
Bekkenbodemwijzer Preferentie studie TVT Altis - Bulkamid 
 
1. Waar gaat je onderzoek over?  
We doen in Isala Zwolle onderzoek naar de behandelmogelijkheden voor inspanningsincontinentie. 
Op dit moment is de standaard operatieve behandeling voor vrouwen met inspanningsincontinentie 
in Nederland een TVT-bandje. Dit bandje is erg effectief en wordt geplaatst tijdens een kleine ingreep, 
maar het blijft een operatie in dagbehandeling. Er is ook een alternatieve behandeling, waarbij een 
gel (PAHG) wordt ingespoten in de plasbuis. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek. PAHG is 
minder effectief dan een TVT, maar heeft ook minder bijwerkingen. In ons onderzoek vergelijken we 
deze twee behandelmogelijkheden. Patiënten mogen zelf kiezen of zij een TVT-bandje willen of 
(PAHG) gel. De tevredenheid van de patiënt met de behandeling is de belangrijkste uitkomstmaat van 
onze studie. 
 
2. In een zin: wat is je meest belangrijke conclusie?   
We verwachten dat patiënten erg tevreden zijn met beide behandelingen, als ze van tevoren duidelijk 
over de voor- en nadelen van beide behandelingen geïnformeerd zijn.  
 
3. Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de individuele patiënt? 
In ons onderzoek vergelijken we een minder invasieve ingreep (gel) met de standaardbehandeling 
(TVT-bandje). Ons onderzoek kan er daardoor toe leiden dat een patiënt een minder invasieve 
behandeling kan krijgen voor dezelfde klachten en daarmee tevreden kan zijn. Dit zal de hersteltijd na 
de behandeling verkorten. Daarnaast is het zo dat beide behandelingen elkaar niet uitsluiten. Mocht 
de gekozen behandeling onvoldoende effectief zijn, is de alternatieve behandeling altijd nog een 
optie. Op die manier is het voor een patiënt mogelijk om eerst de PAHG-behandeling te proberen en 
mocht die onvoldoende werken, alsnog voor de TVT te kiezen en andersom. 
 
4. Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de maatschappij? 
Ons onderzoek zorgt voor meer aandacht voor patiënten met (inspannings)incontinentie, wat een 
veel voorkomende aandoening is. 
Daarnaast zou ons onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het aantal 
operaties in dagbehandeling, wat zou kunnen leiden tot een verlaging van de kosten. 
 
5. Hoe kunnen mensen meedoen aan je onderzoek? (Deze vraag niet beantwoorden als het gaat om 
een experimentele studie)  
Vrouwen tussen de 18 en 80 jaar met inspanningsincontinentie zouden in aanmerking kunnen komen. 
Het onderzoek loopt op dit moment alleen in Isala, Zwolle. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons 
onderzoek, kunt u via uw eigen zorgverlener een verwijzing vragen naar het bekkenbodemcentrum 
van de urogynaecologie in Isala. 

 


