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 5’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

4.a. Chirurgische uitkomsten 

Operatieduur 

Er werden 12 studies gevonden met in totaal 3767 patiënten in de SLH groep en 3111 in de 

TLH groep, die operatieduur tijdens TLH of SLH beschreven. Er werd een gepooled 

significant kortere operatieduur gezien voor de SLH van 7.56 minuten [-12.82; -2.31]. 6 
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studies laten geen verschil zien tussen beide ingrepen en in 6studies is het verschil significant 

ten voordele van de SLH. In de enige RCT welke geïncludeerd is, is de operatieduur 26.70 

minuten [-39.73; -13.67] korter in de SLH groep.  

 

Peroperatief bloedverlies 

5 studies rapporteerden over peroperatief bloedverlies met in totaal 862 patiënten in de SLH 

groep en 1397 in de TLH groep. Er werd een niet significant verschil van 14 ml gezien in het 

voordeel van TLH (14.09 ml [-7.66; 35.84], 4 studies). In de studie van Einarsson et al. 

(2011) ontbrak de ‘standaard deviatie’ waardoor data niet gebruikt konden worden. 

In een aantal studies werd gekeken naar het hemoglobine verschil vóór en na de ingreep. 

Omdat dit in Nederland niet als standaard uitkomstmaat wordt gebruikt, zijn deze data niet 

verder geanalyseerd.  

 

Ziekenhuisduur 

In 8 studies werd gekeken naar de duur van de ziekenhuisopname. De gepoolde SLH groep 

bestaande uit 2856 patiënten, verliet significant sneller het ziekenhuis dan de TLH groep met 

1337 patiënten. Het verschil bedroeg -0.15 dag [-0.20; -0.10]). De RCT van Berner et al. 

(2015) beschreef dat alle patiënten één nacht gebleven zijn, op twee patiënten na, die dezelfde 

dag ontslagen zijn.  

In 2 studies werd er geen verschil in opnametijd tussen beide ingrepen gezien en in 5 studies 

een significant verschil ten voordele van de SLH. Het grootste verschil werd gezien in de 

studies van Wallwiener et al. (2013) (prospectieve studie 1658 SLH en 294 TLH) en Bardens 

et al. (2012) (retrospectief met 92 SLH en 108 TLH) waarbij de SLH groep gemiddeld 0.60 

dag eerder het ziekenhuis kon verlaten.  
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4.b. Moeilijkheidsgraad van de ingreep 

Er werden geen studies gevonden die hier naar gekeken hebben.   

4.c. Complicaties 

Ernstige complicaties  

In 12van de geïncludeerde studies werden ernstige complicaties beschreven. Dit betrof in 

totaal een studiepopulatie van 3901 voor de SLH groep en 3222 voor TLH. Er werd geen 

verschil gezien tussen beide groen (OR 2.13 [1.20; 3.79]). Het absolute risico op een ernstige 

complicatie was 4.5% na TLH en 1.8% na SLH. 2 studies (Harmanli et al. 2009, 

retrospectieve studie van 566 SLH en 450 TLHs en Wallwiener et al. 2013, prospectieve 

studie 1658 SLHs en 294 TLHs) lieten een significant verschil zien. In de overige 10 studies 

werd deze bevinding niet bevestigd.  

Milde complicaties  

Voor de milde complicaties werd er een significant verschil gezien in het voordeel van de 

SLH groep. In totaal werden 11 studies geïncludeerd en de OR bedroeg 2.42 [1.42; 4.11]. Het 

absolute risico op een milde complicatie was 4.1% na TLH en 1.6% na SLH. Ook hier werd 

in slechts 2individuele studies een significant verschil gezien (Brucker et al. 2013, 

prospectieve studie met 92 SLHs en 107 TLHs en Saccardi et al. 2015, retrospectieve studie 

met 277 TLHs en 201 SLHs).  

Conversie 

In 7studies werden conversies naar laparotomie beschreven. Er werd significant vaker een 

conversie gezien bij een TLH dan bij SLH (OR 1.67 [1.15; 2.41]). Het absolute risico op 

conversie was 3.6% na TLH en 2.5% na SLH. Alleen de studie van Wallwiener et al. (2013)  

liet een significant hoger aantal conversies zien in de SLH groep (OR 2.59 [1.49; 4.52]). De 
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overige 6 studies lieten geen verschil zien waarbij de studie van Mueller et al. (2009) geen 

conversies beschreef.  

De complicaties zijn verder ingedeeld volgens de classificatie van de NVOG commissie 

complicatieregistratie.  

9. Infectie 

a. Lokale infectie 

8 studies meldden hierover en lieten een significant verschil zien ten gunste van de SLH 

(OR 3.02 [1.49; 6.12]). Dit significante verschil was met name toe te schrijven aan de 

studie van Bardens et al. (2012) (prospectie studie) waarbij 13 van de 107 TLH patiënten 

een infectie kregen versus 1 van de 92 SLH patiënten. De overige 7 studies lieten geen 

verschil zien.  

b. Infectie op orgaanniveau (PID, cystitis, endometritis) 

In 4 studies werden cystitis beschreven en werd er geen verschil gezien tussen beide 

groepen. Deze resultaten werden gebaseerd op in totaal 679 patiënten in de SLH groep en 

981 in de TLH groep (OR 1.52 [0.45; 5.18]).  

c. Systemische infectie (sepsis, koorts > 3 dagen boven 38 graden Celsius) 

Er werd geen verschil gemeld voor deze uitkomst op basis van 4 studies (OR 2.00 [0.69; 

5.79]). De definitie van minimaal drie dagen een temperatuur boven de 38 graden werd 

niet duidelijk beschreven waardoor alle patiënten met koorts geïncludeerd zijn.  

10. Letsel 

a. Vaatletsel:  

In 3 studies werden in totaal drie vaat letsels gemeld; twee in de TLH groep en één in de 

SLH. Er werd overall geen significant verschil gezien (OR 1.93 [0.30; 12.31]). 

b. Darmletsel:  
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In 6 studies werden darmletsels gemeld. In totaal 11 van 2561 TLH’s werden gecompliceerd 

door darmletsel versus 3 van 1882 SLH’s. Het poolen van de resultaten leverde een niet-

significant verschil met een OR 1.65 [0.52; 5.21]. 

c. Blaas/ureterletsel:  

Er werden significant minder blaas/ureterletsels gezien in de SLH groep in vergelijking met 

de TLH (OR 4.01 [1.79; 8.99]). Deze resultaten zijn gebaseerd op 8 studies met in totaal 3381 

patiënten die een SLH ondergingen versus 2767 patiënten met TLH. 

Sub analyse liet zien dat er significant meer blaasletsels optraden na een TLH dan na een 

SLH (OR 5 [1.82; 13.76]) op conto van een studie (Harmanli et al. 2009). De overige 8 

studies laten geen verschil zien, echter allen laten wel een trend zien in het voordeel van 

SLH. 

Voor ureterletsel werd geen verschil gezien tussen TLH en SLH (OR 1.46 [0.45; 4.78]), 

gebaseerd op 7 studies met in totaal 4 ureterletsels van de 3468 SLHs versus 8 van 2743 

TLHs. 

 

11. Wonddehiscentie (Platzbauch, vaginatopdehiscentie) 

Bij SLH is er geen risico op vaginatopdehiscentie en derhalve is deze uitkomst niet 

vergeleken. Eventuele vaginatopdehiscenties in de TLH groep zijn wel meegenomen in de 

plots ‘ernstige complicaties’. 

 

12. Bloeding 

a. > 1L peroperatief 

In 3studies werd expliciet de complicatie meer dan 1 liter bloedverlies beschreven. Dit 

gebeurde in 28 van 1452 TLH ingrepen en 12 van de 2241 SLH ingrepen. Er werd een niet 

significant verschil gezien met een OR 3.13 [0.38; 26.03]. 
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b. Bloedtransfusie 

Er werd geen verschil gezien met betrekking tot het geven van bloedtransfusies in de TLH 

versus SLH groep. De TLH groep bedroeg 2026 en de SLH groep 3253 patiënten, verdeeld 

over 8 studies (OR 1.36 [0.68; 2.72]). 

c. Nabloeding/hematoom met re-operatie 

In 5 cohort studies werd gekeken naar nabloeding waarvoor interventie noodzakelijk was en 

er werd een gepooled significant verschil gevonden tussen beide ingrepen (OR 3.25 [0.98; 

10.98]) in het voordeel van SLH. Alleen in de prospectieve studie van Wallwiener et al. 

(2013) werd dit significante verschil teruggevonden. 

 

13. Trombo- embolische aandoeningen 

a. Trombosebeen: 

In 2 studies werden trombosebeen gevallen gemeld (OR 1.12 [0.10; 12,19]). In totaal werden 

twee gevallen van diep veneuze trombose gezien, in beide groepen één.  

b. Longembolie 

Er werden geen longembolieën beschreven in de literatuur.  

 

14. Functiestoornis 

a. Urineretentie 

Gebaseerd op 4studies werd geen verschil gezien voor blaasretentie (OR 1.81 [0.61; 5.37]). 

b. Ileus waarvoor maagdrainage 

Er stond niet beschreven of een maagsonde nodig is geweest. Er werd geen verschil gezien, op 

basis van 2 studies (OR 1.45 [0.45; 4.67]).  

c. Nierfunctiestoornis/leverfunctiestoornis:   

Er werd geen nierfunctiestoornis of leverfunctiestoornis beschreven in de literatuur. 
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15. Systemische complicaties:  

a. Medicatie-fout 

b. Bijwerking medicatie/bloedproduct 

Deze complicaties werden niet beschreven in de literatuur. 

 

16. Technische complicaties:  

a. Incomplete verwijdering poliep/myoom 

b. Achterlaten corpus alienum 

Deze complicaties werden beschreven in de studie van Twijnstra et al. (2012) in 3 SLH’s 

en 2 TLH’s (OR 0.61 [0.10; 3.66]).  

 

17. Overige 

In de studie van Cipullo et al. (2009) (158 TLH vs 158 SLH) werd in de TLH groep 3 minor 

anesthesie problemen gemeld, zonder verdere specificatie (OR 0.50 [0.04; 5.54]). 

Ook werd in 2 studies expliciet gekeken naar re-operatie vanwege adhesiolyse. Er werd een 

niet-significant verschil aangetoond van 1.53 (0.18, 2.91) in 673 SLHs en 542 TLHs. 

In 2 studies werd gesproken over twee vaginawand laceraties die beide peroperatief hersteld 

werden. Beide kwamen voor in de TLH groep met een niet-significant verschil (OR 1.83 

[0.19; 17.71]). 

4.d Terugkeren naar normale bezigheden en pijnbeleving 

In 3 studies werd het terugkeren naar normale bezigheden beschreven; 1 gerandomiseerde en 

geblindeerde studie met 31 patiënten in elke arm (Berner et al., 2015), 1 prospectieve studie 

met 51 SLH en 71 TLH patiënten (Einarsson et al., 2011) en 1 retrospectieve studie met 277 
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SLH’s en 201 TLH’s (Saccardi et al., 2015). Er werd een niet significant verschil gezien van 

3.61 dag in het voordeel van de SLH (-7.72, 0.49). De gerandomiseerde studie van Berner et 

al. (2015) liet zien dat patiënten in de SLH groep gemiddeld 10 dagen eerder herstelden dan 

patiënten na een TLH. Einarsson et al. (2011)  lieten ook een significant verschil zien van 5 

dagen in het voordeel van de SLH. De retrospectieve studie van Saccardi et al. (2015) liet 

geen verschil zien. De duur van herstel was in die studie over het algemeen overigens veel 

korter dan in de andere 2 studies. Wat betreft pijnbeleving na de ingreep werd geen verschil 

gezien in de studie van Einarsson et al. (2011) (VAS score) en Brucker et al. (2013) (vier 

opties bij vragenlijst). 

 

4.e. Lange termijn  

Gevolgen cervix in situ laten. 

Een vervelend gevolg na het uitvoeren van een SLH is dat de cervix alsnog verwijderd moet 

worden vanwege hinderlijk cyclisch bloedverlies of afwijkende cervixhistologie. 

De incidentie van bloedverlies na hysterectomie ligt hoger in de SLH groep dan in de TLH 

groep. In de gerandomiseerde studie van Berner et al. (2015) werd twaalf maanden 

postoperatief gezien dat 32% van de vrouwen in de SLH groep versus 9.7% in de TLH groep 

klachten van bloedverlies hadden. In de TLH groep waren alle klachten van bloedverlies 

minimaal en irregulair. In de SLH groep hadden vier vrouwen met bloedverlies episodes van 

cyclisch bloedverlies (14.3%). In de Cochrane review van Lethaby et al. (2012) werd 

beschreven dat persisterend cyclisch bloedverlies ook vaker voorkwam bij SLH (OR 16 [6.1; 

41.6]). 

Verschillende cijfers worden in de literatuur beschreven met betrekking tot het percentage 

vrouwen dat alsnog een cervix verwijdering moet ondergaan na een SLH. In de retrospectieve 
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studies van Wallwiener et al. (2013) en Mueller et al. (2009) met in totaal respectievelijk 

1658 en 118 SLH’s waren geen re-operaties noodzakelijk. De follow-up periode van 

Wallwiener et al. (2013) bedroeg gemiddeld 2,5 jaar terwijl bij Mueller et al. (2009) de 

follow-up tijd niet werd beschreven. In de studie van Bardens et al. (2012) en Boosz et al. 

(2011) werden 2 van de 92 vrouwen (12 maanden follow-up) en 8 van de 300 vrouwen (6 

maanden follow-up) opnieuw geopereerd. Gebaseerd op deze cijfers, werd de incidentie van 

re-operatie geschat op 10 van de 2050 patiënten (0.48%).  

Eén van de andere genoemde argumenten bij het kiezen tussen een TLH en SLH is dat er bij 

SLH altijd een kans bestaat op optreden van cervixpathologie. In de studie van Wallwiener et 

al. (2013) werd na een gemiddelde follow-up periode van 2,5 jaar geen cervicale afwijkingen 

gezien in de 1658 patiënten die onderzocht werden.  

Prolapsklachten en incontinentie 

Er wordt gesuggereerd dat de kans op prolaps groter is in de TLH groep dan na een SLH. Dit 

is onderzocht in de studie van Berner et al. (2015). Preoperatief zijn de stadia van prolaps bij 

alle geïncludeerde patiënten onderzocht. Er werd geen verschil gezien met betrekking tot de 

aanwezigheid van preoperatieve (asymptomatische) prolaps. Twaalf maanden postoperatief 

werd lichamelijk onderzoek herhaald. Er werd in de TLH groep significant vaker een 

(asymptomatische) prolaps gezien (32% in de TLH vs. 5% in de SLH groep). Deze prolapsen 

waren allemaal graad 1. Over incontinentieklachten werd niets beschreven in de 

geïncludeerde studies.  
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Seksuele dysfunctie.  

De seksuele (dys)functie en daarmee samenhangend seksuele tevredenheid is ook een 

belangrijk uitkomst wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen TLH en SLH. Over 

het algemeen werd aangenomen dat een SLH geassocieerd werd met minder seksuele 

dysfunctie. 

In 6 van de geïncludeerde studies werd de uitkomst ‘seksuele functie’ beschreven. Deze 

uitkomstmaat werd vanuit verschillende prospectieve studies beschreven: seksuele 

tevredenheid voor en na de ingreep, het verschil in duur tot het hervatten van seksuele 

activiteiten en pijnklachten tijdens seksueel contact. Afhankelijk van de studie en uitkomst 

werden hiervoor al dan niet gevalideerde vragenlijsten gebruikt. 

In 2 studies (Brucker et al. 2014 en Radosa et al. 2014) werd de gevalideerde ‘Female sexual 

function index’ (FSFI vragenlijst) gebruikt. Brucker et al. (2013) includeerde na een 

gemiddelde follow-up periode van 2,5 jaar (0.7-7.7 jaar) in totaal 788 patiënten na SLH en 

127 patiënten na TLH. In de studie van Radosa et al. (2014) werd na 6 maanden de FSFI 

vragenlijst afgenomen bij premenopauzale vrouwen (98 vrouwen na een TLH en 72 na SLH). 

Ook werden deze vragen gesteld aan vrouwen na VH. 

In beide studies werd geen verschil gezien in FSFI scores tussen de TLH en SLH groep. Wel 

werden in beide groepen betere scores gevonden na de operatie in vergelijking met vóór de 

operatie. Dit verschil was niet significant tussen de groepen. 

 

Het hervatten van seksuele activiteiten na de operatie werd in 2 studies gemeld. Saccardi et 

al. (2015) beschreven dat na 60 tot 70 dagen 112 van de 180 patiënten (62.2%) die een SLH 

onderging en 78 van 153 patiënten (50.9%) na TLH weer seksueel actief waren. Dit verschil 
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was significant (p=.045). De duur tussen de operatie en het hervatten van seksuele activiteiten 

was in de SLH groep 36.28 (10.86) dagen versus 48.18 (8.51) dagen in de TLH groep 

(p<.001). In de follow-up studie van Brucker et al. (2014) werd per week gekeken of 

vrouwen weer seksueel actief waren. Er werd gezien dat vrouwen significant sneller weer 

seksueel actief waren in de SLH groep in vergelijking met de TLH groep (p<.001). Op de 

vraag of vrouwen regelmatig seksueel contact hadden postoperatief, antwoordde significant 

meer vrouwen in de SLH groep dat dat het geval was (88.6% vs. 78.9%, p=.0005).  

Ook werd gekeken naar seksuele tevredenheid na de ingreep. Dit is een onderdeel van de 

FSFI vragenlijst en in de 2 studies die deze vragenlijst gebruikte (Radosa et al. 2014; Brucker 

et al. 2014) werd geen verschil gezien tussen beide ingrepen voor dit specifieke onderdeel. 

Kafy et al. (2009) keken naar de seksuele tevredenheid 12 maanden na de operatie waarbij er 

geen verschil werd gezien tussen beide groepen (40 SLH en 40 TLH). In de studie van 

Pouwels et al. (2015) waarbij 54 en 61 patiënten na respectievelijk een SLH en een TLH, een 

vragenlijst invulden werd ook geen verschil gezien.  

Voor de uitkomst dyspareunie werd in de studie van Brucker et al. (2014) geen verschil 

gezien (data niet beschikbaar), terwijl in de studie van Saccardi et al. (2015) 9.8% van de 

patiënten pijn had tijdens seksueel contact na SLH versus 21.8% in de TLH groep (p=.003). 

Kwaliteit van leven/patiënttevredenheid. 

In 7 studies werd gekeken naar de kwaliteit van leven na de operatie. Het verschilde per 

studie wanneer de vragenlijst werd afgenomen (van 7 dagen postoperatief tot 2,5 jaar na de 

ingreep).  

In de geblindeerde gerandomiseerde studie van Berner et al. (2015) werd 12 maanden na de 

ingreep de SD-36 vragenlijst afgenomen en de VAS score over patiënttevredenheid. Beide 
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vragenlijsten lieten geen verschil zien tussen TLH en SLH. Ook werd geen verschil 

geconstateerd ten aanzien van de cyclische pijnklachten na beide ingrepen.  

In de studie van Kafy et al. (2009) en Radosa et al. (2014) werd geen verschil gezien in 

patiënttevredenheid (eigen vragenlijst voor Kafy en EQ-5D en VAS score in Radosa) 

respectievelijk 12 en 6 maanden na de ingrepen.  Saccardi et al. (2015) onderzochten ook de 

patiënttevredenheid aan de hand van VAS score: beide groepen hadden in ruim 95% van de 

gevallen een VAS score hoger dan 7, zeven tot tien dagen postoperatief. In de prospectieve 

studie van Einarsson et al. (2011) werd echter wel een significant verschil gezien in kwaliteit 

van leven tussen TLH en SLH na het afnemen van de SD-36.  

Tot slot zou in de studie van Pouwels et al. (2015) 83% van de patiënten uit de TLH groep de 

ingreep aanbevelen aan andere vrouwen versus 91% in de SLH groep (p=.505). In de studie 

van Kafy et al. (2009) zouden 39/40 vrouwen na TLH en 40/40 vrouwen na SLH de ingreep 

aanraden.  

4.f. Kosteneffectiviteit 

Er werden geen studies gevonden die hier naar gekeken hebben. 

5. Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur met GRADE 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

De operatieduur van de SLH is significant korter (7,5 min). 

 

(Bardens et al. 2012, Berner et al. 2015, Boosz et al. 2011, 

Cipullo et al. 2009, Einarsson et al. 2011, Harmanli et al. 

2009, Mueller et al. 2009, Pouwels et al. 2015, Radosa et al. 

2014, Saccardi et al. 2015, Twijnstra et al. 2012, Wallwiener 

et al. 2013) 
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Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

  

Er is geen significant verschil in peroperatief bloedverlies. 

 

(Bardens et al. 2012, Einarsson et al. 2011,Powels et al. 2015, 

Saccardi et al. 2015, Twijnstra et al. 2012) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

 

De opnameduur na een SLH is significant korter (0,15 dag). 

Er werd geen verschil gezien met betrekking tot het terugkeren 

naar normale bezigheden. 

 

(Bardens et al. 2012, Einarsson et al. 2011, Harmanli et al. 

2009, Kafy et al. 2009, Mueller et al. 2009, Pouwels et al. 

2015, Saccardi et al. 2015, Wallwiener et al. 2013) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

  

Er is geen verschil in het risico op ernstige complicaties na 

SLH of TLH. Er worden significant minder vaak milde 

complicaties gezien na een SLH.  

In het bijzonder werden er minder blaasletsels, minder 

nabloedingen/hematomen, minder lokale infecties en minder 

vaginatopdehiscenties gezien na SLH. Ook was het aantal 

conversies lager in de SLH groep.  

(Bardens et al. 2012, Boosz et al. 2011, Berner et al. 2015, 

Cipullo et al. 2009, Einarsson et al. 2011, Harmanli  et al. 

2009, Mitri et al. 2014, Mueller et al. 2009, Pouwels et al. 

2015, Saccardi et al. 2015, Twijnstra et al. 2012, Wallwiener 

et al. 2013) 

 



 

105 
 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er wordt geen verschil gezien in seksueel dysfunctioneren 

tussen TLH en SLH. Patiënten na SLH hervatten significant 

sneller hun seksuele activiteiten (36,28 (10,86) dagen versus 

48,18 (8,51) dagen). 

 

TLH en SLH patiënten zijn even tevreden postoperatief.  

 

(Berner et al. 2015, Brucker et al. 2014, Einarsson et al. 2011, 

Kafy et al. 2009, Pouwels et al. 2015, Radosa et al. 2014, 

Saccardi et al. 2015) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

LAAG 

 

In de SLH groep hadden patiënten vaker klachten van cyclisch 

bloedverlies (14% versus 0%).  

In de TLH groep werd vaker een (asymptomatische) prolaps 

vastgesteld.  

 

(Berner et al. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

NvT 

Er zijn geen data bekend over kosten. 

 



 

106 
 

6. Overwegingen  

6.a. Chirurgische uitkomsten 

Operatieduur 

Net zoals in de Cochrane review van Lethaby et al. (2012) werd ook in onze analyse een 

significant kortere operatieduur gezien bij SLH. Uit de meta-analyse bedroeg het verschil 7,5 

minuut, wat statistisch significant was, echter dit wordt als klinisch irrelevant beschouwd. In 

de RCT van Berner et al. (2015) wordt er gemiddeld 26 minuten sneller geopereerd in de 

SLH groep. In Noorwegen, in Scandinavië in het algemeen, wordt bijna alleen maar de SLH 

uitgevoerd en derhalve is de ervaring met TLH in die landen kleiner. Dit zou mogelijk het 

verschil in operatieduur kunnen verklaren. In de enige beschikbare Nederlandse studie over 

dit onderwerp werd een gemiddeld verschil van 6 minuten gezien in het voordeel van SLH. 

Chirurgische ervaring speelt zeker een rol wanneer naar operatieduur wordt gekeken. De 

werkgroep is van mening dat het verschil, zoals nu gevonden is, als niet klinisch relevant 

beschouwd kan worden.  

Bloedverlies 

Er kan geconcludeerd worden dat er geen verschil is in peroperatief bloedverlies tussen beide 

ingrepen.  

Opnameduur 

Ziekenhuisduur is een uitkomst die gevoelig is voor bias omdat het afhankelijk is van 

verschillende factoren waaronder het lokale ziekenhuisprotocol. Uit de meta-analyse kwam 

naar voren dat SLH patiënten significant eerder uit het ziekenhuis ontslagen werden, echter is 

dit verschil niet klinisch relevant (-0,15 dag). De werkgroep concludeert derhalve dat 

aangenomen kan worden dat er geen verschil is tussen beide groepen. Daarbij zullen in de 

toekomst steeds meer laparoscopische hysterectomieën in dagbehandeling uitgevoerd worden 
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waardoor enig bestaand verschil mogelijk komt te vervallen. 

 

6.b. Moeilijkheidsgraad van de ingreep. 

In geen van de studies werd hier onderzoek naar gedaan. De werkgroep is van mening dat er 

geen verschil bestaat tussen beide ingrepen en dat de ervaring en voorkeur van de operateur 

hier een belangrijke rol in speelt. Tot slot wil de werkgroep nog benoemen dat gezien de 

huidige ontwikkelingen met betrekking tot voorkomen van leiomyosarcoom en morcelleren, 

al dan niet in een zak, er een theoretisch voordeel bestaat voor de TLH gezien bij kleine uteri 

niet altijd gemorcelleerd zal hoeven worden (zie hoofdstuk 11: power morcellator).  

 

6.c. Complicaties  

Er werd geen verschil gezien voor ernstige complicaties, maar opvallend was dat het aantal 

milde complicaties significant verschillend was in het voordeel van de SLH. Dit verschil 

komt uit 2 van de 9 geïncludeerde studies. In de overige studies werd een trend gezien 

richting minder complicaties bij SLH (zowel bij ernstige als milde complicaties). In het 

bijzonder werd voor blaasletsels, vaginatopdehiscentie, nabloedingen/hematomen en lokale 

infecties een significant verschil gevonden. Ook werden er minder conversies gezien na een 

SLH. In de bestudeerde studies zal de ervaring van de operateur mogelijk een rol spelen, 

maar verdere verklaringen heeft de werkgroep niet. De werkgroep is van mening dat ervaring 

van de operateur een belangrijk rol speelt bij het kiezen van de ingreep en adviseert dan ook 

om de ingreep uit te voeren waarbij de gynaecoloog zicht het meest zeker voelt. 

 

6.d. Herstel naar normaal dagelijkse bezigheden en pijnbeleving 

Uit de meta-analyse kwam een niet significant verschil in herstel van 3,61 dagen in het 

voordeel van SLH. Opvallend was dat de RCT een verschil van 10 dagen liet zien. In deze 
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RCT waren patiënten en staf betrokken bij het postoperatieve beloop geblindeerd voor het 

type ingreep. Aangezien het een kleine patiëntenpopulatie betreft kunnen momenteel geen 

harde conclusies getrokken worden. Het verdient wel de aandacht, dat mogelijk in de SLH 

groep de herstelduur korter is dan bij een TLH.  

 

6.e. Lange termijn 

Prolapsklachten en cervix pathologie 

Lange termijn complicaties zoals prolapsklachten zijn niet uitputtend onderzocht. Uit de 

gerandomiseerde studie van Berner et al. (2015) werd na TLH vaker een (asymptomatische) 

prolaps gezien (32% in de TLH versus 5% in de SLH groep), allemaal graad 1. In een studie 

van Persson et al. (2013) die onderzoek deden naar prolapsklachten tot 11 jaar na abdominale 

hysterectomieën werd geen verschil gezien tussen de ingrepen met of zonder cervix (Persson 

et al. 2013). Echter in verband met de lage aantallen was hun onderzoek niet conclusief. 

Gebaseerd op de huidige literatuur is er onvoldoende evidence om te bewijzen dat 

prolapsklachten vaker voorkomen na TLH. 

Cyclisch bloedverlies: er werd significant vaker cyclisch bloedverlies gezien na SLH. In de 

RCT werd een verschil van 14% na SLH versus 0% na TLH beschreven. In de Cochrane 

review waren hierover geen cijfers beschikbaar. Het blijkt uit onze cijfers dat 0.48% alsnog 

een cervix-excisie moet ondergaan na een maximale follow-up van 2,5 jaar. Het is belangrijk 

om deze gegevens preoperatief aan patiënten te communiceren. Aanvullend werd gezien dat 

in de review van Moria et al. (2011) 4 van de 192 patiënten opnieuw geopereerd moesten 

worden. De RCT’s die hierover schreven includeerden ook LAVH’s in hun TLH groep en 

werden daarom in onze analyses geëxcludeerd. Lethaby et al. (2012) beschrijven in hun 
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Cochrane review een re-operatie percentage van 4 van de 227 patiënten (1.76%). Dit was 

gebaseerd op 2studies na abdominale hysterectomie.  

In de literatuur werd geen casus van cervixcarcinoom gezien, echter was de follow-up 

periode erg kort. Het is aan te bevelen vooraf aan het verrichten van een SLH, kennis te 

hebben van een recente uitslag van de cervixcytologie en patiënten te adviseren deel te 

blijven nemen aan het bevolkingsonderzoek.  

Seksuele dysfunctie 

Er is veel onderzoek gedaan naar het seksueel functioneren na hysterectomie met of zonder 

behoud van cervix. Het merendeel van de studies laat op termijn geen verschil zien tussen 

beide groepen. Voor het meten van de seksuele dysfunctie zijn verschillende 

instrumenten/vragenlijsten gebruikt, waardoor studies slecht met elkaar te vergelijken zijn. 

Het is belangrijk zich te realiseren dat vrouwen na een SLH sneller weer seksuele activiteiten 

hervatten.  

Patiënt tevredenheid 

Ook hier werd geen verschil gezien tussen beide ingrepen en men kan concluderen dat beide 

groepen even tevreden zullen zijn met de uitkomsten.  

 

Conclusie 

Op basis van de literatuur is er geen duidelijk klinisch verschil tussen TLH of een SLH. Er is 

geen duidelijk voordeel beschreven voor het in situ laten van de cervix, behoudens een 

mogelijk korter herstel, een snellere hervatting van de seksuele activiteit en mogelijk minder 

complicaties. Aan de andere kant zal tijdens een TLH bij een niet vergrote uterus vaak niet 
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gemorcelleerd te hoeven worden en is dit een voordeel met betrekking tot de vraagstukken 

rond het gebruik van een morcellator (hoofdstuk 11).  

 

7. Aanbevelingen 

Verricht een TLH of SLH naar de voorkeur van patiënt en operateur.  

Betrek de volgende afwegingen in deze beslissing: 

A. Geen verschil tussen de TLH en SLH voor wat betreft :  

- Ernstige complicaties* 

- Operatieduur 

- Peroperatief bloedverlies 

- Opnameduur, herstelfase 

- (Lange-termijn) seksuele dysfunctie 

- (Asymptomatische) prolaps 

- Patiënttevredenheid  

B. Voordelen bij SLH:  

 - Lager risico op minder ernstige complicaties*  

 - Lager risico op vaginatopdehiscentie 

 - Sneller hervatten van seksuele activiteiten.  

C. Nadelen bij SLH:    

- Morcelleren altijd noodzakelijk**  
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Hoofdstuk 5.4:  Algemene overwegingen 

In hoofdstuk 5.1, 5.2 en 5.3 zijn de verschillende types LH vergeleken met TLH. Op basis 

van de bovenstaande conclusies, heeft de werkgroep de volgende samenvattende aanbeveling 

geformuleerd:  

Er zijn geen klinisch relevante verschillen tussen TLH, laparoscopisch geassisteerde 

vaginale hysterectomie (LAVH) en supra-cervicale hysterectomie (SLH). Derhalve, kies 

voor het type LH, waarvan de operateur de leercurve heeft doorlopen en na counseling van 

de  patiënt.  

Het routinematig uitvoeren van een robot-TLH lijkt geen voordelen te bieden boven de 

conventionele TLH en is geassocieerd met hogere kosten. 
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Hoofdstuk 6  Voorbehandelen  

1. Uitgangsvraag 

Heeft medicamenteuze behandeling met gonadotrophine-releasing hormoon 

agonisten (GnRHa) of Ulipristal voorafgaand aan een laparoscopische 

hysterectomie (LH) in verband met uterus myomatosus invloed op de 

klinische uitkomsten? 

 

2. Inleiding 

Naar schatting krijgt ongeveer 20 tot 40% van de vrouwen in de fertiele levensfase klachten 

veroorzaakt door myomen (Ryan et al. 2005). Wanneer andere meer conservatieve 

behandelingen geen effect hebben, biedt de laparoscopische hysterectomie een definitieve en 

tevens minimale invasieve oplossing. Mede door de grote omvang die sommige myomen 

kunnen bereiken is de ingreep niet altijd eenvoudig laparoscopisch uit te voeren. Door 

preoperatief myomen medicamenteus te behandelen met GnRH agonisten of Ulipristal, is de 

gedachte, dat door de afname in volume een laparotomie (c.q. conversie) voorkomen zou 

kunnen worden of een VH zal kunnen worden uitgevoerd.  

 

Het doel van deze PICO is om te onderzoeken of medicamenteuze behandeling voorafgaand 

aan LH, de kans op een laparotomie (c.q. conversie) verkleint, de mogelijkheid tot VH 

vergroot, de kans op complicatie verkleint, het bloedverlies verlaagt en de operatieduur 

verkort.  
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Het effect van de verschillende medicamenteuze behandelingen op amenorroe en volume 

reductie an sich valt buiten de scoop van dit protocol. Meer informatie hierover is te vinden 

in de richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies. 

3. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Wat zijn de (klinisch) relevante voor- en nadelen van 

voorbehandelen met GnRHa of Ulipristal voorafgaand aan een LH in verband met een uterus 

myomatosus?’ 

Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een LH ondergaan in verband met een uterus myomatosus  

I:  Voorbehandeling met GnRH agonisten/Ulipristal 

C:  Geen voorbehandeling 

O:  Het voorkomen van een laparotomie (c.q. conversie) 

 De mogelijkheid tot VH vergroten 

Complicaties, bloedverlies, operatieduur  

 Kosteneffectiviteit 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de volgende uitkomstmaten: het voorkomen van een laparotomie 

(c.q. conversie bij een in opzet vaginale dan wel laparoscopische hysterectomie); de 

mogelijkheid voor LH of VH na voorbehandeling in plaats van een AH; het verkleinen van 

het risico op complicaties, het verminderen van peroperatief bloedverlies en het verkorten 

van de operatieduur. In andere woorden: leidt voorbehandeling tot betere chirurgische 

uitkomsten? Zo mogelijk wordt ook het aspect van de kosten meegenomen. 
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De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicatie) en het 

voorkomen van een laparotomie (c.q. conversie) of de mogelijkheid tot VH na 

voorbehandeling als kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, 

bloedverlies en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 

• Kosteneffectiviteit van de behandeling 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 6’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies) 

• De vergelijking ging specifiek over voorbehandelen voorafgaand aan een 

laparoscopische hysterectomie. Abdominale hysterectomie en myomectomie zijn niet 

meegenomen.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd beperkt tot artikelen die gepubliceerd werden na het jaar 2000. 

Van de 529 artikelen uit de literatuursearch, zijn 3 artikelen als relevant beschouwd.  

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 6). 
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De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Er werd 1 prospectieve studie (n=62) gevonden die GnRHa gedurende 3 maanden versus 

geen voorbehandeling vergelijkt voorafgaande aan LH bij patiënten met een uterus volume 

tussen 16-20 weken zwangerschapsduur (Seracchioli et al. 2003). De auteurs evalueerden het 

mogelijke voordeel van voorbehandeling ten aanzien van operatieduur, complicaties, 

conversie naar laparotomie, bloedverlies, opnameduur en kosten. Patiënten werden 

gerandomiseerd tussen 3 maanden GnRHa (n=31) of geen medicamenteuze voorbehandeling 

(n=31). 

Er werd één Cochrane review met 26 RCT’s gevonden die de rol van voorbehandeling met 

GnRHa bij patiënten met myomen voorafgaand aan een chirurgische ingreep evalueerde 

(Lethaby et al. 2001). Hier werden zowel laparoscopische als laparotomische 

hysterectomieën en myomectomieën geëvalueerd. In 14 RCT’s werd GnRHa therapie 

vergeleken met géén therapie (n=1005), waarvan in 4 van deze RCT’s specifiek naar 

hysterectomie werd gekeken. 6 RCT’s vergeleken GnRHa met placebo (n=825) waarvan 4 

RCT’s specifiek naar hysterectomie keken. Gemiddeld werd in de 26 RCT’s tussen 2 tot 4 

maanden voorbehandeld.   

Tot slot werd er 1 artikel gevonden waar een kosteneffectiviteit analyse werd uitgevoerd bij 

patiënten die wel of geen voorbehandeling met GnRHa kregen voorafgaande aan een 

chirurgische ingreep (Farquhar et al. 2002). 
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Er werden geen studies gevonden die de chirurgische uitkomsten van Ulipristal als 

voorbehandeling voor een LH vergeleken met GnRHa, placebo of andere medicamenteuze 

voorbehandeling. 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder besproken per klinische uitkomstmaat. 

 

4a. Bloedverlies perioperatief 

In een RCT van Serrachioli et al.  werden 62 patiënten met een grote uterus myomatosus  

gerandomiseerd tussen 3 maanden voorbehandeling met GnRHa (n=31) of geen 

voorbehandeling (n=31) voorafgaande aan een LH. Er werd onder andere gekeken naar de Hb 

daling in de eerste week na de ingreep. In de GnRHa groep was deze daling 1.2 mmol/l 

(±0,8) en in de groep zonder voorbehandeling was deze daling 1.9 mmol/l (±1.0), P < 0.005. 

In de Cochrane systematic review van Lethaby et al. werden zes RCT’s vergeleken waar 

patiënten vóór hysterectomie wel of niet werden voorbehandeld met GnRHa. In de 

hysterectomie groep met 419 patiënten waarvan 206 werden voorbehandelen met GnRHa, 

werd 57.98ml (95% CI -75.7 tot -40.3ml) minder bloedverlies peroperatief bij patiënten die 

werden voorbehandeld met GnRHa (P < 0.05). Echter, hier werd geen onderscheid gemaakt 

tussen LH, AH en VH. 

 

4b. Complicaties (inclusief het risico op conversie) 

In de RCT van Serrachioli et al. (2003) werden er in de groep die wél werd voorbehandeld 

met GnRHa (n=31) geen complicaties en conversies gerapporteerd. In de groep die niet 

werden voorbehandeld (n=31) voorafgaand aan LH werden 4 complicaties gerapporteerd 
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(koorts postoperatief) en 3 conversies naar laparotomie in verband met de grootte van de 

uterus. Er werd geen p-waarde berekend. 

In de systematic review van Lethaby et al. (2001) werd in 6 RCT’s het aantal postoperatieve 

complicaties onderzocht na voorbehandeling met GnRHa dan wel placebo of geen 

voorbehandeling (n=620 waarvan n=308 GnRHa). Er werden minder postoperatieve 

complicaties gevonden in de groep die werd voorbehandeld met GnRHa (OR 0.62), echter dit 

bleek niet significant. In deze verschillende studies werd geen onderscheid gemaakt tussen 

LH, AH en VH. 

 

4c. Operatieduur 

In de RCT van Serrachioli et al. (2003) (n=62 waarvan 100% LH) werd een significant 

verschil gevonden in operatieduur tussen beide groepen. In de GnRHa groep werd gemiddeld 

85.3 minuten (SD 29.1) geopereerd en in de groep zonder GnRHa als voorbehandeling werd 

gemiddeld 115.3 minuten (SD 38.2) geopereerd (p<0.001). 

Ook in de systematic review van Lethaby et al. (2001) werd in 8 RCT’s (n=748 waarvan 366 

GnRHa) gekeken naar de gemiddelde operatieduur (min) in de groepen met en zonder 

GnRHa voorbehandeling. Hier werd een significant verschil gezien van 5.2 minuten (95% CI 

-8.6 tot -1.8 min) in het voordeel van de GnRHa groep. Echter, hier werd geen onderscheid 

gemaakt tussen LH, AH en VH. 
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4d. Het vermijden van laparotomie (c.q. conversie bij een in opzet vaginale of 

laparoscopische hysterectomie) dan wel de mogelijkheid voor TLH of VH na 

voorbehandeling 

Er werd in de literatuur beschreven dat in de groep die voorbehandeld werd, minder verticale 

incisies gemaakt werden in geval van een hysterectomie en myomectomie (OR=0.11 [0.02; 

0.75]). Daarbij werden ook meer vaginale dan abdominale ingrepen gezien in de 

voorbehandelde groep ten opzichte van de niet behandelde groep (OR=4.7 [3.0; 7.5]) 

(Lethaby et al. 2001 ). Voor de in opzet laparoscopische benadering zijn deze uitkomsten niet 

onderzocht. 

 

4e. Kosten 

Faquhar et al. (2002) hebben een kosteneffectiviteit analyse uitgevoerd naar preoperatieve 

voorbehandeling met GnRHa bij patiënten met myomen bij wie chirurgie (hysterectomie en 

myomectomie) geïndiceerd was (n=1888). Hierbij werden dezelfde RCT’s geïncludeerd als 

in de systematische review van Lethaby et al. (2001). Zij concludeerden dat de voordelen van 

GnRHa, zoals het vermijden van verticale incisies of abdominale hysterectomie, de kosten 

die hieraan verbonden zijn niet het standaard voorbehandelen van patiënten rechtvaardigen. 

 

5. Conclusie van de literatuur 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

 

Voorbehandeling met GnRHa geeft significant minder 

bloedverlies peroperatief bij een hysterectomie (waaronder LH). 
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ZEER LAAG Daarnaast geeft voorbehandeling een minder sterke Hb daling 

postoperatief bij LH in vergelijking met geen voorbehandeling.  

 

(Serrachioli et al. 2003, Lethaby et al. 2001) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Voorbehandeling met GnRHa verlaagt het risico op 

complicaties.  

 

(Serrachioli et al. 2003, Lethaby et al. 2001) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Voorbehandeling met GnRHa verlaagt de operatieduur 

significant. 

 

(Serrachioli et al. 2003, Lethaby et al. 2001) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

LAAG 

 

Voorbehandeling met GnRHa leidt tot minder verticale incisies 

en tot meer vaginale ingrepen. 

(Lethaby et al. 2001) 
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Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

De voordelen van routinematig voorbehandelen met GnRHa 

voor LH rechtvaardigen niet de kosten die hieraan verbonden 

zijn. 

(Faquhar et al. 2002) 

 

 

6. Overwegingen  

Bij de interpretatie van bovenstaande conclusies moet men zich realiseren dat de hoeveelheid 

beschikbare literatuur voorhanden op dit onderwerp zeer beperkt is. Veel artikelen maken 

geen onderscheid tussen laparoscopische, laparotomische en vaginale ingrepen, wat de 

interpretatie met betrekking tot deze richtlijn moeilijk maakt. In het algemeen lijkt het 

standaard toepassen van een voorbehandeling voorafgaand aan een LH bij een uterus 

myomatosus een brug te ver aangezien de aangetoonde voordelen op dit moment marginaal 

zijn. Wel is de volumereductie substantieel (47%) (Donnez et al. 2012) en kan deze op 

theoretische gronden bijdragen aan minder conversies en minder lastige ingrepen. Er dient 

dus een afweging gemaakt te worden tussen het verwachte effect van de GnRHa 

(bijvoorbeeld bij twijfel of een VH of LH haalbaar is) en de bijwerkingen en kosten van dit 

medicijn. Ook kunnen andere preoperatieve parameters een rol spelen (bijvoorbeeld ernstige 

anemie door hevig menstrueel bloedverlies onderdrukken voor OK om de patiënt in een 

betere conditie te krijgen). Voorschrijven van GnRHa voorafgaand aan een hysterectomie 

dient dus geïndividualiseerd te worden. Op basis van de literatuur concludeert de werkgroep 

dat wanneer besloten wordt tot voorbehandeling over te gaan, deze minimaal 3 maanden 

gegeven moet worden om een effect te sorteren. De termijn van 3 maanden is gebaseerd op 

verschillende studies ten aanzien van dit onderwerp.  
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De overwegingen zullen in detail hierna besproken worden per klinische uitkomst. 

 

6a. Bloedverlies peroperatief 

Bij de interpretatie van de conclusie dat voorbehandeling met een GnRHa significant minder 

bloedverlies geeft, dient men zich te realiseren dat deze conclusie gebaseerd is op een 

systematic review waar geen onderscheid werd gemaakt tussen laparoscopische, 

laparotomische en vaginale ingrepen (Lethaby et al. 2001). Derhalve is deze conclusie 

moeilijk te extrapoleren naar enkel de LH. Bovendien kan men zich afvragen wat de 

klinische relevantie is van een verschil in bloedverlies van 58 ml. Aannemelijk is dat dit 

verschil zelfs nog kleiner is als enkel gekeken wordt naar laparoscopische ingrepen. 

Het andere artikel van Serrachioli et al. (2003) waar deze conclusie op gebaseerd is, gaat niet 

over bloedverlies, maar over Hb daling. Hier lijkt een klinisch relevant verschil te bestaan 

tussen wel of niet voorbehandelen. Wel moet in gedachten gehouden worden dat bij deze 

studie specifiek naar patiënten met klachten bij een grote uterus myomatosus (> AD14wk) 

gekeken wordt. De resultaten zijn om die reden mogelijk niet toepasbaar op patiënten met een 

kleinere symptomatische uterus myomatosus. 

 

6b. Complicaties 

Ook voor het risico op complicaties geldt dat de beschikbare literatuur nauwelijks 

onderscheid maakt tussen de laparoscopische en open benadering. In de studie van 

Serrachioli et al. (2003) is het wel opvallend dat in de groep die niet voorbehandeld is 

3conversies naar laparotomie plaatsvonden terwijl in de groep met GnRHa dit niet 

voorkwam. Een conversiepercentage van 30% is hoger dan over het algemeen wordt 

beschreven in de literatuur (Blikkendaal et al. 2013;Twijnstra et al. 2013;Twijnstra et al. 

2012). De aantallen zijn te klein om hier harde conclusies uit te trekken maar hier zal in de 
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toekomst, met grotere studies verder naar gekeken moeten worden. Toch is vanuit de praktijk 

de grootte van de uterus vaak de reden om een conversie toe te passen. Bij volume reductie 

kan dit percentage mogelijk omlaag gebracht worden, zoals –niet significant- ook 

gedemonstreerd wordt in de kleine studie van Serrachioli et al. (2003). Toekomstig 

onderzoek zal hier duidelijkheid in moeten brengen. 

 

6c. Operatieduur 

Het verkorten van de operatieduur met 30 minuten bij patiënten die voorbehandeld worden 

met GnRHa zou een mogelijk voordeel kunnen zijn (Seracchioli et al. 2003). Dit verschil 

wordt niet als zodanig gevonden in de systematic review van Lethaby et al. (2001). Hier 

wordt een significant verschil gevonden van 5 minuten tussen beide groepen. Wederom staat 

hier de klinische relevantie ter discussie. Bovendien zijn de resultaten lastig te interpreteren, 

omdat er geen verschil wordt gemaakt tussen LH, AH en VH. Derhalve zijn er geen 

eenduidige conclusies te trekken met betrekking tot reductie van operatieduur. In de studie 

van Serrachioli et al. (2003) wordt er een gemiddeld verschil in operatieduur van 30 minuten 

gezien ten gunste van de groep die voorbehandeld is met GnRHa. In de literatuur is ook 

aangetoond dat grotere uteri geassocieerd zijn met een langere operatieduur (hoofdstuk 7 

(Driessen et al. 2016a)). Ook is het belangrijk om naar een zo kort mogelijke operatieduur te 

streven (Hanwright et al. 2013) waardoor voorbehandeling van toegevoegde waarde zou 

kunnen zijn. Echter, gezien de kleine aantallen in de studie van Serrachioli et al. (2003), 

specifiek voor LH is het niet mogelijk om hier verdere conclusies uit te trekken, maar net 

zoals bij de uitkomstmaat ‘complicatie’ zal dit in de toekomst verder bestudeerd moeten 

worden.  
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6d. Kosten 

Bij de keuze voor medicamenteuze dan wel chirurgische therapie dient iedere arts de kosten 

en baten tegen elkaar af te wegen. Dit werd in het artikel van Farquar et al. (2002) verder 

geanalyseerd. Ook hier dient wederom de kanttekening gemaakt te worden dat er geen 

onderscheid wordt gemaakt in de verschillende invasieve ingrepen. Ook waren er maar 

enkele studies die patiënten met een uterus myomatosus met fundus conform 14 weken 

zwangerschap bestudeerden. Mogelijk hebben patiënten met een grote uterus myomatosus 

meer voordeel van voorbehandeling met GnRHa wat de kosten zou kunnen rechtvaardigen. 

  

6e. GnRHa vs. Ulipristal  

Voor het middel Ulipristal zijn nog geen studies voorhanden, die de chirurgische uitkomsten 

na voorbehandeling voor LH evalueren. Wel is aangetoond dat GnRHa een gunstiger effect 

heeft op volume vermindering van de uterus dan Ulipristal (Donnez et al. 2012). In deze 

multicenter RCT werden 307 patiënten met symptomatische myomen en hevig menstrueel 

bloedverlies gedurende 12 weken behandeld met GnRHa dan wel Ulipristal. Er werd een 

significante reductie van het uterusvolume gezien in de GnRHa groep van 47% ten opzichte 

van 20% in de Ulipristal groep. Indien afname van uterus volume gewenst is om een 

laparoscopische ingreep mogelijk te maken, is GnRHa hiervoor dus de beste keus.  

7. Aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

Overweeg voorbehandeling met GnRHa  bij een LH wegens uterus myomatosus 

ter volumereductie van de uterus ten einde minder perioperatief bloedverlies en 

een kortere operatieduur te bewerkstelligen.  

Evalueer aan het einde van de voorbehandeling met GnRHa opnieuw of de 

gekozen operatiemethode nog de juiste is. 
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Voorbehandeling met GnRHa dient minimaal 3 maanden te bedragen. 

Als volumeverkleining van de uterus het doel is van de voorbehandeling heeft het 

gebruik van GnRHa de voorkeur boven Ulipristal. 
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Hoofdstuk 7  Patiëntkarakteristieken en preoperatieve diagnostiek  

1. Uitgangsvragen 

7.1. Door welke patiëntkarakteristieken worden de chirurgische uitkomsten 

beïnvloed? 

 

7.2. Wat is de toegevoegde waarde van preoperatief aanvullend onderzoek 

(echo, MRI) ten opzichte van routine lichamelijk onderzoek? 

 

2. Inleiding 

Na de toevoeging van de laparoscopie aan het gynaecologisch chirurgisch palet, is er sprake 

van een aanzienlijke uitbreiding van het indicatiegebied van deze minimaal invasieve 

benadering. Zo is bijvoorbeeld een fors vergrote uterus of een hoge BMI geen contra-

indicatie meer voor een laparoscopische benadering (Blikkendaal et al. 2015;Bonilla et al. 

2007;Fiaccavento et al. 2007). 

Het is echter wel duidelijk, dat bepaalde karakteristieken (zowel patiënt- als ziekenhuis/zorg 

gerelateerd) geassocieerd zijn met een verhoogd risico op suboptimale uitkomsten tijdens 

en/of na een laparoscopische ingreep (Twijnstra et al. 2012). Het is alleen niet eenvoudig om 

te definiëren welke patiëntkarakteristieken direct van invloed zijn, terwijl deze preoperatieve 

kennis de operateur wellicht kan helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en counseling 

te optimaliseren.  

Het doel van deze PICO is om inzicht te krijgen in de patiëntkarakteristieken die van invloed 

zijn op de chirurgische uitkomsten bij de LH en om de toegevoerde waarde van preoperatief 

aanvullend onderzoek te bespreken.  
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De CT scan wordt in deze PICO buiten beschouwing gelaten. Als er beeldvorming anders 

dan echo geïndiceerd is, heeft de CT scan voor benigne indicatie geen aanvullende waarde 

boven MRI. 
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Hoofdstuk 7.1 Patiëntkarakteristieken 

1. Uitgangsvraag 

Welke patiëntkarakteristieken beïnvloeden chirurgische uitkomsten? 

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische 

literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Welke patiëntkarakteristieken 

beïnvloeden de volgende drie chirurgische uitkomsten: operatieduur, bloedverlies en 

complicatierisico?’. 

Er is gekozen om op deze drie uitkomsten te richten omdat al in eerdere studies bepaald is 

dat deze het meest klinisch relevant zijn (Twijnstra et al. 2012).  

3. Methode van literatuuranalyse  

Voor deze uitgangsvraag is geen PICO opgesteld door de werkgroep.  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Bloedverlies peroperatief 

• Operatieduur 

• Complicaties  

• Conversie naar laparotomie 

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (in het bijzonder ernstige complicaties) als 

kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur en bloedverlies als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 
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• Complicaties en conversies: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 

Om antwoord te geven op deze uitgangsvraag is gebruik gemaakt van de systematische 

review van Driessen et al. (2016a) die precies antwoord formuleert op deze vraag. Een 

samenvatting van de belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten is opgenomen in de 

evidence-tabellen, samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) 

(bijlage hoofdstuk 7). 

Methodologische kwaliteit was in deze systematische review beoordeeld aan de hand van de 

Newcastle Ottawa Quality Assessment Scale (NO-QAS). Ook werden de verschillende 

studieopzetten ingedeeld volgens de volgende classificatie: gerandomiseerd onderzoek (A), 

prospectief cohort onderzoek (B), retrospectief cohort onderzoek (C) en case-control studie 

(D). Omdat in de meeste studies die geïncludeerd zijn in deze systematische review de 

vraagstelling van dit hoofdstuk niet de hoofdvraag is van het artikel, kon de GRADE 

methodologie niet toegepast worden. Wij hebben derhalve besloten om de NO-QAS zoals 

voorgesteld door de auteurs aan te houden.  

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Driessen et al. (2016a) schreven een systematische review van alle studies die statistisch 

significante associaties beschreven tussen patiëntkarakteristieken en chirurgische uitkomsten 

bij een LH . De literatuurstudie werd gedaan van 1 januari 2000 tot 1 augustus 2015 in 

Pubmed, EMBASE databases en handmatig doornemen van alle referenties van de 

geïncludeerde artikelen. De complete zoekstrategie is te vinden in de bijlage van hoofdstuk 7. 

Exclusiecriteria waren: LH’s voor oncologische indicatie (met uitzondering van studies met 
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minder dan 5% van studiepopulatie met oncologische indicatie) en studies die geen 

significante associatie beschreven tussen patiëntkarakteristieken en klinische uitkomst. 

Chirurgische uitkomstmaten betroffen: peroperatief bloedverlies, operatieduur, conversie 

naar laparotomie en complicaties.  

Literatuuronderzoek identificeerde 1549 unieke artikelen. Na selectie bleken 85 artikelen aan 

de inclusiescriteria te voldoen, waaronder 4 gerandomiseerde studies, 29 prospectieve cohort 

studies, 47 retrospectieve cohort studies en 5 case-control studies.  

Bovengenoemd artikel wordt hieronder besproken per klinische uitkomstmaat. 

 

3.a. Peroperatief bloedverlies  

Driessen et al. (2016a) includeerden in hun review 21 artikelen die een significantie 

associatie vertoonden tussen een toegenomen hoeveelheid peroperatief bloedverlies en een 

vergrote uterus, voornamelijk uterusgewicht ≥ 500 gram, en 11 artikelen die een associatie 

beschreven bij een hogere BMI, voornamelijk BMI ≥30 kg/m². Aanvullend beschreven 3 

studies een toegenomen hoeveelheid bloedverlies bij de aanwezigheid van adhesies. Leeftijd 

en nullipara bleken beiden nog in één enkele studie een significante associatie te hebben met 

een toegenomen hoeveelheid bloedverlies. 

 

3.b. Operatieduur 

Van de geïncludeerde studies beschreven 47 studies een associatie tussen verlengde 

operatieduur en een hoog uterusgewicht, voornamelijk bij een gewicht ≥ 250-300 gram en ≥ 

500 gram. Associatie tussen operatieduur en hoge BMI (≥ 30 kg/m2) werd beschreven in 21 
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studies. Voorgaande abdominale chirurgie en adhesies werden beide in 3 studies vermeld en 

tevens als relevantie voorspellers beschouwd. 3 studies vonden een associatie tussen een 

hogere leeftijd en verlengde operatieduur. Endometriose, premenopauzale status, nullipara en 

co-morbiditeit (zoals diabetes mellitus, hypertensie en ASA klasse 3-4) werden alle in een 

enkele studie gevonden als significante associatie met verlengde operatieduur. 

 

3.c. Complicaties 

Patiëntkarakteristieken geassocieerd met complicaties varieerden sterk, maar toegenomen 

complicaties werden overwegend beschreven bij verhoogd uterusgewicht (voornamelijk ≥ 

500 gram), hoge BMI (voornamelijk ≥ 30 kg/m2), voorgaande abdominale chirurgie 

(voornamelijk voorgaande sectio Caesarea) en aanwezigheid van adhesies. Tevens werd 

leeftijd als voorspellende factor voor complicaties beschreven, echter is de beschreven 

leeftijd heterogeen en werden geen consistente afkapwaarden gevonden. Daarnaast 

beschreven enkele studies de aanwezigheid van endometriose, co-morbiditeit (ASA 2-4, 

diabetes mellitus, herseninfarct in voorgeschiedenis), roken, pariteit, etniciteit (bij niet-

Kaukasische etniciteit werd een significant verhoogd aantal postoperatieve infecties gezien) 

en descensus uteri als voorspellende factoren voor het ontstaan van complicaties. Hiervan 

werden Diabetes Mellitus, roken en descensus uteri alle beschreven in een studie van hoge 

kwaliteit. Belangrijk hierbij is te vermelden dat de definitie van een complicatie zeer 

uiteenlopend beschreven was in de verschillende studies.  
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4.d. Conversie naar laparotomie 

De meest beschreven significante voorspellers voor een toegenomen conversieratio waren: 

een verhoogd uterusgewicht (≥ 500 gram), verhoogde BMI (≥ 30 kg/m2) en voorgaande 

abdominale chirurgie. De beschikbare evidence was echter minimaal. Enkele studies 

beschreven tevens een associatie met adhesies, aanwezigheid van myomata (lateraal myoom 

> 5 cm) en leeftijd (>65 jaar). 

 

5.  Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur:  

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

HOOG  

 

 

MATIG 

 

Bloedverlies peroperatief 

Verhoogd uterusgewicht en verhoogde BMI zijn sterk 

geassocieerd met meer peroperatief bloedverlies.  

 

Er lijkt ook een vergelijkbare associatie te zijn met de 

aanwezigheid van intra-abdominale adhesies en 

toegenomen peroperatief bloedverlies. 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

HOOG 

 

Operatieduur 

Verhoogd uterusgewicht en verhoogde BMI  zijn sterk 

geassocieerd met een verlengde operatieduur. 
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MATIG 

Er lijkt ook een vergelijkbare associatie te bestaan met 

voorgaande abdominale chirurgie en aanwezigheid van 

intra-abdominale adhesies. 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

HOOG 

 

 

 

LAAG 

 

 

Complicatierisico 

Verhoogd uterusgewicht, verhoogde BMI, voorgaande 

chirurgie (met name sectio caesarea) en  aanwezigheid van 

intra-abdominale adhesies, zijn sterk geassocieerd met een 

verhoogde kans op complicaties.  

 

Endometriose, co-morbiditeit en roken zijn ook 

geassocieerd met een verhoogde kans op complicaties, 

echter minder evident.  

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

HOOG 

  

 

LAAG 

 

Conversie 

Verhoogd uterusgewicht, hoog BMI, voorgaande intra-

abdominale chirurgie en aanwezigheid van adhesies zijn 

sterk geassocieerd met een verhoogde kans op conversie.  

 

Een verhoogde leeftijd en de aanwezigheid van myomen  
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 zijn ook geassocieerd met een verhoogde kans op 

conversie, echter minder evident.  

 

6. Overwegingen  

Bij de interpretatie van bovenstaande conclusies moet men zich realiseren dat de gebruikte 

review grotendeels is gebaseerd op observationeel onderzoek welke niet volgens GRADE 

beoordeeld is. Conclusies in deze review zijn gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de 

geïdentificeerde artikelen, maar diepgaande (meta-) analyse van de data was niet mogelijk 

door de heterogeniteit van de gebruikte uitkomstmaten. Nadere overwegingen per 

uitkomstmaat zijn om deze reden niet aan de orde.  

Uit deze studie kwam naar voren dat bepaalde patiëntkarakteristieken onafhankelijk 

geassocieerd zijn met de chirurgische uitkomsten. Andere factoren zoals endometriosis of 

bepaalde co-morbiditeiten lijken ook van invloed te zijn, echter de evidence hiervoor is 

beperkter. Dat deze patiëntkarakteristieken van invloed zijn, betekent niet dat wanneer 

aanwezig een TLH gecontra-indiceerd zijn. Het idee met dit hoofdstuk is alleen dat de 

operateur en de patiënt zich bewust zijn van de mogelijk vergrote kans op suboptimale 

uitkomsten. De werkgroep kon geen duidelijke evidence vinden met betrekking tot specifieke 

afkapwaardes voor deze variabelen, daar het ook wordt beïnvloed door de operateur en het 

team.  

7. Aanbevelingen 

Een verhoogde BMI, een vergrote uterus en/of voorgaande intra-abdominale chirurgie 

geeft meer risico op: 

- perioperatief bloedverlies  
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- langere operatieduur  

- complicaties en/of conversie naar een abdominale operatiemethode. 

Het is niet mogelijk om voor deze patiëntkarakteristieken afkapwaarden te benoemen. 
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Hoofdstuk 7.2 Preoperatieve diagnostiek 

1. Uitgangsvraag 

4.2. Wat is de toegevoegde waarde van preoperatief aanvullend onderzoek (echo, 

MRI) ten opzichte van lichamelijk onderzoek?  

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische 

literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvraag: 

• Wat is de toegevoegde waarde van preoperatief echografie? 

• Wat is de toegevoegde waarde van preoperatief MRI? 

• Hoe nauwkeuring is het bimanueel onderzoek t.a.v. het uterus gewicht? 

3. Methode van literatuuranalyse  

[Niet volgens PICO methode]  

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Toegevoegde waarde van preoperatief aanvullend onderzoek 

• Correlatie met lichamelijk onderzoek (bimanueel onderzoek) 

 

De werkgroep achtte geen van de uitkomsten als kritiek en zal in dit hoofdstuk beschrijvend 

antwoord proberen te geven op de uitgangsvragen. 

Er werd een systematische search verricht. Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie 

bijlage ‘hoofdstuk 7’. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 
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• Alle soorten studiedesigns werden geïncludeerd 

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

worden beschreven. 

 

Van de 384 artikelen uit de literatuursearch, zijn 8 artikelen als relevant beschouwd met 

betrekking tot de toegevoegde waarde van preoperatief aanvullend onderzoek en de correlatie 

met lichamelijk onderzoek (bimanueel onderzoek). De belangrijkste studiekarakteristieken en 

resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, samen met de beoordeling van de 

individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 7). De bewijskracht van de literatuur 

is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook beschreven waarom de beoordelingen 

verlaagd zijn.  

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

In de gerandomiseerde studie van Hwang et al. (2002) werden patiënten gerandomiseerd voor 

LAVH, TAH en VH. Een onderdeel van deze studie bekeek ook de correlatie tussen de 

diameter gemeten met de echografie en het werkelijke gewicht van de uterus na de ingreep. 

Uit data van de 90 geïncludeerde patiënten bleek dat als het myoom tussen 8-10 cm was 

(echografisch gemeten preoperatief), het gewicht van de uterus ongeveer 450 gram was. De 

sensitiviteit hiervan was 57.5%. Als de diameter van een myoom meer dan 13 cm is, dan zal 

met een sensitiviteit van 71% gezegd kunnen worden dat de uterus meer dan 900 gram weegt. 

 

In het artikel van Stoelinga et al. (2015) werd geschat uterusvolume bij lichamelijk onderzoek 

en echo vergeleken met MRI en daadwerkelijk uterusvolume. In totaal ondergingen 177 
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patiënten een hysterectomie (N=89) of een embolisatie (N=88). Bimanueel onderzoek en 

MRI bleken goed overeen te komen met het daadwerkelijke uterusgewicht indien het volume 

minder dan 233 gram of meer dan 747 gram was. In het algemeen bleek er een onderschatting 

van het uterusvolume bij bimanueel onderzoek en echo vergeleken met MRI en het 

daadwerkelijk gewicht. Bij grote uteri (meer dan 747 gram) bleek er echter vaker sprake van 

een overschatting met bimanueel onderzoek en echo. De auteurs concludeerden dat echo en 

bimanueel onderzoek gebruikt kunnen worden voor schatting van het uterusvolume bij kleine 

of grote uteri. Bij uteri daartussen zijn bimanueel onderzoek en echo minder betrouwbaar en 

dienen deze onderzoeken, inclusief speculum onderzoek alleen te worden gebruikt voor 

beoordeling van mobiliteit en vorm van de uterus en om te beoordelen of er voldoende ruimte 

is om een VH te verrichten. Ze concludeerden dat MRI de superieure methode is als het gaat 

om het schatten van uterusvolume. 

 

Een cohort studie van Kung et al. (1996) liet bij 105 patiënten die een LAVH ondergingen 

een sterkte correlatie zien tussen het echografische geschatte volume van de uterus en het 

daadwerkelijke uterusvolume.  

 

In de cohort studie van Shiota et al. (2012) werd retrospectief aan de hand van een 

preoperatief verrichte MRI, van 403 patiënten die een LH hadden ondergaan en de uterus < 

1000 gram woog, getracht een formule te ontwerpen om met behulp van metingen van de 

uterus op MRI het daadwerkelijk gewicht van de uterus zo nauwkeurig mogelijk te 

benaderen. De auteurs ontwikkelden de formule y=(0.35xAxBxC)+107 en concludeerden dat 

deze formule mogelijk een rol zou kunnen spelen bij het bepalen van de benadering van de 

hysterectomie. 
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In een retrospectief cohort onderzoek van Cantuaria et al. (1998) werd bij 111 patiënten 

bimanueel onderzoek vergeleken met echografie. Hier werd een sterke correlatie gevonden en 

dus concludeerden de auteurs dat routine echografie niet geïndiceerd was als het bimanueel 

onderzoek werd uitgevoerd door een ervaren onderzoeker. Echter wanneer bimanueel 

onderzoek lastig is (bijvoorbeeld bij panniculus), werd echografie geadviseerd.  

 

In de retrospectieve cohort studie van Hatta et al. (2013) werd gekeken naar de selectie 

criteria voor LH gebaseerd op de preoperatieve uitslagen van de MRI. Geconcludeerd werd 

op basis van 155 patiënten dat de lengte van de myomen gemeten met de MRI het gewicht 

van de uterus kon voorspellen. 

 

In een retrospectief cohort onderzoek van Harb et al. (2005) werd onderzocht wat de meest 

accurate methode is om preoperatief het uterusvolume te bepalen bij 1238 patiënten met een 

vergrote uterus. Er werd geconcludeerd dat echoscopie van waarde is bij gynaecologische 

diagnostiek (bijv. adnex afwijkingen en endometriumdikte), maar dat de waarde ervan bij het 

bepalen van uterusvolume discutabel is. Daarnaast werd geconcludeerd dat klinische 

evaluatie door middel van bimanueel onderzoek minstens net zo betrouwbaar is als 

echografie. 

 

Tot slot werd in een prospectief onderzoek van Condous et al. (2007) de waarde van 

bimanueel onderzoek onderzocht voorafgaande aan een LH (N=75) en vergeleken met het 

werkelijke uterusvolume (Condous et al. 2007). De Spearman correlatie hiertussen was sterk, 

namelijk 0.81 (P<0.0001).  
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5. Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur met GRADE. 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er is een correlatie tussen het geschatte uterusvolume bij 

preoperatief bimanueel onderzoek en het werkelijke 

uterusvolume, mits het bimanueel onderzoek door een ervaren 

onderzoeker wordt uitgevoerd. 

 

(Condous et al. 2007, Cantuaria et al. 1997, Harb et al. 2005) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er is een correlatie tussen geschat uterusvolume middels 

preoperatief bimanueel onderzoek en echografie en het 

werkelijke uterusvolume, echter lijkt dit met name het geval bij 

kleine (<250g) en grote uteri (>750g) 

 

(Kung et al. 1996, Cantuaria et al. 1997, Stoelinga et al. 2014, 

Hwang 2002) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG  

 

Er is een correlatie tussen de lengte van de myomen gemeten 

met een MRI voorafgaand aan de operatie en het werkelijke 

uterus volume.  

 

(Hatta et al. 2013) 
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6. Overwegingen  

De literatuur ten aanzien van dit onderwerp is zeer beperkt. De gevonden artikelen 

zijn veelal retrospectief en daarmee van matige bewijskracht.  

 

5.a. Gynaecologisch onderzoek preoperatief 

Preoperatief gynaecologisch onderzoek (inclusief speculumonderzoek en bepalen van de 

descensus uteri) geeft veel informatie aan de operateur en het bimanueel onderzoek correleert 

met de ware grootte van de uterus.  

 

5.b. Aanvullend onderzoek 

Het uitvoeren van bimanueel onderzoek en transvaginale echografie lijken een essentieel 

onderdeel te zijn van de dagelijkse praktijk, hoewel het bewijs hiervoor beperkt is. Beiden 

geven veel informatie ten aanzien van de grootte van de uterus, maar ook ten aanzien van 

mobiliteit en andere mogelijke uterus- en adnexpathologie. Het schatten van het uterus 

gewicht aan de hand van een formule lijkt niet nodig. Ten aanzien van de overige ‘work-up’ 

bij patiënten met hevig menstrueel bloedverlies (denk bijvoorbeeld aan een recente Hb-

bepaling), verwijzen wij naar de richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies.  

 

5.c. MRI vs. Echo 

Een studie laat zien dat een preoperatieve MRI het uterus volume kan inschatten. Er wordt 

echter niets over de kosten gezegd en de toegevoegde waarde van de echografie. Op basis van 

de literatuur is er geen bewijs dat een MRI superieur is ten opzichte van transvaginale 

echografie bij een simpel ingeschatte procedure. Mogelijk heeft MRI een belangrijke rol als 

er een verdenking is op andere pathologie, zoals adenomyose, endometriose of zeer grote 

myomen. 
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7. Aanbevelingen 

 

Verricht preoperatief standaard bimanueel onderzoek en transvaginale echografie 

om de operabiliteit, c.q. de te kiezen operatiemethode te beoordelen. 

 

Overweeg een MRI als aanvullende diagnostiek als er een vermoeden bestaat op 

bijkomende factoren en/of pathologie die de ingreep zouden kunnen beïnvloeden 

(bijvoorbeeld diepe endometriose). 
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Hoofdstuk 8 Electro chirurgisch instrumentarium 

1. Uitgangsvraag 

 

2. Inleiding 

Het op de juiste wijze toepassen van electro chirurgische energie is essentieel in de minimale 

invasieve chirurgie, bijvoorbeeld omdat, in tegenstelling tot open chirurgie, een bloeding in 

eerste instantie niet gestopt wordt met een ligatuur maar door coagulatie. 

Coagulatietechnieken met bipolaire vessel sealing of met ultrasone dissectie bieden beide 

voor- en nadelen (Janssen et al. 2012).  

Het doel van deze PICO is om wetenschappelijk onderbouwde kennis te verstrekken over 

vessel sealing (met onder andere bipolaire dissectie) en ultrasone dissectie en om te 

onderzoeken of de ene techniek superieur is over de andere, met betrekking tot 

patiëntveiligheid. In dit protocol is besloten om monopolaire energie te excluderen gezien 

bekend is dat bipolaire coagulatie en ultrasoon instrumenten veiliger in gebruik zijn en 

minder bijwerkingen geven, in het bijzonder minder bloedverlies (Law et al. 2013).  

3. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Wat zijn de relevante verschillen tussen bipolaire 

vessel sealing en ultrasone dissectie?’. 

Methode van literatuuranalyse  

Voor welk electro chirurgisch instrument (bipolair of ultrasoon) bestaat de voorkeur tijdens 

een laparoscopische hysterectomie? 
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P:  Patiënten die een LH ondergaan  

I:  Coagulatie (bipolaire vessel sealing) 

C:  Ultrasone dissectie 

O:  Instrumenteigenschappen 

Chirurgische uitkomsten (bloedverlies, operatieduur) 

Per- en postoperatieve complicaties  

 Postoperatieve uitkomsten (in het bijzonder thermisch letsel) 

 Kosten 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Instrument eigenschappen (rookontwikkeling) 

• Bloedverlies  

• Operatieduur 

• Complicaties (in het bijzonder thermisch letsel) 

• Kosten  

De werkgroep achtte de uitkomst (thermisch) complicaties (in het bijzonder ernstige 

complicaties) als kritiek voor de besluitvorming en de uitkomsten operatieduur, bloedverlies, 

instrumenteigenschappen en kosten als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

• Operatieduur: verschil van meer dan 20 minuten 

• Bloedverlies: verschil van meer dan 100 ml 
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Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 8’.  

Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies) 

• De vergelijking ging specifiek over vessel sealing versus ultrasone dissectie bij 

hysterectomie. Bij gebrek aan beschikbare literatuur, is in tweede instantie gezocht 

naar andere gynaecologische ingrepen en/of andere ingrepen in de onderbuik 

(bijvoorbeeld bij de urologie of chirurgie). 

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

• De zoekstrategie werd beperkt tot artikelen gepubliceerd na het jaar 2000.  

 

Van de 323 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 11 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 8). 

De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Er werden 2 reviews gevonden, maar deze gaven een overzicht van de verschillende soorten 

energie tijdens gynaecologische ingrepen in het algemeen (Law et al. 2013) of tijdens open 

ingrepen (niet alleen gynaecologie) (Janssen et al. 2012).  
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Daarom is besloten om originele studies ook te includeren. In totaal zijn 10 aanvullende 

studies als relevant beschouwd. 6 studies waren gerandomiseerde trials (Rothmund et al. 

2013b;Holub et al. 2000;Gruber et al. 2011;Wang et al. 2000;Janssen et al. 2011b). Gruber et 

al. (2011) beschreven een dierenstudie waarbij in 13 varkens gekeken werd naar de schade 

veroorzaakt door verschillende types energie (ultrasone, monopolaire en bipolaire energie). 

De andere 5 gerandomiseerde studies waren op patiënten uitgevoerd die een gynaecologische 

maar ook in sommige studies een ander type operatie ondergingen. Het aantal patiënten per 

studiegroep varieerde tussen 15 en 82. 

De overige 4 studies waren cohort studies (2 retrospectief (Demirturk et al. 2007;Holub et al. 

2006) en 2 prospectief (Jung et al. 2005;Rothmund et al. 2013a)). In 1 studie werd ook een 

oncologische casus geïncludeerd (Holub et al. 2006). Gezien het onderwerp van dit hoofdstuk 

is besloten deze studie te includeren. Het aantal patiënten per studiegroep in de klinische 

studies varieerde tussen 19 en 277.  

Bovengenoemde artikelen zullen hieronder per uitkomst worden besproken. In bijlage 

‘hoofdstuk 8’ zijn ook de resultaten van de meta-analyse te vinden. 

4.a. Instrumenteigenschappen  

2 van de geïncludeerde studies keken naar de instrumenteigenschappen. De dierstudie van 

Gruber et al. (2011) vergeleek in 13 varkens ultrasone energie met mono- en bipolaire 

electrochirurgie. De review van klinische studies van Law et al. (2013) vergeleek bipolaire 

vessel sealing versus ultrasone energie aan de hand van 8 studies, waaronder 2 RCT’s met 

respectievelijk 140 en 160 patiënten, 2 niet gerandomiseerde studies met respectievelijk 60 en 

62 patiënten en 4 retrospectieve studies met tezamen 437 niet gerandomiseerde patiënten. 

Beide studies toonden aan dat bipolaire instrumenten grotere vaten kunnen afsluiten dan met 

ultrasone techniek maar bipolaire electrochirurgie geeft ook grotere thermale spreiding en 
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vergroot daarmee de kans op collaterale schade. Rookontwikkeling is het meest gunstig bij de 

ultrasone techniek. Unipolaire stroom ligt in weefselschade en energie overdracht tussen 

bipolaire technieken en ultrasone energie. De coagulatie capaciteit is beperkt. Monopolaire 

energie lijkt vooral geschikt voor snijden in vaatarm weefsel. Naast ervaring met een techniek 

zal dit mede bepalend zijn voor de keuze de vaatrijkheid van de structuren en de nabijheid en 

kwetsbaarheid van omgevende structuren. 

 

4.b. Bloedverlies, operatieduur en ziekenhuisopname 

In de klinische studies is er geen eenduidigheid in bloedverlies, operatieduur en opname duur 

tussen de verschillende energievormen. De wisselende uitkomsten tussen de verschillende 

methoden in de studies lijken vooral te tonen dat ervaring met een bepaalde techniek de 

belangrijkste factor is en dat er, met name bij de niet gerandomiseerde studies, verschillende 

andere aspecten een belangrijke rol spelen.  

In 6 studies werd specifiek over operatie duur gerapporteerd met wisselende uitkomsten. 4 

van de 6 studies konden gepooled worden voor meta-analyse. Er werd geen significant 

verschil gezien tussen beide groepen (-11 min [-38.95; 17.12]). In 2 van de 3 geïncludeerde 

RCT’s werd geen verschil gezien tussen de groep die met bipolaire electrochirurgie 

behandeld werd versus de groep waar ultrasone dissectie werd toegepast. Dit werd ook gezien 

in de retrospectieve studie van Holub et al. (2006) In de gerandomiseerde studie van Holub et 

al. (2000), de studie van Demitruk et al. (2007) (retrospectieve studie met 40 patiënten) en 

Jung et al. (2015) (prospectieve studie met 729 patiënten) werd wel een significant verschil 

gezien; Demitruk et al. (2007) en Holub et al. (2000) in het voordeel van bipolaire 

electrochirurgie, Jung et al. (2005) in het voordeel van ultrasone dissectie.  
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De uitkomst bloedverlies werd in 5 studies vermeld met wisselende uitkomsten. Demitruk et 

al. (2007) (retrospectieve studie) en Rothmund et al. (2013) (RCT) laten significant minder 

bloedverlies zien in de groep met bipolaire electrochirurgieelectrochirurgie. In de overige 3 

studies werd dit verschil niet gezien (2 RCT’s: Holub 2000 et al. en Wang et al. 2000, en een 

retrospectieve studie Holub et al. 2006). De data uit de studie van Rothmund et al. (2013) kon 

niet worden gepooled gezien het feit dat bloedverlies gecategoriseerd werd en geen 

uitkomsten vermeld werden. Uit de meta-analyse met 4 studies werd een niet-significant 

verschil gezien tussen de twee groepen van 27 ml [-72.97; 18.98].  

Voor ziekenhuisduur konden de data niet worden gepooled, maar in de 4 geïncludeerde 

studies werd er geen verschil gezien tussen de twee groepen.  

 

4.c. Complicaties (in het bijzonder thermisch letsel) 

Voor de beoordeling van complicaties waren de omvang van de studies over het algemeen 

niet toereikend. In de 6 studies die complicaties vermelden werd in de prospectieve studie 

van Jung et al. (2005) 4 uretero vaginale fistels gezien (2 in elke groep) en koorts (11.8% in 

de bipolaire electrochirurgie groep en 6.85% in de ultrasone groep). In beide studies van 

Holub et al. (2000; 2006) werden ook verschillende complicaties beschreven. Het is echter 

onduidelijk na welke ingrepen deze plaatsvonden en daarom werden deze complicaties niet 

meegenomen in de meta-analyse. In de andere studies werden geen complicaties gezien na 

laparoscopische hysterectomie. 

Er werd in de 2 studies van Holub et al. (2000; 2006) en de gerandomiseerde studie van 

Rothmund et al. (2013) gemeld dat in respectievelijk 3, 2 en 7 patiënten ultrasone dissectie 

ineffectief was. De kans op niet voltooien van een vaatafsluiting lijkt wat hoger bij gebruik 

van ultrasone energie, waar tegenover staat dat deze methode ook de minste collaterale 
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schade geeft (Gruber et al. 2011; Law et al. 2013) en Holub et al. (2000; 2006) zelf om die 

reden vooral bij ingrepen gepaard met lymfeklier dissectie pleit voor ultrasone energie. De 

waarde van de studies van Holub et al. (2000; 2006) wordt beperkt doordat de ultrasone 

apparatuur die gebruikt werd in de studies, niet meer vergelijkbaar is met huidige ultrasone 

instrumenten, waar het coagulatie effect is versterkt door extra wrijvingsenergie naast 

overdracht van ultrasone energie. Een verschil blijft wel mogelijk op basis van de verschillen 

in de werkwijze van de methoden. Dit punt is te ondervangen door gericht aanvullende 

coagulatie te verstrekken waar nodig. Ervaring blijft ook dan de belangrijkste factor voor de 

toepasbaarheid en het eindresultaat.  

 

4.d. Kosten  

In 2 studies werd over de kosteneffectiviteit gerapporteerd, echter zonder specifieke cijfers te 

noemen (Janssen et al. 2012;Holub et al. 2000). In de gerandomiseerde studie van Holub et 

al. (2000) werd geconcludeerd, dat bipolaire electrochirurgie kosteneffectief was bij grote 

myomen.  Dit is echter niet verder onderbouwd in het artikel waarbij voor bijna alle 

uitkomsten geen verschil werd gezien in vergelijking met de ultrasone energie. In de 

systematische review van Janssen et al. (2012) werd geconcludeerd dat vessel sealing net zo 

veilig was als conventionele electrochirurgie en ultrasone dissectie. Maar dat vessel sealing 

waarschijnlijk tot minder kosten zal leiden doordat er minder bloedverlies optreedt en de 

operatieduur korter is vergeleken met monopolaire electrochirurgie.  

 

4.e. Overige  

Law et al. (2013) verwezen nog naar een significant verschil in pijnscore postoperatief na 

myomectomie ten gunste van electrochirurgie. In de bipolaire electrochirurgie groep van het 
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artikel waarnaar werd verwezen,  echter werd vasoconstrictie middels epinephrine oplossing 

alleen toegepast bij de electrochirurgie, die werd uitgevoerd met monopolaire naald electrode 

maar niet bij de ultrasone energie groep (Litta et al. 2010, n= 160, 80 iedere groep). Op het 

moment van afnemen van de pijnscore was bekend welke techniek was toegepast. 

 

5. Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur met GRADE. 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er werden geen significante verschillen tussen bipolaire 

electrochirurgie en ultrasone energie gezien voor 

operatieduur, bloedverlies en ziekenhuisopname.  

 

 

(Demitruck et al. 2007, Holub et al. 2000, Holub et al. 2006, 

Wang et al. 2000, Jung et al. 2005) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG/ 

LAAG 

 

 

Bipolaire electrochirurgie geeft grotere collaterale schade dan 

ultrasone energie. 

 

De kans op het niet voltooien van een vaatafsluiting is hoger 

bij gebruik van ultrasone energie dan bij bipolaire 

electrochirurgie.  

 

Ultrasone energie geeft de minste rookontwikkeling. 

 

(Demitruck et al. 2007, Jung et al. 2005, Rothmund et al. 

2013, Wang et al. 2000) 
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6. Overwegingen  

Directe vergelijking van de technieken blijft moeilijk en vergankelijk. De industrie komt 

geregeld met veranderingen en verbeteringen, waardoor de eigenschappen van huidige 

instrumenten vaak niet meer vergelijkbaar zijn met publicaties van enkele jaren daarvoor. 

Hierdoor leidt de diversiteit in instrumenten, maar ook in patiëntengroepen (verschillende 

ingrepen), tot vergroting van de heterogeniteit en beperkte geldigheid bij vergelijking.  

Op basis van de huidige literatuur worden wisselende uitkomsten gemeld met betrekking tot 

operatieduur en bloedverlies. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat er geen 

verschillen zijn tussen beide technieken voor deze chirurgische uitkomsten.  

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

NvT 

 

 

Instrument eigenschappen 

 

Ervaring met de energievorm is de belangrijkste factor om 

complicaties te voorkomen. 

 

(Holub et al. 2000, Holub et al. 2006, Rothmund et al. 2013) 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

NvT 

Er zijn onvoldoende data bekend over kosten om een 

conclusie te kunnen formuleren.  
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Gebaseerd op de huidige literatuur en de mening van de werkgroep is er momenteel geen 

uitgesproken voorkeur aan te geven voor een bepaalde energievorm. Ervaring met één of 

meer methoden lijkt de belangrijkste factor van slagen van een ingreep. Tevens kan 

flexibiliteit van het instrument bepalend zijn bij de exacte keuze voor een instrument. 

Men dient zich echter wel te realiseren dat een hogere energie overdracht, zoals wordt gezien 

bij bipolaire electro chirurgie, samen gaat met betere vaatafsluiting maar ook met meer 

laterale spreiding van warmte en kans op collaterale schade. Ultrasone energie geeft de 

minste laterale schade, minder rookontwikkeling en mogelijk bij sommige ingrepen minder 

pijn maar dit is niet altijd toereikend bij grotere vaten zoals bij een vergrote uterus. Bij 

gebruik van ultrasone energie adviseert de werkgroep om aanvullende coagulatie (bipolaire 

diathermie) bij de hand te hebben.  

Grondige kennis van en ervaring met de werkingswijze van de gebruikte techniek is van 

belang. Verschil in resultaten tussen auteurs lijkt ook te maken te hebben met de ervaring die 

ze al hebben opgebouwd. Sommige tegengestelde meningen over welk instrument het beste 

uit een studie naar voren komt, kunnen hiermee te maken hebben. 

 

7. Aanbevelingen 

Op basis van literatuur onderzoek bestaat er geen duidelijke voorkeur voor het 

type electro chirurgisch instrument tijdens een laparoscopische hysterectomie. 

Gebruik het instrument waarmee de meeste ervaring bestaat bij de operateur. 

Grondige kennis van de werkwijze van de gebruikte techniek is van belang. 
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Hoofdstuk 9  Uterusmanipulator 

1. Uitgangsvraag 

 

2. Inleiding 

Subvraag 1: Een uterusmanipulator is een chirurgisch hulpmiddel, welke in veel klinieken 

standaard wordt gebruikt tijdens gynaecologische ingrepen, zoals de laparoscopische 

hysterectomie (LH). In theorie kan een uterusmanipulator een abdominale insteekopening 

minder opleveren. Daarbij vermelden studies dat een manipulator ureterletsel voorkomt 

doordat de afstand tussen cervix en ureters vergroot wordt (Koh 1998;Janssen et al. 2011a). 

Het is echter de vraag of dit standpunt voldoende wetenschappelijk onderbouwd is (van den 

Haak et al. 2015). Dit zal verder besproken worden in hoofdstuk 10. 

Subvraag 2: De uterusmanipulator wordt door operateurs standaard gebruikt. In deze 

subvraag zullen wij verder bespreken of er specifieke indicaties zijn waarbij de 

uterusmanipulator geïndiceerd is.  

 

3. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Geeft een uterusmanipulator klinisch relevante betere 

uitkomsten?’ 

9.1: Voorkomt een manipulator ureterletsel? 

9.2: Wanneer is een manipulator geïndiceerd tijdens een LH?  
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Methode van literatuuranalyse  

[Niet volgens PICO methode]  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Chirurgische uitkomsten, in het bijzonder ureterletsel  

• Indicatie gebruik van een manipulator tijdens LH (verhalend) 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 9’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s, en tot 

slot vergelijkende cohort studies over het onderwerp ‘uterusmanipulator’). 

Indien niet aanwezig, zullen ook niet vergelijkende studies meegenomen worden.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd werd in de studie 

beschreven. 

Van de 106 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 3 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias, bijlage hoofdstuk 9). 

Er werd geen gebruik gemaakt van GRADE.  

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Er werden 3 studies geïncludeerd in dit hoofdstuk.  
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Koh et al. (1998) beschreven een door hem ontwikkelde manipulator waarbij de kerngedachte 

is de vaginale fornices goed a vue te brengen om zodoende ‘veilig’ een colpotomie te doen. 

Hiermee acht hij de kans op een ureterletsel verminderd.  

Janssen et al. (2011) verrichtten een Delphi studie (Janssen et al. 2011a). Hierbij werden aan 

14 internationale experts vragenlijsten opgestuurd om consensus te bereiken over welke 

instrumenten gebruikt moeten worden bij een LH. Eén van de instrumenten betrof de 

uterusmanipulator. Er werd 100% consensus bereikt betreffende het feit dat er altijd een 

uterusmanipulator gebruikt moet worden. Het idee hierachter is om de afstand tussen de 

uteriene vaten en de ureter te vergroten. Er werd geen uitspraak gedaan over een superioriteit 

van een bepaalde soort manipulator.  

Van den Haak et al. (2015) schreven een review artikel over de doelmatigheid en veiligheid 

van uterusmanipulatoren bij LH. Zij hebben 25 artikelen bekeken met 10 soorten 

manipulatoren (inclusief de McCartney tube zonder pin in de uterus). Er werd onvoldoende 

informatie gevonden over veiligheid en doelmatigheid van een uterusmanipulator. Er werd 

geconcludeerd dat de ultieme manipulator niet bestaat. Er was geen wetenschappelijk bewijs 

voor een beschermend effect van de uterusmanipulator tegen ureterletsel. Aangezien de kans 

op een ureterletsel laag is, zal het ook lastig zijn om het preventieve effect van een 

uterusmanipulator op ureterletsel te bewijzen. 

5. Conclusie van de literatuur 

Kernboodschappen uit de literatuur  

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Er is geen informatie over de veiligheid en efficiëntie van de 

uterusmanipulator. 
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NvT De evidence ontbreekt over het feit of een uterusmanipulator 

ureterletsel voorkomt.  

 

Er bestaat geen ultieme uterusmanipulator. Gynaecologen 

moeten de uterusmanipulator kiezen die het best bij het type 

operatie past. 

 

(van den Haak et al. 2015, Janssen et al. 2001, Koh et al. 1998) 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

nvt 

Er is 100 % consensus van de experts in de Delphi studie dat er 

te allen tijde een uterusmanipulator gebruikt moet worden bij 

een TLH. .  

(Janssen et al.2001) 

 

6. Overwegingen  

Ondanks dat de literatuur geen hard bewijs kan leveren dat het gebruik van een 

uterusmanipulator de kans op ureterletsels vermindert, adviseren experts om te allen tijde een 

uterusmanipulator te gebruiken.   

7. Aanbevelingen 

Overweeg het gebruik van een uterusmanipulator tijdens een LH voor optimalisering 

van de expositie van het operatiegebied. Er is geen bewijs dat een uterusmanipulator 

ureterletsel voorkomt. 

 

 

 

Gebruik de manipulator(en) waarmee de meeste ervaring is opgedaan.   
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Hoofdstuk 10 Voorkomen en vroegtijdig opsporen van ureterletsel  

1. Uitgangsvraag 

 

10.1 Wat zijn relevante adviezen ten aanzien van het voorkomen van ureterletsel bij 

een laparoscopische hysterectomie (LH)?  

 

10.2.1 Wat is de effectiviteit van ureterstents tijdens LH met betrekking tot 

ureterletsel? 

 

10.2.2 Is aan het einde van elke LH standaard een cystoscopie geïndiceerd om ureter 

en blaas letsel uit te sluiten?  

 

10.3. Wat zijn belangrijke adviezen bij het vermoeden van ureterletsel postoperatief? 

 

 

2. Inleiding 

Eén van de meest serieuze complicaties tijdens de LH is optreden van ureterletsel. Tijdens de 

implementatiefase van geavanceerde laparoscopische ingrepen, was het percentage 

ureterletsel na LH hoger dan bij de abdominale en vaginale benadering (Brummer et al. 

2011). Echter, recent werd aangetoond dat inmiddels de incidentie van ureterletsel door 

laparoscopie (geschat tussen 0.02-0.4%) vergelijkbaar was met de andere twee modi 

(Adelman et al. 2014), wat impliceert dat de laparoscopische hysterectomie een leercurve 

doorlopen heeft.  
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In alle gevallen is snelle herkenning en diagnostiek van een ureterletsel (bij voorkeur 

peroperatief) bevorderlijk voor het voorkomen van uitgebreide morbiditeit. Helaas wordt 

ruim 80% van de ureterletsels pas postoperatief ontdekt (Janssen et al. 2013). Dit leidt vaak 

tot een herstelingreep. Om ureterletsels tijdens de LH te voorkomen, zijn er diverse 

technieken gesuggereerd.  

Uterusmanipulator – zie hoofdstuk 9 

Ureterstents:  De stents worden preoperatief ingebracht, waarbij de gedachte is om 

ureterletsels te kunnen voorkomen door de aanwezigheid van tactiele terugkoppeling tijdens 

de ingreep. 

Cystoscopie: Een peroperatieve cystoscopie zou urineweglaesies kunnen opsporen. De vraag 

is of een cystoscopie aan het einde van elke ingreep zou moeten worden uitgevoerd om 

mogelijke laesies aan te tonen of uit te sluiten. 

 

Het doel van deze PICO is drieledig:  

1. Adviezen geven ten aanzien van het voorkomen van ureterletsel. 

2. De effectiviteit onderzoeken van stents, manipulator (zie hoofdstuk 9) en de 

cystoscopie met betrekking tot ureterletsel.  

3. Advies geven bij het vermoeden van ureterletsels postoperatief.  

 

Overige instrumenten die postoperatief worden gebruikt wanneer er een vermoeden op 

ureterletsel bestaat zoals echo-jetstream of pyelogram (IVP), zullen in dit hoofdstuk niet 

besproken worden.  
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Hoofdstuk 10.1 Adviezen voorkomen ureterletsel   

1. Uitgangsvraag 

Wat zijn belangrijke adviezen ten aanzien van het voorkomen van een ureterletsel bij een 

LH?  

 

2. Methode van literatuuranalyse 

 [Verhalend - Niet volgens PICO methode, er werd geen systematisch search 

uitgevoerd] 

3. Bespreking 

Klinische studies om het voorkomende effect van aanbevelingen op het aantal urologische 

complicaties te bestuderen zijn schaars. Slechts enkele aanbevelingen zijn bestudeerd in 

vergelijkende studies, maar de meeste aanbevelingen zijn geëvalueerd in eenzijdige studies of 

helemaal niet geëvalueerd.  

Het belang van het doorlopen van een leercurve moet niet onderschat worden. De leercurve 

wordt volgens sommige auteurs als voltooid beschouwd als een operateur 20 (Shen et al. 

2003) of 30 (Makinen et al. 2001) LH’s heeft verricht. Er zijn echter aanwijzingen dat de 

leercurve tot ver voorbij de 100 ingrepen doorloopt (Twijnstra et al. 2012). 

Verder is het belangrijk tijdens de operatie een goede voorstelling te hebben van de anatomie 

en dus het verloop van de ureter in het kleine bekken.  

Voor het voorkómen van ureterletsels tijdens de LH zijn er een aantal technieken beschreven 

die allen als basis het identificeren van de ureter hebben. Aandoeningen die het verloop van 

de ureter verstoren, zoals endometriosis externa ter hoogte van de fossa ovarica of 
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intraligamentaire myomen geven daar altijd aanleiding toe. Ook in het geval van een normaal 

verloop van de ureter is het zinvol deze in zicht te hebben alvorens de uteriene vaatsteel door 

te nemen. Het is niet beschreven of dit de manoeuvre van Koh et al. (Koh et al. 2004) moet 

zijn waarbij de ureter gelateraliseerd wordt door het binnenblad van het ligamentum latum op 

te pakken en het losmazige weefsel naar lateraal en posterieur te schuiven. Of een andere 

techniek, waarbij de ureter wordt gevisualiseerd door het doornemen van de ligamenta 

rotunda en het spreiden van het voor- en achterblad van het ligamentum latum.  

 

4. Aanbeveling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roep laagdrempelig de uroloog in consult bij peroperatief vermoeden op ureterletsel en 

vervolg het klinisch beeld postoperatief. 
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  Hoofdstuk 10.2.1:  Ureterstents 

1. Uitgangsvraag 1 

Wat is de effectiviteit van ureterstents tijdens een LH met betrekking tot ureterletsel? 

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische 

literatuuranalyse verricht naar de volgende zoekvragen: 

• Voorkomen ureterstents ureterletsels? 

• Zijn ureterstents kosteneffectief? 

 

Methode van literatuuranalyse 

10.2.1. Profylactische stentplaatsing 

P:  Patiënten die LH ondergaan  

I:   Met stents 

C:   Zonder stents 

O:  Het voorkomen van complicaties (ureterletsel, inclusief thermische schade) 

Iatrogene schade door de stents (o.a. fausse route) 

Kosteneffectiviteit  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 
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• Het voorkomen van complicaties (ureterletsel, inclusief thermische 

schade) 

• Iatrogene schade door de stents (o.a. fausse route) 

• Kosteneffectiviteit  

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties, zowel het voorkomen van ureterletsel als de 

iatrogene schade van de stents zelf, als kritiek voor de besluitvorming en de uitkomst kosten 

als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil: 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 10.2.1’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies hadden de voorkeur (in eerst instantie systematische reviews, 

daarna RCT’s, en tot slot vergelijkende cohort studies) maar ook niet vergelijkende 

cohort studies die de uitkomsten bij LH met stents onderzochten, werden ook 

geïncludeerd.  

• De vergelijking ging specifiek over de effectiviteit van stents. 

Omdat er weinig specifieke literatuur over benigne hysterectomiebeschikbaar was, is 

de zoekstrategie uitgebreid naar ingrepen voor oncologische indicatie of in het kader 

van uitgebreide endometriose.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd moest in de studie 

worden beschreven. 

Van de 257 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 9 artikelen als relevant beschouwd. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 
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samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

10.2.1). De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  

 

3. Samenvatting van de literatuur 

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Van de 9 artikelen waren er 3 artikelen met een prospectieve opzet (Chou et al. 2009;Wood et 

al. 1996;Quinlan et al. 1995), waarvan 1 gerandomiseerde studie (Chou et al. 2009) en deze 

betroffen in totaal 3950 patiënten. 4 artikelen waren retrospectief van opzet met in totaal 

4072 patiënten (Fanning et al. 2011;Redan et al. 2009;Tanaka et al. 2008;Kuno et al. 1998). 1 

artikel was een ongecontroleerde retrospectieve studie (Ben-Hur et al. 2000) en 1 was een 

expert opinion (Janssen et al. 2011a). Dit laatste artikel betrof een Delphi studie, hier werd 

geen consensus bereikt over de relevantie van ureterstents tijdens LH.  

Verder valt op te merken dat in slechts 3 artikelen alleen de LH de onderzochte ingreep was. 

In de overige artikelen betrof het een onderzochte groep van allerlei gynaecologische en/of 

pelviene chirurgische ingrepen. Daarbij werden de oncologische indicaties niet geëxcludeerd 

in verband met de beperkte beschikbare evidence en het feit dat oncologische behandelingen 

niet verschillend zijn wanneer men spreekt over de indicatie van ureterstents.  

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 10’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

3.a. Incidentie van ureterletsel en effectiviteit van ureterstents 

In 7 studies werd het aantal complicaties beschreven na ingrepen waarbij ureterstents 

geplaatst werden. In de studies van Redan et al. (2009) en Ben-Hur et al. (2000) waren er 
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geen controlegroepen en werden in de ureterstents groepen van 49 patiënten (Redan et al. 

2009) en 1648 (Ben-Hur et al. 2000) geen ureterletsel gezien. De andere 5studies vergeleken 

de groepen met en zonder ureterstents en data werden gepooled voor meta-analyse. Daaruit 

werd geen significant verschil gezien met betrekking tot het optreden van ureterletsel na een 

ingreep met of zonder stents (OR 2.45 [0.28; 21.29]). Deze populatie was erg heterogeen 

omdat verschillende soorten operaties geïncludeerd werden.  

Het gebruik van ureterstents werd geëvalueerd in 6 studies. De ureterstents werden pre- of 

peroperatief geplaatst. De procedure van plaatsing varieerde tussen de 2 en 14 minuten en 

deze verliep gemakkelijk. In de RCT van Chou et al. (2009) werd beschreven dat de 

identificatie en dissectie van ureters verbeterde met de stent.  

In de RCT van Chou et al. (2009) ondergingen in totaal 3141 patiënten ‘grote’ 

gynaecologische operatieve ingrepen (waarvan 792 LAVH’s). De patiënten werden 

gerandomiseerd tussen een ingreep met plaatsing van ureter katheters versus zonder 

plaatsing. In de groep van ureter katheter plaatsing ontstonden 19 ureterletsels (6/405 LAVH) 

en in de controlegroep 17 (4/387 LAVH). Dit was een niet significant verschil (p=0.774). 

Een andere prospectieve studie liet zien dat van 317 patiënten die grote gynaecologische 

ingrepen ondergingen 273 patiënten ureterstents kregen en 44 niet (Quinlan et al. 1995). In de 

ureterstent groep kwamen geen ureterletsels vooren in de controle groep kwam dit één maal 

voor.. 

Tanaka et al. (2008) bestudeerden in hun retrospectieve studie van 94 patiënten die een LH 

ondergingen, 60 patiënten met ureterstents versus 34 zonder stents. In de controle groep 

ontstond één ureterletsel versus geen ureterletsel in de stent groep.  
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In een grote retrospectief cohort van Kuno et al. (1998), werden 3071 casus van alle grote 

gynaecologische ingrepen onderzocht. In 469 casus (15.3%) was er sprake van een ureterstent 

plaatsing (322/2338 abdominale ingrepen en 147/733 laparoscopische ingrepen). Vier 

ureterletsels werden geïdentificeerd, twee in de ureterstent groep en twee in de groep zonder 

stent plaatsing, alle vier tijdens laparotomische ingrepen. 

Redan et al. (2009) en McCarus et al. (2009) bestudeerden bij 115 patiënten, die allerlei 

complexe pelviene chirurgie ondergingen (waarvan 49 hysterectomieën), de voordelen van 

het gebruik van een verlichte ureterstent. Ze beschreven geen ureterletsels in de groep van 

stent plaatsing versus twee ureterletsels in de controle groep, maar de controle groep werd 

verder niet omschreven. 

 

3.c. Complicaties van stents 

Bij de prospectieve cohort studie van Wood et al. (1996) werd bij 92 patiënten van de 492 

patiënten die een LH ondergingen een ureter katheter geplaatst, echter de studie werd 

voortijdig gestaakt in verband met complicaties bij 7 van de 92 casussen waarbij een ureter 

katheter was geplaatst. De complicaties betroffen oligurie en anurie. Tevens vond de 

onderzoeksgroep een afwezigheid van bewijs dat ureterstents ureterletsels zouden 

voorkomen. 

In de studie van Tanaka et al. (2008) was er sprake in de groep van ureterstents van tijdelijke 

hematurie in 20% van de gevallen. 

 

3.d. Kosten 

Kosten werden geëvalueerd in de studies van Fanning et al. (2011), Ben-Hur et al. (2000) en 

Redan et al. (2009). Fanning et al. (2011) bespraken dat het routinematig gebruiken van 
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ureterstents tijdens een LAVH zorgde voor extra kosten, te weten 1580 dollar. Redan et al. 

(2009) beschreven dat het gebruik van ureterstents tijdens complexe pelviene chirurgie wel 

250 dollar duurder was, maar wel kosteneffectief was, aangezien het de operatieve procedure 

verkorte doordat ureteren eerder geïdentificeerd konden worden. Ben-Hur et al. (2000) 

trokken een vergelijkbare conclusie zonder cijfers te noemen. In hun studie bleef het echter 

onduidelijk of het specifiek ging om de kosteneffectiviteit van LH. 
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Hoofdstuk 10.2.2  Cystoscopie 

1. . Uitgangsvraag 2 

Wat is de toegevoegde waarde van een cystoscopie aan het einde van een LH? 

 

2. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Is aan het einde van elke LH standaard een cystoscopie 

geïndiceerd om ureter en blaas letsel uit te sluiten?’ 

Methode van literatuuranalyse 

10.2.2. Cystoscopie 

P:  patiënten die een LH ondergaan  

I:  standaard cystoscopie aan het einde van deze ingreep  

C:  geen of selectief gebruik maken van een cystoscopie  

O:  effectiviteit van de cystoscopie (sensitiviteit/specificiteit)  

 kosteneffectiviteit  

 complicaties gerelateerd aan de cystoscopie 

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Effectiviteit van de cystoscopie (sensitiviteit/specificiteit) 

• Kosteffectiviteit van het standaard gebruik na LH 

• Complicaties gerelateerd aan de cystoscopie 
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De werkgroep achtte de uitkomst complicaties (zowel het voorkomen van ureter en blaas 

letsel, als de iatrogene schade van de cystoscopie) als kritiek voor de besluitvorming en de 

uitkomst kosten/kosteffectiviteit als belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil 

• Complicaties: statistisch significant verschil 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 10.2.2’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectie criteria: 

• Vergelijkende studies hadden de voorkeur (in eerst instantie systematische reviews, 

daarna RCT’s, en tot slot vergelijkende cohort studies), maar ook niet vergelijkende 

cohort studies die de uitkomsten na cystoscopie bij LH onderzochten, werden ook 

geïncludeerd.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd moest in de studie 

worden beschreven. 

• De zoekstrategie werd beperkt tot artikelen gepubliceerd na het jaar 2000. 

Van de 180 unieke artikelen uit de literatuursearch, zijn 11 originele artikelen als relevant 

beschouwd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van 2 systematische reviews om inzicht te 

krijgen in de incidentiedata (Adelman et al. 2014 en Teeluckdharry et al. 2015). De 

belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

10.2.2). De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn. 

 



 

173 
 

3. Samenvatting van de literatuur 

Er werden twee systematische reviews gevonden. Adelman et al. (2014) onderzochten de 

incidentie van urinewegletsel na laparoscopische hysterectomie en verrichtten aparte analyses 

voor de verschillende subtypes van LH. Teeluckdharry et al. (2015) keken aan de hand van 

een systematische search naar het aantal urinewegletsels die tijdens of na een benigne 

gynaecologische ingreep gevonden werden. Subanalyse voor de LH werd ook uitgevoerd.  

Er werden geen prospectieve vergelijkende (gerandomiseerde) studies gevonden die 

routinematig gebruik van de cystoscopie vergeleken met selectief of geen cystoscopie. 8 

retrospectieve studies (Jelovsek et al. 2007;O'Hanlan 2007;Seman et al. 2001;Sharon et al. 

2006;Chi et al. 2016;Tan-Kim et al. 2015;Sandberg et al. 2012;Wu et al. 2006) werden 

geïncludeerd en een case-serie die een casus van blaas en ureterletsels (Janssen et al. 2013) 

beschreef en probeerde risico factoren te identificeren. In 6 studies werd de detectiekans van 

ureterletsel met een cystoscopie vermeld als maat voor de effectiviteit van een cystoscopie. 4 

studies beschreven (ook) de incidentie van complicaties van een cystoscopie. Ook werd een 

expert studie geïncludeerd, waarbij 14 gynaecologen gevraagd werden hun mening te geven 

over onder andere ureterletsel (Janssen et al. 2011a). In deze Delphi studie werd geen 

consensus bereikt met betrekking tot het routinematig gebruiken van een cystoscopie aan het 

einde van een LH. Tot slot werd 1 studie meegenomen die een model voor kosteneffectiviteit 

had ontworpen (Visco et al. 2001). Zij lieten zien dat wanneer de incidentie voor blaas- en 

ureterletsel respectievelijk meer dan 1.5% en 2% was, het kosteneffectief was om na elke 

ingreep een cystoscopie uit te voeren.  

 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder besproken per klinische uitkomstmaat. In 

bijlage ‘hoofdstuk 10’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 
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3.a. Incidentie van blaas- en ureterletsel 

In de review van Adelman et al. (2014) werd een incidentie voor ureterletsel gevonden tussen 

0.02% en 0.4% na LH. Deze bevinding werd gebaseerd op 37 artikelen. De incidentie voor 

blaasletsel werd berekend tussen 0.05 tot 0.66% na LH. Geconcludeerd werd dat in 

tegenstelling tot eerdere publicaties, de incidentie van urineweg letsels na LH vergelijkbaar is 

met andere benaderingen (vaginale en abdominale).  

De systematische review van Teeluckdharry et al. (2015) onderzocht het verschil in 

incidentie tussen  groepen met en zonder routinematige cystoscopie. Zij vonden tot 5 keer 

meer letsel detectie wanneer de cystoscopie peroperatief gebruikt werd. In totaal was de 

incidentie van ureterletsels 0.3% en van blaas letsels 0.8%. Postoperatief werd 0.7/1000 

ingrepen ureterletsel ontdekt wanneer cystoscopie standaard gebruikt werd, versus 1.6/1000 

wanneer deze selectief gebruikt werd. Voor de blaasletsels werd 1/1000  postoperatief 

ontdekt met routine cystoscopie versus 0.8/1000. 

 

3.b. Effectiviteit (sensitiviteit en specificiteit) 

De geïncludeerde studies over dit onderwerp varieerden maximaal qua sensitiviteit (0 tot 

100%). Sandberg et al. (2012) beschreven 1161 LH’s waarbij in 251 gevallen peroperatief 

een cystoscopie werd verricht. Geen enkele cystoscopie gaf het vermoeden op blaas- of 

ureterletsel, maar postoperatief kwamen er toch 2 laesies aan het licht. Andere studies 

(Jelovsek et al. 2007;Ko et al. 2008;Vakili et al. 2005) beschreven cohorten van 

respectievelijk 123, 79 en 48 patiënten die tijdens een LH waarbij 3, 1 en 1 laesies werden 

aangetoond bij cystoscopie. In de follow-up kwamen er geen laesies bij, er werd dus niets 

gemist. 

Deze uitkomsten maken dat er een sensitiviteit van de cystoscopie van 0 tot 100% wordt 

gerapporteerd. De studies van Ko et al. (2008) en Vakili et al. (2005) werden overigens alleen 
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geïncludeerd voor deze uitkomst (aangezien de studies respectievelijk ook ingrepen voor 

maligne indicatie en ook laparotomische ingrepen includeerde). 

Geen enkele studie had een vals positieve cystoscopie. Dit levert een specificiteit van 100% 

op in alle studies.  

Opvallend was de systematische review van Teeluckdharry et al. (2015), die concludeerden 

na analyse, dat er een hogere incidentie van blaas- en ureterletsel was in de groep vrouwen 

die tijdens een LH routinematig een cystoscopie onderging, ten opzichte van de groep die 

geen cystoscopie kreeg. Zij suggereren dat een gedeelte van de letsels mogelijk wordt 

overschat door cystoscopie, of nooit klachten zal geven. 

 

3.c. Kosteneffectiviteit  

De kosten van een cystoscopie werden meegenomen in de studie van Visco et al. (2001).  Zij 

berekenden dat een cystoscopie bij een LAVH kosteneffectief wordt vanaf een incidentie van 

ureterletsel boven de 1.5-2%. In hun model gaan zij uit van een specificiteit van 90% en een 

sensitiviteit van 100% van de cystoscopie.  

 

3.d. Complicaties gerelateerd aan de cystoscopie  

Het verrichten van een cystoscopie kan gepaard gaan met complicaties zoals blaasletsel en 

urineweginfecties. Dit werd echter niet gezien in de geïncludeerde studies (Sandberg et al. 

2012). In de studie van Ko et al. (2008) werd wel een hematurie als bijwerking gevonden bij 

10 van de 80 patiënten die routinematig een cystoscopie ondergingen aansluitend aan een 

LAVH. Daarnaast wordt met het gebruik van een cystoscopie de operatieduur verlengd. 

O’Hanlan et al. (2007) rapporteerden dat de operatieduur met 13 minuten werd verlengd door 

een cystoscopie. 
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4. Conclusie van de literatuur (10.2.1 en 10.2.2) 

Ureterstents 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

HOOG 

De incidentie van een blaasletsel varieert tussen: 0.05 tot 0.66% na LH. 

De incidentie van een ureterletsel varieert tussen: 0.02% en 0.4% na LH. 

 

(Adelman et al. 2014) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Routinematig gebruik van ureterstent plaatsing kan onnodige complicaties 

induceren. 

 

(Tanaka et al. 2008) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

In een Delphi studie over het onderwerp, werd geen consensus bereikt over 

de relevantie van ureterstents tijdens LH. 

 

(Janssen et al. 2011) 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER 

LAAG 

 

Profylactische ureterstent plaatsing voorkomt ureterletsels niet. 

Ureterstents zijn gemakkelijk in te brengen en verbeteren de identificatie en 

dissectie van de ureteren. 

(Chou et al. 2009) 
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Cystoscopie 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Het routinematig uitvoeren van een cystoscopie aan het einde van een LH is 

niet kosteneffectief voor een LH wanneer er minder dan 2% blaas- en 

ureterletsel optreedt. 

(Visco et al. 2001) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Routinematig uitvoeren van een cystoscopie aan het einde van een LH is een 

veilige ingreep en geeft beperkte verlenging van de duur van de operatie. 

 

(O’Hanlan et al. 2007, Ko et al. 2008, Sandberg et al. 2012, Vakili et al. 

2005) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

ZEER LAAG 

 

Er is geen consensus bereikt over het routinematig uitvoeren van een 

cystoscopie aan het einde van een LH.  

 

(Janssen et al. 2011) 
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5. Overwegingen  

Ureterstents 

Ten aanzien van de uitkomst ureterletsel kan met de 3 prospectief gecontroleerde studies 

geconcludeerd worden dat profylactische ureterstent plaatsing geen plaats heeft in het 

voorkomen van ureterletsels tijdens het uitvoeren van een ongecompliceerde LH. Indien er 

sprake is van ernstig verstoorde anatomie (bijvoorbeeld bij diepe endometriose), zouden 

stents van nut kunnen zijn, maar hiervoor is geen bewijs. Daarnaast worden er in een aantal 

studies ook (tijdelijke) complicaties beschreven ten gevolge van het gebruik van ureterstents, 

zoals oligurie, anurie en hematurie. 

De studies laten allen geen lange follow-up zien, zodat niet gesproken kan worden over het 

beschermende karakter van ureterstents ten aanzien van de latere thermische schade die bij de 

ureter kan optreden. Echter, men kan zich afvragen of een ureterstent daarin wel afdoende 

beschermend zou zijn.  

Het gebruik van ureterstents geeft met name een verbetering van peroperatieve identificatie 

van de ureter bij verstoorde anatomie en zal in die gevallen wel van nut kunnen zijn in het 

bespoedig identificeren en dissecteren van de ureter, echter dit is tot op heden onvoldoende 

onderzocht. 

 

Cystoscopie 

In de Verenigde Staten wordt aanbevolen om na iedere LH een cystoscopie te verrichten om 

zo peroperatief laesies aan de blaas en/of ureter te ontdekken en een re-interventie te 

voorkomen (AAGL Practice Report: Practice guidelines for intraoperative cystoscopy in 

laparoscopic hysterectomy 2012). Dit is gebaseerd op het AAGL report uit 2012 waarbij aan 
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de hand van een literatuuronderzoek de AAGL concludeert dat het merendeel van de 

urinewegletsels peroperatief ontdekt kunnen worden met cystoscopie (sensitiviteit van 80 tot 

90%). Ook melden zij dat gezien de lage kosten en het feit dat een cystoscopie weinig 

invasief is voor patiënten onder narcose, er geen argumenten zijn om het niet te doen. In 

diverse studies wordt echter aangetoond dat het niet altijd mogelijk is ureterletsel met een 

cystoscopie durante OK op te sporen, helemaal wanneer het een partiële ureterobstructie of 

thermisch letsel (soms pas later symptomatisch) betreft. Er wordt dan ook aan de hoge 

sensitiviteit van een cystoscopie getwijfeld, zelfs in geval van direct ureterletsel (O'Hanlan 

2007;Sandberg et al. 2012;Wu et al. 2006). Bij het besluit wel of geen cystoscopie te 

verrichten dienen, naast de effectiviteit hiervan, ook de potentiële complicaties en de kosten 

te worden meegewogen.  

Complicaties gerelateerd aan de cystoscopie lijken minimaal en slechts in 1 van de 

geïncludeerde studies wordt hematurie beschreven na cystoscopie. Wel is de operatieduur 

langer wanneer cystoscopie wordt uitgevoerd. Bovendien zijn niet alle gynaecologen 

bekwaam om een cystoscopie uit te voeren waardoor de uroloog in consult moet worden 

gevraagd. De werkgroep is van mening dat het aan de klinieken zelf is om te beslissen wie 

een cystoscopie mag verrichten. Daarbij laat de studie van Visco et al. (2001) zien dat het 

routinematig gebruik van cystoscopie pas kosteneffectief is wanneer er bij meer dan 2% 

letsels optreden na LAVH. In Nederland werden in 2009, 20 urinewegletsels gerapporteerd 

bij de 1534 uitgevoerde laparoscopische hysterectomieën (1.4%) (Twijnstra et al. 2012). De 

data van de meest recente prospectieve Nederlandse studie uit 2014-2015 zijn nog niet 

gepubliceerd, maar het aantal urinewegletsels is lager dan in 2009 (QUSUM). Derhalve kan 

men concluderen dat voor de Nederlandse situatie het routinematig uitvoeren van een 

cystoscopie niet kosteneffectief is. Dit neemt niet weg dat de werkgroep van mening is dat, 

wanneer er vermoeden op ureterletsel of blaasletsel bestaat, er wel aanvullende diagnostiek 
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gedaan moet worden. Hierbij kan een cystoscopie van toegevoegde waarde kan zijn, maar 

sluit de aanwezigheid van een letsel niet volledig uit. Er dient rekening gehouden te worden 

met het feit dat een cystoscopie geen thermisch letsel van de ureteren kan uitsluiten, 

waardoor men altijd postoperatief alert moet blijven. In de Nederlandse Delphi studie werd 

ook aangeraden om bij afwijkende anatomie of beperkte ervaring van de operateur een 

cystoscopie te overwegen. De werkgroep kan zich hier in vinden.  

 

6. Aanbevelingen 

Ureterstents 

Plaats niet routinematig ureterstents bij een LH ter voorkoming van ureterletsel. 

Overweeg ureterstents in geval van afwijkende anatomie (diepe endometriose, uitgebreide 

chirurgische voorgeschiedenis). 

 

 Cystoscopie 

Verricht geen routinematige cystoscopie aan het einde van een LH.  
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Hoofdstuk 10.3 Adviezen bij het vermoeden van ureterletsel postoperatief 

1. Uitgangsvraag 

Wat zijn belangrijkste adviezen bij het vermoeden van ureterletsel postoperatief? 

 

2. Zoek en selecteren van de literatuur 

Methode van literatuuranalyse 

[Niet volgens PICO methode]  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Incidentie van ureterletsel (aandeel intra- en postoperatief ontdekt) 

• Postoperatieve klachten  

• Detectie en beleid bij ureterletsel 

 

Er werd een systematische search verricht. Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie 

bijlage ‘hoofdstuk 10.3’. Van de 259 artikelen uit de literatuursearch, zijn 7artikelen als 

relevant beschouwd met betrekking tot de detectie van ureterletsel postoperatief.  

 

3. Samenvatting van de literatuur 

In totaal werden 7 artikelen geïncludeerd. Gezien het feit dat er weinig tot geen evidence 

bestaat over dit onderwerp, werd ook gekeken naar niet-systematische reviews.  

Er werd een systematische review van Adelman et al. (2014) geïncludeerd in dit hoofdstuk. 

In deze review werd aan de hand van 37 artikelen gekeken naar de incidentie van blaas- en 
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ureterletsel. Ook werd een case-serie van 31 ureterletsels na LH (Janssen et al. 2013) 

meegenomen en een Delphi studie van dezelfde auteur (Janssen et al. 2011a). In die laatste 

studie werden aanbevelingen geformuleerd over het voorkomen van urineweglaesies na LH.  

Tot slot werden 4 niet systematische reviews gevonden (Esparaz et al. 2015;Manoucheri et al. 

2012;Burks et al. 2014;Elliott et al. 2006), die allen over schreven over adviezen bij het 

vermoeden van ureterletsel postoperatief.  

 

3.a. Incidentie 

In de systematische review van Adelman et al. werd de incidentie van ureterletsel geschat 

tussen 0.02-0.4%. In deze review werden 37 artikelen geïncludeerd met in totaal 157 

ureterletsels. Van die 157 werden er 22 tijdens de ingreep ontdekt (14%), 56 postoperatief 

(35,6%) en in 79 (50,3%) gevallen was het onduidelijk. Dit komt overeen met andere niet-

systematische review (Elliott et al. 2006;Esparaz et al. 2015) waarbij wordt beschreven dat 

50% tot 70% van iatrogene ureterletsels postoperatief ontdekt worden.  

In de review van Adelman et al. (2014) werden letsels tussen 0 en 44 dagen postoperatief 

ontdekt. In de studie van Janssen et al. (2013) die retrospectief gekeken hebben naar 31 

ureterletsels, werd zelfs 1 laesie 260 dagen na de operatie ontdekt. 1 letsel werd peroperatief 

ontdekt, 4 werden er in de eerste week ontdekt en 90% binnen de eerste maand. Het 

merendeel van de patiënten met ureterletsel moest opnieuw geopereerd worden (Adelman et 

al. 2014;Janssen et al. 2011a).  

 

3.b. Types laesies 

Over het algemeen wordt het meest distale deel het vaakst beschadigd. In de non-

systematische review van Esparaz et al. (2015) worden de iatrogene ureterletsels ingedeeld in 
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de volgende types: transsectie, perforatie, verbrijzeling van de ureter, devascularisatie door 

elektrocoagulatie welke vervolgens tot ischemie kan leiden. De schade bij dit laatste type 

laesie zullen peroperatief nog niet zichtbaar zijn en pas in een later stadium zal het necrotisch 

weefsel zich ontwikkelen tot een fistel of fibrose. 

 

3.c. Risico factoren 

In de systematische review van Adelman et al. (2014) werden de volgende risicofactoren 

geassocieerd met ureterletsel: keizersnede in de voorgeschiedenis, eerdere andere abdominale 

ingrepen, endometriose, adhesies, myomen in het ligamentum latum en een operateur met 

weinig ervaring. In de review van Esparaz et al. (2015) en Manoucheri et al. (2012) werd dit 

aangevuld door een verstoorde anatomie door bijvoorbeeld een vergrote uterus. Janssen et al. 

hebben in hun studie naar 31 ureterletsels (2013) en met hun Delphi studie (2011a) de 

volgende risico factoren beschreven: gebrek aan ervaring (gebaseerd op een minimaal 

volume van 20 ingrepen), het niet gebruiken van een uterusmanipulator en het niet 

visualiseren en/of dissecteren van de ureter. 

 

3.d. Postoperatieve klachten 

In verschillende niet-systematische reviews (Burks et al. 2014;Elliott et al. 2006;Esparaz et 

al. 2015) werd vermeld dat wanneer patiënten koorts ontwikkelen, misselijk zijn, klachten 

hebben van dysurie of anurie en/of incontinentie, flankpijn, leukocytose en/of een peritonitis, 

men bedacht moet zijn op een ureterletsel. Deze symptomen werden ook gezien in de studie 

van Janssen et al. (2013) waarbij 58.1% flank- en buikpijn had, 16.1% koorts en 12.9% urine 

incontinentie.  
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3.e. Detectie en beleid bij ureterletsel 

In de niet systematische review van Burks et al. (2014), Elliott et al. (2006) en Esparaz et al. 

(2015) worden de verschillende behandelmogelijkheden uiteen gezet. Echografie, intraveneus 

pyelogram of CT-scan zijn de meest gebruikte beeldvormende onderzoeken om een 

ureterletsel te detecteren. Bij onduidelijkheid, kan ook een retrograad pyelogram gedaan 

worden.  

Indien een ureterletsel postoperatief vermoed wordt of ontdekt is, is het raadzaam de uroloog 

in consult te vragen. Beleid moet door dit specialisme bepaald worden en zal afhankelijk zijn  

van de lokalisatie van het letsel en het moment van ontdekken.  

 

4. Conclusie van de literatuur 

De literatuur werd niet volgens GRADE beoordeeld aangezien het niet om vergelijkend 

onderzoek gaat.  

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

NvT 

 

Incidentie van ureterletsel na een LH wordt geschat tussen 0.02 

en 0.4%. 

(Adelman et al. 2014) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

Nvt 

 

Risicofactoren geassocieerd met ureterletsel zijn adhesies en 

gestoorde anatomie en de mate van ervaring van de operateur. 

(Adelman et al. 2014, Esparaz et al. 2015, Manoucheri et al. 

2012, Janssen et al. 2011) 
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Kwaliteit 

van bewijs: 

NvT 

 

Postoperatieve klachten die patiënten kunnen ervaren met 

onopgemerkt ureterletsel zijn flankpijn, koorts en/of 

incontinentie.  

(Burks et al. 2014, Elliott et al. 2006, Esperaz et al. 2015, 

Janssen et al. 2013)  

 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

NvT 

 

Bij verdenking op ureterletsel is het raadzaam de uroloog in 

consult te vragen. 

(Janssen et al. 2011, Janssen et al. 2013) 

 

5. Overwegingen  

De incidentie van iatrogeen ureterletsel wordt geschat tussen 0.02 en 0.4% (Adelman et al. 

2014). Een onopgemerkt ureterletsel kan postoperatief serieuze gevolgen hebben voor een 

patiënt in de vorm van een fistel, urinelekkage, hydronefrose of in zeldzame gevallen zelfs 

acuut nierfalen. Het is om die reden uitermate belangrijk om in de eerste plaats ureterletsels te 

voorkomen (zie hoofdstuk 10.1; adviezen ten aanzien van het voorkomen van ureterletsel). 

Indien één of beide ureters geraakt worden, kan veel schade voorkomen worden door snelle 

peroperatieve herkenning en behandeling. Dit werd gezien in de studie van Wu et al (2006), 

hier werd bij 15 patiënten ureterletsel gediagnosticeerd en patiënten bij wie dit in een vroeg 

stadium ontdekt werd, herstelden sneller en ondergingen meer conservatieve behandelingen. 

Het is echter in de praktijk niet altijd eenvoudig om ureterletsel op te sporen met name 
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wanneer er sprake is van collaterale thermische schade, ook wel ‘indirect letsel’ genoemd. 

Deze schade zal peroperatief nog niet zichtbaar zijn en pas in een later stadium kan het 

necrotisch weefsel zich ontwikkelen tot een fistel of fibrose. Met de toename van 

laparoscopische ingrepen binnen de gynaecologie, is het risico op ‘indirecte schade’ reëel en 

zal de gynaecoloog en eventueel de huisarts postoperatief hier alert op moeten zijn. Indien 

een patiënt die aanvankelijk goed opknapte, zich na de operatie plots niet goed voelt zal altijd 

ook gedacht moeten worden aan een ureterletsel, ook lange tijd na de ingreep. Hoe eerder de 

diagnose duidelijk is, hoe sneller het gebied met urinelekkage ontlast kan worden. 

Geadviseerd wordt om bij vermoeden van ureterletsel de uroloog in consult te vragen. Uit de 

literatuur blijkt dat klachten voornamelijk flankpijn zijn, koorts en/of incontinentie. Er is geen 

eenduidige conclusie te trekken ten aanzien van de risicofactoren die geassocieerd worden 

met ureterletsel. Adhesies en verstoorde anatomie worden regelmatig beschreven, maar ook 

bij patiënten zonder risicofactoren kan ureterletsel optreden (Liapis et al. 2001).  

6. Aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf postoperatief alert op een ureterletsel. Ureterletsels kunnen zich ver na de 

postoperatieve termijn van 6 weken nog manifesteren en symptomen kunnen 

aspecifiek zijn.  

Bij vermoeden op een ureterletsel, vraag altijd de uroloog in consult voor advies over 

het te voeren beleid. 
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Hoofdstuk 11 Power morcellator 

1. Uitgangsvraag 

Wat zijn de huidige standpunten inzake laparoscopisch  morcelleren? 

 

2. Inleiding 

Het morcelleren van uteri en myomen bij laparoscopische ingrepen is ter discussie gesteld, 

nadat in 2014 in de Verenigde Staten een aanvankelijk benigne ogend myoom gemorcelleerd 

werd, welke later een uterien sarcoom bleek te zijn. Als reactie hierop heeft de Amerikaanse 

FDA (Food and Drug Administration) een verklaring uitgebracht waarin zij het gebruik van 

morcellatoren in bijna alle gevallen afraadt ( FDA. Laparoscopic Uterine Power Morcellation 

in Hysterectomy and Myomectomy: FDA Safety Communication; 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm424443.htm.  2015.  

Ref Type: Online Source 

De minimaal invasieve gynaecologische chirurgie staat hiermee voor een dilemma, omdat 

door het bovenstaande advies het indicatiegebied (preoperatief benigne imponerende 

aandoeningen, waarbij een doel is het voorkomen van een laparotomie) sterk verkleind dreigt 

te worden. Het doel van dit hoofdstuk is om wetenschappelijk onderbouwde informatie te 

verstrekken over de dilemma’s rondom het morcelleren.  

 

3. Zoeken en selecteren van de literatuur 

Methode van literatuur analyse 

[Niet volgens PICO methode]  

Relevante uitkomstmaten 
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De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Complicaties gerelateerd aan het morcelleren, inclusief spill 

• Incidentie van (onverwachte) sarcomen 

• Preoperatieve diagnostische mogelijkheden en/of risicofactoren 

• Aanbevelingen/alternatieven voor het morcelleren  

De werkgroep achtte de uitkomst complicaties, de incidentie van (onverwachte) sarcomen als 

kritiek voor de besluitvorming. 

Bij het verschijnen van de richtlijn staat dit onderwerp, in de literatuur, nog in de 

kinderschoenen.  Hierom werd besloten om geen systematische search te verrichten, maar om 

een overzicht te geven van de beschikbare literatuur. Hoofdartikelen van verschillende 

(internationale) verenigingen en systematische reviews werden voor dit hoofdstuk gebruikt. 

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

11). Er werd geen gebruik gemaakt van GRADE.  

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen 

In totaal werden 8 hoofdartikelen geïncludeerd en deze zullen hieronder verder beschreven 

worden.  

Brölmann et al. (2015) hebben namens de European Society of Gynaecological Endoscopy 

(ESGE) een systematische review geschreven waarbij zij de huidige literatuur tot 2015 

bekeken en aanbevelingen formuleerden ten aanzien van het gebruik van de (power) 

morcellator. In totaal werden 101 artikelen geïncludeerd in deze review. De volgende 
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onderwerpen werden besproken: de incidentie van een onverwacht sarcoom, de diagnostiek 

van een sarcoom, de complicaties gerelateerd aan het morcelleren en het voorkomen daarvan.  

De FDA heeft in 2014 ook een rapport gepubliceerd waarin het aantal onverwachte sarcomen 

werd onderzocht. Zij includeerde in hun document 18 studies uit de literatuur en vonden een 

prevalentie van uterine sarcoom van 1 op 352 patiënten.  

In datzelfde jaar hebben de American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) 

(http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Task-Force-and-Work-Group-

Reports/Power-Morcellation-and-Occult-Malignancy-in-Gynecologic-Surgery) en de AAGL 

(AAGL practice report: Morcellation during uterine tissue extraction 2014) ook statements 

gepubliceerd waarin zij concludeerde dat het morcelleren in een zak nog niet goed 

onderzocht is en dat het belangrijk is dat er voldoende training komt ten aanzien van het 

morcelleren en het schatten van het risico. Ook adviseren zij in hun rapport om de 

belangrijkste knelpunten met patiënten preoperatief te bespreken (informed consent). Tot slot 

pleitten zij voor een, bij voorkeur, nationaal registratie systeem voor het morcelleren.  

In de studie van Milad et al. (2014) werd gekeken naar de complicaties gerelateerd aan het 

morcelleren. Hiervoor werd een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd en werd de 

MAUDE database gebruikt.  

Siedhoff et al. (2015) publiceerden een artikel waarin zij in een hypothetisch cohort van 

100.000 vrouwen de voor- en nadelen van de laparoscopie versus laparotomie beoordeelden 

bij hysterectomie. Zij concludeerden dat de risico’s geassocieerd met het morcelleren bij 

laparoscopie niet opwegen tegen de risico’s van een abdominale hysterectomie. Teruggaan 

naar laparotomie zou niet leiden tot betere uitkomsten in een groot cohort vrouwen.  
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Pritts et al. (2015) hebben ook een systematisch onderzoek uitgevoerd (van 1960-2014) 

waarbij hun primaire doel was om inzicht te krijgen in de gevolgen van het morcelleren (en 

dus spill) op de overleving. Zij includeerden 17 studies in hun review en concludeerden dat 

het en bloc verwijderen van met name laaggradige sarcomen mogelijk tot betere overleving 

en minder recidief leidt. Ook werd de kans op upstaging van het sarcoom door het 

morcelleren gerapporteerd tussen 15-64%. Er zijn echter te weinig studies om verdere harde 

conclusies te kunnen trekken. Daarbij concludeerden zij dat er geen verschil leek te zijn 

tussen de verschillende type morcellatoren.  

De systematic review van van der Meulen et al. (2016) onderzocht de incidentie van 

parasitaire myomen.  

Bovengenoemde artikelen worden hieronder besproken per klinische uitkomst.  

 

4.a. Risico factoren 

Er is momenteel geen diagnosticum voorhanden welke met zekerheid onderscheid tussen 

benigne en maligne myomatriumweefsel preoperatief kan stellen. In de systematische review 

van de ESGE werd besproken dat klinische kenmerken die bij een sarcoom vaker voorkomen 

dan bij een myoom, indien in combinatie voorkomend, richting kunnen geven aan een 

globale risico-inschatting. Te denken valt aan leeftijd, postmenopauzale status, abnormaal 

uterien bloedverlies (met name niet-cyclisch bloedverlies) en kenmerken bij beeldvormend 

onderzoek zoals grootte van de myomen en het aantal, echogeniciteit en doorbloeding.  
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4.b. Incidentie van (onverwachte) sarcomen en parasitair myoom 

De incidentie van een (onverwacht) sarcoom wordt tussen 0.15-0.6% geschat. De incidentie 

van parasitaire myomen na morcellatie (zonder zak) werd geschat tussen 0.12-0.95%. 

 

4.c. Complicaties gerelateerd aan het morcelleren  

De studie van Milad et al. (2014) keek naar de complicaties die geregistreerd werden in de 

MAUDE database gerelateerd aan het (power) morcellator. Tussen 1992-2013 werden 55 

complicaties gevonden waarvan 66% tijdens de ingreep ontdekt is. Complicaties die 

beschreven werden waren laesies aan de darmen (n=31), vaten (n=27), nieren (n=3), ureter 

(n=3), blaas (n=1) en diafragma (n=1). In 24 casus van de 55 speelde gebrek aan ervaring een 

belangrijke factor. 6patiënten overleden aan de complicaties gerelateerd aan het morcelleren. 

De studie van Pritts et al. (2015) concludeerde dat het en bloc verwijderen van met name 

laaggradige sarcomen mogelijk tot betere overleving en minder recidief leidt. Ook werd de 

kans op upstaging van het sarcoom door het morcelleren gerapporteerd tussen 15-64%. Er 

zijn echter te weinig studies om verdere harde conclusies te kunnen trekken. 

 

4.d Aanbevelingen en alternatieven voor het morcelleren 

Siedhoff et al. (2015) concludeerden dat de risico’s geassocieerd met het morcelleren bij 

laparoscopie niet opwegen tegen de risico’s van een abdominale hysterectomie. Teruggaan 

naar laparotomie zou niet leiden tot betere uitkomsten in een groot cohort vrouwen.   

De mogelijkheden en alternatieven zoals het gebruiken van een zak tijdens het morcelleren 

zullen verder worden besproken in de overwegingen. 
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5. Conclusie van de literatuur 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

  

De incidentie van een (onverwacht) sarcoom wordt tussen 

0.15-0.6% geschat en stijgt met toename van de leeftijd. 

 

(Brölmann et al. 2014) 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

Bepaalde risicofactoren zijn geassocieerd met een sarcoom 

(leeftijd, etniciteit: negroïde, Tamoxifengebruik, bestraling in 

het bekkengebied, HLRCC syndroom, retinoblastoma in de 

voorgeschiedenis). 

 

(Brölmann et al. 2014) 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

 Er is momenteel geen diagnosticum voorhanden welke met 

zekerheid onderscheid tussen benigne en maligne weefsel 

preoperatief kan stellen.   

 

(Brölmann et al. 2014) 
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Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

Het en masse herinvoeren van de laparotomische 

hysterectomie gaat gepaard met overall grotere morbiditeit en 

mortaliteit.  

 

(Siedhoff et al. 2015) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

 

Er is onvoldoende evidence om een uitspraak te kunnen doen 

over de precieze bijdrage van het morcelleren (c.q. het 

verspreiden van spill) van een maligniteit op de overleving van 

patiënten. Wel wordt de kans op upstaging van het sarcoom 

door het morcelleren gerapporteerd tussen 15-64%. 

 

(Pritt et al. 2014) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

Niet van 

toepassing 

 

De incidentie van parasitaire myomen wordt geschat tussen 

0.12-0.95% na morcellatie van myomen (zonder zak). 

 

(van der Meulen et al. 2016) 
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6. Overwegingen  

6.a. Risico factoren 

Er zijn onvoldoende wetenschappelijke gegevens om het risico op een sarcoom in een 

verondersteld myoom met enige mate van zekerheid te kunnen voorspellen. Wel zijn er 

klinische kenmerken zoals eerder beschreven, die richting kunnen geven aan een globale 

risico-inschatting maar deze zijn helaas ook onzeker en niet definitief.  

6.b. Incidentie van (onverwachte) sarcomen 

Een sarcoom in een verondersteld myoom komt in het grootste deel van de rapportages in de 

literatuur tussen 0.15% en 0.6% voor (zie Figuur 1). In 2 studies wordt een lagere prevalentie 

gevonden (Bojahr et al. 2015;Pritts et al. 2015). Om verder inzicht te krijgen in de incidentie 

cijfers, is de werkgroep van mening dat het belangrijk is om data uit grote (nationale) 

cohorten te publiceren.  

 

6.c. Complicaties gerelateerd aan het morcelleren en aanbevelingen/alternatieven voor 

het morcelleren  

Indien er geen risicofactoren zijn, wordt op populatieniveau morbiditeit en mortaliteit door 

een laparotomie hoger ingeschat ten opzichte van een laparoscopie met  morcelleren zonder 

zak (Wiser et al. 2014). Een alternatief dat is aangedragen voor het mocelleren, is het 

morcelleren in een zak. Het doel van het gebruik van een steriele zak waarbinnen wordt 

gemorcelleerd is voornamelijk het vermijden van het in de buikholte verspreiden van 

(maligne) weefsel als gevolg van het morcelleren (‘spill’). Derhalve wordt bovengenoemd 

risico op populatieniveau nog lager ingeschat. 

Morcelleren in een zak is nog in ontwikkeling en het is nog niet bewezen dat het spill 

voorkomt. Met de nieuwe modellen met een extra ingang is het puncteren niet meer nodig en 
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kan dus in theorie macroscopische verspreiding van weefsel worden voorkomen. Dit moet 

echter nog bewezen worden en in het bijzonder moet er gekeken worden naar de 

contactmomenten van de instrumenten binnen en buiten de zak, zoals bijvoorbeeld de 

camera.  

Indien het bij een voorgenomen laparoscopische (supracervicale) hysterectomie aannemelijk 

is dat morcelleren nodig is, kunnen de in dit hoofdstuk beschreven overwegingen worden 

meegenomen in de patiëntselectie en –counseling. 

De risico-inschatting berust vanwege het ontbreken van solide onderzoek in belangrijke mate 

op het klinische pluis- en niet-pluisgevoel van de behandelaar. Het toestemmingsvereiste na 

informeren over de beschikbare opties, is een wezenlijke stap in het behandelproces. 

Gynaecologen die een LH verrichten worden aangeraden zich de techniek van ‘contained 

morcellation’ (met behulp van een zak met extra ingang voor scoop/morcellator) eigen te 

maken om zo alle opties te kunnen counselen en bieden. Daarnaast is de werkgroep van 

mening dat alle ingrepen geregistreerd dienen te worden, bij voorkeur in een nationaal 

registratiesysteem, zodat uitkomsten geëvalueerd kunnen worden.  
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Figuur 1. Kans op sarcoom in een verondersteld myoom in volgorde van rapportagedatum.  
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7. Aanbevelingen 

Bespreek bij de patiënten bij wie laparoscopisch morcelleren zal moeten plaatsvinden, om de 

uterus uit de buik te kunnen verwijderen, de risico’s hiervan (parasitaire myomen en 

verspreiding van potentieel maligne weefsel). 

Pas geen open morcellatie toe bij hypervasculariteit van de uterus in combinatie met necrose 

en/of risicofactoren voor een sarcoom. 

Probeer bij morcelleren de verspreiding van weefsel in de buik tot een minimum te beperken.  

Gebruik bij morcelleren bijvoorbeeld een hiervoor gecertificeerde opvangzak. Hierbij is niet 

aangetoond, dat de prognose na morcelleren van een myoom dan wel leiomyosarcoom (voor 

wat betreft kans op satellietlaesies, respectievelijk ‘upstaging’ van de maligniteit) beter is dan 

bij open morcelleren.  

Registreer in een (landelijk) registratiesysteem elke verrichting waarbij gemorcelleerd wordt, 

zodat de uitkomsten hiervan geëvalueerd kunnen worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

201 
 

Referenties Hoofdstuk 11 
 
Bojahr, B., R. L. De Wilde, and G. Tchartchian. "Malignancy rate of 10,731 uteri morcellated during laparoscopic 
supracervical hysterectomy (LASH)." Arch.Gynecol Obstet. 292.3 (2015): 665-72. 
 
Brolmann, H., et al. "Options on fibroid morcellation: a literature review." Gynecol Surg 12.1 (2015): 3-15. 
 
Einstein, M. H., et al. "Management of uterine malignancy found incidentally after supracervical hysterectomy or uterine 
morcellation for presumed benign disease." Int.J.Gynecol.Cancer. 18.5 (2008): 1065-70. 
 
Milad, M. P. and E. A. Milad. "Laparoscopic morcellator-related complications." J Minim Invasive Gynecol 21.3 (2014): 486-
91. 
 
Morice, P., et al. "Prognostic value of initial surgical procedure for patients with uterine sarcoma: analysis of 123 patients." 
Eur J.Gynaecol Oncol. 24.3-4 (2003): 237-40. 
 
Oduyebo, T., et al. "The value of re-exploration in patients with inadvertently morcellated uterine sarcoma." 
Gynecol.Oncol. 132.2 (2014): 360-65. 

Pritts, E. A., et al. "The prevalence of occult leiomyosarcoma at surgery for presumed uterine fibroids: a meta-analysis." 
Gynecol Surg 12.3 (2015): 165-77. 

Seidman, M. A., et al. "Peritoneal dissemination complicating morcellation of uterine mesenchymal neoplasms." PLoS.One. 
7.11 (2012): e50058. 
 
Siedhoff, M. T., et al. "Laparoscopic hysterectomy with morcellation vs abdominal hysterectomy for presumed fibroid 
tumors in premenopausal women: a decision analysis." Am.J Obstet.Gynecol. 212.5 (2015): 591-98. 
 
Wiser, A., et al. "erratum to: abdominal versus lapaorscopic hysterectomies for benign diseases: evaluation of morbidity 
and mortality among 165798 cases." Gynaecological Surgery 11.4 (2014): 287-89. 
 

AAGL practice report: Morcellation during uterine tissue extraction. J Minim Invasive Gynecol 2014;21:517-530. 
 

http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Task-Force-and-Work-Group-Reports/Power-Morcellation-and-Occult-
Malignancy-in-Gynecologic-Surgery 
 

Van der Meulen JF, Pijnenborg JM, Boomsma CM, Verberg MF, Geomini PM, Bongers MY. Parasitic myoma after 

laparoscopic morcellation: a systematic review of the literature. BJOG 2016;123:69-75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Task-Force-and-Work-Group-Reports/Power-Morcellation-and-Occult-Malignancy-in-Gynecologic-Surgery
http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Task-Force-and-Work-Group-Reports/Power-Morcellation-and-Occult-Malignancy-in-Gynecologic-Surgery


 

202 
 

Hoofdstuk 12  Blaaskatheter  

1. Uitgangsvraag 

Wanneer moet de blaaskatheter na een LH verwijderd worden? 

 

2. Inleiding 

In de Nederlandse richtlijn ‘Minimale invasieve chirurgie’ (2011) wordt aanbevolen om het 

inbrengen van een verblijfskatheter te overwegen bij langdurige ingrepen (> 90 minuten), 

ingrepen die in de onderbuik plaatsvinden of met lokale verdoving in de vorm van epidurale 

anesthesie (Richtlijn Minimale invasieve chirurgie 2011). Hieruit wordt geconcludeerd dat bij 

een LH een verblijfskatheter in principe gewenst is. Over timing van het postoperatief 

verwijderen van de verblijfskatheter bestaat echter geen eenduidig advies. Dit is ook 

gebleken uit een landelijke inventarisatie binnen de urogynaecologie (Hakvoort et al. 2009). 

In sommige klinieken wordt de verblijfskatheter direct postoperatief verwijderd, terwijl in 

andere centra dit na 24 uur gebeurt. De voordelen van de verblijfskatheter (voorkomen van 

een retentieblaas, het faciliteren van een betrouwbare vochtbalans en het controleren op 

hematurie) moeten afgezet worden tegen de nadelen (risico op urineweginfecties, minder 

snelle mobilisatie en langere opnameduur).  

Het doel van deze PICO is om te bepalen wanneer de verblijfskatheter na een LH het beste 

verwijderd kan worden.  

3. Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: ‘Dient een verblijfskatheter direct postoperatief 
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verwijderd (binnen een paar uur) te worden na een laparoscopische hysterectomie (LH) of 

vertraagd (minimaal 24 uur in situ)?’ 

Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die LH ondergaan  

I:  Direct verwijdering van de verblijfskatheter postoperatief  

C:  Uitgestelde verwijdering van de verblijfskatheter postoperatief (6u-12u-24u)  

O:  Urineretentie, re-katheterisatie  

Urineweginfectie 

Ziekenhuisverblijf 

Moment van mobilisatie  

 

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Urineretentie  

• Urineweginfectie (tijdens het postoperatieve beloop) 

• Duur van ziekenhuisopname 

• Moment van mobilisatie 

• Het definiëren van risicofactoren geassocieerd met postoperatieve urineretentie 

De werkgroep achtte de uitkomst urineretentie en urineweginfectie als kritiek voor de 

besluitvorming en de uitkomsten duur van ziekenhuisopname en moment van mobilisatie als 

belangrijk.  

De werkgroep definieerde het volgende als een klinisch relevant verschil: 
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• Urineretentie: een significant verschil in het niet (volledig) kunnen uitplassen 6 uur na 

het verwijderen van de blaaskatheter 

• Urineweginfectie: een significant verschil, gebaseerd op de uitslag van het 

urineonderzoek en/of de klachten 

• Duur van ziekenhuisopname: verschil van een dag 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 12’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 

• Vergelijkende studies (in eerst instantie systematische reviews, daarna RCT’s en tot 

slot vergelijkende cohort studies) maar ook niet-vergelijkende studies over uitkomsten 

na bepaald blaaskatheter beleid na LH werden meegenomen.  

• De vergelijking ging specifiek over het moment van blaaskatheter verwijdering na een 

LH voor benigne indicatie.  

• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd moest in de studie 

worden beschreven. 

 

Van de 139 artikelen uit de literatuursearch, zijn 4 artikelen als relevant beschouwd. De 

belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

12).  De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn.  
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4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

Er werden 2gerandomiseerde gecontroleerde trials geïncludeerd (Alessandri et al. 2006) en 2 

prospectieve studies (Ghezzi et al. 2007;Won et al. 2012).  

 

In de RCT van Alessandri et al. (2006) werd directe verwijdering van de verblijfskatheter 

vergeleken met verwijdering na 6 en 12 uur bij in totaal 96 patiënten die een AUE (n=37), 

VH (n=44) of LAVH (n=15) ondergingen. De primaire uitkomsten waren: het aantal re-

katheterisaties (c.q. blaasretentie), het aantal urineweginfecties, tijd tot mobilisatie en de duur 

van de ziekenhuisopname. Blaasretentie werd gedefinieerd als het niet kunnen legen van de 

blaas 6 uur na het verwijderen van de katheter (ongeacht van het volume in de blaas). De 

diagnose urineweginfectie werd gebaseerd op bacteriuria uit een urine sediment in 

combinatie met klinische symptomen. 

In de RCT van Liang et al. (2009) werd direct katheter verwijdering (n=50) vergeleken met 

verwijdering na 1 dag (n=50) of na 2 dagen (n=50) na een LAVH. Er werd gekeken naar het 

aantal patiënten met een urineweginfectie postoperatief, het aantal patiënten met een 

blaasretentie en risicofactoren die hiermee geassocieerd waren. Blaasretentie werd 

gedefinieerd als een residu van meer dan 150ml na mictie. Als patiënten niet binnen 6 uur 

konden plassen, werden zij eenmalig gekatheteriseerd.  

Ghezzi et al. (2007) verrichtten een prospectief observationele studie bij 233 vrouwen die een 

VH (n=91) of LH (n=142) ondergingen waarbij direct na de operatie de verblijfskatheter 

werd verwijderd. Als uitkomstmaten werden mictieproblemen, urineweginfecties en opname 

duur geregistreerd. Blaasretentie in deze studie werd gedefinieerd als niet kunnen urineren 6 

uur na de operatie of een residu na mictie van meer dan 150 ml.  
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Tot slot werd in de prospectieve studie van Won et al. (2012) gekeken na mictieproblematiek 

na laparoscopische ingrepen bij 108 patiënten die een ingreep ondergingen voor een benigne 

aandoening. Er werd niet gemeld hoeveel LH’s zijn meegenomen in deze studie. Ook is het 

niet duidelijk hoe lang na de operatie de blaaskatheter verwijderd werd. Er wordt alleen 

gemeld dat de blaaskatheter postoperatief verwijderd werd, na consultatie. Blaasretentie werd 

in deze studie gedefinieerd als een residu van 100 ml na mictie of meer dan 600 ml zonder 

aandrang om te urineren, 4 uur na het verwijderen van de katheter.  

Bovengenoemde artikelen worden hieronder besproken per klinische uitkomstmaat. In bijlage 

‘hoofdstuk 12’ zijn ook de resultaten van de meta-analyses te vinden. 

 

4.a. Urineretentie  

In de RCT van Alessandri et al. (2006) werd bij 18.8% (n=6) van de groep, waarbij de 

verblijfskatheter direct werd verwijderd, mictieproblemen vastgesteld. Deze 6 patiënten 

hadden allen een VH onder spinaal gehad. Na 6 uur (n=32) en 12 uur (n=32) werd bij geen 

van de patiënten mictieproblematiek vastgesteld.  

In de studie van Liang et al. (2009) werden 28 patiënten eenmalig gekatheteriseerd (18.7%). 

Bij 17 patiënten was de katheter meteen verwijderd na LAVH (34%), bij 6 patiënten na 1 dag 

en bij 5 patiënten na 2 dagen. Van die 28 patiënten ondervonden er 22 geen verdere 

problemen na katheterisatie.  Er waren 6 patiënten (5 in de direct groep en 1 in de 1-dag 

groep) die een katheter voor 24 uur kregen.  

Wanneer de data van de 2 RCT’s gepooled werd, werd een odds ratio van 4.43 [1.67, 11.76] 

gezien in het voordeel van vertraagde verwijdering.  
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In de studie van Ghezzi et al. (2010), waarbij de blaaskatheter direct verwijderd werd bij 233 

patiënten, werd in totaal bij 21% van de patiënten mictieproblemen vastgesteld, die in alle 

gevallen binnen 48 uur waren opgelost. Specifiek voor de LH werd bij 20 patiënten van de 

142 (14%) urineretentie gerapporteerd.  

Gezien het ontbreken van specifieke informatie over het aantal patiënten dat LH onderging, 

kan uit de studie van Won et al. (2012) geen conclusie worden getrokken voor urineretentie. 

 

4.b. Urineweginfectie (tijdens het postoperatieve beloop) 

In de studie van Alessandri et al. (2006) werd een urineweginfectie vastgesteld bij slechts 1 

patiënt bij directe verwijdering (3.1%) ten opzichte van 4 (12.5%) en 5 patiënten (15.6%) bij 

verwijdering na respectievelijk 6 en 12 uur. Het is onbekend welke type hysterectomie deze 

patiënten ondergingen.  

In de studie van Liang et al. (2009) werd een urineweginfectie vastgesteld bij 2 patiënten 

(4%) na direct verwijdering, ten opzicht van 3 (6%) en 9 patiënten (18%) bij verwijdering na 

respectievelijk 1 dag en 2 dagen.  

Wanneer de data van de 2 RCT’s gepooled werd, werd geen verschil gezien tussen beide 

groepen (OR 0.35 [0.09; 1.37]).  

In de studie van Ghezzi et al. (2010) hadden 9 van de 49 patiënten met mictieproblemen 

(18.4%) een urineweginfectie, in vergelijking met 9 van de 184 patiënten zonder 

mictieproblemen (4.9%). Dit verschil was significant (p=.004). Directe verwijdering van een 

verblijfskatheter leidt significant vaker tot mictieproblemen na VH vergeleken met LH (OR 

2.8; 95% CI 1.5–5.4). Mictieproblematiek is een onafhankelijke voorspeller voor een 

urineweginfectie (OR 4.9; 95% CI 1.6 –15.4)  
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Voor de studie van Won et al. (2012), zijn ook hier geen specifieke conclusies te trekken.  

 

4.c. Moment van mobilisatie en duur van ziekenhuisopname 

In de studie van Alessandri et al. (2006) werd een verschil gezien in start mobilisatie tussen 

de verschillende groepen (36.2 uur (2.3) na direct verwijdering versus 50.4 (4.2) na 6 uur 

versus 55.2 (3.8) na 24 uur) en een kortere opnameduur bij direct verwijderen van de 

verblijfskatheter (4.3 uur (1.2) in de direct groep versus 6.5 (1.5) na 6 uur versus 9.4 (1.4)) na 

24 uur). De studie van Ghezzi et al. (2010) liet zien dat mictieproblematiek geassocieerd was 

met een verlengde opnameduur van gemiddeld 0,5 dag. Ook in de studie van Won et al. 

(2012) werd een duidelijke relatie gezien tussen mictieproblematiek en opnameduur.  

 

4.d. Het definiëren van risicofactoren geassocieerd met postoperatieve urineretentie 

Zowel de studie van Ghezzi et al. (2010) en Won et al. (2012) hebben gekeken naar 

risicofactoren geassocieerd met postoperatieve urineretentie. Mictieproblemen in de studie 

van Ghezzi et al. (2010) bleken geassocieerd te zijn met het type chirurgische benadering, 

waarbij er significant vaker mictieproblemen werden gezien bij vaginale benadering ten 

opzichte van laparoscopische benadering (OR 2.8; 95% CI 1.5–5.4). In de studie van Liang et 

al. (2009) werd diabetes mellitus geassocieerd met een significant verhoogd risico op 

blaasretentie (OR=10.3, p=.014).  

Belangrijkste bevinding in de studie van Won et al. (2012) was dat er geen relatie werd vast 

gesteld met het type ingreep en het optreden van mictieproblematiek. Gezien het ontbreken 

van specifieke informatie over het aantal patiënten dat LH onderging, kan hieruit geen 

conclusie worden getrokken.   
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5. Conclusie van de literatuur 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

MATIG 

 

Direct verwijderen van de blaaskatheter is geassocieerd met een 

blaasretentie tussen de 0 en 34% na LH (LAVH). 

(Alessandri et al. 2006, Ghezzi et al. 2007, Liang et al. 2009) 

 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

MATIG 

 

 

Direct verwijderen van de blaaskatheter leidt tot een lager risico op 

urineweginfectie. (Alessandri et al. 2006, Liang et al. 2009) 

 

Mictieproblematiek is een onafhankelijke voorspeller voor een 

urineweginfectie. (Ghezzi et al. 2007) 

 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

ZEER LAAG 

 

 

Direct verwijderen van de blaaskatheter is geassocieerd met 

significant snellere mobilisatie na hysterectomie (4.3 uur (1.2) in de 

direct groep versus 6.5 (1.5) na 6 uur versus 9.4 (1.4)) na 24 uur).  

Direct verwijderen van een verblijfskatheter is geassocieerd met 

significant sneller ontslag na hysterectomie (36.2 uur (2.3) na direct 

verwijdering versus 50.4 (4.2) na 6 uur versus 55.2 (3.8) na 24 uur)  

 

Mictieproblemen verlengen de opnameduur met gemiddeld 0,5 dag. 
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(Alessandri et al. 2006, Ghezzi et al. 2007, Won et al. 2012) 

 

Kwaliteit van 

bewijs: 

NIET VAN 

TOEPASSING 

 

Specifiek voor LH werden geen risicofactoren gedefinieerd. 

Diabetes mellitus was geassocieerd met een significant verhoogd 

risico op blaasretentie.  

 

(Won et al. 2012, Liang et al. 2009) 

 

 

6. Overwegingen  

Direct postoperatief verwijderen van de verblijfskatheter lijkt veilig en geeft een reductie van 

de kans op een urineweginfectie na hysterectomie. Op basis van de literatuur lijkt er geen 

toegevoegde waarde van het langer in situ laten van de verblijfskatheter dan 6 uur, er is geen 

verdere afname van urineretentie en het risico op een urineweginfectie neemt niet significant 

toe. De huidige literatuur is onvoldoende om te beoordelen of het in situ laten van de 

verblijfskatheter tot 6 uur na de ingreep voordelen biedt ten opzichte van direct verwijderen. 

Het is belangrijk zich te realiseren dat in de 2 geïncludeerde RCT’s gekeken werd naar de 

LAVH.  

Bij verwijdering na 6 uur wordt een aanzienlijk lager percentage mictieproblematiek gezien 

met slechts geringe toename van een kans op een urineweginfectie. Aangezien 

mictieproblematiek potentieel leidt tot verlenging van de opnameduur wordt om 

pragmatische redenen geadviseerd om de verblijfskatheter binnen 6 uur te verwijderen. Ook 

is het belangrijk om rekening te houden met de voorkeur van de patiënten. Op dit moment is 
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hier geen literatuur over, maar dit aspect dient meegenomen te worden in de praktijk en bij 

toekomstige studies. Om meer inzicht in te krijgen kunnen zowel prospectieve observationele 

studies als RCT’s een bijdrage leveren voor een definitief beleid ten aanzien van optimale 

timing van verwijdering van de verblijfskatheter na een LH. 

 

7. Aanbevelingen 

 

Verwijder bij voorkeur de blaaskatheter binnen 6 uur na een ongecompliceerde 

LH. 

 

Afspraken rondom monitoring van retentie en mictieproblematiek dienen lokaal 

protocollair te worden vastgelegd. 
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Hoofdstuk 13  Postoperatief herstel  

 

1. Uitgangsvraag 

Welke adviezen of interventies zijn zinvol om het herstel van een patiënt te 

bespoedigen na een laparoscopische hysterectomie (LH)? 

 

2. Inleiding 

Na een LH is de postoperatieve opname periode significant korter dan bij de groep patiënten 

die een abdominale hysterectomie heeft ondergaan (Aarts et al. 2015). Echter, onderzoek 

heeft aangetoond dat na een LH het volledig herstel, gedefinieerd als het moment dat 

patiënten weer aan het werk gaan, in het algemeen langer duurt dan verwacht wordt door de 

arts (Vonk et al. 2014a). Ook blijkt dat patiënten weinig wetenschappelijk onderbouwde 

adviezen krijgen ten aanzien van hun herstel in de thuissituatie (Vonk et al. 2011). Om de 

voordelen van de minimale invasieve chirurgie optimaal te benutten, is het belangrijk om 

juist in het postoperatieve traject patiënten zo adequaat mogelijk te begeleiden. Het blijkt dat 

duidelijke en eenduidige voorlichting pre- en postoperatief het postoperatieve herstel 

significant kan verkorten (Vonk et al. 2014b). 

Het doel van deze PICO is om inzicht te geven in het optimale postoperatieve traject na LH.  

3.  Zoeken en selecteren van literatuur. 

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden werd er een systematische literatuuranalyse 

verricht naar de volgende zoekvraag: 

• Welke hersteladviezen dienen gegeven te worden na LH? 

• Wordt het herstel van een patiënt na LH beïnvloed door specifieke hersteladviezen? 
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Methode van literatuuranalyse  

P:  Patiënten die een LH ondergaan 

I:  Herstel advies 

C:  De standaard zorg 

O:  Duur ziekenhuisopname  

 Werkhervatting 

 Kwaliteit van leven/tevredenheid 

  

Relevante uitkomstmaten 

De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: 

• Werkhervatting en opnameduur (zie hoofdstuk 4) 

• Kwaliteit van leven/tevredenheid (zie hoofdstuk 4) 

• Tevens wordt geïnventariseerd welke wetenschappelijk onderbouwde tools 

voorhanden zijn om herstel na LH te bevorderen 

De werkgroep achtte geen van de uitkomsten als kritiek voor de besluitvorming en de 

uitkomsten werkhervatting als belangrijk. 

Wanneer LH wordt vergeleken met andere hysterectomie benaderingen, definieerde de 

werkgroep de volgende uitkomst als klinisch relevant verschillend: 

• Werkhervatting: twee weken verschil in werk hervatting 

 

Voor nadere informatie over de zoekstrategie, zie bijlage ‘hoofdstuk 13’. Studies werden 

geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: 
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• Minimaal één van de uitkomstmaten zoals eerder gedefinieerd in de studie werd 

beschreven. 

Er zijn géén artikelen gevonden in de literatuur die strikt antwoord geven op de PICO zoals 

geformuleerd. Wel kunnen deelvragen beantwoord worden. Van de 287 artikelen uit de 

search werden er 6 geïncludeerd in dit hoofdstuk. Hierbij werd de Cochrane review van Aarts 

et al. (2015)_ook meegenomen als aanvulling.  

De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen, 

samen met de beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) (bijlage hoofdstuk 

13).  De bewijskracht van de literatuur is weergegeven in de GRADE tabellen. Hier is ook 

beschreven waarom de beoordelingen verlaagd zijn. 

 

4. Samenvatting van de literatuur  

Beschrijving van de geïncludeerde artikelen  

De 6 geïncludeerde studies waren: 1 RCT, 1 Delphi studie, 2 prospectieve studies, 1 

retrospectieve studie en 1 Cochrane review over de chirurgische benadering van 

hysterectomie.  

In de Delphi studie van Vonk Noordegraaf et al. (2011) werd een expert panel gevraagd om 

hersteladviezen te formuleren betreffende 36 dagelijkse activiteiten na verschillende ingrepen 

(abdominale, vaginale en laparoscopische hysterectomie en laparoscopische adnex 

extirpatie). Het expert panel bestond uit gynaecologen, huisartsen en bedrijfsartsen. 

 

Dezelfde onderzoeksgroep voerde aansluitend op de Delphi studie een gerandomiseerd 

onderzoek uit (Vonk et al. 2014b) waarbij gekeken werd na de effectiviteit van eHealth 

programma’s op het herstel en werkhervatting na gynaecologische ingrepen. Zij 
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randomiseerde in totaal 215 vrouwen die een LH of laparoscopische adnexextirpatie 

ondergingen in 2groepen: 110 vrouwen kregen toegang tot een eHealth programma waar 

geïndividualiseerde postoperatieve adviezen en instructies gegeven werden en 105 vrouwen 

kregen toegang tot een simpele website met algemene informatie. De primaire uitkomst was 

de duur tot volledige betermelding.  

 

In een andere studie van Vonk Noordegraaf et al. (2014a) werd aan de hand van een 

prospectieve cohort studie onderzocht hoe lang patiënten herstellen na een benigne 

gynaecologische ingreep en welke factoren van invloed zijn op een verlengd ziekteverlof. In 

totaal werden 148 vrouwen geïncludeerd die tussen de 12 en 52 weken na de ingreep 

vervolgd werden. Ook werden verschillende patiëntkarakteristieken verzameld die mogelijk 

van invloed zouden zijn op het herstel. 

 

Ook werd het artikel van Brummer et al. (2009) meegenomen, een prospectieve cohort studie 

1679 vrouwen en waar ook gekeken werd naar het aantal dagen ziekteverzuim. 

 

Rosen et al. (1997) publiceerde een artikel waarbij gekeken werd naar de herstelduur na een 

LH. Na de laparoscopische ingreep werden 100 patiënten telefonisch benaderd en gevraagd 

naar hun herstel.  

Tot slot werd de Cochrane review over dit onderwerp geïncludeerd waar er naar de 

uitkomstmaat ‘werkhervatting’ werd gekeken aan de hand van 10 artikelen (Aarts et al. 

2015). 

Bovengenoemde artikelen worden hieronder verder per uitkomstmaat besproken. 
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4.a. Werkhervatting en opnameduur  

Opnameduur 

In hoofdstuk 4 en 5 is gekeken naar de opnameduur na TLH in vergelijking met andere 

chirurgische benadering zoals VH, LAVH, RH en SLH. In de Cochrane review van Aarts et 

al. (2015) werd gezien dat de opnameduur significant korter was bij TLH dan bij AH  en uit 

hoofdstuk 4 komt naar voren dat er ten opzichte van VH, geen significant verschil is. 

 

Werkhervatting 

In de studies welke zijn opgenomen in de Cochrane review van Aarts et al. (2015) varieerde 

de gemiddelde duur tot werkhervatting na LH tussen de 18 en 45 dagen (10 studies). In een 

grote Finse prospectieve cohort studie onder 1679 patiënten die een LH ondergingen, bedroeg 

de gemiddelde duur tot werkhervatting 22 dagen (Brummer et al. 2009). 

 

In de prospectieve studie van Nederlandse bodem van Vonk Noordegaaf et al. (2014a) naar 

de werkhervatting van 148 vrouwen bleek de duur tot werkhervatting veel langer te zijn. Bij 

de ‘intermediate’ ingrepen (waaronder LH) was de duur tot volledige werkhervatting 

gemiddeld 60 dagen. De mate van invasiviteit van de ingreep, de preoperatieve 

verwachtingen van de patiënten en de functionele status voor de operatie waren de 

belangrijkste voorspellers voor een verlengd ziekteverlof. Zij concluderen dat er meer 

aandacht nodig is voor de postoperatieve periode.  

 

In de studie van Rosen et al. (1997) hadden patiënten gemiddeld na 3.3 weken hun werk 

hervat en/of konden zij weer huishoudelijk werk verrichten (n=92). Aan patiënten werd ook 

gevraagd op welk moment zij zich goed genoeg voelde om weer te kunnen werken of 

normale activiteiten uit te voeren. Dit was gemiddeld na 2.6 weken. Patiënten die werkten 
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(n=71) gingen na 2.9 weken weer aan het werk en dachten na 2.3 weken hier al voldoende 

voor hersteld te zijn. Er werd een significant verschil gezien tussen patiënten die een 

gecompliceerde ingreep hadden ondergaan versus patiënten met een ongecompliceerde 

procedure. Patiënttevredenheid was ook sterk gerelateerd aan het feit of er een complicatie 

was geweest. Het is wel belangrijk om te noemen dat sommige patiënten 24 maanden na de 

ingreep de vragenlijst ontvingen, waardoor een recall bias niet uit te sluiten is.  

 

In de gerandomiseerde studie van Vonk Noordegraaf et al. (2014b) werd vervolgens gezien 

dat patiënten die gebruik maakten van een eHealth programma significant sneller weer aan 

het werk gingen (39 dagen versus 48 dagen in de controle groep). Daarbij werd ook voor 

sommige onderdelen een hogere kwaliteit van leven gezien en hadden patiënten minder pijn 

26 weken na de ingreep. In deze studie werd niet specifiek naar LH gekeken maar werden 

alle ingrepen (LH, VH, AH en laparoscopische adnexextirpatie) vergeleken. 

 

4.b. Kwaliteit van leven en patiënt tevredenheid 

Ook deze uitkomsten zijn aan bod gekomen in hoofdstuk 4 en 5. Voor meer informatie, zie de 

desbetreffende hoofdstukken.  

In de meta-analyse van Aarts et. al. (2015) wordt geen verschil gevonden in tevredenheid 

tussen LH en AH (1 studie, 166 patiënten). Wat betreft kwaliteit van leven zijn de resultaten 

niet eenduidig. Mogelijk bestaat er een verschil in kwaliteit van leven in het voordeel van 

LH.  

 

4.c. Hersteladviezen 

Uit de literatuur komen geen specifieke evidence-based hersteladviezen voor patiënten die 

een LH ondergaan. De Delphi-studie van Vonk Noordegraaf et al. (2011) beschrijft 
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consensus hersteladviezen na hysterectomie en adnexextirpatie. In onderstaande tabel van 

Vonk Noordegraaf et al. (2011) wordt een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten 

weergegeven. De adviezen die gebruikt worden in het eHealth programma zijn nog niet 

beschikbaar buiten het wetenschappelijk onderzoek. Deze adviezen zullen worden 

toegevoegd aan de richtlijn wanneer deze beschikbaar zijn.  

 

Figuur 1: Overzicht van hersteladviezen uit Delphi studie van Vonk Noordegraaf et al. 

(2011)  
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5. Conclusie van de literatuur 

• Kernboodschappen uit de literatuur met GRADE 

Kwaliteit 

van bewijs: 

NvT 

 

Gemiddeld start de werkhervatting na een LH tussen de 18 en 60 

dagen. 

 

(Rosen et al. 1997, Vonk Noordegraaf et al. 2011, Vonk 

Noordegraaf et al. 2014, Brummer et al. 2009, Aarts et al. 2015) 

 

Kwaliteit 

van bewijs: 

MATIG 

 

Gestructureerde adviezen leiden tot sneller herstel en 

werkhervatting. 

 

Het toepassen van eHealth kan worden gebruikt om 

hersteladviezen aan patiënten te verstrekken.   

 (Vonk Noordegraaf et al. 2014) 

 

 

6. Overwegingen  

6.a. Ziekenhuisopname 

Ziekenhuis duur is een lastige uitkomstmaat gezien verschillende factoren, zoals het 

ziekenhuis protocol, hier van invloed op kunnen zijn. Patiënten worden steeds korter 

opgenomen in het ziekenhuis en studies laten ook zien dat LH in dagbehandeling ook 

haalbaar is en waarschijnlijk steeds meer zal worden toegepast in de toekomst. 
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De werkgroep is van mening dat er geen eenduidig advies gegeven kan worden ten aanzien 

van de duur van ziekenhuisopname, maar adviseert om de opnameduur zo kort mogelijk te 

houden, mits het herstel in de thuissituatie adequaat is.  

 

6.b. Werkhervatting en wetenschappelijke tools ter bevordering hiervan.  

Om de voordelen van de minimale invasieve chirurgie optimaal te benutten, is de werkgroep 

van mening dat patiënten die een LH ondergaan preoperatief moeten worden voorzien van 

structurele hersteladviezen. Verwachtingsmanagement van de patiënt lijkt hierbij een 

belangrijke rol te spelen. Derhalve dienen de hersteladviezen ook te worden afgestemd op het 

type operatie dat de patiënten ondergaan. Daarbij blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat 

de mate van invasiviteit van de ingreep, de verwachtingen van patiënten en hun preoperatieve 

mentale status direct de duur van het ziekteverzuim beïnvloeden. Om dit te beperken, zouden 

patiënten met een hoog-risico op langdurig verzuim geïdentificeerd moeten worden en dienen 

zij in een vroeg stadium aanvullende begeleiding bij het herstel te krijgen.  

Momenteel zijn slechts consensus hersteladviezen beschikbaar voor AH, VH, LH en 

laparoscopische adnex-ingrepen Deze werden samengesteld door een expertteam van 

gynaecologen, huisartsen en bedrijfsartsen. De adviezen zijn een eerste stap naar een 

gestructureerd herstelplan. Belangrijk is om bij het herstelplan ook aspecten van de klinische 

fase mee te nemen die mogelijk het herstel kunnen bevorderen. Het ‘fast-track principe’ is 

hierbij mogelijk een belangrijke strategie, waarbij een aantal modules worden gebundeld die 

alle tezamen moeten leiden tot een sneller herstel. Voorbeelden zijn een goede 

patiëntenvoorlichting, kortwerkende anesthetica, snel mobiliseren, het voorkomen van ileus 

(door kauwgom te kauwen), een goed pijn- en anti-emeticabeleid (Wodlin et al. 2013). Er is 

nog weinig bekend over hoe het herstel na gynaecologische operaties kan worden bevorderd. 
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In de literatuur wordt slechts één tool beschreven welke gebruikmaakte van een eHealth 

applicatie om hersteladviezen aan patiënten te verstrekken. Deze tool is veelbelovend. 

 

7. Aanbevelingen 

 

Geef pre- en postoperatief, zowel mondeling als op papier, structurele en 

specifieke hersteladviezen (pagina 218) aan patiënten die een LH ondergaan. Wijs 

patiënten ook op alarmsignalen die een complicatie kunnen betekenen en geef 

duidelijk de spoednummers en instructies mee op papier.  

Bespreek preoperatief met patiënten hun verwachtingen ten aanzien van het 

postoperatieve herstel. 
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NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde 

omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Een gynaecoloog kan geargumenteerd afwijken van een 

richtlijn wanneer concrete omstandigheden dat noodzakelijk maken. Dat kan onder meer het geval zijn wanneer 

een gynaecoloog tegemoet moet komen aan de objectieve noden en/of subjectieve behoeften van een individuele 

patiënt. Beleid op instellingsniveau kan er incidenteel toe leiden dat (volledige) lokale toepassing van een 

richtlijn niet mogelijk is. 
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