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Enige tijd geleden waren mijn man en ik in de sauna. 

Het viel mijn man op, dat juist daar zo gewoon gedaan 

wordt tegen mij. Maar eerlijk gezegd ook tegen hem. 

Geen zielige blikken of opmerkingen aan mijn mans 

adres in de trant van ‘Goh wat zielig voor die man zeg, 

zo’n vrouw.’ Opmerkingen, overdreven nieuwsgierig 

gezwets en pijnlijke blikken bleven mij bespaard. Wat 

voelt dat lekker zeg!

Eerlijk gezegd krijg ik met name positieve, ja zelfs harte-

lijke reacties. Ook dat doet goed zeg! 

Niets wijst er op, dat men mijn lijf associeert met poep en 

plas en er vies en/of bang van is. De enige die huiverig 

is voor een enorme scheet, dat ik ineens mijn zakje vol 

poep of een lekkend kraantje heb, ben ik zelf. Maar dat 

is bekend terrein en dat heb ik altijd en overal behalve 

thuis. Hooguit, dat het slijt in goede - lees droge- tijden.

Alle soorten en maten van mannen- en vrouwenlijven 

zie ik aan mijn oog voorbijtrekken. Een goed lesje in re-

lativeren! Ik ontdekte, dat ik boven en onder mijn zakjes 

eerlijk gezegd nog best gezellig ben.

Met sporten idem dito. Met mij zwemt een kale vrouw, 

die daarom een badmuts draagt. Een blinde man trekt 

zijn banen langs de rand van het zwembad. Zijn hulp-

hond wacht bij het trappetje. Maar ook een jonge vrouw 

met hartproblemen - voor wie sporten bij uitstek be-

langrijk is - hoort bij ons ‘clubje’z en zo kan ik nog wel 

wat mensen opnoemen

Zielige boel? NEE joh! Ook daar is er geen gevoel nog 

een oordeel bij het zien van elkaars lijven. Het doet er 

gewoon niet toe! En we hebben het eigenlijk nooit over 

onze beperking. We babbelen wat, maken bijna altijd 

een lolletje en zien elkaar graag de volgende keer weer.

Saskia van Waveren

Voorwoord

Het gaat niet om wat je hebt,
maar om wie je bent

De reacties op onze oproep voor deelname aan een ge-

spreksgroep voor het project Goud in Handen komen 

nog steeds binnen. De eerste gespreksgroepen hebben 

inmiddels plaatsgevonden in Rotterdam, Amersfoort en 

Eindhoven. De komende periode staan er elders in het 

land nog meer groepen op het programma. U kunt zich 

dus nog steeds opgeven via www.bekkenbodem.goudin-

handen.net.

Gespreksgroepen
Tijdens de gespreksgroepen is uitgebreid stilgestaan bij de 

ervaringen van bekkenbodempatiënten. Thema’s als onder-

zoek, voorlichting, operaties en bejegening zijn besproken. 

Klankbordgroep
Ook de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep (een 

groep met professionals op het gebied van bekkenbo-

demproblemen) heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is 

een interessante discussie gevoerd.

Doel Goud in Handen
Binnen het project Goud in Handen wordt ervaringsken-

nis (het goud) naar boven gehaald en ingezet. Het goud 

wordt naar boven gehaald d.m.v. gespreksgroepen. Met 

de resultaten van de gespreksgroepen werken we toe 

naar een set kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspec-

tief. Deze kwaliteitscriteria kan een bekkenbodempa-

tiënt gebruiken om een behandeling te vinden die bij 

hem of haar past. We houden u op de hoogte van de ont-

wikkelingen binnen het onderzoek!

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website  

www.bekkenbodem.goudinhanden.net

Patiënten met bekkenbodem problemen spreken zich uit
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Na ruim twee jaar onderzoeken en testen is het dan bijna zover. In de tweede helft 

van 2011 kan het bedrijf Salusion de markt op met een innovatief product: een 

wegwerpsensorsticker die meldt wanneer een bewoner met urine incontinentie 

verschoond dient te worden. 

Urine incontinentie is een veel-

voorkomend verschijnsel in 

verpleeg- en verzorgingsinstellin-

gen. Veel ouderen, zoals demente-

renden, kunnen zelf niet meer aan-

geven dat ze naar het toilet moeten. 

De schatting is dat negentig procent 

van de bewoners in een zorginstel-

ling te kampen heeft met urine in-

continentie.

Juiste moment
Voor verzorgenden is het een hele 

toer om alle bewoners van een af-

deling op het juiste moment te ver-

schonen. Mede daarom worden be-

woners op min of meer vaste tijden 

gewassen, gekleed en verschoond. 

Het komt regelmatig voor dat cliën-

ten hierdoor te vroeg of te laat nieuw 

incontinentiemateriaal aan krijgen. 

Te vroeg verwisselen leidt tot extra 

materiaalkosten omdat er geen op-

timaal gebruik wordt gemaakt van 

het materiaal. Te laat verwisselen 

heeft verstrekkender gevolgen. Het 

is voor de bewoners onprettig, zo 

niet onwaardig, om oververzadigd 

verband te dragen. Dit gaat ten kos-

te van het gevoel van eigenwaarde 

en van de levenskwaliteit. Daar-

naast leidt lekkage regelmatig tot 

extra werk voor de hulpverleners. 

Ze moeten de cliënt omkleden, de 

kleding laten wassen en het bed 

opnieuw verschonen. Bovendien 

kan de bewoner bij oververzadigd 

incontinentiemateriaal last krijgen 

van smetplekken, infecties en door-

ligplekken, waardoor extra (huid-)

verzorging nodig is. Op het juiste 

moment verschonen is dus van het 

grootste belang.

Innovatief notificatie-
systeem
Maar hoe is dit ‘juiste moment’ te 

bepalen? De jonge bedrijfskundigen 

Benno Groosman en Gerard Vaan-

drager gaan in 2008 met deze vraag 

aan de slag. Nu, ruim twee jaar later, 

hebben ze een antwoord gevonden 

in de vorm van een incontinentie 

notificatiesysteem op basis van een 

wegwerp sensorsticker. De door hen 

ontwikkelde sticker kan in elke soort 

incontinentieverband geplakt wor-

den. Het meldsysteem bestaat ver-

der uit een draadloos kastje dat de 

sensor uitleest. Dit kan onder het bed 

geplaatst worden. Bij voldoende ver-

zadiging van het verband ontvangt 

de verzorgende een bericht op haar 

mobiele telefoon, zodat ze weet dat de 

bewoner verschoond dient te worden.

Voor alle materialen
Benno Groosman: “Er zijn ongeveer 

tweehonderd verschillende typen 

incontinentieverband. Daarom was 

één van de belangrijkste voorwaar-

den bij het ontwikkelen van een be-

taalbare, kleine en technisch haalba-

re oplossing, dat deze voor alle typen 

geschikt zou zijn.” Dat is gelukt. De 

sticker kan in alle maten verband ge-

plakt worden, op de voor de individu-

ele cliënt beste plek. Het geslacht van 

de bewoner (man of vrouw) en het 

soort incontinentie (telkens kleine 

scheutjes urine of een grote hoeveel-

heid in één keer) bepalen mede wat 

de beste positie is voor de sticker. 

“De sensor reageert pas bij een be-

paald verzadigingsniveau van het 

verband, niet bij transpiratievocht 

of bij een paar scheutjes urineverlies. 

Dat maakt een optimaal gebruik van 

het incontinentiemateriaal moge-

lijk”, aldus Groosman. Het systeem 

richt zich op urine incontinentie, om-

dat dit de meest voorkomende vorm 

van incontinentie is. Bovendien is 

het verschoningsmoment bij faecale 

incontinentie door de bijbehorende 

geuren natuurlijk gemakkelijk vast 

te stellen.

Kosten omlaag
Op de langere termijn zou het noti-

ficatiesysteem tot een kostenbespa-

ring kunnen leiden voor de zorgin-

stelling. “Veel bewoners krijgen op 

dit moment nog een dikker verband 

Sensorsticker voor het juiste 
verschoningsmoment
Margreet Feenstra
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dan strikt noodzakelijk is, om de ge-

volgen van oververzadiging van het 

materiaal te voorkomen. Maar deze 

verbanden zijn minder comfortabel 

voor de cliënt en bovendien duurder 

voor de instelling”, aldus Groosman. 

De wegwerpsensorsticker zou ver-

andering kunnen brengen in deze 

manier van werken.

Onderzoeken en tests
Salusion heeft veel tijd, geld en 

energie gestoken in onderzoeken 

en tests. Na een haalbaarheidsstu-

die in 2008 - is de uitvoering tech-

nisch mogelijk en zal er voldoende 

vraag zijn naar het product – volgt 

een reeks tests in het laboratorium 

van het VU medisch centrum. Daar 

is uitvoerig gekeken naar de vocht-

patronen die in de verbanden ont-

staan. Zo zijn proefondervindelijk de 

beste plakplekken bepaald. 

De sensorsticker is in oktober 2010 

in de praktijk getest bij een zorgin-

stelling in Delft. 

Groosman: “Het personeel is en-

thousiast. Het heeft er vertrouwen 

in dat onze vinding een betere le-

venskwaliteit oplevert voor de cli-

ent. Daarnaast kan ons systeem de 

voldoening in het werk verhogen. 

Enerzijds omdat er minder ver-

schoond hoeft te worden, anderzijds 

omdat de kwaliteit van leven voor 

de cliënt omhoog gaat.” 

Het notificatiesysteem heeft de 

praktijktest in de zorginstelling 

doorstaan. Groosman: “We hebben 

geconstateerd dat de sensor inder-

daad op het juiste moment een mel-

ding geeft. Daarmee doet de sensor 

wat hij moet doen.” 

Marktintroductie
Binnenkort kan Salusion daadwer-

kelijk beginnen met marktintroduc-

tie. In eerste instantie zal het bedrijf 

zich richten op het geteste draagba-

re systeem voor verpleeg- en verzor-

gingstehuizen: het systeem met een 

sticker en een draagbare scanner 

waarmee de verzorgende de sen-

sorsticker van de cliënt kan contro-

leren. Als dit een succes blijkt in de 

verpleeg- en verzorgingshuizen, is 

uitbreiding naar instellingen voor 

gehandicapten een voor de hand lig-

gende mogelijkheid.

Subsidie thuiszorg
Daarna hoopt het bedrijf een vol-

gende stap te kunnen zetten. Een 

subsidie van het ministerie van 

VWS heeft Salusion de mogelijkheid 

gegeven om een haalbaarheidstudie 

uit te voeren naar invoering van een 

mobiel systeem in de thuiszorg. Deze 

studie loopt tot maart 2011. Groos-

man: “Voor de thuiszorg ontwikke-

len we een mobiel systeem. De idee 

is dat de cliënt een mobiel apparaat 

bij zich draagt dat een melding geeft 

aan de verzorgende. Dit is nog in de 

conceptfase. We verwachten dat dit 

systeem niet voor 2012 operationeel 

zal zijn.”

Spons
De sensorsticker van Salusion reageert pas bij voldoende verzadiging van het in-

continentiemateriaal. Het systeem is vergelijkbaar met de werking van een spons. 

Deze kan veel vocht opnemen maar raakt op een gegeven moment toch verzadigd. 

Wanneer de spons, of in dit geval dus het incontinentiemateriaal, wordt ingedrukt 

door een geringe gewichtsverplaatsing, reageert de sensor. Salusion heeft een pa-

tent op dit mechanisme.



 B-Wijzer (nr. ) maart 

4 c o l u m n

Jong geleerd
De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden. Het 

mooie van spieren is dat je ze kunt trainen en daarmee 

hun functie kunt verbeteren en onderhouden. Om die 

reden vindt je op veel plekken een sportschool. Daar ga 

je heen om je conditie te verbeteren of om bepaalde spie-

ren te ontwikkelen. Welke spieren je traint hangt af van 

wat je wilt bereiken. Wil je sneller kunnen lopen dan zul 

je beenspieren trainen. Heb je regelmatig last van je rug 

dan zijn buikspieroefeningen een aanrader. Als je jong 

bent kun je spieren eenvoudig trainen, versterken en le-

ren om ze effectief te gebruiken. Het gaat daarbij vaak 

niet om kracht maar meestal wel om coördinatie. Voor 

de bekkenbodemspieren geldt hetzelfde. 

Oud gedaan
Als je ouder wordt verandert er veel in je lichaam. Weef-

sels worden minder soepel en spieren worden minder 

sterk. Door je spieren regelmatig te gebruiken en er ver-

standig mee om te gaan kun je ze in conditie houden. 

Heb je dat vroeger niet geleerd dan is het toch verstan-

dig dat alsnog te gaan doen. Voor de bekkenbodemspie-

ren geldt ook hier hetzelfde. Als je ouder wordt kunnen 

de sluitspieren van blaas en darm minder goed gaan 

functioneren. Een goed ontwikkelde bekkenbodem kan 

dan uitkomst bieden. En niet getreurd, ook op oudere 

leeftijd kun je de bekkenbodem prima trainen. De bek-

kenfysiotherapeut kan je helpen met het geven van de 

juiste oefeningen.

Jong en oud tezamen
De bekkenbodem is van alle leeftijden en van mannen 

en vrouwen. Daarom heeft de bekkenbodem een verte-

genwoordiger nodig die de belangen van al die groepen 

mensen kan behartigen. De SBP is zo’n vertegenwoordi-

ger. Aandacht voor zowel jong 

(preventie) als oud (behande-

ling) maken de SBP tot een be-

langrijke stichting. Jong geleerd 

is oud gedaan geldt ook voor het 

lidmaatschap van de SBP.

Bert Messelink

Jong geleerd is oud gedaan

Het verlies van Viviane

13 november 2010 is in Utrecht ’Het verlies van Viviane’ succes-

vol in première gegaan. Het stuk, waarin Viviane overtuigend 

gespeeld wordt door Frederiek Voskens, verrast, shockeert en 

amuseert. Menige vrouw in de zaal knikt regelmatig van her-

kenning en slikt haar emoties weg. 

In 2011 staan de volgende opvoeringen gepland:

18 april  Schouwburg Groningen

22 juni  Theater Markant in Uden.

14 september  Theater de Veste in Delft

De lijst zal met enige regelmaat worden ge-update. Kijk voor de 

meest recente informatie dus op de website: www.viviane.nu.

Interesse om het toneelstuk ‘Het verlies van 

Viviane’ naar jullie ziekenhuis/bekkenbodemcentrum/

praktijk te halen? Neem contact met ons op!
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“I
n de richtlijn vindt de me-

dewerker alle informatie 

die nodig is om een cliënt 

goed te kunnen adviseren”, vertelt 

Aartje van Blitterswijk, rayonco-

ordinator bij Agathos Thuiszorg. 

De zorg begint met eenvoudigweg 

vaststellen dat er sprake is van in-

continentie. Vervolgens zal de me-

dewerker dit met de cliënt bespre-

ken. Dit kan soms lastiger zijn dan 

gedacht. “Ongeveer driekwart van 

onze cliënten is ouder dan tachtig 

jaar. Ouderen die nog veel zelf kun-

nen, zijn vaak wel in staat om zelf 

maatregelen te treffen. Maar als de 

verstandelijke vermogens afnemen, 

bijvoorbeeld door dementie, dan 

kan het zijn dat de cliënt in stilte 

verder tobt. Schaamtegevoelens 

spelen hierbij ook een rol. Sommige 

ouderen ervaren het dragen van in-

continentiemateriaal als een verne-

dering. Een goed gesprek met de cli-

ent of met een van de familieleden, 

kan dan helpen.” 

Oorzaken 
Als er inderdaad sprake is van in-

continentie bij een cliënt, dan zal 

de thuiszorgmedewerker ervoor 

zorgen dat een arts een diagnose 

stelt – als dit nog niet is gebeurd. 

Veelvoorkomende oorzaken van on-

gewild urineverlies in de thuissitu-

atie zijn: dementie, algemene spier-

verslapping door veroudering, een 

prostaatvergroting, een verzakking 

en de ziekte van Parkinson. Minder 

voorkomende oorzaken in de thuis-

zorg zijn: een dwarslaesie en multi-

ple sclerose (MS). 

Afhankelijk van de gestelde diag-

nose kan de thuiszorgmedewerker 

eventueel een verpleegkundige in-

schakelen die een extra training 

heeft gevolgd over het onderwerp. 

“Deze kan bij de cliënt langsgaan 

voor twee tot vijf Advies-, Instructie- 

en Voorlichtingsgesprekken van een 

uur. Het doel van deze AIV-gesprek-

ken is om de cliënt te leren beter met 

de incontinentie om te gaan. Eventu-

eel verwijst de verpleegkundige door 

naar een huisarts of een gynaeco-

loog”, aldus Aartje van Blitterswijk. 

Fysiotherapie
“Voor een aantal cliënten kan bek-

kenbodemfysiotherapie zinvol zijn”, 

zo vervolgt de coördinator. “Als het 

nodig is, komt de fysiotherapeut 

aan huis, al heeft hij dan niet de 

beschikking over de apparatuur die 

bij bekkenbodemtraining kan wor-

den ingezet.” Lang niet iedere cliënt 

heeft overigens baat bij fysiothera-

pie: “Ouderen bij wie de verstande-

lijke vermogens afnemen vanwege 

dementie zijn niet in staat om de 

oefeningen goed uit te voeren. Voor 

hen zijn er andere oplossingen.”

Uitproberen
Als het vinden van passend ma-

teriaal de beste oplossing blijkt te 

zijn voor incontinentie, dan is het 

een kwestie van uitproberen. Welk 

materiaal geeft het beste resultaat? 

“Wie zelf naar het toilet kan, voelt 

zich waarschijnlijk prettiger bij ma-

teriaal in dezelfde vorm als het ei-

gen ondergoed. Zogenoemde pants 

zijn ook verkrijgbaar met een hoog 

absorptievermogen. Andere cliën-

ten gebruiken materiaal met klit-

tenband. Daarbij zal de verzorgende 

een ander materiaal kiezen voor de 

dag dan voor de nacht”, legt Aartje 

van Blitterswijk uit. 

Incontinentiezorg thuis

Zo is het bij Agathos Thuiszorg 
geregeld

Margreet Feenstra

Incontinentie komt in de thuiszorg veel voor. Daarom wilde de Stichting Bekkenbodem 

Patiënten wel eens weten hoe thuiszorgmedewerkers hiermee omgaan. Dit artikel 

bespreekt de werkwijze in één enkele organisatie: Agathos Thuiszorg. Deze organisatie 

hanteert een ‘richtlijn incontinentiezorg’.
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Verbetering
De huid blijft altijd een punt van 

aandacht bij incontinentie. “Zeker 

als een cliënt de hele nacht in de-

zelfde houding slaapt”, zo vervolgt 

ze. “Gelukkig komt de huid bij het 

huidige materiaal nauwelijks nog in 

contact met urine. De toplaag blijft 

droog en de urine wordt vrijwel di-

rect omgezet in een gelachtig mate-

riaal. Ook geuren worden geneutra-

liseerd. Dat is een hele verbetering 

met de verbanden van twintig, der-

tig jaar geleden.”

Andere oplossingen
In de ‘richtlijn incontinentiezorg’ 

van Agathos Thuiszorg staat verder 

nog informatie over afvoerende sy-

stemen zoals katheters, zo vertelt 

de coördinator. “Sommige cliënten 

hebben een verblijfskatheter die de 

urine continu afvoert; anderen wor-

den dagelijks één tot twee keer per 

dag gekatheteriseerd, bijvoorbeeld 

in het geval van blaasretentie. Dit 

komt overigens niet vaak voor in 

de thuiszorg.” Ook andere mogelijke 

oplossingen, zoals medicatie die de 

aandrang tot urineren vermindert, 

TENS of een incontinentietampon, 

staan in de richtlijn vermeld. 

Respectvol
Een richtlijn is natuurlijk handig, 

maar alle goede (thuis-)zorg valt of 

staat bij een correcte bejegening. 

Daar is Aartje van Blitterswijk zich 

terdege van bewust: “Het is be-

langrijk dat de verzorgende op een 

volwassen en respectvolle manier 

omgaat met de incontinentiepro-

blemen. Vooral omdat deze vaak 

gepaard gaan met schaamtegevoe-

lens.”

Richtlijn Agathos Thuiszorg
In de ‘richtlijn incontinentiezorg’ 

van Agathos Thuiszorg staat onder 

andere informatie over: 

• oorzaken van incontinentie

• verschillende vormen van in-

continentie 

• richtlijnen voor diagnose stellen 

en doorverwijzen 

• algemene behandelingsmoge-

lijkheden

• aandachtspunten bij inconti-

nentie

• de beschikbare materialen

• de bestaande afvoerende syste-

men

• links naar websites met nuttige 

informatie
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Creatieve technologie vermindert ouderenleed

Salusion uit Delft is winnaar van de Shell LiveWIRE Award 2010. 

De prijs en bijbehorende cheque van 10.000 euro werden woens-

dagavond uitgereikt door Renée Bergkamp, directeur- generaal 

Ondernemen & Innovatie van het Ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie. De Shell LiveWIRE Award voor 

de beste technisch innovatieve ondernemer van Nederland 

werd dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Naast de jury-

prijs mochten Gerard Vaandrager en Benno Groosman van Sa-

lusion ook de publieksprijs van 2.500 euro in ontvangst nemen. 

Salusion ontwikkelt een draadloos incontinentie-notificatiesy-

steem met wegwerpbare sensorsticker. Deze innovatie maakt de 

juiste timing van verschoning van incontinentieverbanden moge-

lijk. De sensorsticker is een technologisch hoogstandje dat veel leed 

kan besparen bij ouderen. “Dat zowel vakmensen als het publiek 

voor ons hebben gekozen is natuurlijk een enorme erkenning,” ver-

telt Benno enthousiast in een reactie op de dubbele winst.

In een reactie feliciteert de minister van Economische Zaken, 

Maxime Verhagen, de winnaar van de LiveWIRE Award. “Salu-

sion is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat ondernemerszin 

combineert met lef en ambitie. Dit soort ondernemers zijn de 

vernieuwers van het bedrijfsleven en vormen het fundament 

onder toekomstige economische groei,” aldus Verhagen. “Ik 

hoop dat deze prijs ook andere ondernemers inspireert en dat 

meer innovatieve bedrijven kunnen profiteren van deze vrucht-

bare samenwerking tussen Shell en Syntens”.

Jury
De jury van de Shell LiveWIRE Award bestond dit jaar uit Louis 

Hoeks, chef FD Entrepreneur, Peter Dortwegt, directeur New Ener-

gy Docks, Ron van Eijk, Raad van Bestuur bij BDO Accountants & 

Adviseurs en de winnaar van vorig jaar Peter Brouwer, directeur 

Holland Container Innovations. Juryvoorzitter Louis Hoeks noem-

de Salusion de terechte winnaar. “Zij combineren een ogenschijn-

lijk simpel maar maatschappelijk relevant product met goed on-

dernemerschap en een solide financiering,” aldus Hoeks. 

De overige finalisten waren AM Coatings met een coating die 

bacteriën op effectieve, maar ook duurzame, milieuvriendelijke 

manier onschadelijk maken, GLNP Life Sciences met hun voe-

dingssupplementen zonder bijwerkingen, voor consumenten 

en patiënten en WeegNet die de weging van vrachtwagens en 

bijbehorende administratie aan mobiele telefonie en internet 

koppelt. 

lees ook pagina 2

K O R T Salusion winnaar Shell LiveWIRE Award 2010
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Het aantal opleidingsplaatsen van medische vervolgopleidin

gen moet omhoog, zegt het Capaciteitsorgaan in het Capaci

teitsplan 2010. Dit is nodig om tot 2028 voldoende capaciteit te 

hebben. Daarnaast adviseert het orgaan meer taken te delege

ren naar de verpleegkundig specialist en physician assistant. 

Die opleidingsplaatsen moeten wellicht met 650 verhoogd 

worden.

De afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde medisch spe-

cialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ou-

derengeneeskunde en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 

(AVG) sterk toegenomen. Toch zal de instroom in de vervolgoplei-

dingen onder invloed van feminisering en een groeiende vraag 

verder moeten toenemen. Bij de instroomadviezen gaat het Capa-

citeitsorgaan ervan uit dat taakherschikking van de arts naar de 

verpleegkundig specialist/physician assistant bevorderd wordt. 

V&VN maakt zich hard voor de wettelijke borging van de ver-

pleegkundig specialist. De beroepsvereniging ziet volop kansen 

voor deze beroepsgroep, vooral in de zorg voor ouderen en chro-

nisch zieken.

Taken delegeren
Om op termijn te kunnen voorzien, moet de instroom voor de op-

leiding geneeskunde groeien naar 3100. Het aantal plekken voor 

de specialisten ouderengeneeskunde moet met 36 plekken ver-

hoogd worden naar 109. Daarnaast adviseert het Capaciteitsor-

gaan meer taken te delegeren naar de verpleegkundig specialist/

physician assistant. Indien nodig dienen die opleidingsplaatsen 

met 650 verhoogd te worden. Als de adviezen van het orgaan 

worden overgenomen, zal het aantal geneeskundig specialisten 

in 2028 gestegen zijn van 36.000 naar bijna 46.000. Een toename 

van circa 27%.

Medische ouderenzorg 
In de medische ouderenzorg is een toenemende zorgvraag. Maar 

voor dit specialisme is al enkele jaren weinig belangstelling. 

Daardoor is de zorgvraag niet in evenwicht met het zorgaanbod. 

Vervanging door verpleegkundig specialisten wordt wel gesti-

muleerd en is kansrijk, maar ook zij blijken de verpleeghuisset-

ting minder aantrekkelijk te vinden dan de ziekenhuissetting.

Bron: Zorgvisie 

Meer taken naar verpleegkundig specialisten

c o l u m n

Laatst hoorde ik een bekkenfysiotherapeute praten over 

het onderkantje. Dat riep bij mij een kriebel op. Niet let-

terlijk aan m’n onderkantje, het was meer een irritatie, 

figuurlijk bedoel ik.

Ik probeerde helder te krijgen wat me raakt in de aandui-

ding “onderkantje”.

Allereerst het verkleinwoord. Het valt me op dat mijn 

schoonheidsspecialiste ook de neiging heeft om in ver-

kleinwoorden te spreken: “We gaan een afspraakje ma-

ken om je wimpertjes en wenkbrauwtjes te verven.” Dat 

hoort denk ik een beetje bij het vak, van mij mogen ze 

gerust wimpers en wenkbrauwen zeggen. Een tandarts 

heeft het immers ook niet over mijn tandjes en kiesjes 

en of ik m’n tongetje wat in bedwang wil houden met 

m’n mondje wijd open. Stel dat mijn huisarts met een ste-

thoscoop naar mijn hartje of buikje zou willen luisteren.

Waarom dan wel: onderkantje?

Ik heb me bedacht hoe je het dan wel moet noemen. En 

wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?

Het gaat niet alleen over de vagina en plasbuis en anus 

(anusje klinkt ook wel knus ) want juist de spieren in 

dit gebied spelen een belangrijke rol. Kont of achterwerk 

richt de aandacht weer te veel op de buitenkant. Je wilt 

er de hele bekkenbodem of eigenlijk het hele bekkenbo-

demgebied mee aanduiden. En dat mag best bij de naam 

genoemd worden ook al is het een hele mondvol. Dit 

geldt zeker voor professionele deskundigen. Hoe gaat het 

met uw bekkenbodem of met uw bekkenbodemgebied?

En wil je het toch iets bedekter of alledaagser benoemen 

zeg dan gewoon onder-

kant als je het over een 

volwassene hebt. Men 

snapt echt wel dat het 

dan niet over je voetzo-

len gaat. 

Henriëtte

Het onderkantje
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V
eel vrouwen durven namelijk nauwelijks te pra-

ten over vaginale droogheid, omdat ze denken 

dat het niet normaal is. Maar: waar schamen 

‘wij’ ons dan voor? Want laten we eerlijk zijn: hebben 

we dorst, dan schenken we een glas water in. Hebben 

we een droge huid door de winterkou, dan smeren we 

ons gezicht in met voedende crème. Dus waarom zou-

den we geen flesje Sensilube op het nachtkastje zetten 

om vaginale droogheid tegen te gaan? Naast de wekker 

bijvoorbeeld. Of achter de stapel boeken die we nog wil-

len lezen.

Hormoonschommelingen
In de praktijk werkt het blijkbaar anders. Misschien 

helpt het als ‘wij vrouwen’ weten dat vaginale droog-

heid een veelvoorkomend probleem is, dat ontstaat door 

hormoonschommelingen. De vrouwelijke hormoon-

huishouding zwabbert tijdens de menstruatie, vanwege 

een zwangerschap, door het gebruik van een anticon-

ceptiepil, bij medicijngebruik en na de overgang. Dus: 

wanneer schommelt ze eigenlijk niet?

Invloed geneesmiddelen
Van een aantal geneesmiddelen is bekend dat ze van 

invloed zijn op de vochthuishouding in de vagina. Dat 

zijn: antidepressiva, antihistaminica (wordt onder an-

dere gegeven bij eczeem) en diuretica (‘plaspillen’). Ook 

medische behandelingen kunnen klachten geven. Denk 

daarbij aan nierdialyse of aan de gevolgen van een che-

mokuur. En bij mensen met diabetes of endometriose 

komt vaginale droogheid ook veel voor. Maar ook ver-

minderde zin in seks of een verminderde weerstand 

kunnen oorzaken zijn.

Oplossing bedenken
Een droge vagina kan een branderig of schurend gevoel 

geven, ook tijdens het strijken of op kantoor. En dat is 

niet fijn. Erger nog, vaginale droogheid tijdens het vrijen 

kan de seks onplezierig maken. Of zelfs pijnlijk. Als ‘we’ 

hier geen oplossing voor bedenken, kan ons de lust snel 

vergaan. En dat is weer niet goed voor het geluksgevoel 

en de relatie. 

Vicieuze cirkel
Vaginale droogheid kan het plezier in seks zelfs behoor-

lijk bederven. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de 

vrouw in kwestie. Ze kan in een vicieuze cirkel terecht ko-

men: een pijnlijke ervaring kan leiden tot de verwachting 

dat het vrijen de volgende keer ook pijnlijk zal zijn. Hier-

door raakt zij minder opgewonden en wordt nauwelijks 

vocht aangemaakt. Om pijn te vermijden, zal ze onbewust 

de bekkenbodemspieren aanspannen. En dat maakt de si-

tuatie er niet beter op. De klachten kunnen zo verergeren.

Op waterbasis
Gelukkig zijn er flesjes en tubes met glijmiddelen. Een van 

de meer bekende in het assortiment is Sensilube. Sensilu-

be is een glijmiddel op waterbasis van ongeveer dezelfde 

consistentie als lichaamseigen vocht. De stof op waterba-

sis is kleur-, geur-, en smaakloos. Het kan volgens de pro-

ducent dagelijks gebruikt worden, zowel bij het voorspel 

als tijdens de geslachtsgemeenschap. Maar ook gewoon, 

tijdens het strijken of op kantoor, zodat het branderige 

gevoel vermindert of verdwijnt. Sensilube breng je niet 

inwendig aan, maar rond de opening van de vagina. 

Drogist en apotheek
Sensilube is niet vet en in water oplosbaar, zodat het sa-

men met condooms gebruikt kan worden. Sensilube is 

te koop bij drogist en apotheek, in kleine flesjes van tien 

of veertig milliliter. Vrouwen die liever online winkelen, 

bestellen gewoon bij Neckermann of bij de online dro-

gist. Bij langdurige vaginale droogheid is het verstandig 

een bezoek te brengen aan de huisarts of gynaecoloog. 

Deze kan eventueel een hormoonkuur voorschrijven.

Verzorgingstips
Wat vrouwen kunnen doen:

• gebruik zeepvrije wasemulsie in de buurt van de 

vagina

• draag katoenen slipjes

• veeg met wc-papier van voren naar achteren, niet 

andersom

• gebruik niet elke dag een inlegkruisje

• gebruik ongeparfumeerd wc-papier

• gebruik geen vaginale sprays

Sensilube op het nachtkastje

p r o d u c t  b e l i c h t

Dit artikel gaat over het glijmiddel Sensilube. Zo, die zin is eruit. Tijdens het schrijven 

had ik een paar andere openingszinnen bedacht, vol flauwe grapjes en kwinkslagen. Of 

zó complex, dat ik er zelf geen touw meer aan vast kon knopen. Allemaal uitvluchten, 

natuurlijk. Uit schaamte over het onderwerp. Daarmee bevind ik mij in goed gezelschap.
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Zorgboek urineverlies

In december 2010 ontving ik het bericht dat de 5e druk 

van het zorgboek urineverlies was verschenen. Een uit-

gave van de Stichting September die het verdiend om in 

deze B-Wijzer te worden besproken. Het boek is geschre-

ven voor mensen die last hebben van urineverlies. Ech-

ter ook partners, familie en vrienden kunnen veel aan 

de informatie hebben. Door de brede opzet van informa-

tie kunnen ook hulpverleners er iets van hun gading in 

vinden. Tal van organisaties hebben hun medewerking 

verleend bij de realisatie van dit boek: verenigingen van 

o.a. behandelaars, continentieverpleegkundigen, patiën-

ten (waaronder uiteraard de SBP), apothekers, zorgver-

zekeraars, maar bijvoorbeeld ook Consumentenbond en 

NIBUD. Dit maakt de informatie breed, actueel, volledig, 

betrouwbaar en toegankelijk. Alles wat met urineverlies 

te maken heeft wordt open en eerlijk besproken. O.a. ook 

leven met urineverlies, gevolgen van urineverlies, om-

gaan met urineverlies, partner en naaste, seksualiteit. U 

zoekt met behulp van inhoudsopgave en/of trefwoorden 

de informatie op die u op dat moment wenst. U kunt het 

op die manier beetje bij beetje lezen en tot u nemen. Het 

zorgboek urineverlies is één van de 54 uitgaven die op dit 

moment verkrijgbaar zijn als boek of Zorgcdrom. Titels 

zijn o.a. blaaskanker, darmkanker, erectiestoornissen, 

multiple sclerose (MS), nierkanker, obstipatie, prikkel-

bare darmsyndroom (PDS), prostaatkanker, ziekte van 

Chrohn. Meer informatie: Zorgboek urineverlies (incon-

tinentie), eindredactie S. Kollaard, uitgave van Stichting 

September, vijfde druk, 2010, ISBN 978-90-8648-999-2 

(www.boekenoverziekten.nl). Alle uitgaven zijn overigens 

ook te koop via uw apotheek.

Jubileum
Met genoegen informeer ik u over het feit 

dat de V&VN afdeling Continentiever-

pleegkundigen en verzorgenden (voor-

heen V.N.I.V.) dit jaar met een symposium 

in april haar 20-jarig jubileum viert. Een 

felicitatie gaat hierbij naar hen uit. Wij 

wensen hen een mooie dag toe en hopen 

op continuering van de prettige samen-

werking.

René Scheurink

De kwaliteit van zorg in verpleeg en verzorgingshuizen en de 

thuiszorg (VVT) is in 2009 voor het derde jaar op rij verbeterd. 

Zorginhoudelijk werden op bijna alle thema’s belangrijke 

verbeteringen bereikt. Ook waren de cliënten nog positiever 

over hun ervaringen met de zorg. Dat blijkt uit het branche

beeld 2009 van het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg.

Beschikbaarheid personeel zorg
Punt van zorg over de hele linie is de indicator ‘Ervaren beschik-

baarheid personeel’. Organisaties scoren relatief laag, terwijl 

cliënten het onderwerp erg belangrijk vinden. De vragen gaan 

intramuraal over snelle hulp bij toiletgang, bij pijn, bij een druk 

op de bel. En over of er vol-

doende zorgverleners zijn 

en of deze voldoende tijd 

besteden aan de cliënt. De 

thuiszorglijst bevat een 

aantal vragen van een wat 

andere aard, bijvoorbeeld 

of vervanging goed is geregeld, of de zorg flexibel kan zijn, en 

of het aantal verschillende zorgverleners bevalt. In de loop der 

jaren is het personeel in de VVT in aantal afgenomen en is het 

opleidingsniveau lager geworden. 

V&VN richt zich met Excellente zorg ook in verpleeg- en verzor-

gingshuizen en thuiszorg op het bieden van een oplossing hiervoor.

Kwaliteitskader
Voor de VVT-zorg gelden kwaliteitsnormen. Doel van de nor-

men is dat zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. 

De normen geven verpleegkundigen en verzorgenden hand-

vatten om cliënten daarbij te ondersteunen. Het Kwaliteits-

kader Verantwoorde zorg VVT is ontwikkeld door V&VN met 

brancheorganisaties ActiZ en BTN, beroepsvereniging Verenso, 

cliëntenorganisatie LOC, de Inspectie IGZ, Zorgverzekeraars Ne-

derland en het ministerie van VWS. Deze partijen werken sa-

men in de Stuurgroep Verantwoorde zorg, ondersteund door het 

programma Zichtbare Zorg.

K O R T Betere ouderenzorg 
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U
rine-incontinentie komt vaak voor bij ouderen. 

Men schat dat 15-30% van de zelfstandig wonen-

de ouderen lijdt aan incontinentie, een percenta-

ge dat oploopt tot 50% van de bewoners in verzorgings-

huizen en 90% in verpleeghuizen. Oudere vrouwen 

hebben ongeveer drie keer zo vaak met incontinentie 

te maken als oudere mannen. In veel gevallen gaat de 

incontinentie bij ouderen vergezeld van, of wordt zij ver-

ergerd door, de aanwezigheid van andere aandoeningen 

en beperkingen in het functioneren. Het kan dan bij-

voorbeeld gaan om verminderde mobiliteit, cerebrovas-

culaire accidenten, hoesten en problemen met het zien. 

Doormiddel van anamnese, het lichamelijk onderzoek 

en het plasdagboek kan bij ouderen de incontinentie 

goed in kaart gebracht worden en een behandelplan 

opgesteld worden. Met name bij (kwetsbare) ouderen is 

van belang om hierbij de incontinentieversterkende fac-

toren in mee te nemen.

Ouderen extra gevoelig voor incontinentie
Met het stijgen van de leeftijd treden er veranderingen 

op in de urinewegen. De blaascapaciteit, het vermogen 

om het plassen uit te stellen en de contractiekracht van 

de blaas nemen af. Bij vrouwen vermindert de maxi-

male afsluitingsdruk van de urineleider, terwijl bij vrij-

wel alle mannen met de leeftijd de prostaat in grootte 

toeneemt en de urinestraal minder krachtig wordt. Een 

andere belangrijke verandering is die in het patroon van 

vochtuitscheiding. Jongeren scheiden het overgrote deel 

van hun dagelijkse vochtinname overdag uit, ouderen 

doen dat ’s nachts. Geen van deze leeftijdsafhankelijke 

veranderingen veroorzaakt op zichzelf incontinentie, 

maar elk ervan vergroot wel de kans.

Verschillende typen incontinentie
Vrouwen zijn niet alleen gevoeliger om incontinentie te 

krijgen in vergelijking tot mannen, ze hebben vaak ook 

een ander type incontinentie. Bij vrouwen ouder dan 

65 komt gemengde incontinentie het meeste voor, een 

combinatie van urge- en stress- incontinentie, bij man-

nen van deze leeftijd is dat urge incontinentie. Urge-

incontinentie is onwillekeurig urineverlies bij een zeer 

plotseling optredende sterke aandrang om te plassen. 

Dit gaat vaak gepaard met vaak plassen en ‘s nachts 

plassen. Stressincontinentie is onwillekeurig urine-

verlies tijdens hoesten, niezen of andere lichamelijke 

activiteiten die de buikdruk verhogen. De oorzaak van 

stressincontinentie is een zwakke bekkenbodem. Met 

een toename van de leeftijd en met name bij kwetsbare 

ouderen in een verzorgingstehuizen en verpleegtehui-

zen gaat functionele incontinentie een steeds belang-

rijkere rol spelen. Het onwillekeurig urineverlies wordt 

dan door buiten de lagere urinewegen gelegen factoren 

veroorzaakt. Artrose, spierzwakte en handproblemen 

kunnen ouderen beletten zelf uit bed te komen, naar het 

toilet te gaan, de kleding los te maken en te gaan zitten 

om te plassen. Ook stoornissen in de communicatie en 

de cognitie kunnen tot functionele incontinentie leiden. 

Als door deze beperkingen het toilet niet op tijd bereikt 

wordt en er niet op tijd hulp geboden kan worden treedt 

er ongewenst urineverlies op. Uit een onderzoek van 

Houten blijkt dat in verpleegtehuizen éénvijfde van de 

ouderen in drie maanden incontinent wordt voor ont-

lasting en éénzesde voor urine. Een van de oorzaken is 

verslechtering van de ziekte, maar een andere is dat er 

in de meeste verpleegtehuizen niet gezorgd kan worden 

voor een goede toiletgang van patiënten.

Vragen om hulp
Slechts ongeveer de helft van de ouderen met inconti-

nentie roept de hulp in van de huisarts. Een reden hier-

voor is dat veel ouderen slecht geïnformeerd zijn over 

wat incontinentie is en wat je eraan kunt doen. Ze be-

schouwen de aandoening als een normaal onderdeel 

van het ouder worden of als een gevolg van het vrouw 

zijn en kinderen krijgen. Vaak verwachten ze weinig 

Incontinentie bij ouderen
Doreth Teunissen

Doreth Teunissen, huisarts te Deventer, 

tevens senior onderzoeker aan de afdeling 

eerstelijnsgezondheidszorg UMC St Radboud.
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van een behandeling en behelpen ze zich met opvang-

materialen. De psychosociale gevolgen van urine-in-

continentie kunnen zeer verschillend zijn. Velen vinden 

vooral de reuk vervelend en zijn bang dat anderen hen 

ruiken, maar de meesten vinden een adequate manier 

om met de klachten om te gaan en gaan er verder niet 

onder gebukt. Een minderheid echter raakt ernstig gede-

primeerd en gaat zich isoleren. Omdat veel mensen niet 

uit zichzelf professionele hulp zoeken voor hun klachten, 

is het belangrijk dat hulpverleners ouderen naar eventu-

ele blaasproblemen vraagt.

De behandeling
Behandeling van de incontinentie is van belang voor 

de kwaliteit van leven van ouderen. De aanpak begint 

bij de uitlokkende factoren: sanering van de medicatie 

en behandeling van de eventueel aanwezige obstipatie, 

urineweginfectie of een kwetsbaar slijmvlies door een 

tekort aan hormonen. Zo nodig kan men de mobiliteit 

verbeteren met fysiotherapie of een loophulpmiddel, 

de inrichting van het toilet aanpassen of een postoel 

verstrekken. Kleding moet gemakkelijk te openen en te 

sluiten zijn. Van groot belang is dat het toilet goed be-

reikbaar is en voldoende hoog is. Ook goede toiletadvie-

zen zijn van belang. Deze houden in dat de patiënt de 

tijd neemt om te plassen, een goede toilethouding aan-

neemt en ernaar streeft om zes tot acht keer per dag te 

plassen. Mannen krijgen het advies om zittend te plas-

sen. Als de incontinentie blijft bestaan nadat de uitlok-

kende factoren behandeld zijn, verlegt men het accent 

naar het behandelen van de blaasstoornis. Opvangma-

terialen kunnen de handicap aanzienlijk verminderen 

en ook de bevuiling van kleding en meubilair voorko-

men. Speciaal incontinentiemateriaal heeft daarbij de 

voorkeur, omdat het vocht en geur beter absorbeert dan 

maandverband of inlegkruisjes. Daardoor verbetert niet 

alleen het draagcomfort maar neemt ook de kans op het 

ontstaan van huidproblemen af. Voor mannen is er spe-

ciaal incontinentiemateriaal ontwikkeld; in sommige 

situaties zijn condoomkatheters een uitkomst. 

Mocht de aanpak van uitlokkende factoren onvoldoen-

de effect hebben kan geprobeerd worden specifieke be-

handeling te starten voor de blaas of de bekkenbodem. 

De eerste keus behandeling voor urge –incontinentie 

is blaastraining waarbij geprobeerd wordt het plassen 

steeds langer uit te stellen. Voor stress incontinentie is 

de eerstekeusbehandeling bekkenbodemspieroefenin-

gen. Beide vormen van oefentherapie zijn ook bij oude-

ren effectief mits consequent en langdurig (minimaal 

drie maanden) uitgevoerd. Dit laatste is voor (kwetsba-

re) ouderen vaak niet op te brengen.

Met name in verzorgings- en verpleegtehuizen zijn ou-

deren vaak afhankelijk van de hulp van andere om naar 

het toilet te kunnen gaan. Een tekort aan personeel zal 

in dit geval ook incontinentie uitlokken. 

Beschouwing
Urine-incontinentie is een veelvoorkomend probleem 

bij ouderen. Vaak spelen naast urogynaecologische 

problemen en veroudering van de urinewegen ook de 

aanwezigheid van andere aandoeningen, medicatie en 

functionele beperkingen een rol bij het ontstaan of ver-

ergeren van de incontinentieklachten. Een aanzienlijk 

deel van de betrokkenen ziet echter af van hulp omdat 

ze niet op de hoogte zijn van de behandelingsmogelijk-

heden. De voorlichting hierover zou beter kunnen. Een 

goede aanpak van incontinentie vereist een uitgebreide 

anamnese en lichamelijk onderzoek, en de ingezette 

therapie moet gevolgd en zo nodig bijgesteld worden. 

Dit alles kost veel tijd, en die is voor veel hulpverleners 

schaars. De praktijkondersteuner zou hierin een prima 

taak kunnen vervullen. Inmiddels loopt er een proef 

waarbij praktijkondersteuners na een speciale opleiding 

de huisarts ondersteunen bij het in kaart brengen en be-

geleiden van patiënten met incontinentie. Met name bij 

ouderen lijkt deze inzet succesvol te zijn. 
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I
ncontinentiezorg is lange tijd 

onderbelicht gebleven. Volgens 

specialist ouderengeneeskunde 

Paul van Houten zijn daar verschil-

lende oorzaken voor aan te wijzen: 

“Ouderen noemen eenzaamheid 

en pijn als de grootste problemen 

in hun bestaan. Incontinentie zien 

ze veelal als iets wat hoort bij het 

ouder worden. De verzorging dacht 

daar tot voor kort ongeveer hetzelf-

de over. En omdat incontinentie on-

der ouderen meestal geen puur me-

dische achtergrond heeft, had het 

onderwerp evenmin de aandacht 

van verpleeghuisartsen.”

Gegroeid
Paul van Houten constateert dat de 

belangstelling voor incontinentie-

zorg in instellingen de laatste jaren 

is gegroeid. Dat heeft volgens hem 

alles te maken met de komst van het 

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg 

in 2007 (zie kader). Dit Kwaliteits-

kader geeft een tiental normen op 

basis waarvan instellingen worden 

getoetst op kwaliteit. Dat maakt 

een goede vergelijking tussen de 

verpleeg- en verzorgingshuizen mo-

gelijk. “Het is goed om een kader te 

hebben”, zo stelt Van Houten. “Zo zie 

je als instelling snel of je het beter of 

slechter doet dan een ander. De toi-

letgang is een wezenlijk onderdeel 

van de zorg aan ouderen. Heb je het 

als instelling goed geregeld op het 

gebied van incontinentie – bijvoor-

beeld minder cliënten met kathe-

ters, doorligwonden of incontinen-

tie dan gemiddeld – dan ‘scoor’ je 

als instelling goed. Daarom legt het 

management van veel instellingen 

de focus op goede incontinentiezorg. 

Er wordt tegenwoordig beleid op 

ontwikkeld.”

Reële verwachtingen 
Er is dus een kentering zichtbaar. 

Maar, zo waarschuwt Van Houten: 

“We moeten reële verwachtingen 

scheppen. Het is met de beschikbare 

zorg niet mogelijk om iedere oudere 

op tijd op het toilet te krijgen. Daar-

voor zou het personeelsbestand 

flink moeten worden uitgebreid tot 

ongeveer één verzorgende op drie 

bewoners, wat de zorg een stuk 

duurder zou maken. Wel kunnen 

we kijken naar wat er binnen de be-

staande situatie beter kan.”

Winst
Op een aantal vlakken is winst te 

behalen. Van Houten: “In verpleeg-

instellingen raakt in drie maanden 

tijd 18 procent van de ouderen in-

continent voor urine, en 22 procent 

voor ontlasting. Dat is dus ongeveer 

één vijfde van de bewoners. Door de 

Kentering in de incontinentiezorg 
aan kwetsbare ouderen
Margreet Feenstra

 Paul van Houten

Incontinentie onder kwetsbare ouderen werd tot voor kort min 

of meer als een gegeven beschouwd. Maar de laatste jaren komt 

hier verandering in. De kennis over incontinentie neemt toe. En 

daarmee groeit ook de aandacht voor betere incontinentiezorg in 

instellingen voor ouderen.
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eerste keer dat iemand incontinent 

raakt te beschouwen als een alarm-

signaal, en door hier snel op in te 

spelen, kan een deel van deze ou-

deren opnieuw continent worden. 

Daarvoor is een goede analyse van 

drie aspecten nodig. Wat zijn de om-

standigheden van de toiletgang? Is 

er sprake van comorbiditeit, van een 

ziekte die de continentie nadelig be-

invloedt? En: welke medicatie wordt 

gebruikt? Van plaspillen is bijvoor-

beeld bekend dat deze de kans op 

incontinentie vergroten.” Op basis 

van een dergelijke analyse kan de 

zorg worden aangepast.

Omgevingsfactoren
Bij mensen die een beroerte hebben 

gehad of bij wie sprake is van demen-

tie, ligt de oorzaak voor incontinentie 

meestal niet in de bekkenbodem, 

maar in omgevingsfactoren, zo stelt 

Van Houten. “Kwetsbare ouderen 

zijn na een overplaatsing alle hou-

vast kwijt. Thuis hield de echtgenoot 

nog in de gaten wanneer het tijd was 

voor een toiletbezoek. Misschien 

werd de oudere geholpen op de weg 

naar het toilet. Maar verzorgenden 

hebben hier minder zicht op.” 

Wat ook meespeelt, is dat de ou-

dere moet wennen aan een andere 

omgeving. “Een nieuwe bewoner 

kan het toilet misschien niet op tijd 

vinden. Of de wc is niet goed bereik-

baar voor iemand met een beroerte. 

Omdat de lichamelijke conditie ook 

minder is, doet hij er langer over 

om het toilet te bereiken,” aldus de 

specialist ouderengeneeskunde. “Ei-

genlijk moet je als oudere dus over 

een ‘Olympische blaas’ beschikken.”

Verbeteren
Op het punt van de omgevingsfac-

toren valt er, zeker bij oudere in-

stellingen, nog het een en ander te 

verbeteren aan de vindbaarheid en 

de bereikbaarheid van de wc’s. “In 

instellingen met lange gangen kan 

de verlichting onvoldoende zijn, 

waardoor de wc moeilijk vindbaar 

is. En in groepswoningen kunnen 

bewoners soms de deur van het toi-

let niet als zodanig herkennen. Ook 

de kleding kan een zelfstandige toi-

letgang bemoeilijken. Klittenband 

kan dan bijvoorbeeld uitkomst bie-

den. En soms is het toilet te laag, of 

vindt de oudere onvoldoende steun 

op het toilet zelf”, aldus Van Houten.

Drie dagen
Door de problemen per individu in 

kaart te brengen, wordt duidelijk 

wat de oudere nodig heeft om wel 

weer zelfstandig naar het toilet te 

gaan. Van Houten is er dan ook een 

voorstander van om bij een bewo-

ner die voor het eerst te maken heeft 

met incontinentie, drie dagen bij te 

houden wat er gebeurt: “Meten hoe 

vaak er iets mis gaat en op welk mo-

ment van de dag dit gebeurt, helpt 

bij het analyseren van het probleem. 

Door de incontinentie te kwantifice-

ren heb je concrete gegevens. Boven-

dien kun je zo in een later stadium 

zien of een interventie heeft gehol-

pen.” Voor de volledigheid meldt 

Van Houten dat interventie bij ou-

deren die al langere tijd incontinent 

zijn, niet zo veel zin heeft.

Delier
Waar ook nog onvoldoende aan-

dacht voor is in de instellingen, in 

combinatie met incontinentie, is het 

delier. Een delier is te herkennen aan 

acute verwardheid, de weg kwijt 

zijn, niet meer weten hoe laat het is, 

en soms: dingen horen of zien die er 

niet zijn. “Als een patiënt verward 

is en ineens incontinentie vertoont, 

dan zou er wel eens sprake kunnen 

zijn van een delier. Bij snel ingrijpen 

en goede behandeling van het delier 

is de kans groot dat de oudere weer 

zelfstandig naar het toilet kan”, legt 

de specialist uit.

Gevoelig
Incontinentie blijft een gevoelig 

onderwerp, zo merkt de specialist. 

“Enerzijds is het voor veel mensen 

een schrikbeeld: ‘Als ik incontinent 

word, dan hoeft het voor mij niet 

meer.’ En inderdaad geven veel ou-

deren aan dat het de kwaliteit van 

leven nadelig beïnvloedt. Er is ook 

een correlatie tussen depressie en 

incontinentie, al is niet te zeggen 

waaruit die samenhang precies be-

staat. Medicijnen tegen depressie 

kunnen daarbij ook van invloed zijn. 

Anderzijds moeten we incontinen-

tie in zorginstellingen niet proble-

matiseren of moraliseren. Bij kwets-

bare ouderen is incontinentie een 

bijkomend verschijnsel. Er zijn ou-

deren die ervoor kiezen om ’s nachts 

in een onderlegger te plassen omdat 

ze dan de gevaarlijke tocht naar het 

toilet niet hoeven te maken. Dat 

moet ook kunnen.”

Ontkenning
Er zijn veel ouderen die de incon-

tinentie ontkennen. “Dat kan een 

manier zijn om ermee om te gaan”, 

meent Van Houten. “En dat is niet 

zo vreemd. Bij kwetsbare ouderen is 

vaak deels ook sprake van ‘onzinde-

lijkheid’. We gebruiken dat akelige 

woord als er geen aanwijsbare aan-

doening is te vinden, al is in de prak-

tijk soms moeilijk vast te stellen wat 

precies de oorzaak is van inconti-

Meer over Paul van Houten 
Paul van Houten is specialist ouderengeneeskunde bij Zonnehuisgroep Amstelland 

in Amstelveen. Hij is gepromoveerd op de relatie tussen incontinentie en toiletvaar-

digheden van kwetsbare ouderen in instellingen. Onder toiletvaardigheden wordt 

verstaan: tijdig reageren op aandrang, het toilet goed kunnen vinden, zelfstandig 

naar de wc kunnen lopen, zelfstandig kunnen ontkleden en weer aankleden. 

De specialist is ook betrokken bij het Verbetertraject Continentie dat in 2009 is in-

gezet. Steeds meer instellingen melden zich aan voor dit verbetertraject. Onder an-

dere door vroegsignalering en door het nemen van preventieve maatregelen kan 

incontinentie onder kwetsbare ouderen worden teruggedrongen.
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nentie. Zeker bij ouderen kunnen 

meerdere factoren een rol spelen. Ik 

geef een voorbeeld. Een jonge vrouw 

kan na een bevalling te maken krij-

gen met stress incontinentie. Hier 

kan ze bekkenbodem fysiotherapie 

voor volgen, die wel of niet succes-

vol is. Als ze een jaar of vijftig, zestig 

is, kan ze last krijgen van aandrang 

incontinentie. Die wordt bijvoor-

beeld veroorzaakt door een afwij-

king in de blaasspier. Komt ze na 

een beroerte of door dementie op la-

tere leeftijd in een instelling terecht 

en is ze incontinent, dan is moeilijk 

vast te stellen wat hiervan precies 

de oorzaak is. Incontinentie bij ou-

deren is daarom nogal complex.”

Kwaliteitskader 
Verantwoorde Zorg
Cliënten, beroepsgroepen en aan-

bieders van langdurige zorg aan 

ouderen hebben samen het Kwali-

teitskader Verantwoorde Zorg Ver-

pleging Verzorging of Zorg Thuis op-

gesteld (2007). Hierin wordt aan de 

hand van tien normen beschreven 

waar goede ouderenzorg aan moet 

voldoen. De normen gaan over: 

• de aanwezigheid van een zorg-, 

behandel- en/of leefplan

• aandacht voor het lichamelijk 

welbevinden van de cliënt

• aandacht voor de woon- en leef-

omstandigheden

• goede communicatie en voldoen-

de informatie geven

• de aanwezigheid van voldoende 

en bekwaam personeel

• aandacht voor zorginhoudelijke 

veiligheid

• aandacht voor mentaal welbevin-

den

• aandacht voor veilig wonen of 

een veilig verblijf

• aandacht voor participatie en so-

ciale redzaamheid van de oudere

• samenhang in de geboden zorg

Op basis van deze normen kunnen 

instellingen goed met elkaar wor-

den vergeleken. Zo wordt de kwa-

liteit van de geboden zorg meer in-

zichtelijk gemaakt.

Ed Noordhuis (ambtenaar gemeente Venlo), Léon Poffé 

(rijksambtenaar VWS), Hannie van Leeuwen (politi-

cus CDA) en de Nederlandse Stichting voor het Gehan-

dicapte Kind zijn de winnaars van de Fakkelprijs 2010. 

Zij hebben zich bijzonder ingezet voor mensen met een 

handicap of chronische ziekte. Fini de Paauw, voorzitter 

van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, reikt 

de prijs uit namens de CG-Raad en de 180 lidorganisaties. 

De Fakkelprijs is een initiatief van de CG-Raad. De prijs 

wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties 

die de belangen van mensen met een beperking het 

best hebben behartigd. De CG-Raad hoopt dat met de 

uitreiking van de Fakkels het vuur en de inzet van deze 

mensen zich verder verspreiden. De Fakkelprijs kent vier 

categorieën, die van de landelijke politicus, de rijksamb-

tenaar, de gemeenteambtenaar en een organisatie. 

Winnaars
Gemeenteambtenaar Ed Noordhuis zet zich met zijn 

team in voor mensen met een beperking in Noord-Lim-

burg. Via het project Iedereen kan Sporten bevordert hij 

de sportparticipatie van deze doelgroep. Inmiddels zijn 

er 125 structurele sportaanbieders, 50 nieuwe sportacti-

viteiten en vele jaarlijks terugkerende evenementen. De 

jury: Noordhuis is een echte bruggenbouwer, die draag-

vlak creëert en mensen met en zonder beperking met 

elkaar in contact brengt. 

Léon Poffé is als projectleider gelijke behandeling verbon-

den aan de Directie Maatschappelijke Ondersteuning bij 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Hij is mensenrechtenjurist en gelijke behandelingsspeci-

alist. Zijn inspanningen op nationaal en internationaal 

niveau zijn van onschatbare waarde voor de emancipatie 

van mensen met een beperking, aldus de jury.

Hannie van Leeuwen is prominent CDA’er en heeft met 

tomeloos veel inzet vorm gegeven aan haar politieke en 

persoonlijke drijfveren om de positie van mensen met 

een handicap te versterken. Jaar in jaar uit heeft ze hun 

belangen bij het kabinet bepleit.‘Zij is een voorbeeld en 

coach voor nieuwe politici. Met haar strijdlust, enorme 

dossierkennis en sterke persoonlijkheid zet ze veel in be-

weging, zo staat in het juryrapport.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

(NSGK) vindt dat jongeren met een handicap, net als 

iedereen, moeten kunnen genieten van cultuur. In het 

najaar hield de stichting voor het eerst cultuurfestival 

5D, een uniek en volledig toegankelijk festival dat alle 

zintuigen (zicht, tast, reuk, smaak en gehoor) wist te 

prikkelen. Volgens de jury een initiatief dat navolging 

verdient. 

Bron: Persbericht Chronisch zieken en Gehandicapten 

Raad (CG-Raad), januari 2011

Hannie van Leeuwen wint Fakkelprijs
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Geen zenuwcellen
Mensen ‘met Hirschsprung’ hebben geen zenuwcellen 

in bepaalde delen van het spijsverteringskanaal: de dik-

ke darm en/of de endeldarm. Die zenuwcellen zijn nodig 

voor het samentrekken van de darmen. De peristaltiek 

zorgt ervoor dat het voedsel in de darmen wordt voort-

gestuwd en naar buiten kan. Bij de Ziekte van Hirsch-

sprung blijft de ontlasting steken, wat kan leiden tot 

ernstige obstipatie. Een ingreep is meestal noodzakelijk. 

Lidy: “Mijn moeder zette zo vaak als nodig was een 

klysma om de ontlasting naar buiten te krijgen. Toen ik 

drie jaar was, lukte dat ineens niet meer. Mijn vader is 

toen met mij naar het ziekenhuis gegaan, waar dokteren 

handmatig de ontlasting verwijderden. Met mijn vierde 

jaar ben ik geopereerd volgens de Svenson-methode: het 

zieke deel van de darm is verwijderd en ik kreeg een tij-

delijke stoma. Later is de stoma weer verwijderd.” 

Onder het mes
In de loop van haar leven moest Lidy diverse operaties 

ondergaan: een paar keer als gevolg van de Ziekte van 

Hirschsprung, dan weer vanwege een nieraandoening 

of een cyste. Bij Lidy is een groot deel van de dikke darm 

nog intact, zodat de ontlasting uit de dunne darm inge-

dikt wordt voordat deze het lichaam verlaat. Doordat er 

nog een stukje Hirschsprung vlak bij de anus is blijven 

zitten, is er geen optimale doorgang voor de ontlasting.

Zowel Lidy als haar behandelend arts achten het beter 

om hier geen nieuwe operatie aan te wijden: “Een arts 

heeft me eens gezegd dat ik me alleen nog in levensbe-

dreigende situaties moet laten opereren. Dat heeft alles 

te maken met het littekenweefsel en de verklevingen in 

mijn buik.”

Darmen leegmaken
Lidy moet van kinds af aan klysma’s en laxeermiddelen 

gebruiken. “Toen ik nog klein was, bracht mijn moeder 

Lidy van Wittmarschen,
ervaringsdeskundige Ziekte van 
Hirschsprung
Margreet Feenstra

Lidy van Wittmarschen heeft de 

respectabele leeftijd van 63 jaar bereikt. 

Dat hadden haar vader en moeder bij 

haar geboorte vast niet durven dromen. 

Haar ouders hadden twee jaar daarvoor 

al een zoontje verloren aan de Ziekte 

van Hirschsprung. Daar zijn de artsen 

door sectie achter gekomen. Vanwege de 

erfelijke component van de ziekte was de 

omgeving bij Lidy’s geboorte extra alert. 

“Mijn moeder is drager van het zogeheten 

RET-gen, het gen dat bij de afwijking is 

betrokken”, zo vertelt Lidy. Aan de hand 

van een röntgenfoto en een biopt is bij haar 

binnen drie dagen de ziekte vastgesteld.
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één keer per week een klysma in om de darm leeg te 

maken. We waren met z’n achten thuis en we hadden 

maar één wc, dus de anderen werden altijd van tevoren 

gewaarschuwd dat de wc een tijdje bezet zou zijn. Mijn 

moeder stond dan als een politieagent bij de deur.” 

Omdat Lidy als baby al ziek is, weet ze eigenlijk niet 

anders: “De ziekte hoort bij mij. Ik moest als kind al-

tijd bruin brood eten; ik mocht geen banaan of biscuit. 

Maar ik kreeg wel een hele appel als mijn vijf gezonde 

broers en zussen een halve kregen omdat ik een goede 

lichamelijke conditie moest hebben. Mijn moeder pakte 

dat goed aan. Als iemand klaagde over het verschil, dan 

zei ze: ‘Oh, wil jij ook dat privilege? Dan krijg jij ook een 

klysma.’ Daarmee was het mopperen snel over. Ik wilde 

natuurlijk geen uitzondering zijn, maar toch werd er on-

derscheid gemaakt. Wij mochten tijdens het eten eigen-

lijk niet van tafel, maar als ik soms toch ineens naar de 

wc moest. Dan mocht dat.” 

Lidy vindt dat haar ouders goed zijn omgegaan met haar 

ziekte. “Ik ben mijn moeder dankbaar dat ze me niet 

te veel heeft verwend, dat ik thuis gewoon weer mee 

moest in het ritme van het gezin. Anders was ik onuit-

staanbaar geworden. Je moet bedenken dat ik als kind in 

het ziekenhuis altijd veel aandacht kreeg.”

Extrovert type
Van haar vierde tot haar twaalfde jaar gaat het naar 

omstandigheden redelijk met Lidy. Ze kan gewoon naar 

school. “Ik heb nooit problemen gehad op school, zoals 

pesten. Dat komt misschien door hoe ik in het leven sta. 

Ik ben een extrovert type.”

Op haar twaalfde krijgt ze plotseling pijn in de zij. Lidy 

wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na een 

tijdje blijkt dat de urinewegen zijn aangetast. Ze krijgt 

tijdelijk een urinestoma, waardoor een nier kan worden 

gered.

De maand voor haar huwelijk, Lidy is dan 21 jaar, wordt 

ze weer geopereerd. Vanwege de aanhoudende klachten 

over de stoelgang verwijdert de arts nog een deel van de 

dikke darm. Het vermoeden is dat ook dat gedeelte geen 

zenuwcellen bevat. “Om de ontlasting op te vangen, was 

als stoma een slangetje in mijn buik aangebracht, met 

een zakje eraan waarin de ontlasting werd opgevan-

gen. Ik kon niet goed zitten, ik had veel pijn. En het zakje 

stonk. Op een gegeven moment heb ik de arts gevraagd 

of het slangetje verwijderd kon worden. Dat kon, als ik 

diezelfde dag zelf weer zou kunnen poepen. Hij waar-

schuwde me dat het slangetje terug moest als dat niet 

lukte. Die nacht heb ik voor het eerst weer gepoept. Dat 

heeft de hele afdeling geweten. Ik huilde ervan.” 

Als ze vlak voor haar huwelijk uit het ziekenhuis komt, 

is ze graatmager. Maar de trouwdag gaat door. De twee 

dochters die ze krijgt, zijn beiden gezond, net als haar 

kleinkinderen.

Darmspoelingen
Jaar in jaar uit blijft de stoelgang voor Lidy een pro-

bleem. Nog maar vijf jaar geleden overtuigt een arts 

haar van het nut van darmspoelingen. Sindsdien spoelt 

ze vrijwel iedere avond. “Het is alsof de hemel voor me 

is opengegaan. Ik kan nu ongestoord drie uur achter el-

kaar iets doen, zonder naar de wc te moeten. Ik kan weer 

naar de schouwburg en naar vergaderingen. En afgelo-

pen zomer ben ik zelfs met mijn man naar Suriname op 

vakantie geweest. Ik heb mijn poepgedrag eindelijk in 

eigen hand.” 

Toch blijft het spijsverteringskanaal haar tarten: “De af-

gelopen jaren heb ik een aantal keer een darmafsluiting 

gehad. Daar was ik heel ziek van. Elke keer volgde een 

spoedopname in het ziekenhuis, waar ik dan een maag-

sonde en infuus kreeg. Door de darm tot rust te laten ko-

men, is deze vanzelf weer ‘uit de knoop’ geraakt.”

Ondanks de lichamelijke tegenslagen die haar telkens 

parten spelen, blijft Lidy positief: “Je moet met de ziekte 

leren leven. Hoe makkelijker je er zelf mee omgaat, des 

te beter reageert de omgeving.” Deze levensinstelling 

geeft ze graag door aan de kinderen met dezelfde ziek-

te én hun ouders. “Ik ben voorzitter van de Vereniging 

Ziekte van Hirschsprung en dat werk geeft me veel vol-

doening. Er is nog zoveel onkunde over de ziekte. Daar 

proberen we verandering in te brengen.”

Kijk voor meer informatie over de Vereniging Ziekte van 

Hirschsprung op www.hirschsprung.nl.

Margreet Feenstra
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Medi-Call levert discreet aan huis en verzorgt de declaratie naar uw zorgverzekeraar.

Daarnaast kunt u nu ook handige hulpmiddelen bestellen als een rollator,

douchekrukje etc. Vraag gratis de brochure aan bij Medi-Call.

Vraag gratis onze  

nieuwe hulpmiddelen  

brochure aan!



Tot een bepaalde leeftijd wil je het laten zien,  

maar er komt een tijd om het te verbergen!

Met de nieuwe tailleband lijken de Depend Pants nog meer op gewoon ondergoed! En omdat mannen nu eenmaal 

verschillen van vrouwen heeft Depend speciale Pants gemaakt voor mannen en voor vrouwen. Dit betekent een veel 

betere pasvorm omdat het speciaal op uw lichaam is gesneden en de absorptie daar zit waar het nodig is. Door deze 

slimme innovatie bieden wij u optimale bescherming en comfort terwijl het de dunste Pant ooit is. 
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Daarom zijn Depend Pants nu nog discreter

Met de nieuwe tailleband lijken de Depend Pants nog meer op gewoon ondergoed! En omdat mannen nu eenmaal 

Uitstekende pasvorm 

daardoor minder kans 

op lekkage

Optimale bescherming 

waar vrouwen het juist 

nodig hebben

Door de vernieuwde 

tailleband lijkt het 

meer op gewoon 

ondergoed

Uitstekende pasvorm 

daardoor minder kans 

op lekkage

Optimale 

bescherming 

waar mannen het 

juist nodig 

hebben

Door de vernieuwde 

tailleband lijkt het 

meer op gewoon 

ondergoed

Voor mannen Voor vrouwen

Coupon
Naam:     

Adres:

Postcode:   Woonplaats:

●  M  ●  V     Confectiemaat:

✂

Stuur deze coupon in een envelop naar (postzegel is niet nodig): Depend Consumentenservice, Antwoordnummer 2345, 

6710 VB  EDE. De gegevens zullen slechts worden gebruikt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

Vraag nu een 

probeerverpakking 

aan, of bel met 

0800 - 8400 840

www.depend.nl
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