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V OORWOORD

Kracht door Samenwerking
Niet alleen de overheid, maar ook de SBP is overtuigd van nut en noodzaak van ‘Kracht door Samenwerking’. Zo kijken wij terug op een succesvolle 1e nationale BekkenbodemDAG op 24 januari 2015, die
ondanks sneeuw en ijzel zeer goed bezocht en beoordeeld werd door patiënten, belangstellenden én
professionals. Naast de SBP werkten nog twee organisaties mee aan deze dag: Patiëntenvereniging
Gynaecologie Nederland (PGN) en Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP).
‘Krachtenbundeling’ ook in een samenvoeging van één Medi
sche Advies Raad, waardoor nog meer kennis en kunde ter be
schikking komt voor álle drie de patiëntenverenigingen. Dat
zelfde geldt voor een gezamenlijke najaarsuitgave eind 2015
van onze verenigingsbladen. Alle acties waardoor we samen
sterker worden en de belangen van u als doelgroep beter kun
nen behartigen, zijn bespreekbaar.
De drie besturen ondertekenden eind 2014 een intentieverkla
ring om toe te werken naar een ‘federatief verband’ per 1 ja
nuari 2016 waarbij de ‘eigenheid’ van de afzonderlijke organi
saties herkenbaar blijft, doch de uitkomst van inspanningen
indrukwekkender (1+1+1=4). Ook onze samenwerking met de
Incoclub blijft onverminderd van kracht. Over wat deze club is
en doet vertelt Jan van de Kokke in dit nummer.
Meer aandacht is er ook voor ‘Samen Beslissen’ door behande
laar én patiënt/familie, via de landelijke campagne ‘Bij de dok
ter? 3 goede vragen’: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn
de voor en nadelen daarvan? Wat betekent dat in mijn situa
tie? Op donderdag 26 maart jl. was hierover een congres, waar
ook SBP aanwezig was. Theatergroep Podium T (bekend van
‘Het Verlies van Viviane’) liet zien welke dilemma’s optreden
om ‘Samen beslissen’ echt vorm te geven!
Samen met zeven andere patiëntenverenigingen gaat de SBP
zich de komende drie jaar actief inzetten voor ‘het op vernieu
wende wijze versterken van de patiënt’. Een samenwerkings
project dat gefinancierd wordt met behulp van een voucher
van VWS.
Het huidige voucherproject waar SBP in participeert, is in de
eindfase, zo leest u in deze BWijzer.
Ook aan wetenschappelijk onderzoek draagt SBP haar steentje
bij. Zo is medewerking verleend aan een subsidievoorstel voor
een onderzoekopzet van het Radboud in Nijmegen, Rijnstate in
Arnhem en de afdeling Huisartsengeneeskunde/Universiteits
ziekenhuis in Groningen, genaamd ‘Selfmanagement bij plas
klachten bij mannen’, een patiëntvriendelijk alternatief voor
medisch/chirurgisch ingrijpen door onder andere training van
bekkenbodemspieren.
Daarnaast schuift SBP op verzoek van zorgverzekeraar Achmea
en de Beroepsvereniging van Continentieverpleegkundigen
aan, om vanuit cliëntperspectief samen een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van een richtlijn continentiezorg, waaron
der afvoerende systemen (catheters).
Velen hebben in de afgelopen maanden waarschijnlijk kennis
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gemaakt met de nieuw in te
richten Participatiesamenle
ving. Onderzoeksbureau Mo
visie onderzocht hoe mensen
in de Wmo naar de idealen
van de participatiemaatschap
pij kijken. Eigen verantwoor
delijkheid van de burger en
maatschappelijke participatie:
eerst zelf het probleem oplos
sen, samen met het sociale
netwerk en andere informele
Besturen van SBP, ICP en PGN
verbanden, waaronder vrijwil
ondertekenden een intentiever
ligersorganisaties en, waar
klaring
echt nodig, met gerichte on
dersteuning van een professional.
Het blijkt dat een goede professionele begeleiding niet alleen
het eigen welbevinden stimuleert, maar ook maakt dat men
sen ondanks hun beperking tot meer in staat zijn. Ze zijn niet
alleen hulpvragers maar ook hulpbieders. En niet zelden verle
nen zij ook mantelzorg. Voor elkaar vervullen zij een rol als lot
genoot. Zo zijn zij een steun voor anderen, waardoor ze beter
participeren. Maar de nadruk van de overheid op het potenti
eel aan zorgmogelijkheden dat het eigen sociale netwerk van
mensen met een beperking biedt, blijkt een illusie. Bij alle door
Movisie ondervraagde focusgroepen is sprake van een beperkt
sociaal netwerk en van weinig mogelijkheden tot extra onder
steuning. Deze kwetsbare groepen zijn niet in staat zelf de no
dige zorg en ondersteuning te organiseren wanneer de over
heid zich verder terugtrekt.
Duidelijk is dat mensen met een zorgbehoefte goed weten hoe
ze het beste geholpen kunnen worden. Ze hoeven niet over
stelpt te worden met een enorm zorgaanbod. Voor versterking
van de eigen kracht en zelfredzaamheid, is het belangrijk bij
hun wensen en mogelijkheden aan te sluiten. Bij de transfor
matie naar een participatiesamenleving is oog en oor hebben
voor de diversiteit aan behoeften en de rol die mensen kunnen
vervullen van belang. Als SBP oefenen wij invloed uit om er
voor te zorgen dat beleid en uitvoering zoveel mogelijk aan
sluiten bij dit gegeven. Niet alleen uw lidmaatschap maar ook
uw vragen en opmerkingen houden ons scherp en stellen ons
hiertoe in staat!
Nicole Schaapveld, voorzitter SBP
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Paul van Houten, specialist ouderengeneeskunde:

“Denken dat incontinentie bij de leeftijd
hoort, daar moeten we vanaf”
Van de hulpbehoevende ouderen is meer dan de helft incontinent van urine
en een derde van ontlasting. De mentaliteit is nu: ‘Het hoort bij de leeftijd’.
Dit moet veranderen, stelt Paul van Houten. Hij is continentie-expert, specialist Ouderengeneeskunde en hoofd Medische Dienst van Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen. “We zullen moeten beginnen de incontinentie juist als
een alarmbel te gaan zien.”
Nynke Feenstra

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wo
nen. Dat willen ouderen zelf vaak ook. Met ondersteuning van
hun partner, de kinderen of thuishulp kan dat lang goed gaan.
Maar op het moment dat iemand niet meer zelfstandig naar
de wc kan, ongelukjes heeft en meermaals per dag verschoond
moet worden, wordt de zorg een stuk zwaarder. De mantel
zorgers helpen de oudere bij een bezoek aan het toilet, ze hel
pen bij het verschonen als de kleding is bevuild, ze dweilen de
vloer als daar wat urine is gemorst of ze verschonen het bed.
Niet alleen overdag, ook ‘s nachts. De wasmachine moet vaker
aan. De partner, die zelf vaak ook hoogbejaard is, of de kinde
ren, die naast de zorg voor hun ouders vaak nog werk en een
gezin hebben, kunnen het niet meer aan. Incontinentie is vaak
de druppel die de emmer doet overlopen: het gaat thuis niet
meer en de hulpbehoevende oudere wordt opgenomen in een
verpleeghuis.

Incontinentie is een alarmbel
‘Zorg voor continentie’
Daarom pleit Paul van Houten ervoor dat zorgverleners meer
aandacht gaan besteden aan het continent houden van oude
ren. Hij noemt dit: ‘Zorg voor continentie’. Volgens hem ge
beurt dit nu nog te weinig. “Als een oudere een ongelukje
heeft, wat urine of ontlasting verliest, wil de huisarts het eerst
even aankijken en schrijft incontinentiemateriaal voor. De ou
dere gaat de inleggers gebruiken en er ontstaat een situatie
waarin men ervan uitgaat dat het bij de leeftijd hoort. In 58
procent van de gevallen is nooit geanalyseerd waaróm de ou
dere incontinent is.”
Oorzaken incontinentie
En dat terwijl de oorzaken van de incontinentie heel divers
kunnen zijn. Er kan iets mis zijn in de bekkenbodem. Bijvoor
beeld een prostaatvergroting of een verzakking. Maar het kan
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ook zijn dat de persoon in kwestie niet meer op tijd bij de wc
kan komen. Ouderen zijn vaak slecht ter been of kunnen door
pijn in de gewrichten tegen de gang naar het toilet opzien. Of
ze krijgen de knoop of de rits van de broek niet op tijd open.
De wcpot is te laag en bij het bukken loopt de urine er al uit.
Dementie kan ook een oorzaak zijn. Hierdoor worden mensen
vaak apathisch of ze weten niet meer wat ze op de wc moeten
doen.
Incontinentie kan ook een bijwerking zijn van medicijngebruik.
“Van de Nederlanders boven de 65 jaar heeft driekwart twee
of meer ziektes of aandoeningen. Stel iemand heeft een te
hoge bloeddruk én is depressief. Hij krijgt voor beide aandoe
ningen medicijnen. We weten nauwelijks wat die medicijn
combinatie voor uitwerking heeft op de nieren, de blaas, de
kringspieren en de darmen. Want dat is nooit onderzocht.
Bij incontinentie zou de huisarts de medicatie met de apo
theker moeten doorspreken in plaats van nieuwe medicijnen
voorschrijven tegen verstopping of nachtplassen”, vindt Van
Houten.

Speerpunten
Het zo lang mogelijk continent houden van ouderen is volgens
Van Houten de grote uitdaging voor de toekomst. Niet alleen
omdat controle hebben over je urine en ontlasting belangrijk is
voor je gevoel van eigenwaarde. Maar ook om mensen langer
thuis te kunnen laten wonen.
“Ik heb twee speerpunten: Ten eerste moeten zorgverleners
het moment waarop iemand incontinent wordt, gaan zien als
een alarmbel. Een alarm met als vervolgactie een analyse van
de situatie. Waarom is de bejaarde incontinent geworden? Is
de oorzaak medisch of met een hogere toiletpot en handsteu
nen op te lossen? Hoe krijgen we deze oudere weer conti
nent?”
Het tweede speerpunt is betere ondersteuning van de mantel
zorger. “Alzheimer Europe heeft een richtlijn ontwikkeld waar
in centraal staat dat zorgverleners aan mantelzorgers moeten
leren hoe ze hun partner, hun vader of moeder zo lang moge
lijk continent kunnen houden. Deze manier van denken moet
nog verder doordringen in Nederland. Het is een mentaliteits
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vende ouderen continent te houden. Hiervoor zou drie keer
zoveel hulp nodig zijn. Ook is het niet haalbaar om alle hulpbe
hoevende ouderen continent te houden. Dementie bijvoor
beeld is een progressieve ziekte. Er komt een dag waarop de
patiënt zich niet meer bewust is van zijn lichaamsfuncties en
dag en nacht een luier moet dragen.”

“Hoe krijgen we deze oudere
weer continent?”

“Bij meer dan de helft van de gevallen is nooit geanalyseerd waaróm
iemand incontinent is.”

kwestie. Hoe instrueren en ondersteunen we mantelzorgers,
zodat de dementerende zo lang mogelijk zelfstandig blijft?”

Oorzaak zoeken en aanpakken
Wie zou dit volgens Van Houten moeten doen? “Deze taak
past niet goed bij de huisarts. Ik denk dat een nurse practitio
ner dit het beste kan doen. Dus een verpleegkundig specialist
die mensen thuis bezoekt en die analyseert waarom de bejaar
de incontinent is geworden. Wat zijn de oorzaken? Niet op tijd
bij de wc kunnen komen? Diarree door medicatie? Een verzak
king? Een vergrote prostaat? Dementie? Een te lage toiletpot?
De mogelijke oorzaken kunnen vervolgens stap voor stap wor
den onderzocht en aangepakt. De verpleegkundig specialist
bespreekt met de mantelzorgers wie wat gaat doen en coördi
neert dit. Ze blijft erbij betrokken.”
Continentie in het verpleeghuis
Tot zover de thuissituatie. Wat kan er volgens Van Houten in
verpleeghuizen verbeterd worden? “Ook daar geldt: Analyseer
eerst de situatie. Vooral vlak na de verhuizing naar het ver
pleeghuis worden ouderen vaak incontinent. Ze kunnen niet
meer terugvallen op gewoontes, raken in de war of kunnen
simpelweg de wc niet vinden. Soms is met iets meer begelei
ding de incontinentie al te verhelpen.”
In verpleeghuizen komen ze nu al handen tekort. Alle bewo
ners op tijd naar de wc begeleiden is met de huidige perso
neelsbezetting simpelweg niet te doen. Van Houten beaamt
dat: “Er is uitgerekend wat het zou kosten om alle hulpbehoe
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Sommige verpleeghuizen kiezen ervoor om alle dementiepa
tiënten eenzelfde model luierbroek aan te doen. Dat is voor de
verzorging veel makkelijker, voor het verpleeghuis voordeliger
en er blijft tijd over voor leuke dingen zoals samen een spelle
tje doen, samen koken of in de rolstoel naar buiten. Dat is toch
ook belangrijk voor de levenskwaliteit? Van Houten begrijpt
dat verpleeghuizen keuzes moeten maken. Toch vindt hij dat er
divers incontinentiemateriaal beschikbaar zou moeten zijn. Ou
deren in staat gesteld moeten worden om zelfstandig met dit
materiaal om te gaan. Zowel thuis als in het verpleeghuis.
“Zorgverzekeraars hebben de vergoedingsregels gebaseerd op
het absorptievermogen van het incontinentiemateriaal. Die
vergoeding is bovendien erg laag. Terwijl aandacht voor de
manier waarop een hulpbehoevende ermee omgaat, ook be
langrijk is. Een actievere houding in de bestrijding van inconti
nentie zal dus ook door zorgverzekeraars moeten worden on
dersteund. Loop zelf maar eens een dag in een luier.”

Politiek
“We kennen allemaal de verhalen over verpleeghuizen waar
bij de bewoners de urine langs de benen loopt”, zegt Van
Houten. “Lekkage langs het incontinentiemateriaal komt in
verpleeghuizen bij een op de tien incontinentieverbanden voor.
Ik denk dat hier veel aan kan verbeteren als je per patiënt in
kaart brengt wat de verschoningsbehoefte is. Dit kan in de
toekomst met elektronica in het incontinentiemateriaal die re
gistreert wat er gedurende de dag in de luier gebeurt. Als je
weet op welke momenten van de dag een bewoner grote hoe
veelheden urine of ontlasting uitscheidt, kun je een verscho
ningsschema opstellen. Of nog beter: bewoners voor die tijd
naar de wc laten gaan.”
Voor alleen al het in kaart brengen is extra personeel nodig.
Denkt Van Houten dat dit haalbaar is? “Instellingen zouden dit
wel willen, maar er is gespecialiseerd personeel voor nodig. Ex
tra mankracht. Het is een kwaliteitsvraag. Wat mag het kos
ten? Het is een maatschappelijke kwestie die vraagt om een
politieke stellingname.”

Meer lezen over incontinentie en ouderen?
• Toiletgang bij dementie, Paul van Houten en Aliëtte
Jonkers, 2011, Reed Business Education.
• www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Paul-van-Houtenincontinentie.html
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Ouderdom komt met…
‘Ouderdom komt met gebreken’, een veel gehoorde quote onder ouderen. Brengt ouderdom ook gebreken aan de blaas, de darm en de bekkenbodemspieren? Door het ouder worden veranderen verschillende
structuren in het lichaam: men wordt minder lenig, minder sterk en er is een kans dat men kleiner wordt.
Training kan de verschijnselen van het ouder worden vertragen. Veel gehoord is de uitspraak ‘use it or
loose it’: gebruik je lijf, je spieren, en houd ze daarmee in conditie of verlies conditie door niet of te weinig te bewegen.
Liesbeth Westerik-Verschuuren

Problemen met plassen, ontlasten en seksualiteit ontstaan door
veroudering van de bekkenbodemspieren, veroudering van de
weefsels van de blaas en darm en door achteruitgang van cog
nities (verwerven en verwerken van informatie) en/of mobiliteit.
Naast fysiologische – natuurlijke – veroudering spelen ook an
dere aspecten mee. Meerdere vormen van chronische ziektes en
het gebruik van medicijnen zijn vaak oorzaken voor deze pro
blemen. Verder spelen cognities en afgenomen mobiliteit een
grote rol. Ook op oudere leeftijd leiden problemen met plassen,
ontlasten en seksualiteit tot een vermindering van de kwaliteit
van leven. De problemen leiden maar al te vaak tot schaamte en
isolement. Hoe zit het met de blaas, de darm, de geslachtsorga
nen en de bekkenbodem wanneer deze verouderen?

Onrustige blaas
Bij veroudering van de blaas, neemt de blaascapaciteit af. Dat
betekent dat men per keer minder zal plassen maar wel vaker
moet plassen. Aan de ene kant wordt de blaas onrustiger en
geeft vaker het gevoel dat men moet plassen, maar aan de an
dere kant kan de blaas minder goed ledigen en blijven er restjes
urine achter. Hierdoor ontstaan vaak weer blaasontstekingen.
Door de onrustige (overactieve) blaas kan er plotseling heftige
drang ontstaan die kan leiden tot urineverlies. Minder drinken
is niet de oplossing voor urineverlies! Minder drinken kan lei
den tot een grotere kans op een onrustige blaas en blaasontste
kingen maar ook tot verstopping van de darm (obstipatie).
Bij vrouwen zien we dat de plasbuis en de overgang van de
plasbuis naar de blaas de blaas minder goed ondersteund wor
den, waardoor het lastig kan worden goede controle over het
ophouden te hebben. Ook doordat er minder oestrogeen, een
vrouwelijk hormoon, gemaakt wordt, worden de plasbuis en
de overgang naar de blaas slapper. De blaas wordt hierdoor
prikkelbaarder. Veel vrouwen hebben al letsels aan de blaas en
de plasbuis door eerdere weghalen bevallingen. Dan kan het
extra moeilijk worden urine op te houden.
Bij mannen zien we juist dat het plassen moeilijker gaat door
dat de prostaat wat groter wordt en zo druk kan geven op de
plasbuis. De plasbuis zelf raakt meer gespannen bij ouder wor
den. De doorgang van urine vanuit de blaas door de plasbuis
naar buiten wordt belemmerd en de urinestraal wordt zwak
ker. Veel mannen krijgen hierdoor last van nadruppelen. Ingre
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pen aan de prostaat kunnen het continentiemechanisme ver
der verstoren.

Darmwerking
De darm werkt trager naarmate men ouder wordt. Hierdoor
dikt de ontlasting meer in en is deze moeilijker te lozen. Veel
ouderen kampen daardoor met obstipatie. Als reactie gaan
mensen vaak hard persen, waardoor het lozen nog moeizamer
gaat. Langdurige obstipatie kan juist weer verlies van ontlas
ting geven. Door de langdurige druk van de prop ontlasting
gaat de darm openstaan en kan bij inspanning of hoesten ont
lasting verloren worden. Vezelrijke voeding en voldoende vocht
kunnen helpen de ontlasting zachter te maken waardoor de
stoelgang gemakkelijker wordt. Het gevoel in de endeldarm
neemt af. Hierdoor voelt men minder óf deze gevuld is en
waarmee deze gevuld is (gas of dunne of vaste ontlasting).
Ook hierdoor kan ontlasting verloren worden.
Bekkenbodemspieren en seks
De spieren van de bekkenbodem verouderen niet in dezelfde
mate. De dragende spieren – de spieren die de buikorganen
ondersteunen – kunnen tot op hoge leeftijd goed blijven wer
ken. De kringspieren, zowel van de darm als van de plasbuis,
verouderen daarentegen relatief snel waardoor met name het
snel en krachtig ophouden van urine, ontlasting en windjes
moeilijker wordt. Met het ouder worden neemt de diameter

van de darm en de plasbuis ook nog eens toe en kan adequaat
afsluiten moeilijk worden.
De bekkenbodemspieren hebben ook een functie bij seksuali
teit. Seks begint met een toegenomen doorbloeding van de
penis en de vagina. Bij het ouder worden kan deze doorbloe
ding minder zijn waarmee ook het gevoel van opwinding min
der is. Bij een orgasme spannen de spieren van de bekkenbo
dem ritmisch en krachtig samen om het toegestroomde bloed
weer af te voeren. Doordat de kracht van de bekkenbodem
spieren is afgenomen, kan het orgasme als minder intens be
leefd worden.

Veroudering vertragen
Veroudering is een proces dat niet stopt, maar de effecten van
het ouder worden kunnen vertraagd worden. Om de bekken
bodemspieren in goede conditie te houden, kunnen deze ge
traind worden. Belangrijk is dat er op maat getraind wordt. Dit
kunt u leren bij een bekkenfysiotherapeut. Trainen van de bek
kenbodemspieren alleen is niet genoeg. Voldoende vocht en
vezelinname zijn belangrijk om goed te kunnen plassen en ont
lasten. Ook toiletvaardigheden (zelfstandig naar toilet kunnen
gaan, wijze van plassen en ontlasten, toiletgedrag) spelen mee.
Door goede bekkenbodemspieren, goede voeding en goed
toiletgedrag kunnen problemen met plassen en ontlasten zo
veel mogelijk worden voorkomen. Bijkomend voordeel: ook
seksualiteit blijft leuk!

COLU M N

Een luier
Voor een verhalenproject rondom ouderen ga ik
Wim interviewen. Als ik zijn kamer in het verpleeghuis binnenkom, hangt hij in de tilmachine. Terwijl
het grotendeels verlamde lijf zich gewillig van het
bed naar de stoel laat transporteren, kijken zijn levendige ogen me vriendelijk aan. De verzorgster
schikt zijn benen, bindt zijn linkerarm vast, kijkt
nog een keer of hij echt goed zit en verlaat dan de
kamer.
“Dat is mijn grote vriendin. Iedereen zorgt hier goed voor mij.
Maar wij zijn ook dikke vrienden.” Zijn rechterhand gebaart
me te gaan zitten. “Ik vind het fijn dat je er bent, ik ben altijd
blij met bezoek.” Hij wijst naar zijn benen. “Weet je, soms
droom ik wel eens dat ik nog kan lopen. En dan loop ik, nee,
dan ren ik naar de brug over het kanaal, hier buiten het dorp.
Daaronder, daar zat ik vroeger ook zo vaak. Te vissen. Daar was
het mooi.”
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Wims droom en werkelijkheid liggen onoverbrugbaar ver uit
elkaar. Hij is vijfenzestig jaar en woont sinds zes jaar in het ver
pleeghuis. “Ik was stratenmaker, maar lang heb ik dat werk
niet kunnen doen: een hersenbloeding. Ik was begin dertig.
Toen wou de linkervoet niet meer zo goed en de ene arm ook
niet.” Zijn leven stons op z’n kop. Hij komt in de WAO en zijn
huwelijk overleeft alle veranderingen niet. “Ik verhuisde en
was weer vrijgezel. Gelukkig kon ik mezelf toen wel redden;
thuiszorg heb ik nooit gehad.” Er klinkt weemoed uit zijn
stem: “Ik was onafhankelijk, hè.” Een hoestbui snoert hem de
mond. “Dit gehoest heb ik van mijn tweede hersenbloeding
overgehouden; ik kan nu niets meer zonder hulp.”
Zijn zoon en schoondochter halen hem elke zondag op. “Voor
al die twee meisjes, mijn kleindochters, die houden me op de
been.” Lachend: “Nou ja, zo gezegd dan.” Hij kijkt even stil
voor zich uit. “Dat is heel gezellig, maar ik blijf toch nooit zo
lang. Want weet je, dan moet ik een schone luier aan en zon
der tillift kom ik niet uit de stoel. Misschien vind ik dat wel het
ergste, dat ik nu altijd een luier om heb.”
Hij zucht, kijkt stil naar buiten. Dan lachend: “Maar gelukkig
ben ik hier niet de enige!” Hij drukt op het knopje voor de
verpleging. “Wil jij ook een kopje thee?”
Elma van Lier
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MAPLe, de slimste onder de EMG’s
Het nieuwe EMG-apparaat MAPLe heeft een probe die in de vagina of anus op
24 punten de activiteit van bekkenbodemspieren registreert. Hierdoor wordt
het stellen van een diagnose preciezer en de behandeling gerichter, stelt leverancier Novuqare. Een van de eerste bekkenfysiotherapeuten die met de
MAPLe werken is Judith Jesterhoudt. Zij is verbonden aan Bekkenexpertisecentrum PelvicMotion in Naarden. Wat zijn de ervaringen met MAPLe tot nu toe?
Nynke Feenstra
Afb. 1. MAPLe Probe. De MAPLe-probe heeft de

U werkt sinds november 2014 met MAPLe.
Hoeveel patiënten heeft u er inmiddels mee
behandeld?
“Mijn collega en ik hebben hem bij ongeveer 40 patiënten in
gezet. We werkten al niet meer met de standaard EMGappa
ratuur, omdat die slechts een gemiddelde spieractiviteit van de
hele bekkenbodem meet en daar konden we niets mee. We
waren overgestapt op echografie. MAPLe is een enorme verbe
tering. Ik kan nu precies zien welke spierlaag overactief is en
welk stukje spier nauwelijks iets doet.”

vorm van een lange tampon. Deze wordt tijdens de
bekkenfysiotherapie in de vagina of de anus inge
bracht. In de MAPLe-probe zitten zowel voor, ach
ter, links als rechts elektrodes die de spieractiviteit
registreren. Er wordt niet alleen rondom gemeten,
maar ook van beneden naar boven. In totaal wordt
op 24 plekken gemeten.

Afb. 2. Het lezen van de meetresultaten op de iPad. De meet

Heeft u al gemerkt dat je met de MAPLe betere
resultaten boekt?
“Nog niet bij alle bekkendisfuncties, maar bij patiënten met
stuitpijn bijvoorbeeld wel. Na een bevalling ontstaat die klacht
weleens en de huisarts of de bedrijfsarts kan bij lichamelijk on
derzoek niks vinden. Bij stuitpijn brengen we de probe anaal
in. Ik had een patiënt met stuitpijn bij wie niets afwijkends te
zien was zolang zij op de behandelbank lag. Maar zodra zij
ging staan of op een stoel plaatsnam, kwam de pijn. Op de
iPad zagen we de diepste ring in het achterste kwadrant (zie
afbeelding 2) zwart worden. Dit betekent dat er door de spie
ren coccygeus en levator ani enorm aan het stuitje werd ge
trokken. Op het beeldscherm liet ik de patiënt zien wat er in
haar bekkenbodem gebeurde, dat geeft inzicht. Met elektrosti
mulatie kon ik bovendien laten voelen waar dat stukje spier zit
dat ze los moet laten. Zo ontdekte de patiënt hoe ze die spier
kon loslaten. Ter ondersteuning kreeg zij ontspannende elek
trostimulatie met de MAPLe waardoor de pijn verminderde.”
Volgens de leverancier, Novuqare, is de behan
deling van een overactieve blaas door de MAPLe
significant verbeterd. Is dat ook jullie ervaring?
“Wij hebben tot nu toe vijf patiënten met een overactieve
blaas met de MAPLe behandeld. Je kunt de probe zó draaien
dat de urethra precies tussen twee rijen elektroden komt te lig
gen. Als je met alleen die twee elektrodenrijen het gebied rond
de urethra stimuleert, kalmeren de zenuwstructuren die de
prikkel ‘ik moet plassen’ naar de hersenen doorgeven. Al na
drie of vier behandelingen hadden deze vijf patiënten veel
minder aandrang. Het vervelende gevoel was over.”
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resultaten worden op een iPad op twee manieren in beeld ge
bracht. Met een lijn en met cirkels.
De vier kwadranten representeren
de voor, achter, linker en rech
terkant van het onderlichaam. Je
kijkt als het ware door een trech
ter. Welke gedeeltes van de bek
kenbodemspieren zijn actief of
inactief? Zwart is zeer actief. Voor
de grijswaarden geldt: hoe lichter,
hoe minder actief.

Heeft u ook zulke goede resultaten met de
behandeling van incontinentieklachten?
“Incontinentie is ingewikkelder. Bij een patiënt die incontinent
was van ontlasting zagen we bijvoorbeeld op de MAPLe dat de
diepere spierlagen te hard werkten en dat de binnenste kring
spier van de anus bijna niks deed. Wat was nou precies het
probleem? Drukten die diepere spierlagen de ontlasting naar
buiten? Of zat het probleem in de zwakke kringspier? Dan
kom je voor de vraag te staan wat beter is: eerst de binnenste
kringspier versterken en daarna werken aan ontspanning van
de diepere spierlagen? Of andersom? Dat is nieuw. De MAPLe
zet je als therapeut aan het nadenken: wat ben ik aan het
doen? De patiënt moet ook met de informatie die je hem of
haar via de MAPLe geeft, overweg kunnen. Wat betreft incon
tinentieklachten zijn wij dus nog aan het uitzoeken wat we
met de nieuwe informatie kunnen. Ik zie de MAPLe als een
enorme verrijking van ons vak.”

SBP
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Bekkenbodemproblematiek
op latere leeftijd
Vanaf de leeftijd van ongeveer 55 jaar kan door een verslapping van de ophangbanden van een of meerdere organen in het bekken, eventueel gepaard gaande met verlies van de ondersteunende functie van
de bekkenbodemspier, een zogenoemde verzakking of prolaps ontstaan.

Arnold van Lindert, gynaecoloog i.r.

De bindweefselophangbanden van blaas, baarmoeder, schede
en het einde van de darmen zijn verankerd aan het benige ge
deelte van het bekken. Het bekken zit onderin de buik met de
bekkenbodemspier en zijn bindweefsel aan de onderkant.

wendige vaginale onderzoek wordt met de vinger het diepste
punt van het verzakte orgaan of organen gemeten en tevens
de kracht van de bekkenbodemspier. Daartoe zal uw onder
zoeker u vragen om op de onderzoeksstoel de bekkenbodem
spieren aan te spannen, te hoesten en te persen.

Keuze van een behandeling
U kunt over het algemeen meebeslissen welke behandeling
het wordt, afhankelijk van de ernst van de klachten, uw condi
tie, uw leeftijd en de wens tot duurzaam herstel. Keuzemoge
lijkheden zijn bekkenfysiotherapie, pessariumtherapie of een
chirurgische behandeling.
Bekkenfysiotherapie
Bij milde tot matige verzakking kan bekkenfysiotherapie op
korte termijn een gunstig effect hebben. Dit hangt af van de
motivatie om de oefeningen langdurig voort te zetten, (vele)
maanden lang. Bij stoppen ebt het effect weg. Het is onduide
lijk of bekkenfysiotherapie, als uiteindelijk een operatie geïndi
ceerd is, het behandelresultaat ten goede komt.
Ongeveer 25% van de vrouwen kan te maken krijgen met een
verzakking. De kans dat een verzakking duidelijk hinder ver
oorzaakt, is beduidend minder en ligt in de orde van 10%.

Hinder bij verzakking
Plassen, ontlasting en seks zijn gebaat bij een van nature nor
male positie van deze organen. Zo niet dan kunnen er klachten
ontstaan, zoals een ‘balgevoel’ van onderen. Maar ook proble
men om de urine op te houden of ongewenst urineverlies bij
hoesten en niezen of het optreden van plots hevige aandrang,
zodat men het toilet niet meer halen kan. Of moeite met het
ophouden van de ontlasting bij hevige aandrang wat zeer hin
derlijk kan zijn, bijvoorbeeld in een rij voor een kassa in de su
permarkt. Sommige vrouwen klagen bij de samenleving over
een verminderd ‘gevoel’, pijn of urineverlies Bij een verzakking
kan tijdens de seks niets beschadigd worden vanwege de soe
pelheid van de vagina. Bij geen hinder dus geen behandeling!
Indien er sprake is van hinderlijke klachten, is het raadzaam om
de verzakking zo goed mogelijk in kaart te brengen met aan
dacht voor de bijdrage van de verschillende onderdelen binnen
het bekken, inclusief de bekkenbodemspier en wel om nadien
zo optimaal mogelijk te kunnen corrigeren met bekkenfysio
therapie, plaatsen van een ring (pessarium) of een vaginale
tampon of met een van de diverse typen operaties. Bij het in
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Pessarium therapie
Er bestaan talloze typen pessaria. Het meest gebruikte is het
ringpessarium. Bij een grote prolaps, vooral van de baarmoe
der, valt een kubusvormig pessarium te overwegen omdat
deze zich ‘vastzuigt’ aan de vaginawand. Nadeel is het dage
lijks verwisselen. Kortom: pessariumbehandeling ter overbrug
ging naar operatie of bij slechte fysieke gesteldheid.
Chirurgische behandelingen
Prolaps is geen levensbedreigende aandoening, maar een on
gemak dat de kwaliteit van leven negatief kan beïnvloeden.
Een behandeling die in de eerste plaats de klachten vermindert
en in tweede instantie duurzaam, te weten operatief herstel
van de anatomie van de organen, voor ogen heeft, lijkt naar
de huidige inzichten de juiste volgorde te zijn. Afhankelijk van
het orgaan dat verzakt is, zijn verschillende operaties mogelijk,
zoals een TVTbandje plaatsen, de baarmoeder verwijderen of
vastmaken, voorwandplastiek of achterwandplastiek.
Bandje bij inspanningsincontinentie
Deze vorm van urineincontinentie kan selectief voorkomen bij
vrouwen met een verzakking van de vaginavoorwand. De sluit
spieren van de plasbuis zijn dan niet meer in staat om bij hoes
ten, niezen, persen, springen of bewegen de urine op te hou
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den. Via de vagina kan
een kunststof bandje
(TVTbandje, afkorting
van Tensionfree Vagi
nal Tape), in Uvorm
onder de plasbuis wor
den geplaatst ter on
dersteuning van de af
sluiting van de blaas.
Een operatie van ongeveer dertig minuten en geschikt voor
alle leeftijden.
Ingreep bij baarmoederprolaps, inclusief schedetop
Een verzakte baarmoeder kan helemaal weggehaald worden
of vastgemaakt worden aan een stevige bindweefselband in
het bekken, maar ook met een zogenoemd kunststof matje
aan het heiligbeen. Indien voorheen de baarmoeder is verwij
derd, dan kan dezelfde procedure gevolgd worden, vaak met
gebruik van een ‘matje’. De operatie kan zowel via de buik als
schede plaatsvinden of via een kijkoperatie. Tot op heden ont
breekt nog steeds het klinisch wetenschappelijk bewijs dat een
baarmoedersparende operatie, bijvoorbeeld bij ouderen, de
voorkeur heeft. Deze soms moeilijke keuze maakt u samen
met de gynaecoloog.

Voorwandplastiek
Bij een verzakking van de voorwand van de schede tezamen
met de blaas, wordt vaak een operatie gedaan die voorwand
plastiek heet. De gynaecoloog maakt een snee in de voorwand
van de schede en duwt de blaas terug naar de normale plek.
De gynaecoloog verstevigt het gebied tussen uitgerekte schede
en blaas met enkele hechtingen en kan – om nog meer te ver
stevigen – gebruikmaken van een kunststof matje.
Achterwandplastiek
Deze operatie wordt uitgevoerd om de achterwand van de
schede weer op zijn plaats te brengen tezamen met een uitge
zakte endeldarm en eventueel uitgezakte dunne darm. Deze
operatie vindt doorgaans via de vaginale weg plaats. De in
gang van de vagina is soms erg wijd. De gynaecoloog maakt
operatief de natuurlijke openingen in de bekkenbodem stevi
ger en zo nodig nauwer.

Conclusie
Bij een verzakking met klachten bestaan er diverse goede be
handelingsmethoden voor ouderen, afhankelijk van de wensen
en fysieke toestand. Maar behandeling gaat ook gepaard met
recidieven. Klinisch onderzoek blijft dus noodzakelijk.

UROSTIM
de budgetvriendelijke

PTNS
(€ 2,90 / sessie
aan verbruiksmaterialen)

www.schwa-medico.nl

UROSTIM

voor naald en plakelektrode
2 kanalen
8 programma’s, individueel aan te passen
zeer lage verbruikskosten
voldoet aan europese richtlijnen
medische hulpmiddelen
ook geschikt voor interstitiële cystitis,
prostatitis, fecale- en stress incontinentie

UROSTIM, klaar voor de toekomst !
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Laat u verrassen en vraag de prijslijst op.
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App voor betere zorg bij ongewild urineverlies

Anne Loohuis, arts i.o.

Hoewel er goede behandelingen mogelijk zijn, is de zorg voor
urineincontinentie nog niet optimaal. Er is nog winst te beha
len door het verlagen van de drempel om hulp te zoeken, door
het eerder signaleren van urineincontinentie en door het ver
beteren van de therapietrouw. Ehealth kan een grote rol spe
len in het informeren, begeleiden en ondersteunen van de be
handeling van vrouwen met urineincontinentie. De afdeling
Huisartsgeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG) doet onderzoek naar de behandeling van
ongewild urineverlies met behulp van een App.

Urineincontinentie in de praktijk
Hoewel veel vrouwen last hebben van ongewild urineverlies,
gaat maar een derde van deze vrouwen met de klacht naar de
dokter. Sommigen gaan niet vanwege schaamte, anderen den
ken dat het hoort bij ouder worden en dat er geen behandeling
is. Er zijn drie typen incontinentie met elk hun eigen behande
ling: inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie of een
gemengde vorm.
Bij inspanningsincontinentie ontstaat urineverlies bij drukverho
gende momenten als hoesten, niezen en lachen. De eerste be
handeling kan bestaan uit bekkenbodemspieroefeningen. Aan
drangincontinentie is urineverlies bij een sterk gevoel van aan
drang. De eerste behandeling hiervoor bestaat uit blaastraining
en bekkenbodemspieroefeningen. Beide behandelingen helpen
bij 6070% van de patiënten om urineverlies te verbeteren.
De huisarts moet voldoende kennis en tijd hebben om goede
uitleg en begeleiding te geven. De patiënt kan ook begeleid
worden door een (bekken)fysiotherapeut of praktijkondersteu
ner. De patiënt moet de oefeningen wel dagelijks doen en blij
ven volhouden. De belangrijkste reden waarom de behandeling
niet goed volgehouden wordt en daardoor niet goed werkt, is
dat vrouwen vergeten om hun oefeningen te doen of omdat ze
dit niet in het dagelijks leven kunnen inpassen.
URinControlonderzoek
Tegenwoordig worden steeds meer Ehealthprogramma’s ge
bruikt. Dit zijn Apps of websites die aandoeningen vaststellen
en behandelen. De werkzaamheid is maar in een klein deel van
de programma’s onderzocht, dat geldt ook voor Ehealth bij in
continentie. De afdeling huisartsgeneeskunde aan het UMCG
heeft een App ontwikkeld, deze heet URinControl (spreek uit
als You Are in Control). Met behulp van deze App voor inconti
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nentie kan de patiënt thuis informatie nalezen, leren hoe ze
haar bekkenbodemspieren kan oefenen en een trainingspro
gramma volgen voor bekkenbodemspieroefeningen of blaas
training. Daarnaast krijgt ze herinneringen om het oefenen niet
te vergeten. Zo kan de behandeling van de hulpverlener onder
steund worden en kan de patiënt zelfstandig de behandeling
volgen.
In het URinControlonderzoek wordt de werkzaamheid van de
behandeling via de App onderzocht. Dit wordt vergeleken met
de zorg volgens de NHGstandaard (de landelijke richtlijn voor
de behandeling van urine incontinentie voor huisartsen). Het
onderzoek kijkt ook naar kosten en ervaringen van patiënten
en professionals met deze vorm van EHealth. Het onderzoek
vindt plaats in NoordNederland.

Winst
Urineincontinentie is een veelvoorkomend probleem onder
volwassen vrouwen. In de zorg hiervoor is nog veel winst te
behalen, hier zou een Ehealthtoepassing een grote rol in kun
nen spelen. Daarom doet de afdeling huisartsgeneeskunde aan
het UMCG nu onderzoek naar de URinControlApp.

Verborgen Vrouwenleed, het
bekkenbodem(hand)boek voor
vrouwen
Marijke Slieker-ten Hove wordt wel de ‘Moeder Theresa van de
bekkenfysiotherapie’ genoemd. Ze is de eerste gepromoveerde
bekkenfysiotherapeut en won vele prijzen. Ze heeft een
drukbezochte website (ook via SBP-website te vinden) en
lanceerde in 2012 een bekkenbodem-app voor mensen die
thuis bekkenbodemoefeningen willen of moeten doen.
Verder is ze directeur van Profundum, een instituut voor
scholing en nascholing. (Lees meer over Marijke Slieker in
B-wijzer 47/juni 2013).
Naast al deze activiteiten schreef Marijke Slieker het boek ‘Verborgen
Vrouwenleed’. In heldere bewoordingen worden in dit informatieve boek
problemen besproken, die kunnen ontstaan door een minder goed werkende
bekkenbodem. Dit alles verlucht met illustraties van Mark van Eijk. Ongewenst
urine- of ontlastingverlies, obstipatie, verzakkingen en pijn bij het vrijen worden
systematisch besproken. Ze geeft veel praktische adviezen, met name wat je er
zelf aan kunt doen en wat je van de diverse hulpverleners mag verwachten. Een
aantal patiënten komt aan het woord en er is een lijst met relevante informatie
over hulpverleners, organisaties en instanties en websites die ertoe doen.
“Dit boek is een vast ijkpunt in het moeras van websites, folders, richtlijnen,
protocollen, indicatoren en zelfhulpboeken. Van harte aanbevolen!” Willem
Mensink
Verborgen Vrouwenleed, Het bekkenbodem(hand)boek voor vrouwen
Dr. Marijke C.Ph. Slieker-ten Hove
Uitgeverij Boekscout.nl Soest
ISBN 978 94 022 1241 9
Prijs: € 20,45
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Bestellen? Kijk op www.verborgenvrouwenleed.nl
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Ongewild urineverlies (urine-incontinentie) komt
voor bij 25% tot 50% van de volwassen vrouwen.
Het heeft een grote invloed op sociale activiteiten,
intimiteit en seksualiteit. Kan een mobiele applicatie (App) de zorg voor ongewild urineverlies bij
volwassen vrouwen verbeteren?

I NF O R M AT IE / D IG ITA L E P OL I

Shared decision making:

Digipoli voor een goed
geïnformeerde patiënt
Hoe ziet mijn verzakking eruit? Patiënten van de
polikliniek Gynaecologie in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen weten dit. Ze kunnen thuis
via www.mijndigipoli.com tekeningen bekijken en
met hun partner de behandelopties doornemen.
Als ze bij de dokter terugkomen op het spreekuur
is de gespreksbasis gelijkwaardiger.

dokter zelf had aangegeven: weer meedoen aan een tienkilo
meterloop.
Als ze op de diagnose ‘stressincontinentie’ klikt, krijgt ze uitge
legd wat er in het vrouwenlichaam gebeurt bij springen. Op
een tekening kan ze aanklikken hoe de organen in het bekken
liggen bij stilstand en bij het springen. Zo wordt inzichtelijk
welke bewegingen de organen maken bij dit soort activiteiten.
Als ze de muis over het plaatje beweegt, lichten de weefsels
op die bij de verzakking zijn betrokken. Er staat uitleg bij. Door
goed naar de tekeningen te kijken en de uitleg te lezen, wordt
duidelijk hoe urine langs de sluitspier kan lekken.

Nynke Feenstra

“Dokter, wat heeft u nu eigenlijk gedaan?” Deze vraag kreeg
Clasien van der Houwen vaak als ze na de operatie bij een pa
tiënt aan het bed stond. Ze is gynaecoloog in ziekenhuis Tjon
gerschans. Collega’s kregen die vraag ook elke keer weer. Het
zette haar aan het denken. Ze lichtte haar patiënten altijd zo
uitgebreid voor. Blijkbaar toch niet goed genoeg. Er was maar
weinig blijven hangen. Ze merkte dat patiënten wilden weten
hoe hun lijf er vanbinnen uitziet en waar precies de inwendige
wonden en de hechtingen zitten. Zo ontstond haar ambitie om
de communicatie met patiënten naar een hoger plan te tillen.
Voor haar eigen ziekenhuis in Friesland én landelijk, als voorzit
ter van de commissie Patiënten Communicatie binnen de Ne
derlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie.

Vroeger besliste de dokter, maar tegenwoordig besluiten
patiënt en dokter samen welke behandeling wordt ingezet.
In vaktermen heet dit ‘shared decision making’. Voorwaar
de is dat de patiënt goed geïnformeerd is en de behande
laar zich afstemt op de patiënt.

Mijn behandeling
Tina’s blaas en plasbuis bewegen te veel heen en weer, ze wor
den niet voldoende op hun plek gehouden. Hierdoor kan de
sluitspier in de bekkenbodem z’n werk niet goed doen. Wat
kan eraan gedaan worden? Ook dat kan ze bekijken op haar
persoonlijke webpagina. Ze klikt op ‘Mijn behandeling’. Daar
kan ze kiezen tussen Bekkenfysiotherapie of Operatie. Ze klikt

Gepersonaliseerde website
Het resultaat: de digipoli. De eerste digipoli die Van
der Houwen maakte, was voor patiënten met bekken
bodemklachten. Deze is in Tjongerschans nu bijna vier
jaar in gebruik. Een verpleegkundige richt voor elke
patiënt een website in met informatie die is toegesne
den op de persoonlijke situatie. Patiënten krijgen geen
folders meer mee, maar een inlogcode. Hoe werkt dit
in de praktijk?
Mijndigipoli
We nemen een denkbeeldige patiënt: Tina Tot. Zij
komt bij de gynaecoloog op de bekkenbodempoli om
dat ze scheutjes urine verliest bij het hardlopen. Na
een eerste consult en wat onderzoeken blijkt ze stres
sincontinentie te hebben. Dat is urineverlies bij inspan
ning. Tina krijgt een inlogcode mee, een datum voor
een vervolgafspraak én huiswerk: thuis haar persoon
lijke webpagina’s doornemen.
Op www.mijndigipoli.com logt ze in. Daarna ziet ze
haar naam en diagnose staan én het doel dat ze bij de
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bekkenbodemspier bij stressincontinentie

in rust
spring!
geen reactie
spring!
goede reactie
bekkenbodemspier geen toename spanning
zwak steunweefsel om plasbuis
plasbuis zakt weg met urineverlies tot gevolg

cvdh

SBP
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materiaal dat er al was, vond ik niet
duidelijk genoeg. Ik wilde het vrouwe
lijk onderlichaam ook van onderaf in
beeld brengen, omdat veel patiënten
dit beter begrijpen. Voor het in beeld
brengen van alle aandoeningen en be
handelingen heb ik 25 animaties en ik
weet niet hoeveel digitale tekeningen
gemaakt. Ik ben er twee jaar mee be
zig geweest.”

Bekkenfysiotherapie aan en leest de tekst. Er staat dat bekken
fysiotherapie de eerst aangewezen behandeling is. Haar bek
kenbodemspieren werken niet optimaal, leest ze, en vaak is dit
met een training van drie tot zes maanden te verbeteren.
Onder de tekst staat een tekening van het vrouwelijk onderli
chaam. Ernaast staan buttons. Als ze hierop klikt, kan ze zien
uit welke lagen de bekkenbodemspieren bestaan en wat deze
spierlagen doen bij springen en bij aanspannen. Eerst bekijkt
ze de animatie van het zijaanzicht en daarna de animatie van
het onderaanzicht. Er staat ook informatie over de bekkenfy
siotherapeuten naar wie ze zal worden doorverwezen.

Terugval
Digipoli bekkenbodem wordt nog
steeds verbeterd en aangepast. “Zo
hebben we de informatiebehoefte ge
peild onder vrouwen die pas een grote
verzakkingsoperatie hadden onder
gaan. Zij vertelden bijvoorbeeld dat zij
heel onzeker werden van de terugval
die je bijna altijd ziet na deze ingreep.
De eerste week gaat het bergopwaarts en dan komt er een
dag met meer pijn, bloedverlies of een blaasontsteking. Vrou
wen denken dan vaak dat zij zich niet goed aan de leefregels
gehouden hebben. Daarom hebben we de informatie over de
herstelperiode duidelijker gemaakt”, vertelt Van der Houwen.
“En we blijven de informatie uitbreiden. Ik werk nu aan infor
matie over verzakkingsingrepen waarbij een matje of mesh
wordt gebruikt.”
Patiënten zijn volgens Van der Houwen blij met de Digipoli.
“Maar er zijn ook patiënten die liever niets weten en denken: Ik
vertrouw die dokter, laat zij maar beslissen. Dat is ook prima.”

Mijn operatie
Mocht bekkenbodemtherapie niet afdoende helpen, dan kan
er voor een operatie gekozen worden. Tina is hier ook nieuws
gierig naar en klikt op ‘Operatie’. Ze komt bij een tekst met
tekeningen over het plaatsen van een TOTbandje. In de teke
ningen staat stap voor stap aangegeven waar de incisies wor
den gemaakt, hoe het bandje wordt aangebracht en waar de
hechtingen komen.

Een veelgehoord verwijt van vrouwen bij wie de verzakkingsoperatie met een mesh of matje tot ernstige pijnklachten
heeft geleid, is dat zij vooraf niet goed zijn voorgelicht. Daarom heeft Van der Houwen samen met de werkgroep bekkenbodem van de NVOG informatie gemaakt over verzakkingsoperaties met mesh. Deze zijn te vinden op www.NVOG.nl/
voorlichting. Aan animaties voor deze ingreep werkt zij nog.

Persoonlijker
Als Tina op de bekkenbodempoli terugkomt, hoeft de behan
delaar geen algemeen verhaal meer te houden over verzakkin
gen en behandelingen. “Ik vind het een hele prettige manier
van voorlichten”, vertelt Van der Houwen, “want ik merk dat
de patiënt de informatie heeft verwerkt en dat het gesprek
persoonlijker is. We focussen meteen op welke behandeling
het beste bij de patiënt past. De patiënt heeft via mijndigipoli.
com al vragen kunnen stellen. Als die per mail nog niet af
doende zijn beantwoord door de verpleegkundige, kunnen we
die uitvoeriger bespreken. We kunnen ook dieper ingaan op
wat de risico’s zijn van een operatie.”
Tekeningen
Wat bijzonder is: gynaecoloog Van der Houwen heeft alle illu
straties zelf gemaakt. “Ik hou van tekenen en schilderen. Het
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Betrouwbaar
Krijgt Van der Houwen nu geen patiënten meer die op het
internet allerlei zin en onzin tot zich hebben genomen? “Dat
wel, maar ik vind het juist goed als patiënten zich via internet
oriënteren. Sommige mensen raken ervan in de war of worden
nerveus van wat er allemaal mis kan gaan. Voor hen is een ge
personaliseerde webpagina waarop ze heldere en betrouwbare
informatie krijgen over hoe het er in hun eigen ziekenhuis aan
toe gaat, heel geruststellend, denk ik.”

Oproep:
Clasien van der Houwen en haar team zoeken vrouwen die
feedback willen geven op nieuwe teksten en tekeningen van
de digipoli. U kunt zich aanmelden via info@bekkenbodem.net
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Goed, beter, best... Absorin Comfort
De juiste incontinentiematerialen maken veel verschil. Wij beseffen dat als geen ander en zijn daarom continu op
zoek naar verbetering. Met trots presenteren wij daarom Absorin Comfort: dé nieuwe lijn op continentiegebied.
De producten zijn samengebracht in een compleet assortiment met een duidelijk dag- en nachtsysteem. Het
verbeterde absorptievermogen maakt Absorin Comfort betrouwbaarder dan ooit.

Nieuw!

www.absorincomfort.nl
Absorin Comfort is een merk van Medeco B.V.
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“Mijn blaas loopt op een batterijtje”
Inderdaad, mijn blaas loopt op een batterijtje. En daar ben ik heel gelukkig
mee! Mijn verhaal begint ruim 24 jaar geleden. Er werd bij mij nierkanker geconstateerd, een Grawitz-tumor. Nadat deze tumor en één nier verwijderd
waren en de urineleider doorverbonden was naar de overgebleven nier, ben
ik met een fikse wondontsteking naar huis gegaan. Dat was nog maar het
begin.
Frans van de Wiel

Na enkele dagen kreeg ik veel last van een pijnlijke en opge
zwollen teelbal. Samenloop van omstandigheden? In ieder ge
val had ik vanaf dat moment klachten en pijn aan de blaas,
zoals het gevoel snel een overvolle blaas te hebben, pijn en
krampen bij aandrang, was ik licht incontinent en gaf ook het
lozen van de urine pijnklachten. Er werd gedacht aan de pros
taat! Een TURPoperatie – transurethrale resectie prostaat, via
de urinebuis – volgde. In zes jaar tijd is er twee keer een TURP
operatie uitgevoerd, maar de klachten bleven aanhouden en
namen zelfs toe. Ik kreeg last van urineverlies bij tillen en be
paalde bewegingen en moest ‘s nachts meerdere malen naar
het toilet. Doordat de pijn toenam, ging ik minder drinken,
wat natuurlijk met maar één nier helemaal fout was.

‘Leer er maar mee leven’
Terug naar mijn uroloog. Daar kreeg ik te horen dat men na
twee TURPoperaties niets meer voor mij kon doen. Ik moest
er maar mee leren leven! En ik moest er ook rekening mee
houden dat ik in de toekomst incontinent zou worden.
Ik ben gaan informeren naar de mogelijkheden van een stoma.
Omdat ik maar één nier had, was dat geen optie, het zou een
te zware belasting van mijn overgebleven nier worden, met als
risico dat ik ook deze nier zou verliezen.
Daarna heb ik bij KWF Kankerbestrijding informatie ingewon
nen. Daar wist men te vertellen dat er in Maastricht al enige
jaren een onderzoek liep naar het herstellen van de blaasfunc
tie met elektrostimulatie. Misschien was dat voor mij het ei van
Columbus. Ik heb direct contact opgenomen met mijn uro
loog. Deze had twijfels of de behandeling, waar hij zelf geen
ervaring mee had, met één nier mogelijk was, maar heeft mij
toch naar de professor verwezen in het academisch ziekenhuis
Maastricht.
Implantatie stimulator
Eind 1996 ging ik voor het eerst naar Maastricht, waar men na
enkele onderzoeken toestemming gaf voor een proefstimula
tie. Maart 1997 was mijn eerste proefstimulatie: dagboekje bij
houden en de hoeveelheid urinelozing meten. Maar na twee
dagen geen resultaat meer, de proef was mislukt. Het dunne
draadje, de proefelektrode, had losgelaten. De tweede proef
was een maand later en gaf direct een andere ervaring, een
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ander gevoel dan bij de vorige proefstimulatie. Na een paar
dagen was de pijn verdwenen. Ik kon weer gewoon drinken
wat ik wilde en hoeveel ik wilde. Voor het eerst sinds jaren
waagde ik mij aan een biertje. In mei 1997 volgde een teleur
stelling: de definitieve implantatie werd afgewezen. Ik had te
weinig urineverlies. Maar daar ging het niet alleen om, ik had
ook pijn! Dankzij de inzet van de professor in Maastricht is er
toch toestemming verkregen om te implanteren.
Begin december 1997 werd ik geïmplanteerd in het St. Elisa
beth Ziekenhuis Tilburg door de chirurg uit Maastricht. Dit kon
omdat men daar in het ziekenhuis ook met de behandeling
van start zou gaan, ik in de nabijheid woonde en als voorbeeld
kon dienen. Januari 1998, een nieuw jaar en een nieuw leven.
Het resultaat was fantastisch! Ik had geen pijn meer en ik ver
loor ook geen urine meer. Ik had de controle weer terug. Wat
een geluk. Ik kon en mocht weer genieten van het leven!

Patiëntenvereniging PVVN
Nadat ik medepatiënt mevrouw Spooren ontmoette, besloten
wij een patiëntenvereniging op te richten om op deze wijze
lotgenoten, maar ook huisartsen en andere behandelaars, in
kennis te stellen van deze – voor velen toen nog onbekende –
mogelijkheid van behandelen, om onze ervaringen te delen en
patiënten de weg te wijzen naar de behandelcentra en artsen.
In november 1998 organiseerden wij een bijeenkomst in
Utrecht voor patiënten en belangstellenden. Meteen meldden
zich 61 personen aan voor het lidmaatschap. 18 maart 1999
ging de vereniging officieel van start onder de naam Patiënten
Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN). Inmiddels zijn we
ruim 15 jaar verder en hebben we een landelijke, bloeiende
vereniging, waar ik erg trots op ben.
Vele mensen hebben de weg naar onze vereniging weten te
vinden, enerzijds voor informatie, anderzijds om lid te worden.
Onze contactpersonen verschaffen de nodige informatie waar
mee zij vaak veel angst en spanning voorkomen.
Na 25 jaar is neurostimulatie inmiddels bekend en op vele ma
nieren aangepast, verbeterd en van toepassing op vele andere
gebieden. Bovendien zijn er nog vele ontwikkelingen gaande.
Rest mij nog mijn dankbaarheid tonen aan de artsen en aan
Medtronic, die mij weer een prettige manier van leven bezorgd
hebben waarvan ik nog lang hoop te genieten!
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Leven met mijn nieuwe vriend:
de neurostimulator!
In 1989 kreeg ik problemen met mijn baarmoeder. Vier jaar lang is geprobeerd deze problemen op te lossen. Toen dat geen haalbare kaart bleek, moest mijn baarmoeder verwijderd worden, dan zou ik van alle
problemen verlost zijn. Twee maanden na het verwijderen van mijn baarmoeder was ik geen patiënt
meer van de gynaecoloog maar wel van de uroloog. Na het verwijderen van de baarmoeder functioneerde mijn blaas niet meer goed. Ik voelde wel wanneer ik moest plassen, maar ik kon niet ontspannen en
mijn blaas leegmaken.
heb ik verteld: “Zo wil ik niet verder leven. Geef mij maar een
pilletje wat ik vanavond kan innemen, om dan morgen niet
meer wakker te hoeven worden. Dit is voor mij geen leefbaar
leven.”
Toen kwam er eindelijk een goed gesprek op gang met mijn
uroloog. Hij had niet in de gaten dat het allemaal zo belastend
voor mij was. En voor het eerst in vier jaar zei hij: “Ik weet het
ook niet meer. Ook ik ben ten einde raad. Als er nog ergens
iets gedaan kan worden dan zal dat in Maastricht zijn. En daar
ga ik u naar doorverwijzen.”

Sjaan Spooren

Ik moest wel twintig keer op een dag het toilet bezoeken om
hele kleine beetjes urine te lozen, waarna ik ontzettende blaas
krampen en blaaspijn had. Ook ‘s nachts drie tot zes keer op
staan. En steeds opnieuw blaasontstekingen. Bij de uroloog
ben ik door de medische molen gegaan. Alles is geprobeerd:
medicijnen, therapieën, operaties, maar er was niets wat wer
kelijk hielp. Omdat er steeds urine in mijn blaas achterbleef
(urineretentie), was het leegmaken met een katheter de enige
oplossing. Maar dit bleef niet zonder gevolgen. Steeds op
nieuw blaasontstekingen, blaaskrampen en blaaspijn.
Op deze manier heb ik vier jaar getobd en aangemodderd tot
dat ik moedeloos en ten einde raad helemaal niets meer wilde.
Zelfs niet verder leven. Mijn kleine wereldje, thuis tussen vier
muren, was me nog te veel. Ik had alles: een man, kinderen,
een huis, maar ik kon er niet van genieten. Aan mijn uroloog

Bij de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN)
kunt u terecht voor informatie over en ervaringen met neu
rostimulatie: www.pvvn.nl. Neurostimulatie wordt niet al
leen ingezet bij blaasproblemen maar onder andere ook bij
darmproblemen, chronische pijn en ‘dropfoot’.
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Neurostimulator als vriend
Zo kwam ik in 1993 terecht bij professor Janknegt in Maas
tricht. Drie dagen van onderzoeken wezen uit dat ik nog een
kans had. Er zou een proefstimulatie geplaatst worden om te
kijken of ik in aanmerking kwam voor een neurostimulator. De
eerste proef mislukte, maar de tweede proef, twee weken la
ter, wees uit dat neurostimulatie uitkomst zou kunnen bieden.
Ik was een geschikte kandidaat. Vanwege een tekort aan bud
get werd ik op de wachtlijst geplaatst en pas vijf maanden later
geïmplanteerd. Na twaalf spannende dagen in het ziekenhuis
ging ik naar huis met een geïmplanteerde neurostimulator,
maar ook met een berg vragen, veel angst, onzekerheid en on
wetendheid. Hoe moest het allemaal verder? Ik kende nie
mand waar ik met mijn vragen terecht kon.
Lichamelijk had ik nog veel pijn en geestelijk zat ik ook nog
flink in de knoop. En dan die angst: als het maar goed gaat.
Die angst was zo groot en zo overheersend aanwezig dat het
vertrouwen in de neurostimulator soms helemaal weg was.
Maar het belangrijkste: het zelf langs de natuurlijke weg de
blaas weer leeg kunnen maken, dat gevoel is met geen pen te
beschrijven. Net als iedereen voelde ik wanneer mijn blaas vol
was. De stimulator even uitzetten en dan kon ik mijn blaas ge
woon langs de natuurlijke weg leegmaken. Daarna zette ik de
neurostimulator weer aan en ik had geen pijn en geen kram
pen meer. Er bleef geen urine achter in mijn blaas, dus ook
geen ontstekingen meer. Aan en uitzetten gebeurde met een
afstandsbediening.
Het eerste halfjaar was moeilijk. Ik ging vaak terug naar het
ziekenhuis om de goede instelling te krijgen, de instelling waar
ik het beste resultaat bij had. En ik moest uit het dal van vier
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jaar ellende zien te komen. Geleidelijk kwam ik geestelijk
en lichamelijk weer in balans. Mijn zelfvertrouwen kreeg ik
weer terug. En daarmee ook mijn vechtlust. Ik wilde weer
verder. Mijn leven werd weer leefbaar. Ik kon weer genie
ten. Door het contact binnen patiëntenvereniging PVVN is
mijn leven nog meer veranderd, waardevoller geworden. En
mijn neurostimulator werd mijn ‘grote vriend’.

Vervanging
In 2004 moest mijn eerste neurostimulator na elf jaar ver
vangen worden. Ik kreeg mijn problemen terug: blaaspijn,

blaaskrampen en blaasontstekingen en daardoor merkte ik dat
het apparaatje aan vervanging toe was. De neurostimulator
werd vervangen, maar de bedrading kon blijven zitten, daar
was niets mis mee. En mijn problemen waren weer opgelost
met deze nieuwe ‘vriend’. Na acht jaar kreeg ik opnieuw pro
blemen. Deze problemen waren groter. Het oude systeem was
niet meer in te stellen. Er moest een heel nieuw systeem geïm
planteerd worden. Nieuwe bedrading en een nieuwe neurosti
mulator. Mijn problemen waren hiermee weer verholpen. Nu
leef ik mijn leven met veel plezier en ik ben heel gelukkig met
mijn nieuwste vriend: de neurostimulator.

IN COCLU B

Incoclub: contact met lotgenoten
Er bestaan hardnekkige misverstanden rond incontinentie. Zo zou het vooral een probleem zijn van
vrouwen, veroorzaakt zijn door het krijgen van
kinderen. Bij mannen zou een prostaatoperatie incontinentie veroorzaken en het zou altijd ouderen
betreffen.
Bij de Incoclub zie we een andere werkelijkheid. Leden van de
Incoclub zijn vrouwen en mannen van jong tot oud, die alle
maal last hebben van incontinentieklachten, met en zonder
andere gezondheidsproblemen. Ze hebben allemaal gezocht
naar informatie die ze niet kregen van hun artsen en andere
zorgverleners. Meestal gaat het niet om de medische aspecten
van hun klachten. Dat kunnen dokters wel goed uitleggen. Het
bestaansrecht van de Incoclub zit in praktische oplossingen
voor de meest uiteenlopende problemen die je ervaart en voor
al in het ‘erover kunnen praten’ met iemand die het zelf ook
heeft.

Drempelloos
De Incoclub is een internetinitiatief voor en door mensen die
last hebben van ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
Wat in 2004 begon als een chatcontact tussen twee mannen is
uitgegroeid tot een club van 265 leden. De website www.inco
club.nl biedt algemene informatie over incontinentie en meer
gedetailleerde informatie over onderzoeken, behandelingen en
hulpmiddelen. Die informatie is openbaar. Een gedeelte van de
website is alleen toegankelijk voor leden van de Incoclub. Dat
afgeschermde deel biedt verschillende mogelijkheden tot on
derling contact tussen lotgenoten. Er is een forum met bijna
800 onderwerpen in categorieën die uiteenlopen van ‘Inconti
nentie in het dagelijks leven’, ‘Bedplassen’, ‘Hulpmiddelen (ab
sorberende en afvoerende)’ en ‘Zorgverzekeraars’ tot ‘Babbel
hoek’. Leden van de Incoclub hebben ook toegang tot de mo
gelijkheid om met elkaar te chatten. Elke dag van 20.30 uur
tot 22.00 uur is ten minste een van de beheerders aanwezig in
de chatroom en kunnen leden hun vragen stellen, meningen
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geven, ervaringen delen of gewoon wat met elkaar kletsen. De
wetenschap dat iedereen die daaraan meedoet zelf ervaring
heeft met incontinentie neemt de drempel weg om alles wat
ermee te maken heeft te kunnen vragen of vertellen.
Vooral in de fase waarin je nog maar kort met incontinentie
klachten te maken hebt, is de onzekerheid groot. Gevoelens
van schaamte en onbekendheid met de mogelijke onderzoe
ken, behandelingen en hulpmiddelen zijn geen onderwerpen
die je makkelijk met familie en vrienden bespreekt, terwijl de
behoefte om dat wel te doen juist dan erg groot is. De Inco
club biedt een luisterend oor en is een ontmoetingsplaats voor
de leden.
Naast het onderlinge lotgenotencontact onderhoudt de Inco
club ook externe contacten. Bijvoorbeeld met fabrikanten en
leveranciers van hulpmiddelen, maar ook met zorgverzeke
raars, wetenschappers en beleidsmakers. Daarin proberen we
de belangen te behartigen van onze leden en daarmee voor
iedereen die te maken heeft met incontinentieklachten. We
zien dat niet als een hoofdtaak en zoeken daarvoor vaak de
samenwerking met andere patiëntenorganisaties, zoals de SBP.

Vrijwilligers
De Incoclub worden beheerd door zes beheerders, allemaal vrij
willigers. De twee mannen waarmee het begon, zorgen voor de
screening van aspirant leden en de dagelijkse chatsessies. Er is
natuurlijk een technische beheerder voor de website en een an
dere die de inhoud van de website en de externe contacten ver
zorgt. Voor professionele reacties op vragen in het forum is er
een beheerster die actief werkzaam is als Urologie Continentie
Stomaverpleegkundige en er is een beheerster voor het forum.
Leden van de Incoclub zijn vaak vooral actief als ze specifieke
vragen of meningen hebben. Als die zijn beantwoord of be
sproken zien we vaak dat ze daarna zelf hun ervaringen delen
met nieuwe vragenstellers. Zo is de Incoclub een kleinschalig
initiatief dat voor individuele lotgenoten van groot belang kan
zijn. Aanmelden als lid is gratis en kan via een email naar
info@incoclub.nl, waarin je aangeeft waarom je lid wilt worden.

17

B ESTUU R

Afscheid van
‘mevrouw SBP’
Het lijkt bijna ondenkbaar, maar Maria Boerlage
gaat het bestuur van de SBP verlaten. Ze heeft
zeven jaar ‘gediend’ als secretaris en penningmeester, maar vooral als marketingdeskundige. Ze
onderhield de contacten met sponsoren en donateurs. Door haar internationale ervaring als marketeer sprak ze als geen ander de taal van onze relaties, veelal afkomstig uit de farmaceutische hoek
en hulpmiddelenbranche.
In Bwijzer nr. 50 vertelde Maria over haar gedrevenheid om
ondanks haar handicap – een hoge dwarslaesie – volop actief
te blijven. Mede door haar inzet en netwerk werd de eerste
nationale BekkenbodemDAG, waarover wij elders in dit num
mer berichten, een groot succes. Helaas kon Maria hier zelf
niet bij zijn vanwege gezondheidsproblemen.
Ze kende als geen ander de smalle scheidslijn tussen de ge
wenste onafhankelijkheid van de patiëntenvereniging en de
broodnodige steun van de industrie voor de uitgave van ons
blad en het organiseren van contactmomenten. Door de terug
trekkende overheid is deze steun meer dan ooit hard nodig.

Onmisbaar
Haar naam ‘Mevrouw SBP’
deed ze altijd eer aan. We
vergaderden vaak in haar ge
zellige appartement in Gou
da, waar ze een voortreffelij
ke gastvrouw was en haar
zaakjes prima voor elkaar
had. Vanuit haar ‘kantoor’ in
de slaapkamer was ze als een
spin in het SBPweb. Emails
werden onmiddellijk beant
woord, vaak nog ondersteund door documenten en rapporten
die op het onderwerp betrekking hadden. Ook konden we altijd
een beroep doen op haar fenomenale geheugen aangaande
SBPgerelateerde zaken uit het verleden. Al deze kwaliteiten en
haar bijzondere persoonlijkheid zullen we enorm gaan missen.
Maria, we zijn je veel dank verschuldigd voor je inzet, je gast
vrijheid, je humor en optimisme. We wensen je veel succes bij
je nieuwe bezigheden en uitvoering van al je plannen. Het ga
je goed!
Mede namens de overige bestuursleden Nicole, Monique en
Manon en andere SBPmedewerkers,
Willem Mensink

Sacrale Neuromodulatie
SNM implantatiecentra

Voor een overactieve blaas
of verlies van ontlasting.
Ook voor patiënten met een
blaasledigingsstoornis.

• Sacrale neuromodulatie (SNM)
met het InterStim®-systeem
van Medtronic, biedt inmiddels
verlichting aan > 175.000
patiënten wereldwijd.
• De proefbehandeling en/of
definitieve implantatie is mogelijk
onder plaatselijke verdoving.
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• Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
• Amphia Ziekenhuis, Breda
• Bravis Ziekenhuis, Roosendaal
• Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
• Diakonessenhuis - Zeist
• Erasmus MC, Rotterdam
• Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
• MUMC+, Maastricht
• Proctos Kliniek, Bilthoven
• Radboudumc, Nijmegen
• Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
• St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
• St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
• UMCG, Groningen
• Ziekenhuisgroep Twente in samenwerking
met de Saxenburgh Groep
• Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden

• SNM voor blaas- en darmcontrole

• SNM voor blaascontrole

• SNM voor darmcontrole
SBP
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PROJ ECT

Project ‘Hoe gaat het écht met je?’ ligt op koers

Margit Wewer*

Vaak kijkt een arts of een behandeling is geslaagd in termen
van bloedwaarden of andere medische criteria. Voor de patiënt
spelen echter nog veel meer zaken mee die bepalen hoe het
met je gaat. Als je bloedwaarden bijvoorbeeld goed zijn, maar
je voelt je nog vaak moe, waardoor je niet kan werken, gaat
het niet goed met je. De SBP vindt het belangrijk dat een arts
ook inzicht heeft in dit soort aspecten, zodat goede ondersteu
ning of hulp geboden kan worden. Het gaat in het project om
inzicht in hoe het gaat met de kwaliteit van leven van de pa
tiënt, de obstakels die hij of zij ervaart en mogelijk andere pro
blemen.

Patiënt & zorgverlener
Voordat de nieuwe vragenlijst gemaakt kan worden, heeft de
SBP eerst aan patiënten gevraagd van welke klachten zij veel
last hebben in het dagelijks leven. Hoewel de klachten niet bij
elke bekkenbodempatiënt hetzelfde zijn, springen een paar
klachten eruit. Zo kunnen patiënten met bekkenbodemproble
men last hebben van schaamte over hun incontinentieklach
ten, of verlies in zin om te eten en drinken, omdat men bang is
dat dit de incontinentie verergert.
De uitkomsten van de peiling onder de patiënten zijn daarna
besproken met een groep zorgverleners. Deze zorgverleners zit
ten in de klankbordgroep. De deelnemende zorgverleners zijn
voorgedragen door de zeven patiëntenorganisaties die in dit
project samenwerken. Deze mix van zorgverleners zorgde voor
een inspirerende bijeenkomst. De zorgverleners vulden elkaar
aan met hun kennis en ervaring en vulden de lijst met klachten
van patiënten aan. Zo gaven zij bijvoorbeeld aan dat bekkenbo
dempatiënten ook seksuele problemen kunnen hebben.
Nieuwe conceptvragenlijst
Al deze informatie is verwerkt in een nieuwe conceptvragen
lijst vanuit het perspectief van de patiënt. Deze lijst is vervol
gens weer voorgelegd aan de adviesgroep van mensen met
bekkenbodemproblemen en aan de zorgverlener uit de klank
bordgroep. Klinisch psycholoog dr. Jan Vercoulen van de Rad
boud Universiteit Nijmegen, maakt nu een nieuwe vragenlijst.
Daarna zal de lijst in een kleine kring van mensen met bekken
bodemproblemen worden getest. Uiteindelijk is het de bedoe

* Margit Wewer is projectmedewerker bij Het Ondersteunings
buro (HOB) voor patiëntenorganisaties in Amersfoort.
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ling dat met deze nieuwe vragenlijst mensen met bekkenbo
demproblemen de juiste ondersteuning kunnen krijgen.

Meten van vermoeidheid
Een tweede onderdeel van dit project gaat specifiek over ver
moeidheid. In het project zijn de verschillende vragenlijsten om
vermoeidheid te meten in kaart gebracht. De vragen over ver
moeidheid komen ook in de nieuwe vragenlijst te staan. Bin
nenkort verschijnt een samenvatting van het rapport zodat ie
dereen kan lezen welke vragenlijsten bestaan om vermoeid
heid te meten. Ook is onderzocht welke instituten zich met de
behandeling van vermoeidheidsklachten bezig houden.
Dit project is gefinancierd vanuit een subsidie van VWS. De SBP
werkt hierin samen met zes andere patiëntenorganisaties. De
subsidie voor dit project is bedoeld om samenwerking tussen
organisaties te stimuleren en heeft als doel een sterkere positie
van de cliënt. Schildklier Organisatie Nederland is de penvoer
der van het project.

Help mee bij de SBP
De Stichting Bekkenbodem Patiënten is een actieve
club mensen, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Ons bestuur is bijna compleet, maar er ontbreekt
nog een penningmeester met het volgende profiel:

• Bekwaamheid in het opstellen van begrotingen en
budgetonderhoud.
• Controle van facturen en betaling aan leveranciers.
• Controle en betaling van vergoedingen en onkosten aan het
bestuur en vrijwilligers.
• Periodieke rapportage van stand van financiële zaken aan het
bestuur.
• Financiële en overkoepelende medeverantwoordelijkheid voor:
1. Subsidieaanvragen aan het CIBG en PGO.
2. Het jaarverslag: verantwoording van de ontvangen subsidies
en uitvoering van bij de subsidieaanvragen aangegeven
activiteiten.
• ‘Input’ en medezeggenschap bij selectie van activiteiten.
Affiniteit met bekkenbodemproblemen is gewenst, maar niet
absoluut noodzakelijk.
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. Vergaderingen
worden zes tot acht keer per jaar op een centrale locatie gehou
den. Ook neemt de penningmeester, wanneer dat gewenst is, deel
aan beurzen/symposia. Uiteraard is er een bestuurs en onkosten
vergoeding.
Meer informatie of aanmelden?
Reageer naar vicevoorzitter Willem Mensink
via willemmensink@hetnet.nl
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Penningmeester

De SBP werkt sinds 2013 samen met zes andere patiëntenorganisaties in het voucherproject ‘Hoe
gaat het écht met je?’ In dit project ontwikkelt de
SBP vanuit het perspectief van de patiënt een vragenlijst waarmee de arts beter kan zien hoe het
écht met de patiënt gaat.

B EK K ENB O DE MD A G

Evaluatie BekkenbodemDAG
Het enquêteformulier dat door ongeveer 70 procent van de bezoekers werd ingevuld leverde in
grote lijnen de volgende conclusies op:

Marlies Bosch

De doorsnee leeftijd van bezoekers lag rond de vijftig jaar en
het merendeel was vrouw. Belangstellenden vonden de infor
matie over seksualiteit en verzakkingsproblemen het meest in
formatief, maar zorgprofessionals vonden vooral de lezing over
incontinentie en verzakkingsproblemen belangrijk. Er werden
onderwerpen gemist, zoals relatie werk en klachten (vooral
prolaps), erkenning van gemaakte fouten en informatie over
nieuwe methodes van behandeling. Ook wilden vrouwen meer
weten over seks in het algemeen, niet alleen na een operatie.
Professionals hadden wel meer samen over de onderwerpen
willen praten om die met elkaar uit te diepen. De meeste men
sen vonden het een verrijking dat er nu informeel contact mo
gelijk was tussen de cliënten en professionals, die van elkaar
nieuwe informatie hoorden. De lezingen werden door sommi
ge mensen als te kort ervaren, waardoor niet al te diep op be
paalde onderwerpen kon worden ingegaan. Daarbij werd aan
gegeven dat workshops langer zouden mogen duren en liever
niet simultaan met lezingen, want daardoor wordt informatie
gemist.

De zaal zit vol

Medewerkers

van de Interstit

iële Cystitis Pa

geïnteresseerd

tiëntenverenigi

e luisteraars

ng (ICP)

De opmerkingen over de dag zelf waren bijna zonder uitzon
dering positief, van zowel de belangstellenden als de profes
sionals die aanwezig waren. Het gemiddelde waarderingscijfer
kwam uit op 8,4. Allereerst werd het initiatief geprezen en dit
zou absoluut voor herhaling vatbaar zijn. Verder werd ge
noemd dat het toneelstuk Viviane heel goed was, met veel
herkenbare zaken, maar dat het wel wat lang was. Al waren er
mensen die de indeling van stands als ietwat chaotisch hebben
ervaren, de organisatie als geheel en de mooie omgeving van
de Sparrenhorst en vooral ook de sfeer en catering werden
unaniem geprezen. Op naar de volgende BekkenbodemDAG!
Alle uitslagen van de enquête vindt u ook op
www.bekkenbodem.net

Ademloos leef

de het publiek

mee met Vivia

Medewerkers
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<Uit de enquête:>
 Gemiste onderwerpen:
• Voor mij zouden meer workshops om vragen te stellen aan
arts/deskundige fijn zijn.
• Ik heb met ring toch nog beperkingen omdat deze op zwak
ke bekkenbodem duwt. Wat is wel en wat niet mogelijk met
zwakke bekkenbodem.
• Inkomen, omdat werken moeilijk is als zzp’er.
• ICproblematiek, darmproblematiek.
• Een opererende gynaecoloog die spijt betuigt over het aan
gedane leed bij vrouwen met matjes. M.aw. de erkenning
dat er ernstige fouten zijn gemaakt.
• Seks in het algemeen, niet alleen na een operatie en ook
voor mannen.
• Operatietechnieken bij verzakking iets uitgebreider. Alle na
delen van een matje benoemen.
• Plenaire onderdelen niet samen laten vallen met workshops.
• Simultaan sessies alleen voor professionals om bepaalde on
derwerpen meer te kunnen uitdiepen.
• Mogelijkheden voor eigen keuze voor je behandeling. Je
moet zelf ook iets doen/inspanning. Niet alles bij een dokter
neerleggen. Accepteren van een klacht. ◄
 En verder:
• Heel informatief en leerzaam, leuk gedaan met de toneel
stukken en de piano. Vraag me af of er nog meer 22 jarigen
zijn zonder kind of operatie gehad te hebben, die hier ook
last van hebben.
• Heel fijn om lotgenoten te ontmoeten en even je hart te
kunnen luchten. Veel herkenning.
• Informatieve dag, misschien volgende keer meer tijd voor
vragen/discussies (of dit later in andere ruimte doen). Muzi
kale invulling: geweldig!
• Deze dag was heel intens/leerrijk.
• Tip: lunch serveren aan tafels zodat de mensen zittend kun
nen eten, meer contactmogelijkheden onderling.
• Vruchtbare indrukwekkende dag, Informatie is waardevol,
prettig om lotgenoten te ontmoeten.

• Buitengewoon veel gehoord, neem ik mee naar vrienden,
dank.
• Goed verzorgd, ik als blaaspijnpatiënt vond wel wat veel in
continentiegebeuren.
• Jammer dat er een paar boze mensen waren die zich niet
konden vinden in de pijnpresentatie omdat ik er juist wel
veel mee kon en mijn pijn beter begrijp.
• Voor mij als Mesheduplotgenoot te weinig informatie
• Alle sprekers waren duidelijk, informatief, niet slaapwek
kend, de dag vloog om.
• Toiletten mogen vaker worden schoongemaakt. Misschien
ook uitreiken van verschillende incontinentieverbanden.
• Ik miste de nodige diepgang en vond met name de eerste
twee sprekers vrij denigrerend. Ze hielden geen rekening
met het leed van sommige mensen in de zaal. ◄

 Overige opmerkingen:
• Erg boeiend om professionals en ervaringsdeskundigen bij
elkaar te zien.
• Spijtig dat interessante voordrachten samenvallen met inte
ressante workshops.
• Goede balans tussen ontspanning en informatie. Super dat
er gedacht is aan rustmogelijkheden op kussentjes ter on
dersteuning.
• Heel bijzonder om als professional zo’n dag mee te kunnen
maken. Er is duidelijk heel veel behoefte aan. Zal deze dag
ook zeker bij patiënten promoten. Idee is misschien ook voor
zorgprofessionals aantrekkelijk te maken door simultaan
presentaties te verzorgen en vakinhoudelijk aantrekkelijk te
maken.
• Topdag. Mede door de pianoman.
• Informatief, helder, soms weinig diepgang, maar ruimte om
in pauzes de verdieping te vinden. Onderwerpen duidelijk en
daar waar nodig luchtig gebracht.
• Prima. Verjonging van de doelgroep lijkt me een uit
daging. ◄

COLU M N

Veranderingen
Door de tijd heen veranderen zaken. Kijkt u eens
om u heen. Iedereen heeft bijvoorbeeld tegenwoordig een computer of tablet. De krant digitaal
lezen, bankzaken doen of kleding of andere artikelen online kopen is niet meer weg te denken. En
het lijkt wel alsof we niet kunnen wachten op
nieuwe ontwikkelingen.
In het ziekenhuis in mijn dagelijkse werkomgeving zie ik ook de
invloed van de digitale veranderingen. Was vroeger een patiën
tendossier een grote stapel papieren, nu is de informatie mak
kelijk elektronisch terug te vinden. Een andere verandering in
de zorg is ‘shared decision making’ bij de consultvoering. Vroe
ger was het eenrichtingsverkeer bij een consult en het behan
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delplan. Tegenwoordig wordt ook van de patiënt participatie
verwacht. Tijdens het consult wordt de zorgvraag en wens van
de patiënt gevraagd. De eventuele bijbehorende aanvullende
onderzoeken worden voorgelegd. Naar aanleiding van de uit
slagen worden de opties en consequenties van mogelijke be
handelingen of geen behandeling besproken. De patiënt kan in
overleg een keuze maken. Hierdoor is de patiënt meer betrok
ken bij het proces. Toch zie ik, in tegenstelling tot de neiging
van steeds voorop lopen in de digitale wereld, dat ‘shared deci
sion making’ lastiger is. Zowel voor de patiënt als de zorgpro
fessional is deze manier van communiceren moeilijk. We kun
nen blijkbaar in dit geval lastig afstand doen van ouder inzich
ten. Ik denk echter dat ook de tijd in dit geval van ons gaat
winnen.
Henk-Jan Mulder
verpleegkundig specialist urologie
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Nieuw bestuurslid Manon Kerkhof
Sinds begin 2015 versterk ik als uro
gynaecoloog het bestuur van de
SBP. Ik heb mijn opleiding tot gynae
oloog gevolgd in het VUmc in Am
sterdam en het Kennemer Gasthuis
in Haarlem. Tijdens de opleiding
heb ik de mogelijkheid gekregen
om mijn interesse in de bekkenbo
dem uit te diepen. Ik heb toen een
van de eerste multidisciplinaire bekkenbodemcentra van Ne
derland opgezet. Op dit moment werk ik als urogynaecoloog
in de Isala Klinieken in Zwolle. Per 1 augustus 2015 zal ik mijn
werkzaamheden als urogynacoloog voortzetten in het Rad
boud Medisch Centrum in Nijmegen. Daar heb ik de mogelijk
heid naast de klinische en onderwijswerkzaamheden ook mijn
wetenschappelijk onderzoek verder vorm te geven.
In 2014 ben ik gepromoveerd op bindweefselveranderingen bij
vrouwen met een verzakking. (Over mijn proefschrift is in B
wijzer 50 geschreven.) Dit onderzoek is een eerste stap op weg
naar een behandeling voor verzakkingen en incontinentie op
basis van zogenoemde weefselregeneratie. Daarvoor is veel
basale kennis nodig die nu ontbreekt. In samenwerking met de
urologen in het Radboud MC en hun kennis en kunde op het
gebied van weefselregeneratie binnen de urologie, hoop ik
nieuwe behandelingsmogelijkheden voor verzakking en incon
tinentie te ontwikkelen.
Bekkenbodemproblemen zijn in mijn ogen een ‘stille epide
mie’. Mijn werkzaamheden en activiteiten hebben als gemene
deler dat ik een bijdrage wil leveren aan de (preventieve) zorg
voor vrouwen met bekkenbodemproblemen. Zitting in het be
stuur van de SBP, een actieve patiëntenvereniging die zich al
jaren op een zeer positieve manier inzet voor patiënten met
bekkenbodemproblemen, past hier goed bij. Als medisch des
kundige in het SBPbestuur wil ik me graag inzetten om (nog)

meer bekendheid te genereren bij het grote publiek over bek
kenbodemproblemen en om het taboe rond deze problemen
te doorbreken. Ik zie ook het belang van betrokkenheid van
patiëntenverenigingen bij het opstellen van richtlijnen en be
leid en het maken van keuzes in de zorg in samenwerking met
de ziektekostenverzekeraar.
Naast mijn professionele activiteiten breng ik het liefst tijd door
met mijn gezin, vrienden en familie. Hardlopen in de Waterlei
dingduinen en zeezeilen op de catamaran voor de broodnodi
ge ontspanning om daarna weer scherp en gefocust mijn doe
len te kunnen verwezenlijken.

Nieuwe huisartsenstandaard urineverlies
In juli 2015 verschijnt in het vakblad Huisarts en Wetenschap
een nieuwe standaard van het Nederlands Huisartsen Genoot
schap (NHG): de NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij
vrouwen. Deze standaard is mede tot stand gekomen door het
waardevolle commentaar van Willem Mensink namens de
Stichting Bekkenbodem Patiënten, aldus de NHGwerkgroep
die deze standaard samenstelde.
Een NHGstandaard geeft richtlijnen voor diagnose en behan
deling van aandoeningen die in de huisartsenpraktijk worden
gezien. Het betreft een bundeling van wetenschappelijk onder
bouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te
verbeteren. Elke NHGStandaard richt zich op een bepaalde
aandoening, klacht of risicofactor en doet duidelijke uitspra
ken over wat adequaat medisch handelen is.
Meer informatie over alle NHGstandaarden vindt u op https://
www.nhg.org/nhgstandaarden. Vanaf juli is hier ook deze
nieuwste standaard te vinden.

Besturen SBP, ICP en PGN
met hun Medische Advies Raad bijeen
Op 20 april jl. werd op initiatief van de SBP voor het eerst een
gezamenlijke vergadering gehouden van besturen en Medische
Advies Raad (MAR) van de drie verenigingen die de intentie tot
samenwerking hebben uitgesproken. We waren met 18 vrijwil
ligers bijeen, sommigen al vanaf de oprichting van hun vereni
ging of stichting betrokken, an
deren pas recent toegetreden.
Onder de plezierige leiding van
Nicole Schaapveld, voorzitter
van de SBP, spraken we over de
beoogde samenwerking en ook
over de rol van de MAR. Aan de
hand van de YouTubefilm ke
ken we terug op de eerste Bek
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kenbodemDAG, onze eerste gezamenlijke congresdag, waar
velen actief waren als spreker, adviseur of speeddater. Ons geza
menlijke doel is de patiënt anno 2015 – die door alle makkelijk
toegankelijke informatie soms door de bomen het bos niet meer
ziet – bij te staan en gerichte hulp te geven, specifieke vragen te
beantwoorden via experts en
via lotgenoten. Het was een
vruchtbare avond en het
streven om in de toekomst
tot een gezamenlijke MAR te
komen, werd door allen ge
deeld.
Willem Mensink

SBP
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Dit is geen make-up...

… het is onze meest stijlvolle en
discrete catheter voor vrouwen
SpeediCath® Compact Eve is aantrekkelijk en eenvoudig. Naast
het stijlvolle en discrete ontwerp, biedt SpeediCath Compact Eve
optimaal gebruiksgemak:

NIEUW

• Gemakkelijk weg te gooien
• Compact met een niet-medisch uiterlijk
• In één stap te openen en veilig af te sluiten
• En een verbeterde grip bij een verminderde handfunctie

www.coloplast.nl/eve
Coloplast BV, Postbus 1111, 3800 BC Amersfoort, nlcare@coloplast.com, www.coloplast.nl
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2015-04. All rights reserved Coloplast A/S

Stuur de volledig ingevulde bon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort

Ja, ik probeer SpeediCath Compact Eve voor vrouwen
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

E-mail

Maat CH10/CH12/CH14*

/

/

Ik gebruik nu catheters van het merk

Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens
gebruiken om te informeren naar uw ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan
B-Wijzer
nrallen
51 tijde
– juni
2015maken tegen de verwerking van uw gegevens door contact op te nemen met Coloplast Care, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.
derden.
U kunt te
bezwaar
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* Doorhalen wat niet van toepassing is ; 1 aanvraag per adres

Ongewild urineverlies?
Het is de normaalste zaak van de
wereld en ieder mens doet het; naar
het toilet gaan. Maar stel dat u het
niet meer kunt ophouden en u dus
ongewild urine verliest? Incontinentie
is ontzettend vervelend en komt
vaker voor dan u denkt.
Daarom werkt Attends al geruime
tijd nauw samen met deskundige
leveranciers zoals de apotheek en
medisch speciaalzaak. Zij helpen u
graag bij het vinden van de juiste
producten die uw leven vergemakkelijken. De producten hebben een
onderscheidende kwaliteit en vallen
binnen de vergoeding van de
zorgverzekeraar, vraag ons naar de
mogelijkheden.

Het juiste product voor
een gezonde huid?
Attends streeft naar oplossingen
voor iedere vorm van incontinentie
en richt zich op een droge huid. Of u
nu ongewild druppels, scheutjes of
grotere hoeveelheden urine verliest,
het is uitermate belangrijk om uw
huid in goede conditie te houden.
Een vochtige huid kan resulteren in
een geïrriteerde of zelfs beschadigde
huid.

Kleinere producten die
tóch droger zijn?
Nieuwe gebruikers van Attends
merken vrijwel altijd op dat de
producten kleiner en discreter zijn.
Dit komt omdat de kracht van
Attends in de kern zit: de vochtopname is geconcentreerd daar
waar het daadwerkelijk nodig is.
Bovendien blijft het product
door de dubbele absorptiekernen
uitzonderlijk droog aanvoelen. Een
groter (en minder discreet) product
is daarom vaak niet meer nodig.

Attends proberen?
Het Attends assortiment is getest en
goedgekeurd door proDERM,
Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek. Deze test onderschrijft dat de Attends producten
zeer goed worden verdragen door de
huid. De producten nemen snel op en
houden vanwege de speciale kern de
bovenlaag droog waardoor problemen met de huid worden voorkomen.
Attends is het enige incontinentiemerk dat het proDERM kwaliteitszegel mag dragen!

Vraag een gratis Attends proefpakket aan en overtuig uzelf! Let daarbij
wel op de juiste maat en absorptiecapaciteit. Heeft u vragen? Bel ons
voor vrijblijvend advies. Een proefpakket sturen wij altijd in een
discrete verpakking toe.

U kunt
ook een gratis
proefpakket
aanvragen via
onze website:
www.attends.nl.

Heeft u vragen?

088-220 88 00

Aarzel dan niet en bel ons!

Wij helpen u graag!

www.attends.nl
Volg ons op Facebook!
Attends Verzorging en Welzijn

