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Geachte Mevrouw, 

 

 

 
U wordt in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel opgenomen op de dienst Urologie voor een heelkundige 

ingreep, meer bepaald een laparoscopische sacropexie. Dit is verzakkingsherstel via een kijkoperatie 

van de blaas, de baarmoeder of vaginatop (na verwijdering van de baarmoeder) en de darm. De 

uroloog heeft u de redenen voor deze ingreep uitgelegd. 

 

In deze brochure vindt u bijkomende informatie over het verloop van uw verblijf in het ziekenhuis en 

bijzonderheden met betrekking tot deze heelkundige ingreep. 

 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om ze met de artsen of 

verpleegkundigen of andere medewerkers van de dienst Urologie te bespreken. 

 

 

 
 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team van de dienst Urologie wenst u een zo aangenaam mogelijk 

verblijf in het ziekenhuis. 

 

 
 
 
 
 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Verzakkingen bij vrouwen 
Ongeveer één op drie vrouwen boven de 45 jaar krijgt in meer of mindere mate te maken met een 

verzakking. Op 80-jarige leeftijd is de kans dat er een verzakkings- of incontinentieoperatie is 

uitgevoerd meer dan één op tien. 

Wat is een verzakking ? 

Normaal gesproken zitten de vagina en de baarmoeder vast aan de botten van het bekken via 

peesachtige structuren en via een stevig bindweefselomhulsel rond de vaginawand. Als de 

bekkenbodemspieren verslappen, verzwakken deze ondersteunende weefsel en banden waardoor de 

vaginawanden en baarmoeder naar beneden zakken en soms zelfs in de vaginale opening kunnen 

uitstulpen. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de blaas en de endeldarm, die respectievelijk 

boven en onder de vagina liggen.  

Wat zijn de symptomen ? 

• zwaar of drukkend gevoel in het bekken of de vagina 

• verlies van controle over de blaas en soms de darmen (urineverlies en soms ook verlies van 

ontlasting) 

• moeite met het goed ledigen van de blaas of de darm 

• veelvuldig moeten plassen 

• vol gevoel en/of pijn 

• steeds terugkerende blaasontstekingen 

• overmatige vaginale afscheiding 

• pijn of weinig gevoel tijdens het vrijen 

Mogelijke oorzaken 

• ouderdom 

• verlies van spierspanning 

• menopauze 

• tekort aan oestrogeen of vrouwelijk hormoon 

• meerdere vaginale bevallingen 

• overgewicht 

• verwonding aan het bekken of een eerdere operatie 

• herhaaldelijk zwaar tillen 

• chronische verstopping 

• veelvuldig hoesten 

• bepaalde medische aandoeningen zoals diabetes of bindweefselziekten 

 

 

 

 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 5 - 
 

Typen verzakkingen 

Een verzakking ontstaat wanneer een orgaan vanuit zijn normale positie naar beneden zakt en soms 

uitpuilt. Er zijn verschillende typen, die worden genoemd naar het orgaan dat erbij betrokken wordt. 

Vaak komt bij een vrouw meer dan één type voor. 

 Blaas 

Als de voorwand (het dak) van de vagina uitrekt of 

onvoldoende wordt gesteund door het bekken, verzakt 

deze en stulpt daarbij in en soms tot buiten de vaginale 

opening. De blaas, die op dit deel van de vagina rust, zakt 

uit positie. Dit wordt een cystocoele of blaasverzakking 

genoemd en is de meest voorkomende 

bekkenbodemaandoening. 

 

 Endeldarm (rectum) 

Als de achterwand (of bodem) van de vagina niet meer 

wordt ondersteund, kan de endeldarm uitstulpen en in de 

vaginawand en soms zelfs tot buiten de vaginale opening 

reiken. Deze uitstulping van de vaginawand met 

onderliggende rectumwand wordt rectocoele genoemd. 

 

 Baarmoederhals 

Een verzakking van de baarmoeder in de vagina wordt een 

baarmoederverzakking genoemd.  

 

 

Algemeen 
Indien de verzakking enkel de blaas of enkel de endeldarm betreft, kan dit via vaginale weg worden 

behandeld. Zoals reeds gezegd gaat het echter meestal om een combinatie van verzakkingen van 

meerdere organen.  

In dit geval is een laparoscopische promontofixatie de eerste keuze behandeling.  

Hierbij wordt een eerste kunststof prothesenetje (polypropyleen of polyester) aangebracht t.h.v. de 

bekkenbodem (spierige kom waarop alle bekkenorganen rusten) aan weerszijden van de endeldarm, 

een tweede netje tussen de baarmoeder (of vaginatop indien de baarmoeder reeds werd verwijderd) 

en de blaas. Deze twee netjes worden bevestigd aan het promontorium. Dit is de tussenwervelschijf 

tussen de laatste lendenwervel en het heiligbeen. 

 

Dit is een operatie die al zeer lang bestaat en een zeer goed resultaat op lange termijn geeft. Vroeger 

gebeurde de ingreep via een grote buikinsnede hetgeen zorgde voor een langdurig herstel. Bij een 
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laparoscopie of kijkoperatie wordt de hele ingreep uitgevoerd via enkele kleine sneetjes in de 

buikwand waarin werkkanalen worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat u veel sneller herstelt, minder 

pijn heeft na de ingreep, doorgaans sneller het ziekenhuis kan verlaten en uw dagelijkse leven kan 

hervatten. 

 

Een ander voordeel van deze techniek is dat er minder kans is op postoperatieve vaginale pijnen 

tijdens seksueel contact. Dit is voor seksueel actieve dames zeer belangrijk. Ingrepen die via vaginale 

weg gebeuren geven hiertoe meer kans. 

 

Indien de verzakking gepaard gaat met uitgesproken 

urineverlies door hoesten, lachen, niezen, ... (bij 

drukverhogende momenten vanuit de buik) kan gelijktijdig 

een suburethrale sling geplaatst worden. Dit is een kunststof 

tape die onder de plasbuis wordt geplaatst en zorgt voor 

voldoende tegendruk. Bij beperkt of geen urineverlies echter 

zal de prolapsingreep eerst uitgevoerd worden en zal nadien 

bekeken worden welke invloed dit heeft op het verlies. 

Eventueel moet in een tweede tijd dit urineverlies behandeld worden. 

 

Zijn er alternatieven ? 
Ingreep via vaginale weg 

Bij een ingreep via vaginale weg wordt de vaginale voor- en/of achterwand verstevigd. Deze ingreep 

geeft een goed resultaat gedurende enkele jaren maar nadien wordt bij een gedeelte van de patiënten 

een recidief prolaps (het terug verschijnen van de prolaps) gezien. Daarnaast kan er vaginaal 

littekenvorming optreden hetgeen bij sekseel contact pijnlijk kan zijn. 

Pessarium (vaginale ring) 

Een vaginale ring wordt geplaatst bij mensen die om gezondheidsredenen (leeftijd, andere 

aandoeningen, ...) een ingreep niet kunnen ondergaan of die een ingreep weigeren. 

 

Inschrijving 
U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de 

opnamedienst. Hiervoor brengt u uw identiteitskaart en SIS-kaart  mee. Neem ook al uw 

thuismedicatie in verpakking en medicatielijst mee zodat we de juiste informatie hebben omtrent 

dosis en toedieningwijze. 

In principe neemt u tijdens de hospitalisatie enkel de medicatie die u ontvangt van de 

verpleegkundige. De thuismedicatie kan gewijzigd zijn. Soms kan het gebeuren dat de verpleegkundige 

de thuismedicatie opvraagt. Vergeet ze dan niet op te halen bij ontslag. 
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Preoperatieve onderzoeken 
Na overleg met de uroloog moeten bepaalde geneesmiddelen die aspirine bevatten of andere 

bloedverdunnende medicatie gestopt worden! Hoe lang en of u in de plaats een vervangmiddel krijgt 

(onder de vorm van spuitjes) zal door de arts beslist worden. 

 

Afhankelijk van uw leeftijd en op doktersadvies moet u een aantal preoperatieve onderzoeken 

ondergaan. Dit kan reeds gebeurd zijn via uw huisarts vooraleer u in het ziekenhuis werd opgenomen. 

Deze resultaten moet u zeker meebrengen naar het ziekenhuis. Indien dit niet het geval is, zullen deze 

onderzoeken in het ziekenhuis, voorafgaand aan de operatie, nog uitgevoerd worden. 

 

Meestal worden volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 een bloedafname met bepaling van bloedstolling; 

 een urine-onderzoek 

 een RX Thorax: indien u ouder bent dan 60 jaar of indien er gekende hart- of longproblemen 

zijn. Dit zijn röntgenopnames van de longen. Dit duurt ongeveer 5 minuten en is volledig 

pijnloos; 

 een E.C.G. of elektrocardiogram: indien u ouder bent dan 60 jaar of indien er gekende hart- of 

longproblemen zijn. Dit is een film van het hart, die ons informatie geeft over de werking van 

uw hartspier. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig pijnloos. 

 

Preoperatieve voorbereiding 
Vooraleer de operatie kan plaats vinden moet u voorbereid worden: 

 U moet nuchter blijven vanaf 24 uur, omwille van de verdoving die u zal krijgen. Nuchter zijn 

betekent niet eten, niet drinken en niet roken. 

 Vooraleer de ingreep kan plaats vinden moet de operatiestreek (schaamstreek) geschoren 

worden door de verpleegkundige. Dat kan eventueel door u of uw partner kort vooraf thuis 

reeds gebeuren. 

 Bij deze operatie is een grondige darmvoorbereiding noodzakelijk. De dag vóór de operatie 

gebeurt de eigenlijke reiniging van de darmen door het drinken van een aangepaste oplossing. 

Zodra de darmvoorbereiding heeft plaats gehad, mag u volstrekt niets meer eten. U mag nog 

wel onbeperkt zwarte koffie, thee en water drinken. 

 

De ochtend van de ingreep 
Indien gewenst, kan u tijdig gewekt worden zodat u een douche kan nemen. Verder worden de 

temperatuur, bloeddruk en pols gecontroleerd. 

Vlak vóór vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden: 

 te wateren; 

http://www.ziekenhuisgeel.be/


www.ziekenhuisgeel.be   - 8 - 
 

 juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothese,… te verwijderen; 

 een operatiehemd en speciale kousen aan te trekken (deze kousen bevorderen de 

bloedsomloop tijdens en na de operatie) 

De verpleegkundige overloopt vervolgens een controlelijst met specifieke informatie voor de 

operatiezaal en bezorgt u een licht kalmerend geneesmiddel, als voorbereiding op de verdoving. 

Daarna brengt men u naar de operatiezaal. In de operatiezaal wordt eerst een infuusleiding (= baxter) 

in de arm geplaatst. 

 

Verloop van ingreep  
Duur van de ingreep 

U bent een hele tijd weg van uw kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die u na de operatie 

doorbrengt in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt ongeveer 2 à 3 uur. Dit zijn gemiddelde tijden, 

afhankelijk van hoe de operatie verloopt.  

 

Narcose of verdoving 

De ingreep gebeurt onder volledige narcose. U wordt dus volledig in slaap gedaan. 

 

Wonde en gebruikte operatietechniek 

De operatie wordt uitgevoerd door middel van een kijkbuisoperatie (laparoscopie). De chirurg maakt 

enkele sneetjes in de buikwand waarlangs werkkanalen geplaatst worden. Via deze werkkanalen 

wordt de ingreep met buisvormige instrumenten binnen in de buik uitgevoerd. De chirurg “volgt” de 

ingreep (via een camera in de buik) op een scherm. Om zicht te hebben wordt de buik met een gas 

(CO2) opgeblazen. Tijdens deze operatieve ingreep worden de verzakte organen in hun positie terug 

gezet. Dat doet de chirurg door de organen met een soort matje van gaasachtig materiaal aan het heilig 

been van het bekken vast te zetten. De verzakte organen kunnen op dit ‘matje’ rusten en worden op 

die manier in hun normale positie hersteld. Het matje bevat kleine openingen, waar het 

lichaamsweefsel doorheen kan groeien waardoor de sterkte van het matje vergroot.  

De ingreep wordt beëindigd met het plaatsen van een blaassonde en een drain. 

De  grote voordelen van een kijkoperatie zijn dat u veel sneller herstelt, minder pijnmedicatie nodig 

heeft na de ingreep, doorgaans sneller het ziekenhuis kan verlaten en uw dagelijkse leven kan 

hervatten. 
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Nazorg 
Terug op de afdeling 

Als u van het operatiekwartier op de kamer aankomt, heeft u nog een infuusleiding in de arm, een 

blaassonde en een drain in de buik. Dit laatste is een buisje dat ervoor zorgt dat bloed en wondvocht 

uit de buik kan verdwijnen. Het is mogelijk dat u wat pijn voelt ter hoogte van de onderbuik of een 

sterke plasdrang heeft. Dit is het gevolg van de sonde die een prikkelend gevoel op de blaas kan geven. 

U hoeft niet mee te persen. Hiervoor kan u op vraag bijkomende pijnmedicatie krijgen. Voor de 

postoperatieve pijn krijgt u medicatie via het infuus.   

 

U moet na de operatie zeker tot de ochtend na de ingreep in bed blijven. Verwittig steeds even een 

verpleegkundige vooraleer u voor de eerste maal na de operatie uit bed komt. 

 

Uw thuismedicatie mag u na de operatie verder nemen. Eén grote uitzondering is de bloedverdunner. 

Deze moet trouwens vooraf aan de ingreep (minstens 1 week) gestopt worden. 

 

Verder verloop 

De dag na de ingreep wordt soms een bloedafname uitgevoerd ter controle.  

De dag na de ingreep worden de wondjes ter hoogte van de buik verzorgd en wordt een bedekkend 

verbandje aangebracht (doucheverband). 

In de dagen na de ingreep krijgt u spuitjes in de buikwand ter preventie van flebitis en trombose.  

 

De dag na de ingreep mag u drinken. Nadien start u met lichte voeding. Soms kan dit wat uitgesteld 

worden indien de darmen wat trager op gang komen. 

 

Het infuus blijft 2 dagen ter plaatse voor intraveneuze pijnstilling. De duur dat de blaassonde aanwezig 

blijft en uw totale opnameduur worden bepaald door het herstel. Als de blaassonde verwijderd wordt, 

is het belangrijk dat u voldoende drinkt; zeker 1,5 liter water extra per dag. 

Het is belangrijk dat u goed kan leegplassen. Urineren doet u in een maatbeker of op een bedpan, zodat 

de hoeveelheid gecontroleerd kan worden. De hoeveelheid urine moet u noteren op een volgblad en 

mag telkens weggegoten worden in het toilet. Regelmatig controleert de verpleegkundige met behulp 

van de bladderscan (echografie toestel) hoeveel urine er eventueel is achtergebleven in de blaas. 

De eerste dagen na het verwijderen van de blaassonde kan u een prikkelend gevoel hebben bij het 

plassen. Dit is volledig normaal. Na enkele dagen zal dit verbeteren. 

 

 Als u onder volledige narcose bent geweest, kunt u keelpijn hebben als gevolg van het 

beademingsbuisje.  
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Naar huis 

Normaal kan u op de vijfde dag na de operatie weer naar huis. Op de dag van ontslag heeft u een 

ontslaggesprek met een verpleegkundige. U krijgt informatie over de herstelperiode en de nazorg 

thuis. 

 

Risico’s en complicaties  
Elke heelkundige ingreep heeft een bepaald percentage van complicaties en risico’s. Dit wordt niet 

enkel bepaald door de ingreep maar ook door individuele factoren die niet altijd te voorzien zijn.  

Bij een kijkoperatie kan de chirurg voor een probleem komen te staan waardoor de ingreep moet 

geconverteerd worden. Dit wil zeggen dat de kijkoperatie wordt gestaakt en men verdergaat via een 

klassieke operatie.  

De volgende lijst geeft een overzicht van mogelijke complicaties tijdens en kort na de ingreep: 

• bloeding : kan een bloedtransfusie nodig maken 

• letsel aan de omliggende structuren : kan meestal tijdens de ingreep opgelost worden. 

Zeldzaam is een laattijdige ingreep nodig indien het letsel niet tijdens de ingreep wordt 

opgemerkt. Bij een letsel aan de darm wordt de ingreep niet voltooid (er mag geen synthetisch 

materiaal geplaatst worden als de buik bevuild is met stoelgang). 

• urineweginfectie waarvoor antibiotica nodig is 

• andere complicaties die gepaard gaan aan een operatieve ingreep 

De volgende lijst geeft een overzicht van mogelijke complicaties laattijdig na de ingreep: 

• urine-incontinentie : deze ingreep kan soms zorgen voor het ontstaan van urine-incontinentie. 

Dit kan niet altijd op voorhand voorspeld worden. Indien nodig kan dit via en eenvoudige 

ingreep behandeld worden. 

• problemen bij seksueel contact : bij deze techniek uiterst zeldzaam 

• obstipatie : komt regelmatig voor na deze ingreep en voornamelijk in de eerste drie maanden. 

Een laxeermiddel zal gedurende twee maanden voorgeschreven worden. 

• erosie van de prothese door de vagina : dit wil zeggen dat de delen van de prothese zichtbaar 

worden doorheen een opening in de vaginahuid. Erosie kan na enkele weken optreden maar 

ook nog jaren na de operatie. Dit kan zich uiten door toegenomen vaginale afscheiding. Een 

heringreep via vaginale weg kan hiervoor nodig zijn. 

• infectie van de prothese : zeer zeldzame maar ernstige complicatie. Een heringreep is nodig om 

het prothesemateriaal te verwijderen. 

• spondylodiscitis : dit is een ontsteking van de tussenwervelschijf waarop de prothese is 

vastgezet. Dit wordt meestal opgelost met een antibioticakuur. Zeldzaam is een heringreep 

nodig. 

• obstructie van de dunne darm door littekenvorming 
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Ontslag uit het ziekenhuis  
Herstel thuis 

Het herstel na de operatie duurt vier tot zes weken. Houd er rekening mee dat u sneller moe bent en 

minder aan kunt dan gebruikelijk. Geef toe aan de moeheid en neem extra rust. Uw lichaam geeft aan 

wat u wel en niet aankunt. Het is belangrijk om daar naar te luisteren. Nadien moet zou u in staat 

moeten zijn uw dagelijkse activiteiten uit te oefenen.  

 

Adviezen voor thuis 

 Gedurende vier à zes weken mag u niet zwaar tillen. 

 U wordt geadviseerd om de eerste vier weken niet te werken. 

 De eerste vier à zes weken mag u geen geslachtsgemeenschap hebben. 

 De eerste vier weken mag u niet fietsen of aan intensieve lichaamsbeweging doen. 

 De eerste twee weken mag u niet baden en zwemmen. Douchen mag wel. 

 Probeer obstipatie te voorkomen zodat u bij toiletgang niet hoeft te persen. U eet best 

systematisch vezelrijke voeding en u krijgt medicatie (Forlax® – Movicol®) om de ontlasting 

soepel te houden. 

 

Hechtingen 

De hechtingen (huidhaakjes) worden na een 10-tal dagen door de huisarts verwijderd. Zolang er nog 

wondvocht uit de wondjes komt, is het verstandig een verbandje aan te brengen. Als de wondjes droog 

zijn, is dit niet meer nodig. 

 

Douchen en baden 

U mag gerust douchen. Wel is aan te raden om gedurende twee weken geen bad te nemen of naar het 

zwembad te gaan. Dit om infectie te voorkomen. 

 

Vrijen 

Vrijen is weer mogelijk circa vier à zes weken na de operatie. Het is heel normaal dat u de 

eerste weken na de operatie minder zin heeft om te vrijen. 

 

Werken en sport 

Wanneer u weer aan het werk kunt of kunt gaan sporten is afhankelijk van het herstel. Dit hangt ook af 

van het soort werk dat u doet. Bij zittend werk kunt u eerder beginnen dan wanneer u werk heeft 

waarbij u veel moet lopen, tillen of staan. Zorg in elk geval voor een geleidelijke start. Bij de controle 

wordt met u besproken wanneer u weer kunt beginnen met werken en sporten. 

 

De brief bestemd voor de huisarts wordt door de arts opgestuurd. 
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Ga na of u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis, over de volgende informatie beschikt: 

 kaartje met afspraak voor de controle raadpleging (na een viertal weken); 

 voorschriften of attesten; 

 eventueel papieren voor de hospitalisatieverzekering. 

 

Verhinderd 
Als u verhinderd bent voor de operatie, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk  melden aan uw arts. Er kan 

dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien 

u verkouden bent, griep heeft of koorts, kan het zijn dat de operatie uitgesteld moet worden. Neem in 

dit geval ook even contact op met de raadpleging voor overleg. 

 

 

 

 

 

Het medisch en verpleegkundig team wenst u een spoedig herstel !!! 

 

 

 

 

 

 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met: 

Raadpleging Urologie   tel. 014/57.70.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. F. Deroo   Uroloog – Diensthoofd Urologie 

Dr. W. Gelders   Uroloog 

Dr. Ph. den Hollander  Uroloog 
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Uw persoonlijke aantekeningen: 
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