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Dit proefschrift beschrijft de resultaten van de POPPS studie. POPPS staat voor
“Pelvic Organ Prolapse in Primary Care: Effects of Pelvic Floor Muscle Training and
Pessary Treatment Study”.
In dit onderzoek worden niet-operatieve behandelingen voor een prolaps (afwachten,
bekkenfysiotherapie en een pessarium) onderzocht. In dit hoofdstuk worden de
achtergrond, de opzet van het onderzoek, de belangrijkste bevindingen en de
aanbevelingen voor de praktijk in begrijpelijk Nederlands uitgelegd.

ACHT ERG RO N D
Bij een verzakking of prolaps van de bekkenorganen kunnen één of meerdere delen
van de vagina verzakken; de voorwand van de vagina met de daarvoor gelegen blaas,
de achterwand van de vagina met daarachter de endeldarm en de baarmoeder. Een
prolaps is een veel voorkomende aandoening, vooral bij oudere vrouwen.1,2 Veel
vrouwen vinden het lastig om prolapsklachten met hun huisarts te bespreken door
angst of schaamte, of door gebrek aan kennis over wat er aan de hand is en mogelijke
behandelingen.3
Oorzaken en risicofactoren
De organen in het kleine bekken rusten op de bekkenbodem en zijn opgehangen aan
ligamenten. De bekkenbodem is een spierlaag die als een soort hangmat onderin het
bekken ligt. Ligamenten zijn stevige banden tussen de bekkenorganen en het bekken.
De bekkenbodem en de ligamenten zorgen er samen voor dat de bekkenorganen
op hun plaats blijven zitten. Meerdere factoren kunnen leiden tot beschadiging of
verzwakking van de bekkenbodem of de ligamenten. De steun- en ophangfunctie
voor de bekkenorganen kan hierdoor afnemen en dan kan er een prolaps ontstaan.
De bekkenbodem kan verzwakt raken door een grote belasting, zoals een vaginale
bevalling of overgewicht. Ook het ouder worden en de overgang spelen een
belangrijke rol bij het zwakker worden van de bekkenbodem. Daarnaast kunnen het
verrichten van veel zware lichamelijke arbeid, een baarmoederverwijdering, sommige
bindweefselziektes en een genetische aanleg bijdragen aan de ontwikkeling van een
prolaps.4,5
Klachten
Bij het merendeel (75%) van de Nederlandse vrouwen ouder dan 45 jaar is bij
lichamelijk onderzoek in meer of mindere mate een prolaps te zien.6 Een groot deel
van deze vrouwen heeft geen klachten van de prolaps en zal hiervoor dus niet bij een
arts komen. Als een prolaps wel klachten geeft kunnen deze heel divers zijn. Vrouwen
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met een prolaps kunnen last hebben van het zien of voelen van een uitpuiling of ‘bal’
in de vagina. Ook klachten als een pijnlijk, zwaar of drukkend gevoel in de onderbuik
komen veel voor. Een prolaps kan ook samengaan met blaas- of darmklachten, zoals
incontinentie of juist moeite met uitplassen of met de ontlasting. Vaak nemen de
klachten aan het einde van de dag toe. Driekwart van de vrouwen met klachten van
een prolaps ervaart hier last van in het dagelijks leven, voornamelijk bij lichamelijke
inspanning; bij 25% gaat het om matige hinder en bij 33% om ernstige hinder.7 Verder
kan een prolaps een negatieve invloed hebben op de seksualiteit8-10 en de kwaliteit
van leven.11
Diagnose
Een prolaps wordt vastgesteld tijdens een inwendig onderzoek. Een gestandaardiseerde
manier om de mate van prolaps te beschrijven is de POP-Q (Pelvic Organ Prolapse
Quantification). Tijdens het inwendig onderzoek wordt ook de functie van de
bekkenbodemspieren globaal beoordeeld.
Behandeling
Behandeling van een prolaps is alleen nodig als deze klachten veroorzaakt. Deze
behandeling kan niet-operatief of chirurgisch zijn.12 In Nederland worden de meeste
vrouwen niet-operatief behandeld door hun huisarts. Niet-operatieve behandelingen
bestaan uit leefstijladviezen, bekkenfysiotherapie of een pessarium (steunring).
Ongeveer 9% wordt verwezen naar de gynaecoloog. Er is nog maar weinig
onderzoek gedaan naar de toepassing van de niet-operatieve behandelingen in de
huisartspraktijk. Daarom werd het POPPS onderzoek opgezet.

H ET P O P PS O N D ER ZO EK
Het POPPS onderzoek bestond uit twee studies (Figuur 1). In de eerste studie werd
het effect van bekkenfysiotherapie vergeleken met het effect van afwachten bij
vrouwen met een milde prolaps (boven het hymen (maagdenvlies)). In de tweede
studie werd het effect van bekkenfysiotherapie vergeleken met het effect van een
pessarium bij vrouwen met een matige tot ernstige prolaps (tot aan of voorbij het
hymen). De veronderstelling was dat bij een milde prolaps bekkenfysiotherapie tot
meer klachtenverlichting zou leiden dan afwachten en dat een pessarium op de lange
termijn effectiever zou zijn dan bekkenfysiotherapie bij een matig tot ernstige prolaps.
Aan het POPPS onderzoek hebben 20 huisartspraktijken in Noord-Nederland
meegedaan. De huisartsen selecteerden in hun praktijk alle vrouwen van 55 jaar en
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7241 Vrouwen gescreend door huisarts
1359 Geëxcludeerd (door huisarts)
5882 Screeningsvragenlijst
2355 Geen respons
3527 Screeningsvragenlijst teruggestuurd
2117 Geen bekkenbodemklachten
1410 Bekkenbodemklachten
491

Niet geïnteresseerd in deelname

919 Bereid om deel te nemen
19
5		

Geëxcludeerd (door onderzoeker)
Teruggetrokken om andere reden

895 Lichamelijk onderzoek
234

Geen prolaps

661 Prolaps
133
77
2		

Niet geïnteresseerd in deelname
Milde prolaps maar studie 1 is vol
Stadium 4 prolaps

449 Geïncludeerd
287 POPPS Studie 1

142
Afwachten

162 POPPS Studie 2

145
Bekkenfysiotherapie

80
Bekkenfysiotherapie

82
Pessarium

Bekkenfysiotherapie
behandeling

Bekkenfysiotherapie
behandeling

Aanmeten
pessarium

Follow-up na 3 maanden

Follow-up na 3 maanden

Follow-up na 12 maanden

Follow-up na 12 maanden

Follow-up na 24 maanden

Follow-up na 24 maanden

FIGUUR 1 WERVI N G VAN DEELN E M ERS
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ouder die in aanmerking kwamen voor deelname aan het onderzoek. Deze vrouwen
kregen een schriftelijke uitnodiging met een voorlichtingsfolder en een screenende
vragenlijst toegestuurd. In deze vragenlijst werd gevraagd naar klachten die zouden
kunnen wijzen op een prolaps (zie Figuur 2). Vrouwen konden niet meedoen aan het
onderzoek als er sprake was van: behandeling voor een prolaps in het afgelopen jaar,
een lopende behandeling voor een (kwaadaardige) ziekte van de bekkenorganen,
cognitieve stoornis, ernstige of terminale ziekte, immobiliteit of onvermogen
zelfstandig een Nederlandstalige vragenlijst in te vullen. De inclusie vond plaats van
14 oktober 2009 tot 15 december 2012.
Vrouwen met één of meer van deze klachten die wilden meedoen aan het POPPS
onderzoek werden uitgenodigd voor een lichamelijk onderzoek om de mate van
prolaps vast te stellen. Daarnaast vulden zij een aantal vragenlijsten in, werd er
informatie verzameld over medische en verloskundige voorgeschiedenis, werd de
bekkenbodemspierfunctie beoordeeld en werd een urineweginfectie uitgesloten.
Vrouwen met een milde prolaps konden deelnemen aan het eerste POPPS onderzoek
en vrouwen met een matige tot ernstige prolaps aan het tweede POPPS onderzoek.
Bekkenfysiotherapie en afwachten bij een milde prolaps (POPPS studie 1)
Deelnemende vrouwen kregen door middel van loting een behandeling toegewezen

Ja
1.	Heeft u wel eens een zwelling in de vagina (schede)
gezien of gevoeld?
2. 	Heeft u wel eens een zwaar of drukkend gevoel in het
bekkengebied?
3. 	Verliest u wel eens ongewenst urine?
4. 	Moet u wel eens met de vingers tegen de vaginawand
drukken om urine kwijt te raken?
5. 	Moet u wel eens met de vingers tegen de vaginawand
drukken om ontlasting kwijt te raken?
FIGUUR 2 SCREEN EN DE VR AG EN LIJST
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(bekkenfysiotherapie of afwachten). Deelnemers in de bekkenfysiotherapiegroep
werden verwezen naar een bekkenfysiotherapeut. Deze gaf uitleg over de bekkenbodem
en over bekkenbodemproblemen en stelde een individueel oefenschema op. Alle
deelnemers leerden hun bekkenbodem bewust aan te spannen vóór druk verhogende
momenten (bijvoorbeeld hoesten, niezen, tillen) en er werd aandacht besteed aan
leefstijl en toiletgewoonten. Vrouwen in de afwachtengroep kregen uitleg over de
bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. Zij kregen geen behandeling en geen
adviezen, maar mochten wel hun huisarts bezoeken als ze dat wilden.
Bekkenfysiotherapie en pessarium bij een matige tot ernstige prolaps (POPPS
studie 2)
Deelnemende vrouwen kregen door middel van loting een behandeling toegewezen
(bekkenfysiotherapie of een pessarium). Deelnemers in de bekkenfysiotherapiegroep
werden verwezen naar een bekkenfysiotherapeut en kregen dezelfde behandeling als
vrouwen met een milde prolaps. Vrouwen in de pessariumgroep kregen, in maximaal
3 aanmeetpogingen, een pessarium aangemeten.
Vervolgafspraken en uitkomstmaten
Na 3, 12 en 24 maanden werden vervolgafspraken gemaakt om het effect
van de behandelingen te kunnen meten. De belangrijkste maat om het effect
van de behandelingen te beoordelen was de verandering van de hoeveelheid
bekkenbodemklachten (gemeten met de Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI20) vragenlijst). Er werd ook gekeken naar de subjectieve verandering van klachten
met behulp van een algemene vraag: “Sinds ik deelneem aan dit onderzoek zijn
mijn klachten: sterk verbeterd, verbeterd, ongeveer gelijk gebleven, verslechterd of
sterk verslechterd.” Verder werden de invloed van klachten op het dagelijks leven,
de algemene kwaliteit van leven, het seksueel functioneren, de mate van prolaps, de
bekkenbodemspierfunctie en de kosten onderzocht.

B EL A N G R I J K ST E B E V I N D I N G EN
In Hoofdstuk 2 wordt de opzet van het POPPS onderzoek in detail beschreven. Ook
beschrijft dit hoofdstuk de uitdagingen die we tegen kwamen en onze oplossingen
hiervoor.
Aan de eerste POPPS studie hebben 287 vrouwen met een milde prolaps meegedaan.
Hiervan kregen 145 bekkenfysiotherapie, 142 wachtten af. Hoofdstuk 3 beschrijft
het verschil tussen bekkenfysiotherapie en afwachten op de korte termijn (3
maanden). De PFDI-20 score van deelnemers in de bekkenfysiotherapiegroep
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verbeterde gemiddeld 9,1 punten meer dan die van deelnemers in de afwachtengroep
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 2,8 tot 15,4). Hoewel dit verschil statistisch
significant is, weten we niet zeker of het groot genoeg is om voor patiënten
relevant te zijn (het klinisch relevante verschil, met andere woorden: of patiënten
ook daadwerkelijk een verschil in klachten zullen merken). Desondanks gaf 57%
van de deelnemers in de bekkenfysiotherapiegroep aan dat hun klachten verbeterd
waren. In de afwachtengroep was dit slechts 13% (hierbij verbeterden de klachten
dus spontaan, zonder behandeling). In Hoofdstuk 4 wordt het verschil tussen
bekkenfysiotherapie en afwachten op de lange termijn beschreven. Net als op de
korte termijn was bekkenfysiotherapie beter dan afwachten. Gedurende de twee jaar
dat de vrouwen gevolgd werden, verbeterde de PFDI-20 score van deelnemers in de
bekkenfysiotherapiegroep gemiddeld 12,2 punten meer dan die van vrouwen in de
afwachtengroep (95% BI 7,2 tot 17,2). Dit verschil was echter nog steeds kleiner dan
het vooraf geschatte klinisch relevante verschil van 15 punten. Van de deelnemers in
de bekkenfysiotherapiegroep gaf 43% aan dat hun klachten verbeterd waren. In de
afwachtengroep was dit 14%. Een subgroep analyse liet zien dat bekkenfysiotherapie
effectiever was voor vrouwen die bij aanvang van de studie meer klachten (oftewel
een hogere PFDI-20 score) hadden. Bekkenfysiotherapie was effectiever maar ook
duurder dan afwachten. Bekkenfysiotherapie kostte gemiddeld €330,- per persoon,
afwachten kostte gemiddeld €91,- per persoon. De kosten voor incontinentiemateriaal
waren echter lager in de bekkenfysiotherapiegroep (€40,- versus €77,- in de
afwachtengroep).
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de tweede POPPS studie. Hieraan hebben
162 vrouwen met een matige tot ernstige prolaps meegedaan. Er werden 82
vrouwen behandeld met een pessarium en 80 vrouwen kregen bekkenfysiotherapie.
Gedurende de twee jaar dat de vrouwen gevolgd werden was er geen significant
verschil tussen behandeling met een pessarium of bekkenfysiotherapie. Het
verschil tussen de groepen was -3,7 punten (95% BI -12,8 tot 5,3) in het voordeel
van de pessariumgroep. Vrouwen met typische prolapsklachten hadden meer
baat bij een pessarium dan bij bekkenfysiotherapie. Daarnaast was een pessarium
goedkoper dan bekkenfysiotherapie. Een pessariumbehandeling kostte gemiddeld
€290,- per persoon, bekkenfysiotherapie kostte gemiddeld €410,- per persoon. De
pessariumbehandeling ging bij 60% van de vrouwen gepaard met milde bijwerkingen,
zoals vaginale afscheiding of toename van urineverlies. Bekkenfysiotherapie had
geen bijwerkingen.
Het effect van beide behandelingen was lager dan verwacht. Dit heeft mogelijk te
maken met de manier waarop de vrouwen in het onderzoek terecht kwamen. De
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screenende vragenlijst die we gebruikt hebben was erg gevoelig en daardoor kwamen
ook vrouwen met milde klachten in aanmerking voor deelname aan het onderzoek.
Deze vrouwen waren anders misschien niet met hun klachten naar de huisarts
gegaan. Mogelijk is hierdoor het effect van de behandelingen onderschat, want bij
weinig klachten zal een behandeling ook weinig verbetering geven. Een onderzoek
onder vrouwen die zelf met klachten bij de huisarts komen en die behoefte hebben
aan behandeling zou hierover meer duidelijkheid kunnen geven.
In Hoofdstuk 6 worden voorspellers voor seksuele inactiviteit en seksueel functioneren
onderzocht. Hiervoor werden de gegevens gebruikt van alle vrouwen die voor het
POPPS onderzoek een baseline meting gehad hadden. Van deze vrouwen was 62%
seksueel actief. Oudere vrouwen en vrouwen met een lager opleidingsniveau waren
minder vaak seksueel actief. Bekkenbodemklachten of de aanwezigheid van een
prolaps speelden hierbij geen rol. Voor de vrouwen die wel seksueel actief waren gold
dat het seksueel functioneren minder goed was als zij meer bekkenbodemklachten
hadden, of als zij in het verleden een bekkenbodemoperatie gehad hadden. De
aanwezigheid en ernst van een prolaps bij het lichamelijk onderzoek had geen invloed
op het seksueel functioneren.
Onderzoek onder vrouwen die met klachten bij een gynaecoloog kwamen (in de
tweede en derde lijn) heeft laten zien dat een prolaps van de vagina voorwand of de
vagina achterwand pas klachten geeft als deze voorbij het hymen reikt. Een prolaps
van de baarmoeder (of de top van de vagina als de baarmoeder verwijderd is) geeft
al klachten vanaf 5 centimeter boven het hymen. Op basis van deze gegevens wordt
wel gezegd dat een milde prolaps normaal is en geen behandeling behoeft. Het is
echter onzeker of dit ook geldt voor vrouwen die door de huisarts gezien worden (de
eerste lijn). In Hoofdstuk 7 wordt daarom de bruikbaarheid van deze afkappunten (het
hymen en 5 centimeter boven het hymen) in de eerste lijn onderzocht. Hiervoor zijn
de gegevens gebruikt van alle vrouwen die voor het POPPS onderzoek een baseline
meting gehad hadden. In deze populatie hadden de afkappunten een redelijke
specificiteit, maar de sensitiviteit was laag. Dit betekent dat er veel vrouwen zijn die
wel klachten hebben terwijl hun prolaps niet voorbij het hymen reikt (of voorbij het
punt 5 centimeter boven het hymen bij een baarmoeder prolaps). De afkappunten zijn
daarom niet geschikt om in de eerste lijn te gebruiken.
Voor de voorlichting van vrouwen over behandelmogelijkheden bij een prolaps die
klachten geeft is het belangrijk dat huisartsen weten voor wie een behandeling geschikt
is. Het aanmeten van een pessarium lukt niet bij iedereen. In de tweede POPPS studie
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kon bij 42% van de vrouwen geen pessarium aangemeten worden. In Hoofdstuk 8
wordt beschreven welke gegevens voorspellend zijn voor het mislukken van het
aanmeten van een pessarium. De kans op een mislukte aanmeting bleek groter te
zijn bij vrouwen met een onderactieve bekkenbodem (slappe bekkenbodemspieren),
bij zwaardere vrouwen en bij jongere vrouwen. Mogelijk is een pessarium voor deze
vrouwen minder geschikt. Er is echter meer onderzoek nodig voordat we dit met
zekerheid kunnen zeggen.
Ook bekkenfysiotherapie lijkt niet voor iedereen geschikt. Na twee jaar gaf 43%
van de vrouwen met een milde prolaps en 34% van de vrouwen met een matige
tot ernstige prolaps aan dat hun klachten verbeterd waren sinds de start van de
bekkenfysiotherapie. Hieruit blijkt dat niet iedereen baat heeft bij bekkenfysiotherapie.
In Hoofdstuk 9 wordt beschreven welke gegevens voorspellend zijn voor een
geslaagde bekkenfysiotherapie behandeling. Hiervoor gebruikten we de gegevens
van alle vrouwen die bekkenfysiotherapie gehad hadden (uit beide POPPS studies).
Uit dit onderzoek bleek dat een voorgeschiedenis met één of meer problemen rond
de bevalling (een hoog geboortegewicht (≥ 4000 gram), een episiotomie (knip),
een ruptuur (inscheuren), een tangverlossing of een vacuümverlossing) en een
minder ernstige prolaps (boven het hymen) een grotere kans gaf op een geslaagde
behandeling. Bij oudere vrouwen was de kans op succes juist iets kleiner. Op basis
van deze voorspellers kunnen we echter niet met 100% zekerheid voorspellen bij wie
bekkenfysiotherapie zal helpen en bij wie niet. Waarschijnlijk spelen ook nog andere
factoren een rol. Voordat deze gegevens gebruikt kunnen worden in de praktijk is
daarom eerst meer onderzoek nodig.
In onderzoeken naar behandelingen zoals het POPPS onderzoek worden vaak
vragenlijsten gebruikt om verandering van klachten te meten. Wij gebruikten
hiervoor de PFDI-20, een vragenlijst die kijkt naar de last van bekkenbodemklachten.
Hoofdstuk 10 beschrijft een onderzoek naar het klinisch relevante verschil in
vragenlijstscore voor de PFDI-20. Met andere woorden, bij welk verschil in
vragenlijstscore (voor en na behandeling) merkt een patiënt daadwerkelijk een
verschil in klachten. Het blijkt dat een door de patiënt ervaren verbetering van
bekkenbodemklachten overeenkomt met een verschil in PFDI-20 score van ten
minste 13,5 punten. Het verschil tussen de behandelingen in POPPS studie 1 was 12,2
punten. Dit zou betekenen dat het verschil tussen bekkenfysiotherapie en afwachten
voor een patiënt niet merkbaar is. Het effect van bekkenfysiotherapie lijkt dus tegen
te vallen. Deze 12,2 punten zijn echter een gemiddelde van de hele groep. Binnen de
groep zijn er ook vrouwen die wel voldoende (meer dan 13,5 punten) verbeterd zijn. Een
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andere manier om met behulp van het klinisch relevante verschil de effectiviteit van
een behandeling te beoordelen is de “number needed to treat (NNT)”. Dit is het aantal
patiënten dat een nieuwe behandeling (bekkenfysiotherapie) moet krijgen ten opzichte
van de referentiebehandeling (afwachten) om bij één extra patiënt een gunstige
uitkomst (een verschil in PFDI-20 score van minstens 13,5 punten) te verkrijgen. In onze
studie was de NNT 5,6 (95% BI 3,3 tot 18,4). Dit betekent dat er ongeveer zes vrouwen
met bekkenfysiotherapie behandeld moeten worden om te zorgen dat er één extra
vrouw baat bij heeft. Voor de tweede POPPS studie hebben we geen NNT berekend
omdat het verschil tussen bekkenfysiotherapie en pessarium (3,7 punten) te klein was.

A LG E M EN E CO N CLU S I E S EN A A N B E V ELI N G EN
Het POPPS onderzoek heeft laten zien dat bekkenfysiotherapie bij vrouwen met een
milde prolaps meer verbetering van bekkenbodemklachten geeft dan afwachten.
We weten echter niet zeker of het verschil tussen bekkenfysiotherapie en afwachten
groot genoeg (klinisch relevant) is. Over het algemeen wordt een prolaps na verloop
van tijd niet erger. Daarnaast weten we niet of we door vroeg te behandelen kunnen
voorkomen dat prolapsklachten erger worden. Afwachten tot klachten erger worden
zou daarom een goede optie kunnen zijn, vooral voor vrouwen met een milde prolaps
die hier weinig tot geen last van hebben. Bij hinderlijke klachten en een milde prolaps
is bekkenfysiotherapie te overwegen. Niet alle vrouwen zullen baat hebben bij
bekkenfysiotherapie, maar we kunnen nog niet goed genoeg voorspellen bij wie het
wel of niet zal helpen.
Voor vrouwen met een matige tot ernstige prolaps en typische prolapsklachten (zoals
een balgevoel in de vagina of een zwaar gevoel in het bekkengebied) die een nietoperatieve behandeling wensen is ons advies om te starten met een pessarium.
Hierbij is het wel belangrijk om aan de patiënt uit te leggen dat het aanmeten van een
pessarium niet bij iedereen lukt en dat een pessarium vaak milde bijwerkingen heeft.
Voor vrouwen met een matige tot ernstige prolaps die vooral blaas- of darmklachten
hebben kunnen we op basis van onze onderzoeksresultaten geen voorkeur uitspreken
voor bekkenfysiotherapie of een pessarium. Huisartsen kunnen de voor- en nadelen
van beide behandelingen bespreken met hun patiënt, zodat deze een geïnformeerde
keuze kan maken.
Veel vrouwen vinden het lastig om prolapsklachten met de huisarts te bespreken.3
Routinematig screenen in de huisartspraktijk, zoals wij voor de POPPS studies gedaan
hebben, bevelen wij echter niet aan omdat hierdoor ook vrouwen met milde klachten
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(zonder behoefte aan behandeling) opgespoord worden. Een proactieve houding
van huisartsen kan mogelijk wel bijdragen aan het verminderen van de barrière
om prolapsklachten met de huisarts te bespreken. Wanneer de huisarts per toeval
een prolaps ziet, bijvoorbeeld tijdens het maken van een uitstrijkje, zou hij kunnen
vragen naar bekkenbodemklachten en, indien gewenst, uitleg kunnen geven over de
behandelmogelijkheden.
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ABBREVIATIONS

ABBREVIATI ONS

AUC

Area Under the Curve							

BMI

Body Mass Index								

CEA

Cost Effectiveness Analysis							

CI

Confidence Interval							

CRADI-8

ColoRectal Anal Distress Inventory-8 (range 0-100)					

CUA

Cost Utility Analysis							

EQ-5D

EuroQol 5 Dimensions							

ICER

Incremental Cost Effectiveness Ratio					

ICS

International Continence Society						

ICUR

Incremental Cost Utility Ratio							

IQR

Inter Quartile Range							

ITT

Intention To Treat							

LogR

Logistic Regression Analysis						

LR

Linear Regression Analysis							

MCS-12

Mental Component Health Summary (SF-12) (range 0-100); 1998 norm based scores

MOS-SF-12 Medical Outcomes Study Short Form Health Survey-12 version 1
NVFB	Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en
Postpartum Gezondheidszorg / Dutch Pelvic Physiotherapists’ Organisation
OR

Odds Ratio

PCS-12

Physical Component Health Summary (SF-12) (range 0-100 ); 1998 norm based scores

PFDI-20

Pelvic Floor Distress Inventory-20 (range 0-300)

PFIQ-7

Pelvic Floor Impact Questionnaire-7 (range 0-300)

PFMT

Pelvic Floor Muscle Training

PISQ-12

Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexuality Questionnaire-12 (range 0-48)

POPDI-6

Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory-6 (range 0-100)

POPPS	Pelvic Organ Prolapse in Primary Care: Effects of Pelvic Floor Muscle Training and
Pessary Treatment Study
POP-Q

Pelvic Organ Prolapse Quantification

PP

Per Protocol

QALY

Quality Adjusted Life Year

RCT

Randomized Controlled Trial

ROC

Receiver Operating Characteristics

UDI-6

Urinary Distress Inventory-6 (range 0-100)
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ABOUT CHANTAL PANMAN

C U R R I C U LU M V ITA E
Chantal Panman was born in Stadskanaal, the Netherlands, as the oldest of four
children, on April 8th 1986. She attended secondary school at Ubbo Emmius in
Stadskanaal and she graduated from Gymnasium in 2004. Subsequently, she started
studying Medicine at the Erasmus University in Rotterdam. She developed an interest
for both clinical practice and research and during her study Medicine she also
performed a research master’s program in Neuroscience at the Erasmus University.
She investigated auditory processing disorders in young children under supervision of
prof. dr. J.G.G. Borst and dr. ir. A. Goedegebure and in 2009 she obtained her Master
of Science degree in Neuroscience. She obtained her medical degree (cum laude)
in July 2011. From July 2011 until February 2012 she worked as a resident geriatric
medicine in a nursery home in Deurne. In March 2012 she started her PhD project on
the conservative treatments of pelvic organ prolapse in primary care and combined
that with the general practitioner vocational training (AIOTO) at the Department of
General Practice of the University Medical Center Groningen. During this PhD project,
she worked closely together with Marian Wiegersma and this work resulted in a joint
thesis under supervision of prof. dr. M.Y. Berger and dr. J.H. Dekker. During her PhD
project she also obtained her registration as epidemiologist B from The Netherlands
Epidemiology Society. Chantal expects to be a general practitioner by the beginning
of 2018.
From July 2012 until June 2015 she was the treasurer of the Dutch aioto-network;
this network unites all Dutch general practitioner trainees who combine their general
practitioner vocational training with a PhD project.
Chantal married Reinard Everts on July 5th 2013. Together they have two sons,
Ties (2014) and Hidde (2016).
Contact: chantalpanman@gmail.com
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P ER S O O N LI J K DA N K WO O R D
Tenslotte wil ik nog een aantal mensen bedanken.
Janny, jou wil ik allereerst bedanken. Jouw kennis over urogynaecologie is ongekend en
heeft heel veel bijgedragen aan alle artikelen die ik geschreven heb. Jouw enthousiasme
is aanstekelijk en ik heb je integriteit, kritische blik en snelle reacties altijd erg gewaardeerd. Je had zelfs bij de zoveelste versie nog suggesties waarmee we een artikel nog
verder konden verbeteren. Bedankt dat je me gecoacht heb om een goede onderzoeker
te worden, voor alle dingen die ik van je geleerd heb en dat ik altijd bij je binnen kon lopen.
Marjolein, dank voor de kans die je me gegeven hebt om onderzoek te doen binnen
de Huisartsgeneeskunde. Een deel van het traject was je wat meer op de achtergrond
betrokken maar je wist tijdens onze besprekingen toch altijd weer de juiste vragen te
stellen. Jouw kritische blik op de methodologische en klinische aspecten leidde altijd
weer tot een verbetering van mijn manuscripten.
Boudewijn, je hebt me ontelbare keren geholpen met lastige statistische vraagstukken.
Je was altijd bereid om tijd voor me vrij te maken en om dingen na te zoeken. Dank
voor de fijne samenwerking en voor alles wat ik van je geleerd heb.
Alle collegae van de afdeling Huisartsgeneeskunde dank voor jullie betrokkenheid
en gezelligheid. Ik heb me op de 4e verdieping altijd erg thuis gevoeld. Marian,
Marian, Marije, Gea en Floor; in de afgelopen jaren hebben we elkaar veel geholpen
om door het oerwoud van TSP-plannen, geldaanvragen, opleidingsplannen voor de
epidemiologie en de huisartsopleiding heen te komen. Natuurlijk was dit erg handig en
praktisch maar bovenal vond ik het erg gezellig om jullie als collegae en vriendinnen
te hebben; de gezellige gesprekjes, etentjes, cursussen, congressen, bruiloften, en
verhalen over kinderen die we konden delen maakten het werk nog net iets leuker.
Daan, Floor, Heleen, Freek en Marian jullie zijn fijne kamergenoten. Bedankt voor de
gezellige koffiemomentjes en dat we zowel werk als lief en leed konden delen.
Marian, ik heb de afgelopen 5 jaar met heel erg veel plezier met je samengewerkt,
ontzettend bedankt daarvoor. Hoewel we verschillend zijn qua persoonlijkheid en
manier van werken denk ik dat we elkaar goed aangevuld hebben. Ik ben ontzettend
trots op ons eindresultaat en het voelt als de perfecte afsluiter om vandaag allebei
onze verdediging te mogen doen.
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Ook wil ik graag de huisartsopleiding bedanken, in het bijzonder mijn opleiders in het
eerste jaar. Gerda en Jan Willem, ik heb een heel fijn (anderhalf)jaar bij jullie gehad.
Jullie betrokkenheid bij mijn onderzoek maakte het combineren van opleiding en
onderzoek haalbaar. Ik heb het in huisartsenpraktijk Meander iedere dag naar mijn
zin gehad en wil jullie, samen met alle andere collegae binnen de praktijk, daarvoor
danken. Met nog slechts 1 jaar huisartsopleiding voor de boeg komt het moment dat
ik weer terug kan keren naar dit warme nest weer snel dichterbij.
Carien, het was fijn om positieve en negatieve dingen van een promotie-onderzoek te
kunnen delen met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Daarnaast ben ik erg blij dat we
ondanks de grote afstand nog steeds af en toe gezellig bijkletsen en/of leuke dingen
doen samen.
Daan, we zijn al meer dan 10 jaar vriendinnen en daar ben ik heel blij mee. Ik vind het
fijn dat we dit kunnen delen en dat je mijn paranimf bent. Laten we snel weer een
aantal data plannen met onze mannen zodat de gezellige weekendjes in stand blijven.
Siem, dat jij als paranimf naast me staat voelt heel vanzelfsprekend. Je bent vanaf het
begin altijd geïnteresseerd en betrokken geweest bij mijn onderzoek en daar ben ik
heel dankbaar voor. Een fijnere zus kan ik me niet wensen.
Lieve (schoon)familie en vrienden, het is eindelijk klaar! Ik realiseer me dat het hele
traject om huisarts te worden en om daarnaast een promotieonderzoek te doen
ingewikkeld in elkaar zit maar jullie blijven de moeite nemen om te begrijpen wat ik
aan het doen ben en wat er nog komen gaat. Mam, Geert en Carla dank dat jullie altijd
voor me klaar staan en voor jullie onuitputtelijke interesse in alles wat ik doe.
En als laatste, mijn mannen aan wie ik het allermeeste dank verschuldigd ben. Lieve
Ties en Hidde, ik ben hartstikke trots dat jullie mijn kleine mannen zijn. Nu dit boekje
klaar is komt er meer tijd om samen boekjes te lezen, liedjes te zingen en kopjes thee
te drinken. Lieve Rein, we hebben een aantal heel drukke jaren achter de rug waarin
we een heleboel mooie momenten hebben beleefd samen. Jij bent al heel lang mijn
thuisbasis en samen met onze kleine mannetjes ben je mijn alles. Jij stimuleert me en
haalt het beste in mij naar boven. Lieve mannen, ik geniet er van om met jullie samen
te zijn en ik ben enorm gelukkig met jullie!
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ABOUT MARIAN WI EG ERSMA

C U R R I C U LU M V ITA E
Marian Wiegersma was born in Drachten, the Netherlands, as the oldest of three
children, on November 10th 1986. She graduated from secondary school at the
Drachtster Lyceum in Drachten and started to study Medicine at the University of
Groningen in 2005. She always had a preference for general practice and during
the last year of her medicine study she developed a special interest in scientific
research. After graduating Medicine and receiving her medical doctor degree in
2011 she started her PhD research on the conservative treatment of pelvic organ
prolapse in primary care at the department of General Practice of the University
Medical Center Groningen. She combined this research with the general practitioner
vocational training (AIOTO). She also obtained her registration as Epidemiologist B
from The Netherlands Epidemiology Society. During her PhD project, she worked
closely together with Chantal Panman. Their work resulted in this joint thesis under
supervision of Prof. Dr. M.Y. Berger and Dr. J.H. Dekker. Marian expects to be a general
practitioner by the beginning of 2018.
Marian lives together with Cor Bosma. Together they have a daughter Nynke (2015).
Contact: marian@wiegersma.nl
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P ER S O O N LI J K DA N K WO O R D
Er zijn veel mensen betrokken geweest bij het tot stand komen van dit proefschrift.
Een aantal van hen wil ik hier persoonlijk bedanken.
Janny, dankzij jou werd mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek gewekt.
Bedankt voor je onuitputtelijke enthousiasme en betrokkenheid. Jouw deur stond
altijd open en dat was erg fijn. Jouw gedrevenheid is inspirerend. Ik heb veel van je
geleerd, als onderzoeker maar ook als persoon. Een betere dagelijks begeleidster had
ik me niet kunnen wensen.
Marjolein, dankzij jouw kritische blik heb je een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit
van dit proefschrift. Je hebt me gemotiveerd om naast mijn promotie en mijn opleiding
tot huisarts ook nog de registratie tot epidemioloog B te behalen. Bedankt daarvoor.
Boudewijn, bedankt dat ik altijd bij je terecht kon met methodologische en statistische
vragen. Dankzij jou ben ik statistiek zelfs een beetje leuk gaan vinden!
Alle collega’s van de afdeling huisartsgeneeskunde, met name van de 4e verdieping,
wil ik bedanken. Dankzij jullie heb ik het erg naar mijn zin gehad tijdens mijn
promotieonderzoek. Ik heb veel van jullie geleerd en het was vooral ook heel gezellig!
Gea, Marije, Marian, Floor en Chantal, bedankt voor de leuke tijd tijdens de etentjes
en de cursussen die we samen gevolgd hebben. Kamergenoten Daan, Floor, Freek,
Heleen en Chantal, het was fijn om zo nu en dan met elkaar mee te denken over lastige
vragen en gelukkig was er altijd tijd voor een praatje of het halen van een kop lekkere
koffie.
Chantal, toen jij kwam konden we samen de inclusie van patiënten weer oppakken.
Het was een hele klus, maar het is ons gelukt! Ik vond het fijn om met jou samen
te werken en ik bewonder jouw organisatietalent. Het proefschrift was zonder jou
nooit zo mooi geworden. We hebben de afgelopen 5 jaar niet alleen onze promotie,
maar ook vele andere life-events samen gedeeld: trouwen, kinderen krijgen, huisarts
worden. Ik vind het leuk dat we dit traject samen afsluiten en ik hoop dat we ook na
onze promotie vriendinnen blijven.
Ook vanuit de opleiding was er steun: Ik ben de SBOH en de Huisartsopleiding
Groningen erg dankbaar voor het volgen van een AIOTO-traject. In het bijzonder
wil ik hier ook René Comello bedanken, mijn opleider in het eerste jaar. Ook al had
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je niet veel met wetenschappelijk onderzoek, het combineren van onderzoek en
huisartsopleiding was dankzij jou geen enkel probleem. Ik heb het erg naar mijn zin
gehad bij jullie in de praktijk.
Marije en Maaike, vriendinnen vanaf de middelbare school, ook al zien we elkaar
niet veel, op belangrijke momenten staan jullie voor mij klaar en daar ben ik jullie
erg dankbaar voor. Lisette en Marjolein, bedankt voor de gezelligheid tijdens onze
eetafspraakjes. Klaske, Annie en Nynke, ik vind het fijn dat we zo dicht bij elkaar wonen
en altijd bij elkaar terecht kunnen.
Anje, Tineke, Jellina en Gemma, zonder jullie was het voor mij niet mogelijk geweest
mijn promotieonderzoek en mijn werk als huisarts in opleiding voort te zetten. Bedankt
voor jullie inzet en flexibiliteit.
Beste familie en schoonfamilie, het is niet altijd makkelijk om uit te leggen wat
‘promoveren’ is en wat je dan precies aan het doen bent, maar toch hadden jullie altijd
belangstelling voor mijn werk. Heit en mem, jullie staan altijd voor me klaar en steunen
me in alles wat ik doe. Jullie hebben me altijd gestimuleerd om er uit te halen wat er in
zit en daardoor ben ik geworden wie ik ben. Sytske en Willemien, ik vindt het leuk dat
jullie mijn paranimfen willen zijn!
Tot slot Cor en Nynke, de belangrijkste personen in mijn leven. Lieve Nynke, als ik jou
zie wordt ik meteen blij. Door jou is het altijd leuk om weer naar huis te gaan. Cor, we
zijn al heel wat jaren samen en hebben de laatste twee jaar heel wat voor onze kiezen
gehad. Ook al begrijp jij niet altijd wat ik aan het doen ben, je bent altijd geïnteresseerd
en ik kan altijd mijn verhaal bij je kwijt. Zonder jouw steun was dit proefschrift er niet
geweest. Bedankt voor alles!
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