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De gouden standaard voor de vaginaplastiek in de trans-
gendervrouwen is de penisinversievaginaplastiek. Bij deze 
ingreep wordt een holte gemaakt tussen rectum en blaas. 
De penis wordt ontleed (figuur 1). De penishuid wordt geïn-
verteerd in de neovaginale holte. Van een deel van de glans 
wordt de neoclitoris gemaakt. Een deel van het preputium 
wordt gebruikt om de clitorishoed van te maken. Labia ma-
jora worden gemaakt van het overschot aan scrotale huid. De 
testikels en corpora cavernosa worden verwijderd.  Patiënten 
dienen voor de ingreep het roken te staken, een goed gewicht 
te hebben en tijdelijk hun hormonen te staken om het ri-
sico op complicaties te verkleinen. Tevens moet het genitaal 
voldoende worden onthaard. Postoperatief moeten patiënten 
dagelijks dilateren, om eventuele stenosering te voorkomen. 
Als er onvoldoende penishuid beschikbaar is om een vol-
doende diepe neovagina te maken, is een penisinversieva-
ginaplastiek niet de aangewezen optie. Deze situatie kan 

ontstaan bij patiënten die door biologische variatie een klein 
genitaal hebben, een circumcisie in de voorgeschiedenis 
hebben, of een hypoplastisch genitaal hebben ontwikkeld 
door hormonale puberteitsremming in het kader van het 
gendertransitietraject. Deze patiënten krijgen een darmvagi-
naplastiek aangeboden. In het VU medisch centrum wordt 
deze operatie geheel laparoscopisch uitgevoerd. [1] Bij deze 
ingreep wordt het uitwendige genitaal geopereerd door de 
plastisch chirurg, op dezelfde wijze van de penisinversieva-
ginaplastiek. Er wordt simultaan gewerkt met een laparo-
scopisch, gastro-intestinaal chirurg. Deze prepareert geheel 
laparosopisch een deel van het sigmoïd vrij en laat deze ge-
steeld op zijn vaatbundel (figuur 2). Een stuk van ongeveer 
15 cm wordt geïsoleerd met een stapler en, als een gesteelde 
lap, naar caudaal verplaatst. Hier wordt een zijde openge-
maakt en vastgehecht aan de geïnverteerde penishuid. Pati-
enten hebben postoperatief een blind eindigende sigmoïd-
neovagina. Een side-to-side-anastomose wordt gemaakt om 
de darmcontinuïteit te herstellen. Een neovaginapexie wordt 
verricht door de neovagina met niet-oplosbare hechtingen te 
fixeren aan het promontorium. 
De huidige indicatiestelling in het VU medisch centrum is 
als volgt geregeld. Patiënten met een penishuidlengte van 
meer dan 12 cm krijgen een ‘standaard’ penisinversievagi-
naplastiek aangeboden. Patiënten met een penishuidlengte 
tussen de 7 en 12 cm krijgen een penisinversievaginaplas-
tiek aangeboden, al dan niet met toevoeging van een scrotaal 
full-thickness skin graft (FTG) om extra neovaginale diepte 
te creëren. Dit laatste wordt aangeboden aan patiënten voor 
wie neovaginale diepte belangrijk is, voor eventuele neova-
ginaal penetratief seksueel contact. Patiënten met een pe-
nishuidlengte van minder dan 7 cm krijgen een laparoscopi-
sche darmvaginaplastiek aangeboden.
In het kader van een promotietraject hebben wij, Mark-Bram 
Bouman, Marlon Buncamper en Wouter van der Sluis, in 
onze proefschriften antwoord proberen te geven op, onder 
andere, de volgende vragen.
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Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VU medisch 
centrum behandelt patiënten met genderdysforie. Personen met gender-
dysforie (transgenders) voelen dat hun geboortegeslacht niet past bij het 
geslacht dat zij ervaren en willen uiten.  De behandeling van gender-
dysforie bestaat uit psychologische ondersteuning, hormonale therapie 
en, voor diegenen die dit wensen, chirurgische therapie. Voor veel trans-
gendervrouwen is de vaginaplastiek de laatste stap in hun fysieke transi-
tie van man naar vrouw. Bij deze ingreep wordt het mannelijk genitaal 
verwijderd, een holte gemaakt en het vrouwelijk genitaal gecreëerd. Het 
doel is om een vagina en vulva te maken die voldoen aan de verwachtin-
gen van de transgendervrouw met betrekking tot functie en esthetiek. 
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• Wat stelt de huidige literatuur over chirurgische resulta-
ten, tevredenheid, seksueel functioneren en kwaliteit van 
leven na een vaginaplastiek?

• Wat zijn de chirurgische resultaten van de penisinversie-
vaginaplastiek?

• Wat zijn de patiëntgerapporteerde uitkomsten na een pe-
nisinversievaginaplastiek?

• Wat zijn de chirurgische resultaten van de (laparoscopi-
sche) darmvaginaplastiek?

• Wat zijn de patiëntgerapporteerde uitkomsten na een 
(laparoscopische) darmvaginaplastiek?

• Wat is de mucosale gezondheid van het darmweefsel na 
een sigmoïdvaginaplastiek?

• Welke techniek geeft de beste chirurgische resultaten bij 
revisievaginaplastieken?

hUiDige literatUUr

vaginaplastieken

Om een overzicht te krijgen van de gebruikte technieken 
voor geslachtsaanpassende operaties bij transgendervrou-
wen is een systematische review van de huidige literatuur 
verricht in de databases PubMed en EMBASE. [2] 26 artike-
len werden gevonden, die samen 1461 patiënten beschreven 
die een penisinversievaginaplastiek hadden ondergaan en 
102 patiënten die een darmvaginaplastiek hadden onder-
gaan. De penisinversiemethode was met afstand de meest 
onderzochte chirurgische methode. De data tot zover wezen 
uit dat er goede resultaten te behalen zijn in seksuele func-
tie, esthetiek en in psychologisch functioneren. Wel was er 
sprake van grote hoeveelheden wondhelingsstoornissen en 
urinewegproblemen, waardoor er veel secundaire correcties 
nodig waren.

Darmvaginaplastieken

Om een overzicht te krijgen van het type en aantal gerap-
porteerde complicaties, postoperatieve seksuele functie en 
kwaliteit van leven werd een review van de huidige litera-
tuur verricht. 21 studies werden geselecteerd, waarin 894 
patiënten zijn beschreven. [3] In totaal 686 patiënten onder-
gingen een sigmoidvaginaplastiek en 169 patiënten een ili-
umvaginaplastiek.  Alle studies waren retrospectief van aard. 
De meest voorkomende complicatie bleek introïtusstenose 
te zijn, die voorkwam in ongeveer 4% van de gevallen. De 
seksuele functie na de ingreep werd beschreven als ‘hoog’, 
maar gestandaardiseerde, laat staan gevalideerde, vragen-
lijsten werden zelden gebruikt. Kwaliteit van leven is nog 
nooit beschreven in deze patiëntengroep. Concluderend kon 
gesteld worden dat het erop lijkt dat de darmvaginaplastiek 
geassocieerd is met een laag aantal complicaties. Hier moet 
wel bij worden gezegd dat de gevonden studies retrospectief 
waren en van lage kwaliteit. Om deze getallen meer kracht 
bij te zetten moet prospectief onderzoek worden uitgevoerd, 
met gevalideerde vragenlijsten, en moet er gekeken worden 
naar postoperatieve kwaliteit van leven.  

Figuur 1. Schematisch overzicht van de penisinversievaginaplastiek. 1A. De 
patiënt ligt in rugligging met de benen in de beensteunen. 1B. Een perine
oscrotale lap wordt uitgesneden. Een bilaterale orchidectomie wordt uitge
voerd. 1C. De penishuid wordt in zijn geheel losgemaakt. 1D. De penis wordt 
ontleed. De urethra wordt ingekort. Corpora cavernosa worden verwijderd. 
1E. De neoclitoris, een deel van de glans penis, wordt ingehecht en de geïnver
teerde peniele huid wordt in de neovaginale holte geplaatst. 1F. Chirurgisch 
eindresultaat. Een gaas wordt in de vagina achtergelaten en een urinecatheter 
wordt geplaatst. Deze blijven de eerste vijf dagen in situ. Afgedrukt met toe
stemming van Gender Surgery Amsterdam. Gemaakt door Dana Hamers.

Figuur 2. Laparoscopische sigmoïdvaginaplastiek. 1A. Een plastisch chirurg 
en een laparoscopisch chirurg werken simultaan. Een sigmoïdsegment wordt 
laparoscopisch geïsoleerd op de vasculaire bundel. Ondertussen creëert de 
plastisch chirurg een holte tussen blaas en rectum. 1B. Het geïsoleerde seg
ment wordt naar de gemaakte holte verplaatst, met zo min mogelijk spanning 
op de vasculaire bundel. De darmcontinuïteit wordt hersteld. Ondertussen 
heeft de plastisch chirurg het externe genitaal gevormd en de darm vastge
hecht net achter de introïtus. Afgedrukt met toestemming van Gender Surgery 
Amsterdam. Gemaakt door Dana Hamers.
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cludeerd dat het gebruiken van een additioneel scrotaal FTG 
niet zorgt voor extra neovaginaal diepteverlies. Het zorgt 
echter ook niet voor een toename in patiënt- en artsgerap-
porteerde esthetische en functionele uitkomst. 

patiëntgerapporteerDe Uitkomsten

Omdat er in de literatuur een tekort is aan studies met pa-
tiëntgerapporteerde uitkomstmaten na geslachtsaanpas-
sende chirurgie, is besloten hiernaar onderzoek te doen in 
de Nederlandse populatie transgendervrouwen. [6] Dit is 
gedaan door een serie transgendervrouwen die postoperatief 
zijn een aantal vragenlijsten op te sturen. Deze vragenlijs-
ten bestaan uit de ‘Female Sexual Function Index’ (FSFI), 
de ‘Amsterdam Hyperactive Pelvic Floor Scale-Women’ 
(AHPFS-W), de ‘Female Genital Self-Imaging Scale’ (FG-
SIS), en een eigengemaakte vragenlijst met evaluerende 
vragen met betrekking tot de operatie en het postoperatieve 
traject. Primaire uitkomstmaten waren patiëntgerappor-
teerde cijfers met betrekking tot het functionele en estheti-
sche resultaat. 49 participanten vulden de set vragenlijsten 
in. Zij waren gemiddeld 41 ± 12 jaar oud en waren ten tijde 
van de vragenlijst 4,1 ± 1,0 jaar postoperatief. Zij gaven de 
neovaginale functionaliteit en het esthetische aspect van de 
neovagina beide een mediaan cijfer 8,0 uit 10. Slechts 4% 
gaf aan ontevreden te zijn met het behaalde resultaat. Onge-
veer driekwart van de respondenten gaf aan dat het behaalde 
resultaat voldeed aan de door hen zelf gestelde verwachting. 
Ongeveer 56% van de patiënten was seksueel dysfunctioneel 
volgens de FSFI. Deze lijst is van origine ontworpen voor 
niet-transgendervrouwen, die een relatie hebben en seksu-
eel actief zijn (dat wil zeggen vaginale penetratie) met een 
mannelijke partner. De beschreven groep van transgender-
vrouwen kan op een aantal vragen lastig antwoord geven, 
waardoor de uiteindelijke score geen goede weergave is van 
hun seksuele functie en de tevredenheid hiermee. Tot op he-
den bestaan er geen gevalideerde vragenlijsten over seksuele 
functie, genitaal zelfbeeld en kwaliteit van leven, specifiek 
voor de transgenderpopulatie. Dit is een aandachtspunt voor 
toekomstig onderzoek binnen onze groep. In een nog te pu-
bliceren studie hebben 107 transgendervrouwen die in de 
periode 2010-2014 geopereerd zijn dezelfde vragenlijsten en 
een kwaliteit-van-levenvragenlijst ingevuld. [7] Hieruit bleek 
dat de gerapporteerde kwaliteit van leven geassocieerd is met 
de postoperatieve seksuele functie en het genitale zelfbeeld. 

laparosCopisChe Darmvaginaplastiek

ChirUrgisChe resUltaten

Er zijn weinig centra in de wereld waar de (totaal laparo-
scopische) darmvaginaplastiek wordt aangeboden aan pati-
enten als primaire reconstructieve optie. Het doel van ons 
onderzoek was om de chirurgische resultaten te beschrijven 
van de laparoscopische sigmoidvaginaplastiek bij een groep 
transgendervrouwen met penoscrotale hypoplasie die deze 
operatie als eerste optie kregen. Demografische gegevens 
en intra- en postoperatieve karakteristieken van alle patiën-
ten die deze ingreep ondergingen in de periode november 
2007 – juli 2015 werden prospectief onderzocht. In totaal 
ondergingen 42 transgendervrouwen deze ingreep in deze 

penisinversievaginaplastiek

ChirUrgisChe resUltaten

Retrospectief werd een cohort van 475 transgendervrouwen 
die een penisinversievaginaplastiek, hebben ondergaan ge-
durende de periode tussen januari 2000 en januari 2014 on-
derzocht. [4] Intra- en postoperatieve data werden verzameld 
die betrekking hadden op intraoperatieve, kortetermijn- en 
langetermijncomplicaties. De hoeveelheid secundaire inter-
venties voor zowel functionele als esthetische redenen wer-
den bekeken. Tevens werd gekeken naar risicofactoren voor 
het optreden van bepaalde complicaties. In dit cohort zijn in 
totaal 475 transgendervrouwen geïncludeerd die een peni-
sinversievaginaplastiek hebben ondergaan met een gemid-
delde klinische follow-uptijd van ongeveer 8 jaar. Van hen 
ondergingen 405 patiënten de standaard penisinversieme-
thode en 70 patiënten dezelfde met een additioneel scrotaal 
FTG. Intraoperatieve complicaties komen weinig voor. Een 
rectumletsel kwam voor in slechts 11 patiënten (2%). Bij on-
geveer 5% van de operaties was een bloedtransfusie nodig 
in verband met intraoperatief bloedverlies of postoperatieve 
bloeding. De laatste van deze gevallen was voor 2010. De 
meest voorkomende complicaties waren: urineretentie di-
rect na verwijdering van de transurethrale katheter (14%), 
kleine wond helingsproblemen (25%) en neovaginale steno-
sering (6%). Een revisievaginaplastiek was nodig in 14 (3%) 
patiënten. Patiënten met diabetes hadden een hogere kans 
op wondinfecties (OR 9,8, p = 0,003, 95% CI: 2,8-34,4). Pa-
tiënten die psychotrope medicatie gebruiken, hadden een 
hogere kans op postoperatieve urineretentie (OR 2,1, p = 
0,006, 95% CI 1,2-3,5). Concluderend kan gesteld worden 
dat succesvolle vaginale reconstructie behaald wordt bij de 
absolute meerderheid van de patiënten. Intraoperatieve 
complicaties zijn zeldzaam. Postoperatieve complicaties ko-
men vaak voor, maar dit betreft kleine complicaties die vaak 
makkelijk behandeld kunnen worden. Dit is de grootste se-
rie beschreven in de literatuur. 

sCrotaal ftg versUs geen ftg
Het gebruik van een scrotaal FTG om extra diepte te creëren 
bij patiënten met niet afdoende peniele huid is controver-
sieel. Sommige chirurgen vinden dat het hebben van extra 
peniele huid voor het vormen van de vulva leidt tot een beter 
esthetisch resultaat. Anderen vinden dat het gebruik van een 
scrotaal een inferieur resultaat geeft, omdat het niet sensitief 
is en het zal contraheren. Om hier met meer zekerheid uit-
spraak over te kunnen doen is bij alle transgendervrouwen 
met en zonder additioneel scrotaal FTG ten tijde van de ope-
ratie, en 3, 13, 26 en 52 weken na de operatie de neovaginale 
diepte gemeten. [5] Ook is gevraagd aan arts en patiënt om 
het esthetische resultaat te scoren op een schaal van 0 tot 
10. De patiënt is gevraagd de functie te scoren op dezelfde 
schaal. 100 patiënten werden prospectief geïncludeerd in de 
studie. Hiervan hadden 32 een additioneel en 68 geen additi-
oneel FTG ter verdieping gekregen. De gemiddelde neovagi-
nale diepte gemeten intraoperatief was 13,8 ± 1,4 centimeter. 
Na een jaar was dit 11,5 ± 2,5 cm. Er waren geen significante 
verschillen in tevredenheid met esthethiek, functie of neova-
ginale diepte tussen de twee groepen. Hieruit werd gecon-
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tiënten, die minimaal 1 jaar postoperatief waren, een neo-
vaginascopie en een sigmoidoscopie uitgevoerd om deze te 
vergelijken. [9,10] Zowel histologisch als endoscopisch ble-
ken inflammatoire veranderingen frequent voor te komen 
in de sigmoïdneovagina. De meeste veranderingen waren 
mild van aard. In het natieve sigmoïd werden geen afwij-
kingen gevonden. Klachten die geassocieerd zijn met dit 
ziektebeeld, diversieneovaginitis, zijn neovaginale uitvloed 
en een onprettige geur. Behandelopties zijn dezelfde als bij 
diversiecolitis. Topicaal hervoeden van de colonocyt kan met 
korteketen vetzuurklysma’s. Mesalazine-schuimklysma’s, 
bekend van de behandeling van colitis ulcerosa en morbus 
Crohn, kunnen ook een goed effect hebben. 

langetermijnresUltaten

In de literatuur was weinig bekend over lange termijn re-
sultaten van darmvaginaplastieken bij transgendervrouwen. 
Daarom is besloten informatie te vergaren over alle transgen-
dervrouwen die in de periode 1970 – 2000 een vaginaplas-
tiek ondergingen. [11] Een retrospectief onderzoek werd ver-
richt naar patiënt demografie, chirurgische karakteristieken, 
complicaties en heroperaties. Transgendervrouwen, zij die 
opspoorbaar waren, werden uitgenodigd op onze polikliniek 
voor een lichamelijk onderzoek en het invullen van een set 
vragenlijsten. De primaire eindpunten waren complicaties, 
heroperaties en patiëntgerapporteerde kwaliteit van leven. 
In totaal 24 transgendervrouwen konden worden geïdenti-
ficeerd. Bij hen waren er geen intraoperatieve complicaties. 
Drie darmvagina’s moesten worden verwijderd in verband 
met postoperatieve complicaties. Negentien van hen (79%) 
onderging minimaal 1 genitale heroperatie, waarbij de intro-
itusplastiek het meest frequent voorkwam. 9 patiënten vul-
den de vragenlijst in, met een mediane leeftijd van 58 jaar 
(50-73), met een mediane postoperatieve tijd van 29,6 jaar 
(17,2-34,3). Zij waren in het algemeen tevreden met het leven 
en scoorden een 5,9 (uit 7) op de ‘Subjective Happiness Sca-
le’. Zij gaven de neovaginale functie een 7,3 en het esthetisch 
aspect een 7,4 uit 10. Geconcludeerd werd dat in de periode 
1970-2000 alle darmvaginaplastieken werden uitgevoerd als 
revisievaginaplastiek nadat een eerdere vaginaplastiek onvol-
doende diepte had gegeven. Hoewel secundaire chirurgische 
correcties frequent nodig waren, rapporteren deze patiënten 
tevreden te zijn met de postoperatieve uitkomst en het leven 
in het algemeen. Een nadeel van deze studie was het lage 
aantal patiënten, waardoor het trekken van robuuste conclu-
sies lastig is. Dit is helaas inherent aan de beschreven pati-
entenpopulatie in deze tijdperiode.

revisievaginaplastieken

Als een primaire vaginaplastiek stenoseert, oblitereert en/
of onvoldoende diepte geeft is een revisievaginaplastiek ge-
indiceerd. Een standaard penisinversievaginaplastiek is bij 
deze patiënten geen optie. In de laatste jaren wordt er bij 
deze patiënten in het VU medisch centrum óf een vagina-
plastiek met behulp van een FTG van de buik of uit de lies 
verricht, óf een laparoscopische darmvaginaplastiek. Omdat 
onduidelijk was welke operatie de minste complicaties gaf, 
zijn deze twee ingrepen retrospectief vergeleken. [12] In to-

periode. De gemiddelde klinische follow-uptijd was 3,2  ± 
2,1 jaar. De gemiddelde operatieduur was 210 ± 44 minuten, 
en een duidelijke, statistisch significante, afname in opera-
tietijd was zichtbaar door de jaren heen. Er waren geen con-
versies naar laparotomie. In totaal was er 1 rectumperforatie, 
die intraoperatief werd overhecht zonder verdere gevolgen. 
De gemiddelde opnameduur was 5,7 ± 1,1 dagen. 1 patiënt 
overleed een aantal dagen na de operatie tragisch ten gevolge 
van multi-orgaan falen bij een ESBL-positieve necrotiseren-
de fasciitis. Een complicatie die een heroperatie noodzake-
lijk maakte tijdens de opname kwam 3 keer voor (bloeding 
n = 2, naadlekkage n = 1). Alle konden laparoscopisch wor-
den opgelost zonder langetermijngevolgen. Een jaar na de 
ingreep hadden alle patiënten een functionele neovagina 
met een gemiddelde diepte van 16,3 ± 1,5 cm. Geconclu-
deerd werd dat de laparoscopische darmvaginaplastiek een 
vergelijkbaar complicatierisico heeft als andere vormen van 
elektieve laparoscopische colorectale chirurgie. De primaire 
laparoscopische darmvaginaplastiek kan goed ingezet wor-
den als primaire reconstructieve procedure in patiënten met 
penoscrotale hypoplasie.

patiëntgerapporteerDe Uitkomsten

Er is weinig tot niks bekend over patiëntgerapporteerde uit-
komsten na een darmvaginaplastiek bij transgendervrou-
wen. Daarom is aan alle transgendervrouwen, die deze in-
greep als primaire reconstructie hebben ondergaan, op het 
jaarlijkse postoperatief poliklinisch bezoek gevraagd een se-
rie vragenlijsten in te vullen. [8] De belangrijkste uitkomst-
maten waren postoperatieve kwaliteit van leven en tevreden-
heid met het chirurgische resultaat qua uiterlijk en functie. 
In totaal hebben 31 patiënten deze vragenlijsten ingevuld. 
Hun mediane leeftijd ten tijde van de operatie was 19. Dit is 
een jonge populatie, omdat vooral patiënten met penoscro-
tale hypoplasie in aanmerking komen voor deze ingreep. De 
mediane klinische follow-up was 2,2 jaar. Patiënten scoor-
den hun tevredenheid met het leven een mediaan cijfer van 
een 8,0 op cantrilschaal. Deze schaal loopt van 1 tot 10, waar-
bij 10 de best mogelijke tevredenheid is. Op andere schalen 
(‘Satisfaction with Life Scale’, ‘Subjective Happiness Scale’) 
scoorden de patiënten hooggemiddeld. Patiënten gaven hun 
neovaginale uiterlijk een mediaan cijfer van 8,0 uit 10. Ze 
gaven de neovaginale functie hetzelfde cijfer. Geconcludeerd 
werd dat deze groep van relatief jonge transgendervrouwen 
met penoscrotale hypoplasie, een goede kwaliteit van leven 
aangeeft na de ingreep. Ze zijn tevreden met het behaalde 
resultaat qua functie en esthetiek. 

postoperatieve mUCosale gezonDheiD van De 
sigmoïDneovagina

Colonocyten van het sigmoïd voeden zich voornamelijk uit 
voedingsstoffen die zij halen uit passerende feces. Als er 
geen feces meer langs dit stuk darm passeert, zoals ook ge-
beurt bij stomachirurgie, kan de colonocyt ondervoed raken 
en voor een ontstekingsreactie zorgen. Dit heeft diversieco-
litis. Dezelfde omleiding van feces gebeurt bij patiënten na 
een sigmoïdvaginaplastiek. Om de mucosale gezondheid 
van de sigmoïdneovagina in kaart te brengen is bij 31 pa-
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en valideren van een vragenlijst die zich specifiek richt op 
kwaliteit van leven en seksuele gezondheid van transgender-
vrouwen. Op dit moment bestaat een dergelijke vragenlijst 
nog niet. Een dergelijke vragenlijst zal in de toekomst nog 
beter helpen om de behaalde resultaten bij deze chirurgie 
te evalueren. 
Ook zal er een prospectieve studie worden opgezet die de 
chirurgische en patiëntgerapporteerde resultaten van sigmo-
idvaginaplastieken vergelijkt met die van iliumvaginaplastie-
ken. Beide technieken worden wereldwijd uitgevoerd en er 
bestaat geen consensus welke van de twee de beste resul-
taten geeft. Het lijkt erop dat de keuze voor het type darm-
segment voornamelijk afhankelijk is van de achtergrond van 
de chirurg. Urologen gebruiken vaker ilium, terwijl plastisch 
chirurgen vaker sigmoïd gebruiken.
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Concluderend kan worden gesteld dat succesvolle vaginale 
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Postoperatieve diversie neovaginitis komt bij veel patiënten 
voor, maar de klinische consequentie hiervan is onduidelijk. 
Toekomstig onderzoek zal zich richten op het ontwerpen 

Figuur 3. Covers van de proefschriften van MarkBram Bouman (links), Marlon Buncamper (midden) en Wouter van der Sluis (rechts).
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