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1. Waar gaat je onderzoek over?  
De SAM studie is een onderzoek waarbij twee operaties bij vrouwen met een 
baarmoederverzakking worden vergeleken. Bij beide operaties blijft de baarmoeder in het 
lichaam en wordt de baarmoeder opgehangen met hechtingen. Dit kan op twee manieren:   
de eerste manier is de sacrospinale fixatie, waarbij met 2 onoplosbare hechtingen de 
baarmoedermond wordt vastgezet aan een stevige band aan de zijkant in het bekken. 
De andere manier is de Modified Manchester operatie (ook wel Manchester Fothergill 
procedure genoemd), waarbij de baarmoedermond wordt verwijderd. Vervolgens worden de 
banden van de baarmoeder zelf, die de baarmoeder verbinden met het heiligbeen en 
meestal uitgerekt zijn door de verzakking, ingekort en naar elkaar toe gehecht om de 
baarmoeder omhoog te trekken. 

 
 

2. In een zin (+ evt grafiek): je meest belangrijke conclusie?   (*aanvulling) 
Momenteel is de studie nog bezig en vinden de laatste nacontroles plaats. De verwachting is 
dat de resultaten in 2023 bekend zullen zijn.   

 
 

3. Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de individuele patiënt? 
Beide operaties zijn ingrepen die al langer uitgevoerd worden en bevinden zich niet in een 
experimentele fase. Helaas is er nog niet veel vergelijkend onderzoek, zoals de opzet van 
onze studie, waardoor we niet precies weten welke operatie beter is. De onderzoeken die tot 
nu toe bekend zijn over deze operaties laten geen grote verschillen zien wat betreft de 
effectiviteit van beide operaties.  
De directe voordelen van dit onderzoek zal voor de deelnemers nog niet merkbaar zijn. De 
resultaten van dit onderzoek zullen in de toekomst kunnen helpen bij het voorlichten over de 
verschillende ingrepen en het maken van een keuze voor de behandeling van een 
baarmoederverzakking.   

 
 

4. Wat is de meerwaarde van je onderzoek voor de maatschappij? 
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke van de twee operaties effectiever is om 
een baarmoederverzakking te behandelen. Daarnaast zullen we ook de kosten van beide 
operaties in kaart brengen en met elkaar vergelijken. Dit kan in de toekomst helpen bij het 
maken van een keuze voor een operatie, maar ook in het verbeteren van de zorg en de 
kosten-effectiviteit in de zorg.   

 
 

5. Hoe kunnen mensen meedoen aan je onderzoek? (Deze vraag niet beantwoorden als het gaat 
om een experimentele studie)  
De SAM-studie loopt momenteel in 26 ziekenhuizen in Nederland. Op dit moment is het niet 
meer mogelijk om deel te nemen aan de studie en zijn de laatste controles na de operatie 
gepland.   
U kunt natuurlijk altijd aan uw behandelend gynaecoloog vragen of hij of zij bekend is met de 
SAM-studie en de resultaten hiervan (mocht de studie afgerond zijn).  

 


