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1.
Huidige adviezen
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Coitus mag; zwaar tillen mag

Positieve 
bewoordingen!
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2.
Pico: Restrictief vs. 
Liberaal beleid 
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Uit PICO Thys 2019:
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Uit PICO Thys 2019:
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Uit PICO Thys 2019:
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1 RCT 2019
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3. Studie 
Mueller

et al. 2017

4. 
Wondgenezing 

en rek/druk

6. Studie 
Aranchulam et 

al. 2019

5. Activiteiten 
en drukken

7. Nederlandse 
adviezen??

1. Huidige  
adviezen

2. PICO: 
restrictief vs

liberaal 



3. 
Mueller et al., 2017



❑ Dubbelblinde multicenter RCT; 95 ptn; sep. 2014- dec. 2015

❏ >18 jaar, complete kinderwens, ≥POP2, geen neurologische afwijkingen 
etc.

❏ ‘minimaal invasieve’ prolaps chirurgie

❑ Liberaal (alles op eigen tempo, geen restricties; 45 ptn) vs restrictief (50ptn)

❑ Primaire uitkomst: tevredenheid

❏ 3mnd postOK: “How satisfied are you with the result of your prolapse
surgery?”

❑ Secundaire uitkomst: Anatomie; Prolapsklachten (PFDI, PFIQ); QoL (PROMIS)
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Conclusie/Discussie
❑ Beide groepen gelijke tevredenheid (96-98%)

❑ Vrijwel geen geen anatomische verschillen

❑ Liberaal iets minder functionele klachten. 
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Conclusie/Discussie
❑ Beide groepen gelijke tevredenheid (96-98%)

❑ Vrijwel geen geen anatomische verschillen

❑ Liberaal iets minder functionele klachten. 

❑ Te korte follow-up

❑ Summiere instructies

❑ ‘Tevredenheid’ als beste uitkomstmaat?

❑ Weinig evidence waarop adviezen te baseren



4.
Wondgenezing en rek 
of druk



“…that controlled early resumption of activity can promote restoration of 
function, and that treatment of injuries with prolonged rest may delay
recovery and adversely affect normal tissues”
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1995



“…that controlled early resumption of activity can promote restoration of 
function, and that treatment of injuries with prolonged rest may delay
recovery and adversely affect normal tissues”

“The effects of loading on injured tissues have been less extensively tissued.”

“…early motion and loading of injured tissues is not without risks. Premature or
excessive loading and motion of repair tissue can inhibit or stop repair.“
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1995
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Inflammatie (1-7 dagen)
- stolling
- vasoconstrictie/-dilatatie
- neutrofielen/macrofagen

Proliferatie (2-21 dagen)
- angiogenese
- fibroplasie
- granulatieweefsel (ECM*)
- collageen type III
- epithelialisatie
- contractie

Remodeling/Maturatie
(… tot jaren)
- remodeling ECM
- ombouw collageen III à

collageen type I

Trekkracht van
de wond

Fases wondgenezing
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2012
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5. 
Lichamelijke activiteit 
en druk
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(O’dell et al. 2007)



31

A B

Coelman, 2015
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6.
Aranchulam et al., 
2019



❑ RCT; 146 ptn; feb 2017-feb 2019

❏ >18 jaar, complete kinderwens, ≥POP2, geen neurologische afwijkingen 
etc.

❏ ‘minimaal invasieve’ prolaps chirurgie

❑ Liberaal (72 ptn) vs restrictief (74 ptn)

❑ Primaire uitkomst: hoeveelheid fysieke activiteit baseline – 2 weken – 6 weken:

❏ Vragenlijst AAS

❏ Accelerometer*

❑ Secundaire uitkomst: Anatomie; Prolapsklachten (PFDI, PFIQ)
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* De Gennaro et al., 2019
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Conclusie/Discussie
❑ Beide groepen (vrijwel) geen verschil in beweging, anatomisch resultaat en 

ervaringen. 
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Conclusie/Discussie
❑ Beide groepen (vrijwel) geen verschil in beweging, anatomisch resultaat en 

ervaringen. 

❑ Nog kortere followup!

❑ Summiere instructies

❑ Beweging ≠ buikdruk…

❑ Grootste positieve bijdrage autonomie patiënt?

❑ Lange 



7.
Nederlandse adviezen?
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2017

2009

2013

2018
2012



Aandachtspunten voor een Nederlands 
hersteladvies...

❑ Duidelijke adviezen; vaag werkt kennelijk niet!
❑ Te restrictief is niet goed!
❑ Bij normale wondgenezing vanaf 1-2 weken lichte belasting?
❑ Duidelijke adviezen welke bewegingen pas vanaf 3-4 weken 

(zwaar tillen, adviezen hoe te tillen, bekkenbodem 
oefeningen?)

❑ Rol van fysiotherapie en oefeningen in de adviezen?
❑ ….
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