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samenvaTTing

Hoofdstuk 1 beschrijft de hoofdlijnen van dit proefschrift. Verzakkingen, en het 

opnieuw optreden van verzakking na een operatie (recidief), vormen een belangrijk 

gezondheidsprobleem. De etiologie van de ontwikkeling van verzakkingen is nog onduidelijk, 

maar lijkt multifactorieel te zijn. er zijn aanwijzingen dat defecten aan de levator ani spier 

een sleutelrol spelen in het ontstaan van een verzakking maar ook bij het terugkeren van 

een verzakking na een operatie. Door ontwikkelingen in beeldvormende technieken is het 

mogelijk om defecten aan de levator ani spier met behulp van de translabiale 3D echografie 

en met MrI te beoordelen. MrI wordt beschouwd als de referentie test. Veel aspecten 

van de translabiale echografie zijn echter nog niet geheel duidelijk. Het doel van deze 

prospectieve multicenter cohort studie was om de translabiale 3D echografie te valideren 

voor het diagnosticeren van levator ani defecten. Het tweede doel van deze studie was, het 

vaststellen of levator ani defecten een recidief verzakking kunnen voorspellen. 

Voorkeuren van patiënten voor 2 operatie technieken, namelijk de klassieke voorwand 

operatie en de mesh operatie die beiden gebruikt worden voor het herstellen van een 

blaasverzakking, werden onderzocht in hoofdstuk 2. een discreet keuze-experiment werd 

gebruikt om de voorkeuren van patiënten te beoordelen. Discrete keuze-experimenten 

zijn een attribuut gebaseerde onderzoeksmethode voor het meten van voorkeuren. In 

dit experiment werden de patiënten gevraagd te kiezen tussen de twee scenario’s: mesh 

chirurgie of klassieke voorwand chirurgie. Deze chirurgische behandelingen verschilden 

in vier kenmerken: 1) recidief, 2) exposure (blootstelling mesh door vagina epitheel),  

3) infectie percentage, 4) dyspareunie (pijn bij vrijen). Deze studie toonde aan dat naast het 

risico op een recidief, andere aspecten zoals infectie risico, dyspareunie en exposure een 

belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze voor een chirurgische behandeling voor 

een blaasverzakking. De resultaten uit deze studie laten zien dat de klassieke voorwand 

operatie de voorkeur heeft van patiënten voor de behandeling van een eerste operatie bij een 

blaasverzakking. In een kwart van de keuze sets werd er gekozen voor de mesh operatie. 

De resultaten van deze studie vormen een gemiddelde voorkeur van een geselecteerde 

groep patiënten maar geven aan dat patiënten goed geïnformeerd moeten worden over 

het bestaan en de omvang van de mogelijke voordelen en risico’s van zowel de klassiek 

voorwand operatie als mesh operatie zodat patiënten hun eigen, individuele keuzes ten 

aanzien van een behandeling kunnen maken.

In hoofdstuk 3 presenteren we een overzicht van een literatuurstudie waarin onderzocht 

werd wat de diagnostische waarde is van de translabiale 3D echo voor het vaststellen van 
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levator ani defecten en het meten van een ballooning hiatus (vergroot oppervlakte van 

de levator hiatus). Het tweede doel was om vast te stellen, of levator ani defecten en een 

ballooning hiatus worden geassocieerd met primaire verzakkingen. Daarnaast evalueren we 

of levator ani defecten en een ballooning hiatus de slagingskans van een verzakkingsoperatie 

kunnen voorspellen. er werd een systematisch literatuuronderzoek verricht waarbij 

gebruikt gemaakt werd van geautomatiseerde gegevensbestanden waaronder Medline (via 

PubMed), embase (via OvidSP), en de Cochrane bibliotheek. We beperkten de zoektocht naar 

studies die werden gepubliceerd in het engels. er werden 27 artikelen die voldeden aan de 

inclusiecriteria geselecteerd. 

De resultaten van de huidige literatuur suggereren dat de translabiale 3D echografie 

reproduceerbaar is voor het vaststellen van levator ani defecten en voor het vaststellen van 

een ballooning hiatus in studies waarbij het onderzoek in 1 centrum uitgevoerd is. externe 

validatie waarbij meerdere centra deelnemen dient nog bekeken te worden. Levator ani 

defecten zijn, in een geselecteerde populatie van patiënten met bekkenbodem problemen, 

geassocieerd met verzakkingen en met recidief verzakkingen na een eerdere operatie. 

Vergelijkende studies waarbij levator ani defecten bekeken worden in asymptomatische 

patiënten in vergelijking met patiënten met een verzakking zijn nog niet uitgevoerd. Slechts 

weinig onderzoek is gedaan om de diagnostische prestaties vast te stellen van de translabiale 

3D echografie om levator ani defecten te detecteren of om de hiatus te meten.

In hoofdstuk 4 wordt het studie protocol van de TrUDIL beschreven (multicenter prospectieve 

cohort studie). In deze studie werden 140 vrouwen met minstens een ICS POP-Q stadium 2, 

geïndiceerd voor een klassieke voorwand operatie, gevraagd om deel te nemen aan deze 

studie. Voorafgaand aan de operatie werd een MrI en een translabiale 3D echo gemaakt. er 

werd verder gevraagd om gevalideerde ziektespecifieke kwaliteit van leven vragenlijsten in te 

vullen voor de operatie en ook op zes en twaalf maanden na de operatie. Inwendig onderzoek 

om de ernst van de verzakking vast te stellen werd uitgevoerd op dezelfde tijdstippen. Het 

belangrijkste doel van onze studie was om de diagnostische nauwkeurigheid van translabiale 

3D echo van de bekkenbodem te schatten ten opzichte van MrI, de referentie standaard, voor 

de diagnose van levator ani defecten bij vrouwen met een verzakking. Het tweede doel van 

deze studie was om de mate van overeenstemming tussen onderzoekers te schatten. een 

derde doel was om te bepalen of levator ani defecten een risicofactor zijn voor het optreden 

van een recidief na een verzakkingoperatie. een vierde doel was om de kosteneffectiviteit 

van de invoering van de translabiale 3D echografie in de work-up van een patiënt met een 

verzakking in een beslissing analytisch model te schatten.

Hoofdstuk 5 beschrijft de diagnostische betrouwbaarheid van de translabiale 3D echografie 
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in termen van sensitiviteit en specificiteit. Ook werd de interobserver overeenstemming 

vastgesteld tussen twee onderzoekers van de echo en van de MrI. er werden 135 

preoperatieve translabiale echo’s vergeleken met MrI beelden voor de detectie van 

levator ani defecten. De echo beelden werden geanalyseerd door 5 verschillende 

gynaecologen, terwijl de MrI beelden werden geanalyseerd door 4 radiologen waarbij een 

gestandaardiseerd protocol werd gebruikt. De diagnostische waarde van translabiale 3D 

echografie voor de diagnose van major levator ani defecten in vergelijking met MrI als 

een referentie standaard, toonde een sensitiviteit van 78% en een specificiteit van 86%. De 

interobserver overeenstemming tussen de onderzoekers van de translabiale 3D echografie 

liet een kappa van 0.67 zien. De interobserver overeenkomst tussen de radiologen liet een 

kappa van 0.44 zien. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat translabiale 3D echo 

een alternatief is voor het detecteren van levator ani defecten ten opzichte van de MrI. 

echter de suboptimale interobserver overeenkomst beperkt de klinische toepasbaarheid. 

We wachten op verdere evaluatie en externe validatie van deze resultaten, voordat bredere 

implementatie van deze beeldvorming van levator ani defecten in de dagelijkse klinische 

praktijk geadviseerd wordt.

Hoofdstuk 6 is een voortzetting van hoofdstuk 5, waarin de relatie tussen de levator ani 

defecten en recidief verzakking werd vastgesteld in hetzelfde cohort. POP-Q onderzoek 

werd gebruikt om een anatomisch recidief vast te stellen, 12 maanden na de operatie. 

Gevalideerde vragenlijsten werden gebruikt om een subjectieve en compound (combinatie 

van subjectieve klachten en anatomisch recidief) recidief vast te stellen. Twaalf maanden na de 

operatie hadden 76 vrouwen van de 139 (54,7%) een recidief blaasverzakking met een POP-Q 

stadium 2 of meer. Slechts 12 vrouwen van de 135 (8,9%) rapporteerden subjectieve klachten 

(gevoel van verzakking). Compound recidief werd in slechts 10 vrouwen gezien (7,2%). Van 

de 135 vrouwen werd bij 66 vrouwen (48,9%) een major levator ani defect vastgesteld op de  

translabiale 3D echoscopie. Van de 139 vrouwen waarvan MrI beelden beschikbaar waren, 

werden 43 vrouwen (30,9%) gediagnosticeerd met een major levator ani defect. er was geen 

significant verband tussen een anatomische verzakking na bekkenbodem chirurgie en de 

aanwezigheid van een major levator ani defect gediagnosticeerd met ofwel translabiale 

3D echoscopie (p = 0.2, Odds ratio (Or)1.6, 95% confidence interval (CI), 0.8-3.1) of MrI  

(p = 0.4, Or 1.4, 95% CI, 0.7-2.9). er was ook geen statistisch significant verband tussen een 

subjectief recidief of compound recidief en de aanwezigheid van een major levator ani defect 

vastgesteld met de translabiale 3D echografie of met de MrI. We kunnen concluderen dat 

de aanwezigheid van een major levator ani defect geen recidief na een klassieke voorwand 

operatie kan voorspellen. 
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Hoofdstuk 7 bevat de resultaten betreffende hiatus oppervlakte metingen. In het TrUDIL 

cohort werden niet alleen levator defecten gemeten, maar ook de levator hiatus oppervlakte 

werd preoperatief gemeten bij elke patiënt met behulp van een gestandaardiseerd protocol. 

Ballooning hiatus is in de literatuur beschreven als een risicofactor voor een verzakking 

en voor een recidief verzakking na een operatie. Deze bevindingen zijn voornamelijk 

afkomstig uit retrospectieve studies en/of single center studies. Het doel van deze studie 

was om te bepalen of een ballooning hiatus preoperatief gemeten, geassocieerd is met een 

recidief verzakking, 12 maanden na een klassieke voorwand operatie, in een prospectieve 

multicenter multi-onderzoeker instelling. 

Van de 139 datasets, werden 5 datasets uitgesloten vanwege niet goed opgenomen volumes. 

een in grootte toegenomen hiatus tijdens Valsalva bleek een onafhankelijke risicofactor te 

zijn voor een anatomisch recidief van de blaasverzakking na een operatie met een Or van 1.06  

(p = 0.02, 95% CI, 1.01-1.10). De oppervlakte onder de curve (area under the curve (AUC)) 

van de receiver operating curve (rOC curve) voor de hiatus als maat om een anatomisch 

recidief te voorspellen was 0.60 (95% CI, 0.51-0.70). Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek kunnen we concluderen dat er een kleine associatie gevonden is tussen een 

grote hiatus gemeten met de translabiale 3D echografie en een recidief verzakking. echter, 

het vaststellen van een ballooning hiatus tijdens Valsalva om een anatomisch recidief van 

een blaasverzakking na de operatie te voorspellen, heeft geen extra waarde gezien de 

matige test kenmerken.

Hoofdstuk 8 geeft een algemene beschrijving van de resultaten uit dit proefschrift. Verder 

bevat dit hoofdstuk klinische implicaties voor de dagelijkse work-up van een patiënt met 

een verzakking.
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summarY

Chapter 1 described the general outline of this thesis. Pelvic organ prolapse (POP) and 

its recurrence constitutes a major healthcare problem. The aetiology of the development 

of POP is still unclear, but seems to be multifactorial. Injury of the musculus levator ani 

seems to play a key role in the development of primary POP as well as in the development 

of recurrent POP. Due to advances in imaging techniques it is possible to assess levator 

ani defects with translabial tree dimensional (3D) ultrasound. However many aspects 

of the translabial ultrasound remains unclear. The aim of this prospective multicenter 

cohort study was to validate translabial 3D ultrasound for diagnosing levator defects 

compared to the reference standard magnetic resonance (Mr) imaging. Furthermore 

the clinical relevance of levator ani defects were to establish in anterior vaginal wall 

recurrence after the standard surgery technique anterior colporrhaphy. 

Patients’ preferences for anterior colporrhaphy or mesh surgery as surgical correction of 

anterior vaginal wall prolapse was investigated in Chapter 2. A labelled discrete choice 

experiment was used to assess patients’ preferences. Discrete choice experiments 

are an attribute-based survey method for measuring preferences. In this experiment 

patients were asked to choose between two treatment scenarios: mesh surgery or 

anterior colporrhaphy. These surgical treatments differed in four treatment attributes: 

1) recurrence rate, 2) exposure rate, 3) infection rate, 4) dyspareunia. This study showed 

that next to the risk of recurrence other aspects like risk of infection, dyspareunia and 

exposure play an important role in the patients’ preference for the surgical treatment of 

anterior vaginal wall prolapse. In addition, the results represent an average preference of 

a sample of patients and indicate that anterior colporrhaphy is preferred in the majority 

of the choices, followed by a preference for mesh surgery in a quarter of all choice sets. 

In order for patients to construct their own individual preferences, they should be well 

informed about the existence and magnitude of the potential benefits and risks related to 

either anterior colporrhaphy or mesh surgery. 

In Chapter 3 we presented a systematic review in which we aimed to establish the 

diagnostic accuracy of translabial 3D ultrasound for diagnosing levator defects and 

for measuring “ballooning hiatus”. Furthermore we studied if levator defects and a 

“ballooning hiatus” are associated with primary POP. In addition we evaluated whether if 

levator defects or a “ballooning hiatus” can predict  the success rate of POP surgery. We 

performed a systematic literature search through computerized databases rom January 

the 1st 2003 to June the 1st 2014. We selected 27 articles which met our inclusion criteria. 
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In conclusion, current literature suggests that translabial 3D ultrasound in single center 

settings is reproducible for diagnosing levator ani defects and “ballooning hiatus”; 

external validation in a multicenter setting is needed. In a selected population of 

patients with pelvic floor dysfunction, levator ani defects are associated with POP and 

recurrent POP after surgery. Studies on levator ani defects in asymptomatic patients 

and comparison with POP patients are lacking. Only little  research is performed on the 

diagnostic performance of translabial 3D ultrasound to detect levator ani defects or to 

measure hiatal biometry. 

In Chapter 4, the protocol of the multicenter prospective TrUDIL trial was outlined. In this 

trial 140 women with at least an ICS POP-Q stage 2 , indicated for anterior colporrhaphy 

were included. Prior to surgery, patients underwent Mr imaging and translabial 3D 

ultrasound examination of the pelvic floor. Patients were asked to complete validated 

disease specific quality of life questionnaires before surgery and at six and twelve 

months after surgery. Pelvic examination was performed at the same time points. The 

main objective of our study was to estimate the diagnostic accuracy of translabial 3D 

ultrasound as compared to Mr imaging, the reference standard, for diagnosing levator 

defects in women with POP. The second aim of this study was to estimate the level of 

agreement between observers and determine whether levator defects are a risk factor for 

recurrence after POP surgery. In addition, we planned to estimate the cost-effectiveness 

of introducing translabial 3D ultrasound in the work-up of a patient with POP in a decision 

analytic model.

The assessment of the levator ani muscle has been evaluated using translabial 3D 

ultrasound compared to the reference test Mr imaging in 140 women with at least POP-Q 

stage 2 indicated for anterior colporrhaphy. 

Chapter 5 described the diagnostic accuracy of the translabial ultrasound in terms of 

sensitivity and specificity. Furthermore the inter-observer reliability was established. 

Preoperatively, 135 translabial ultrasound images were compared to Mr images for 

the detection of levator defects. The ultrasound images were analyzed by 5 different 

gynecologists while the Mr images were analyzed by 4 radiologists using a standardized 

protocol. The diagnostic value of translabial 3D ultrasound for diagnosing major levator 

defects compared to Mr imaging as a reference standard showed in a group of 135 women 

with POP a sensitivity of 78% and a specificity of 86%. The inter-observer agreement 

between two investigators of a translabial 3D ultrasound scan for diagnosing levator 

defects showed a kappa of 0.67. The inter-observer agreement between radiologists 

showed a kappa of 0.44. Based on our study we conclude that translabial 3D ultrasound 
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is an alternative for Mr imaging in detecting levator defects, though the suboptimal inter-

observer agreement seems to limit its clinical application. We await further evaluation 

and external validation of these results, before wider implementation of imaging of 

levator ani defects in daily clinical practice. 

Chapter 6 was a continuation of chapter 5, in which the relationship between levator 

defects and recurrent anterior vaginal wall prolapse was established in the same 

cohort. POP-Q staging was used for anatomical recurrence 12 months postoperatively. 

To establish subjective en compound recurrence, validated questionnaires were used. 

Twelve months postoperatively 76 patients out of 139 (54,7%) had a recurrent anterior 

vaginal wall prolapse POPQ stage 2 or more. Only 12 patients out of 135 (8,9%) reported 

subjective recurrence. Compound recurrence was established in only 10 patients (7,2%). 

From the 135 patients, 66 patients (48.9%) had a major levator ani defect detectable on 

translabial 3D ultrasound examination. From 139 patients of which Mr imaging was 

available, 43 patients (30.9%) were diagnosed with major levator ani defects. There was no 

significant association between objective POP after pelvic floor surgery and the presence 

of a major levator ani defect diagnosed with either translabial 3D ultrasound (p = 0.2; Odds 

ratio (Or) 1.6, 95% Confidence Interval (CI), 0.8-3.1), or Mr imaging (p = 0.4; Or 1.4, 95% CI, 

0.7-2.9). There was also no statistically significant association between subjective recurrence 

or compound recurrence and the presence of a major levator ani defect diagnosed with 

translabial 3D ultrasound or Mr imaging. In conclusion, the presence of major levator 

ani defects at translabial 3D ultrasound or Mr imaging did not predict POP recurrence of 

the anterior compartment following anterior colporrhaphy. 

Chapter 7 contains results about hiatal area measurements. In the TrUDIL cohort,   not 

only levator defects were measured in the post processing procedure, but also hiatal 

area was preoperatively measured in every patient using a standardized protocol. 

Ballooning hiatus is described in literature as a risk factor for POP and its recurrence. 

These outcomes were found in retrospective studies and/or single center studies. The 

aim of this study was to define if a larger hiatal area i.e ballooning hiatus measured 

preoperatively, is associated with POP recurrence 12 months after anterior colporrhaphy, 

in a prospective multicenter multi- investigator setting. Of the 139 datasets, 5 datasets 

were excluded because of inadequately recorded volumes. An increased hiatal area 

during Valsalva was found to be an independent risk factor for anatomical anterior 

vaginal wall prolapse recurrence with an Or of 1.06 (p = 0.02; 95% CI, 1.01-1.10). receiver 

Operating Characteristic (rOC) curve was created to quantify the discriminative ability of 

using levator hiatal area to predict anatomical anterior vaginal wall recurrence. The area 
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under the rOC curve for levator hiatal area during Valsalva on ultrasound was 0.60 (95% 

CI, 0.51-0.70).  Based on the results of this study we can conclude that there is a slight 

association found between a larger hiatal area measured with translabial 3D ultrasound 

and POP recurrence. However, using increased levator hiatal area during Valsalva to 

predict anatomical cystocele recurrence after surgery does not have additional value due 

to poor test characteristics.

Chapter 8 provides a general discussion of the results presented in this thesis and the 

main results are discussed. Furthermore, suggestions for implications in the work up of 

POP patients are given. 




