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lasting- of seksuele problemen en pijnklachten in het bekken of in de
onderbuik. Speciaal voor patiënten met deze klachten hebben we een
telefonische hulplijn. U krijgt persoonlijke informatie en waardevolle
tips.

Bel de informatielijn voor mensen met bekkenbodem
klachten voor uw vragen en problemen:
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Column

Wees maar blij
Ze zeggen wel eens tegen mij: “Wees maar blij dat je
geen kanker hebt.” Als het goed met me gaat, dan kan ik
dat wel hebben. Dan stap ik grootmoedig over het kwetsende aan zo’n opmerking heen. En ben ik er stiekem
trots op dat ik ondanks twee stoma’s en de vele operaties
nog midden in het leven sta. Hoe zou jij het er in mijn
situatie van afgebracht hebben, denk ik dan bij mezelf.
Ik ben inderdaad blij dat ik geen kanker heb. Maar ik was
dat even niet toen ik mijn eerste colostoma (AP) kreeg,
een aantal jaren terug. Het gebeurde op de afdeling chirurgie waar ik was opgenomen. In de twee jaar ervoor
had ik wel tig verschillende medisch specialisten en therapeuten geconsulteerd voor mijn dubbele incontinentieprobleem. Ik had inmiddels al wel een urinestoma.
Alhoewel mijn incontinentie te maken heeft met een
beschadiging van mijn bekkenbodem door de bevallingen – ik had een totaalruptuur - voerden de behandelaars geen onderling overleg. De uroloog, de gynaecoloog en de bekkenbodemtherapeut staken de koppen
niet bij elkaar. Ik ging wel naar alle behandelaars op het
spreekuur, maar er gebeurde weinig tot niets.
Uiteindelijk stelde de gynaecoloog voor dat een AP
(Anus praeter naturalis) de enige oplossing voor mijn
fecale incontinentieprobleem was. Ik was daar onzeker
over en ging bij de andere (voormalige) behandelaars op
zoek naar bevestiging. Dat bracht verwarring met zich
mee. Ik kreeg opmerkingen te verwerken als: “Dus jij
wilt geopereerd worden?” Of: “Jij kiest dus voor nog een
stoma?”Ik vond het uiterst pijnlijk.
Eenmaal in het ziekenhuis lag ik naast een borstkankerpatiënte. Via de mammapoli was bij haar de diagnose op
één ochtend gesteld en twee weken later had een multidisciplinair team een behandelplan voor haar klaar.
Ze moest een borst missen. Ze was een paar dagen geleden geopereerd en vandaag ging het verband er af. Bij
de confrontatie met haar gehavende bovenlijf werd zij
bijgestaan door een gespecialiseerde verpleegkundige.
In een aparte kamer werd zij in alle rust geholpen bij het
zien van haar verminkte uiterlijk.
Ik lag in het bed naast het hare. Ik was net geopereerd en
was nog niet met mijn stoma of wond geconfronteerd.
De wond, een snee in het midden van mijn buik vanaf
mijn schaambeen tot boven mijn navel, had ik ook nog
niet gezien. Bovendien was ik nog flink ziek van de nar-
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cose. Er kwamen een arts en arts-assistenten, een verpleegkundige en een stomaverpleegkundige de zaal op
en zij trokken het gordijn om mijn bed dicht. ‘Wondcontrole’, werd er gezegd. De dekens gingen opzij, de artsen,
assistenten, verpleegkundige en stomaverpleegkundige keken vanaf de rand van het bed op mij neer. Ik lag
naakt – men was bezig met wassen en dekte mij niet toe
– en voelde mij zeer kwetsbaar. Hun hele houding had
voor mij iets van: “Dat jij dit wilt zeg!”
Het contrast tussen de goede begeleiding van mijn
buurvrouw de borstkankerpatiënte en het totale gebrek
er aan bij mijn ‘bekkenbodemgeval’ houdt mij tot op de
dag van vandaag bezig. Je zou de borstkankerpatiënte
er bijna om gaan benijden. Ik zou willen dat er ook voor
bekkenbodempatiënten gespecialiseerde zorgstraten
waren met multidisciplinaire teams, waar men werkt
volgens evidence based behandelrichtlijnen en waar ook
na het ontslag goede nazorg wordt geboden. Wat meer
begrip vanuit de maatschappij zou mij ook heel wat
waard zijn. Tegenwoordig kom je de Pink Ribbon sticker
overal tegen, maar enig begrip en medeleven voor de incontinente vrouw of de impotente man is nog ver te zoeken. Er is nog veel werk aan de winkel voor de Stichting
Bekkenbodem Patiënten!
Nynke Feenstra, bedankt voor je hulp en expertise bij het
schrijven van deze column
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interview

Moeder Brigitte kreeg een zoontje met anusatresie:

“Wat waren we blij met de eerste
poepluier”
Nynke Feenstra

Stijn werd geboren zonder anus. Ook bij de
ontwikkeling van zijn urinewegen was in de
baarmoeder iets mis gegaan. Hij is nu vijf. Zijn
moeder Brigitte Giltay-Van Geffen, kijkt terug.
“In de nacht na zijn geboorte gaven de artsen ons
weinig hoop.”

Stijn is nu vijf. Hij doet het goed op school.

T

oen Brigitte dertig weken zwanger was, kwamen
de eerste weeën. Tien weken te vroeg, daarom
werd in het ziekenhuis onderzocht wat er aan
de hand was. Op de echo zag men dat het kindje maar
één nier had en een vergrote blaas. “We kregen te horen
dat er met een nier goed te leven viel en dat het kindje
meteen na de bevalling gekatheteriseerd zou moeten
worden. De situatie leek niet alarmerend.” Twee weken later werd de bevalling ingeleid en via natuurlijke
weg kwam tegen middernacht Stijn ter wereld. Brigitte
mocht hem even in haar armen houden, toen namen ze
hem mee voor onderzoek. Haar man Erwin mocht bij
Stijn blijven.
Brigitte moest lang wachten. Toen Erwin eindelijk terug kwam, vertelde hij dat er veel meer mis was met
Stijn dan gedacht. Het kindje kon niet plassen en poepen. Daar kwam bij dat het een hele lage nierfunctie
had. Tijdens de ontwikkeling van de foetus was er
geen anus ontstaan en iets fout gegaan met de uitgang
van de plasbuis. Eén nier was verschrompeld en de
andere ernstig beschadigd; hij werkte voor nog maar
vijftien procent. Nierdialyse was geen optie, daar was
hij te klein voor. Stijn lag op de intensive care aan allerlei apparatuur in een couveuse. De artsen legden
de ouders twee mogelijkheden voor: niets doen, dan
zou Stijn overlijden. Of opereren en een urine- en een
darmstoma aanleggen. Als hij de ingreep zou overleven, zou het afwachten zijn hoe zijn ene nier het zou
gaan doen. De artsen twijfelden, ze hadden weinig
hoop. Brigitte en Erwin kozen toch voor opereren. “Ik
had zelf het gevoel dat hij het zou redden. Ik had zijn
gezichtje gezien na zijn geboorte en dat was voor mij
genoeg: Hij wilde gewoon op deze wereld zijn,” vertelt
Brigitte (39 jaar).
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“In Nederland hadden ze
Wel een kringspier
Stijn kreeg de volgende dag een darmstoma en een stoma aan de zijkant bij zijn niertje (nefrostoma). Hij doorstond de operatie goed en knapte daarna wonderbaarlijk goed op. Hij kreeg voeding via een sonde en groeide.
Na acht weken mocht hij naar huis. Hij had toen nog
wel een darmstoma, een urinestoma, een katheter en
een sonde, maar zijn ouders waren dolblij. Brigitte:
“We wisten dat we nog een lange weg te gaan hadden. Stapsgewijs kwamen we verder. Eerst was het een
kwestie van overleeft hij de ingreep? Daarna was het
spannend of zijn nierfunctie door dat nierstoma zou
verbeteren. Dat bleek niet het geval te zijn. Toch was
Stijn na vier maanden sterk genoeg voor een operatie
waarin een anus werd geconstrueerd. Goed nieuws
was dat hij wel een kringspier had, maar of hij deze
later goed zou kunnen beheersen, daarover konden de
artsen niets zeggen.”

Oprekken
De anusoperatie duurde zes uur. Toen ze van de dokter
te horen kregen dat de operatie was geslaagd, waren ze
erg blij. Maar vier dagen later werd Stijn ernstig ziek.
Hij moest naar de intensive care en lag al snel daarna
op de operatietafel. Er bleek een knik in zijn darmpjes
te zijn gekomen. Drie weken later mocht hij weer naar
huis. Thuis moesten Erwin en Brigitte het anusje dagelijks oprekken met een canule. “We begonnen met een
dunne en moesten daarna een wat dikkere maat nemen. Het was moeilijk om hem pijn te doen, maar we
hielden hierbij voor ogen dat ons zoontje straks via de
normale weg zou kunnen poepen.” Toen het oprekken
gelukt was, maakten de artsen het darmstoma weer
dicht. “Normaalgesproken zie je je kind een dag na de geboorte al poepen. Bij Stijn was dit via het stoma gegaan.
Je begrijpt dat wij heel erg blij waren toen de ontlasting
er voor het eerst van onderen uit kwam. Dat je als ouder
zo blij kunt zijn met een poepluier,” zegt Brigitte lachend.
Minder verheugend waren de rode, kapotte billen waarmee de poepluiers gepaard gingen.

Franse arts durft transplantatie aan
Inmiddels had de uroloog ook de plasbuis van Stijn verlegd naar de gebruikelijke plek. De katheter moest er in
blijven, om ervoor te zorgen dat de urinebuis wijd genoeg
zou worden. De urine kwam ook via het nierstoma naar
buiten. Brigitte: “Als we Stijn oppakten, moesten we oppassen dat we niet in de opvangzakjes knepen of aan
een slangetje trokken. We raakten er snel aan gewend.
Veel meer zorgen maakten wij ons over zijn niertje.”
De hoop dat zijn nierfunctie zich zou verbeteren, vervloog. De artsen hadden hen er op voorbereid dat Stijns
ene nier het op een dag zou opgeven. Een niertransplan-
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nog geen ervaring met
het implanteren van een
volwassen nier bij een peuter”

tatie was de enige oplossing. Zowel Brigitte als Erwin
wilden een nier afstaan. Maar in Nederland had men
geen ervaring met het implanteren van een volwassen
nier bij een peuter. Met behulp van een Nederlandse nefroloog is er een Franse vaatchirurg gevonden die zo’n
operatie aandurfde. Toen Stijn bijna twee jaar was, kreeg
hij de nier van zijn moeder. De nier werkte meteen en
sindsdien gaat het heel goed met Stijn.

Op het potje
Het levensbedreigende aan de situatie van Stijn is voorbij. Stijn wordt groter en zijn ouders willen er alles aan
doen dat hij zindelijk wordt. Hij is nu op een leeftijd
waarop kinderen hun bekkenbodem en kringspieren
gaan leren beheersen. Het wordt al snel duidelijk dat
het zelfstandig plassen voor Stijn geen probleem is. Wel
heeft Stijn sinds de sluiting van het nierstoma en het
weghalen van de urinekatheter de ene urineweginfectie na de andere. Hij moet via de natuurlijke weg blijven plassen, maar de uroloog maakt bij Stijn een extra
toegang tot de blaas vanaf de buik, zodat hij hierlangs
makkelijker gekatheteriseerd kon worden. Zijn moeder
vertelt dat ze Stijn heeft geleerd op vaste tijden naar de
wc te gaan en er de tijd voor te nemen. Hij moet goed
uitplassen. “Daar heb ik veel aandacht aan besteed. Nog
steeds hou ik in de gaten hoeveel hij plast en of de urine
helder is. Daarom zet ik hem ook nu hij vijf is nog vaak op
een potje. De blaasontstekingen lijken niet meer terug te
komen en de kinderarts heeft voorgesteld om het blaasstoma dicht te maken.”

Een stap te ver
Ook met het ophouden van de ontlasting is het zoeken
naar oplossingen. Stijn blijkt geen controle te hebben
over zijn kringspier. Brigitte en Erwin proberen van alles. “Op school was er wel iemand die er op lette dat Stijn
op tijd naar de wc ging en werd verschoond. Maar we
wilden er toch alles aan doen om hem uit de luiers te
krijgen. Op de praatgroep van de Vereniging Anusatresie hoorde ik van andere ouders dat zij goede resultaten
hadden met darmspoelen. Voor ons was dat toen nog een
stap te ver. We hebben het eerst met klyxen geprobeerd,
daarna met medicijnen, maar het bleef tobben. Uiteindelijk zijn we toch gaan spoelen. Nu denk ik: hadden
we dat maar meteen gedaan, want Stijn is met een keer
daags spoelen vierentwintig uur schoon,” Lees verder op volgende pagina

4

column

De bekkenbodem: ingewikkeld en
ontoegankelijk?
De gezondheidszorg krijgt steeds vaker te maken met
bezuinigingen. Een lastig onderwerp, zeker als je gezondheidszorg nodig hebt. Door stijgende zorgkosten
denkt het ministerie van Volksgezondheid dat er in
2015 een tekort van 2,6 miljard euro zal zijn ontstaan.
Voor mij te groot om me er iets bij voor te stellen. In de
krant lees ik dat minister Schippers van mening is dat
“De zorg extreem ingewikkeld is geworden. En bovendien duur en ontoegankelijk”. Als ik dit lees denk ik: ‘er
moet veel veranderen’ en vooral ‘hoe kunnen we beter
zorgen’. Voor de bekkenbodem is de zorg nog vrij nieuw
en in ontwikkeling. Daar hebben we een kans om het
goed op te zetten.
In het project Goud in Handen heeft de SBP aan patiënten gevraagd wat zij belangrijk vinden als het om zorg
gaat. Hun ideeën zijn daarna voorgelegd aan de mensen
die de zorg leveren. Samen gaan deze twee groepen nu
opschrijven welke eisen er gesteld mogen worden aan
de bekkenbodemzorg. Die zorg is enerzijds ingewikkeld
omdat er veel specialisten bij betrokken zijn. Aan de an-

dere kant lijkt het best mogelijk om goede zorg op een
toegankelijke manier aan te bieden. En daar worden we
allemaal blij van: de patiënt, de dokter, de fysiotherapeut en de minister. Toch mooi om te zien dat een project
gericht op verbetering van de zorg, deze zorg ook goedkoper en effectiever kan maken. De SBP houdt u op de
hoogte van de vorderingen.
De bekkenbodem lijkt soms extreem ingewikkeld om te
gebruiken. Aanspannen, ontspannen en dat ook nog precies op het goede moment.
En terwijl je staat te plassen
of ligt te vrijen. In het begin
van de behandeling zeggen veel patiënten dan ook
dat die bekkenbodem maar
slecht toegankelijk is. Waar
had de minister het over?
Bert Messelink

“Met een keer daags
darmspoelen is hij nu 24
uur schoon”
Vervolg van vorige pagina
vertelt Brigitte. “En we zijn gelukkig ook af van het een
paar keer per dag verschonen en de kapotte billen.”

DS-en op de wc
Aan het eind van de middag brengt Brigitte met een
elektrisch spoelapparaat een halve liter water in Stijns
darm. Het lauwwarme water zet de darm aan tot het
zich ledigen. Hiervoor moet Stijn een half uur tot drie-

kwartier op het toilet zitten. “Dit is voor een kind van
vijf een hele opgave,” vindt Brigitte, “en gelukkig is er
de Nintendo DS. Ik zet dan een wekker en tot die afgaat
mag hij op het toilet computerspelletjes doen.”
“We grijpen alles aan. Binnenkort begint er in Nijmegen
een cursus waarin kinderen als Stijn oefeningen krijgen
om te leren persen. Misschien kan hij met deze technieken meer controle krijgen over zijn kringspier. Nu hij nog
jong is, willen we zo ver mogelijk komen. Als ik terugdenk aan de nacht waarin hij is geboren en de artsen
zijn overlevingskansen laag inschatten en zie hoe hij er
nu voorstaat… Het is gewoon een wonder.”

B-Wijzer (nr. ) juni 

i n novat i e

5

Zenuwstimulatie via de enkel als behandeling voor het ongewild verlies van ontlasting

Percutane Nervus Tibialis Stimulatie
(PTNS)
Charlotte Deen

Inleiding
Incontinentia alvi of incontinentie voor faeces is een
verzamelnaam voor het ongewild verlies van ontlasting
of windjes. Het komt voor bij 0,5-28% van de bevolking
en vrouwen hebben er zes keer vaker last van dan mannen. De vaginale bevalling is een van de belangrijkste
oorzaken, maar vaak spelen verschillende factoren een
rol. De kans op incontinentie neemt toe met de leeftijd.
Deze vorm van incontinentie heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van leven. Het kan leiden tot een
sociaal isolement: mensen durven hun huis niet meer
uit te gaan, uit angst voor een ongelukje.

PTNS (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation)
PTNS is voor het eerst beschreven in 1983 door McQuire
et al. voor urine incontinentie. Inmiddels is PTNS een bekende behandeling voor de overactieve blaas en wordt
vergoed door de zorgverzekeraars.
In 2003 heeft Shafik1 als eerste een artikel gepubliceerd
over de ervaringen met PTNS bij incontinentie voor ontlasting. Sindsdien zijn er meer publicaties verschenen,
waarvan één uit Nederland2. De resultaten zijn veelbelovend, al gaat het nog om kleine hoeveelheden patiënten
waar ervaring mee op is gedaan3 5.
Sacrale neuromodulatie (SNM) is tot nu toe de meest
effectieve behandeling bij veel patiënten met incontinentie voor ontlasting waarbij een niet-operatieve behandeling geen effect heeft gehad. Deze behandeling is
echter erg duur en wordt in Nederland door de ziektenkosten verzekeraars alleen maar in enkele ziekenhuizen
vergoedt. PTNS zou een alternatief kunnen zijn; het is
een goedkopere, en ook minder ingrijpende behandeling. Eén van de belangrijkste struikelblokken is de arbeidsintensiviteit van de behandeling zowel voor de
patiënt als voor de behandelaar.
Hoe werkt neurostimulatie en/of neuromodulatie?
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe en waarom het
werkt. De spierkracht van de sluitspier verbetert niet
meetbaar, maar er verandert iets op zenuw niveau in het
evenwicht tussen aanspannen en ontspannen van de
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sluitspieren. Sommigen spreken dus ook liever over neuromodulatie dan over neurostimulatie.
Hoe gaat het in zijn werk?
De behandeling wordt poliklinisch en zonder verdoving
uitgevoerd. Via een heel dun naaldje (electrode) die achter
de enkel een paar mm in de huid wordt ingebracht, wordt
een stroompje gegeven gedurende een half uur. Dit geeft
een tintelend gevoel, maar is niet pijnlijk. Het stroompje
kan ook via een electrode die op de huid wordt geplakt,
worden gegeven.
De stroomimpulsjes stimuleren de lange beenzenuw
(nervus tibialis posterior). Deze komt uit op dezelfde
plaats als de 3e heiligbeen zenuw (sacrale zenuwwortel,
S3), die bij de inwendige stimulatie (sacrale neuromodulatie) wordt geprikkeld.
Hoe lang duurt de behandeling?
De behandelingsschema’s bij incontinentie voor ontlasting zijn veelal hetzelfde als die bij urine incontinentie.
Meestal worden in eerste instantie 12 behandelingen
gedaan, een of twee maal per week. Bij een goed resultaat (een verbetering van meer dan 50%) kan, afhankelijk van de wens van de patiënt, verder worden gestimuleerd. Veelal worden deze verdere behandelingen eens
per twee à drie weken uitgevoerd. In een aantal gevallen blijkt zelfs een behandelingsfrequentie van eens per
vier weken voor te komen.

Fernando de la Portilla, chirurg
in Hospital Juan Ramón
Jiménez in Huelva (Spanje)
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Wat zijn de resultaten?
Fernando de la Portilla6, chirurg in Hospital Juan Ramón
Jiménez in Huelva (Spanje) was al vroeg geinteresseerd
in deze techniek. Zijn achtergrond als electriciën speelde
daarbij een belangrijke rol. Charlotte Deen vroeg hem
naar zijn ervaringen met deze techniek en de mogelijkheden voor de toekomst.
Fernando, je bent ooit electriciën geweest. Je kennis is je
vast goed van pas gekomen om de werking van de neurostimulatie goed te kunnen begrijpen?
Dat is zeker waar. Ik begrijp de techniek goed, en zie vele
mogelijkheden voor verder onderzoek en ontwikkeling.
Sacrale neuromodulatie (SNM) is te vergelijken met een
electriciteitscentrale en perifere neurostimulatie zoals
PTNS met de stopcontacten of lichtpunten. Via de zenuwen (de electricteitskabels) daalt de sterkte van de
stroom, dat gebeurt ook bij PTNS, er moeten dus sterkere
stroompjes gegeven worden dan bij SNM.
Welke rol heeft de sacrale neuromodulatie (SNM) naar
jouw mening bij de behandeling van incontinentie voor
ontlasting?
Een hele belangrijke rol. SNM is nog steeds de beste van
de behandelingen voor incontinentie voor ontlasting
via neurostimulatie. Het grootste probleem zijn de kosten, het niet kunnen opladen van de batterij waardoor
het apparaat na 6-8 jaar vervangen moet worden en
soms hebben mensen chronische pijn. Het bijzondere is
dat het ook blijkt te werken voor chronische verstopping
en chronische bekkenpijn.
Wanneer ben je begonnen met het toepassen van PTNS?
Vijf jaar geleden las ik toevallig het artikel van Shafik
en toen ben ik ermee begonnen. Het leek de perfecte
gelegenheid om twee hele interessante onderwerpen
met elkaar te combineren: de proctologie* en mijn kennis over de werking van electriciteit. Na een aantal jaren
hebben we een artikel gepubliceerd waarbij 50% van de

patienten meer dan 50% vermindering van hun klachten hadden6. Dit jaar is er een nieuw artikel verschenen
waarbij de resultaten van verschillende studies samen
zijn gevat5.
*Proctologie is de kennis van de aandoeningen van anus
en endeldarm
Vind je het een patiëntvriendelijke behandeling?
Ja. De behandeling doet geen pijn en vereist geen wondbehandeling. De patiënt en de behandelaar bouwen een
bijzonder contact op door de hoge frequentie van de behandelingen. Bovendien functioneert het in ongeveer
50% van de patienten en zo niet, dan is er niets verloren.
Wordt PTNS al standaard toegepast voor de behandeling
van incontinentie voor ontlasting in Spanje?
De SNM is nog steeds de standaard behandeling, maar
de laatste twee jaren wordt PTNS steeds vaker toegepast. Helaas heb ik hier geen concrete cijfers over.
Is het zo dat PTNS gezien kan worden als test voor de SNM?
Met andere woorden als PTNS werkt, dan werkt SNM ook?
Nee, dat hoeft niet. We hebben met name ervaring bij
die patiënten waarbij PTNS niet werkt: dan proberen we
met SNM en werkt het soms wel. Waarschijnlijk heeft
dat te maken met het verlies van de sterkte van het
stroompje door de afstand van de enkel tot het heiligbeen.
Zijn er wat jou betreft nog andere aandoeningen waarvoor PTNS kan werken?
Net als SNM kan het werken bij chronische verstopping
en chronische anale pijn. Ik heb hier zelf geen ervaring
mee.
Hoe zie jij de toekomst voor de neurostimulatie bij de behandeling van incontinentie voor ontlasting?
Ik denk dat dat voor een belangrijk deel afhangt van de
industrie. Technisch gezien zijn er allerlei mogelijkhe-
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den voor verdere ontwikkeling zoals nanotechnologie:
mini-pacemakers die geinjecteerd kunnen worden in
het bekken (BION-R). De eerste stap wat betreft de SNM
zou een batterij zijn die via de huid oplaadbaar is, of een
draadloze pacemaker.
Fernando, hartelijk dank.
PTNS wordt in Nederland nog niet standaard vergoed
door de zorgverzekeraars.
Charlotte Deen is chirurg en gespecialiseerd in de proctologie en bekkenbodemchirurgie. Zij is werkzaam in de Proctos Kliniek in Bilthoven.

the treatment of faecal incontinence’. Colorectal Disease
2010 12: 1236–41.
3. Queralto M, Portier G, Cabarrot PH, Bonnaud G, Chotard JP, Nadrigny M, Lazorthes F. ‘Preliminary results of
peripheral transcutaneous neuromodulation in the treatment of idiopathic fecal incontinence’. Int J Colorectal
Dis. 2006 Oct;21(7):670-2. Epub 2005 Dec 6.
4. Boyle DJ, Prosser K, Allison ME, Williams NS, Chan CL.
’Percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment
of urge faecal incontinence’. Dis Colon Rectum 2010 53
(4): 432–7.
5. Findlay JM, Maxwell-Armstrong C. ‘Posterior tibial
nerve stimulation and faecal incontinence: a review’. Int
J Colorectal Dis. 2011 26(3): 265-73. Epub 2010 Nov 11.
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Consumentenbond in actie voor openheid over kwaliteit zorg

De Consumentenbond test niet alleen digitale camera’s en wasmachines. De organisatie richt zijn pijlen nu ook op de gezondheidszorg. Met de campagne Kiezen moet kunnen! wil de bond
bereiken dat er meer openheid voor patiënten komt over de
kwaliteit van een arts of ziekenhuis. Zodat een patiënt die een
nieuwe knie nodig heeft, kan achterhalen of de chirurg die de
operatie wil gaan doen, een goede is.
Volgens de consumentenorganisatie is er al veel informatie
beschikbaar, maar wordt deze nog niet openbaar gemaakt. De
bond wil dat cijfers over de ervaring van artsen en de resultaten
van behandelingen voor een ieder toegankelijk worden. Ook de
kans op complicaties zou vergelijkbaar moeten zijn.
Jaarlijks zouden zo’n 40.000 mensen gezondheidsschade oplo-
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pen door fouten die vermijdbaar zijn. Ook zouden door medische missers bijna tweeduizend mensen overlijden. Patiënten
moeten kunnen achterhalen wat er mis is gegaan en wie de
fout(en) heeft gemaakt, vindt de Consumentenbond. Mensen
die een klacht willen indienen of een claim krijgen nu nog weinig tot geen medewerking.
Daarom wil de bond dat er een einde komt aan de doofpotcultuur en dat klagen makkelijker wordt. Ook vindt de organisatie
dat zorgverleners hun patiënten goed moeten informeren, zodat zij van te voren weten wat hen te wachten staat.
Patiënten kunnen dit jaar op de campagnesite www.consumentenbond.nl/kiezenmoetkunnen hun persoonlijke verhalen delen.
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IA-materiaal versus maandverband
In april had ik met mijn moeder, al mijn broers en zussen met aanhang en kinderen, een familie-weekend. We
trekken dan een paar dagen met elkaar op en maken elkaars gezinnen mee, erg gezellig!.
Op de eerste avond komt een jongere broer naar me toe
of ik een verbandje over heb, z’n vrouw menstrueert onverwacht en heeft niks bij zich. Ik wel natuurlijk, ik heb
altijd wat bij me, het is geen maandverband maar het
absorbeert zeker. Bijna trots overhandig ik hem mijn
verpakte verband(je). Hij pakt het aan, kijkt er aarzelend
naar en dan zegt een andere zus; “ik heb wel een maandverbandje”. Ze komt aanlopen met zo’n mooi groenverpakt flinterdun ultra-verbandje. Ja, die heeft z’n vrouw
toch wel liever, denkt mijn broer, het verband van mij is
toch wel erg dik en zo.
En dat terwijl ik zo blij ben dat mijn incontinentie zo goed
gaat dat ik meestal aan dit voor mij zo kleine verband genoeg heb. Maar eerlijk is eerlijk, als ik de keuze had zou
ik ook kiezen voor ultra-light, met vrouwelijke pasvorm,
onzichtbaar te dragen maandverbandjes.
Die keus heb ik niet, ik draag Incontinentie Absorptie (IA)
materiaal. Ik ben daar volledig afhankelijk van, ik kan
de deur niet uit zonder het te dragen en ook binnenshuis
draag ik altijd verband omdat ik het niet droog houd bij
een nies, lach of onverwachte beweging.
Momenteel ligt er een voorstel van het College van Zorgverzekeraars om een extra eigen bijdrage van b 75,- in
te voeren voor het gebruik van Incontinentie Absorptie
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materiaal. Er is een extra bezuinigingsronde ingesteld
en men gaat er van uit dat de ziektelast bij incontinentie
laag is (betekent dat dat ik wel zonder verband kan?).
Ik ga inderdaad niet dood aan mijn incontinentie, maar
schaam me soms wèl dood of voel me doodongelukkig.
Bijvoorbeeld als ik, zoals afgelopen vrijdag, in m’n doorgelekte spijkerbroek aan een opleidingsdag begin.
Net als elke chronische patiënt (incontinentie is door de
WHO benoemd als ziekte) gebruik ik niet voor mijn plezier. Het gebruik van IA-materiaal is voor mij een noodzaak om te kunnen functioneren, om te leven. Vanuit het
solidariteitsbeginsel is het niet rechtvaardig dat wij incontinenten extra moeten betalen.
Henriëtte

Mednet Topartsen 2010- de beste uroloog, de beste gynaecoloog

“Aan welke arts binnen uw specialisme vertrouwt u uw dierbaren toe?” Deze vraag stelde Mednet, nieuws- en informatiemedium voor artsen, aan specialisten. Deze konden een collega
opgeven en tevens een stem uitbrengen. Begin dit jaar is de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt.
Tot beste Mednet Toparts in de urologie is Cobi Reisman verkozen, verbonden aan het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.
Hij heeft onder collega’s naam gemaakt door de oprichting van
een mannenkliniek. Hier wordt zorg verleend die speciaal is gericht op de ouder wordende man. Volgens collega’s combineert
hij patiëntenzorg op een goede manier met wetenschap.

Beste Mednet Toparts onder gynaecologen is Ellen Everhardt
geworden. Zij is gynaecoloog in het Medisch Spectrum Twente.
Volgens collega’s blinkt zij uit vanwege haar betrokkenheid bij
patiënten. Deze topper zou alles over hen weten en grondig werken. Ook vinden collega’s dat zij creatief is in het bedenken van
oplossingen; er van uitgaande dat niet elke patiënt gebaat is bij
de eerstaangewezen behandeling.
Meer namen van Mednet Topartsen en uitgebreidere informatie
over de kwaliteiten van de verkozen specialisten zijn te vinden
op www.mednet.nl/wosmedia/216/mednet_topartsen_2010.pdf
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bezuinigingen

SBP wijst bezuinigingen op
incontinentiezorg af
Dr. J.M. van Geelen, gynaecoloog i.r. ; ex-voorzitter SBP.

Onlangs heeft het CVZ een concept-advies
opgesteld, gericht op een besparing op
Incontinentie-absorptie (IA-) materialen.
Daarbij passeren drie verschillende opties
de revue en maakt het CVZ de keuze voor
de derde optie: een eigen bijdrage van
d 75,–. SBP wijst deze en andere vormen
van bezuinigingen op IA-materialen af.
Hieronder geven we kort enkele punten
uit het voorstel van het CVZ aan, met
daarbij de kanttekeningen resp. kritisch
commentaar van de SBP.

Dr. Hans van Geelen

Omvang
Het CVZ baseert haar voorstel op grond van het DINC rapport, waarin staat dat naar schatting 5% van de volwassenen problemen heeft met de continentie. Epidemiologische bronnen tonen aan dat met name leeftijd – lees:
ouderdom – de belangrijkste factor is voor het optreden
van incontinentie en bekkenbodemproblematiek. De
resultaten van Nederlandse studies* op dit gebied zijn
redelijk consistent en tonen aan dat 25 tot 57 % van Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 40 tot 80 jaar heeft
wel eens last heeft van incontinentie. Bij circa 6 procent
van de vrouwen jonger dan 65 jaar is er sprake van dagelijks ongewild urine verlies, bij zelfstandig wonende
vrouwen ouder dan 65 jaar is dit 14 procent. Matige tot
ernstige beperking van het dagelijks functioneren door
urineverlies treedt op bij 13% ; boven de leeftijd van 60
jaar kan dit oplopen tot 65%. Hieruit blijkt dat de groep
volwassenen die last heeft van incontinentie veel groter
is dan de 5% waar het CVZ vanuit gaat. Dit percentage
van 5% betreft alleen de mensen die IA-materialen gebruiken die voor vergoeding in aanmerking komen: in
2009 gebruikten 552.200 mensen IA-materiaal, d.i. circa
4,5 % van de volwassen populatie (Bron: voorstel CVZ,
bladzijde 9). Uitsplitsing van deze gegevens laat zien
dat 117.000 vrouwen jonger dan 65 jaar IA-materiaal
gebruikt en 350.000 vrouwen ouder dan 65 gebruiken
IA-materiaal ( GIP databank). Het grootste deel van de
patiënten (70%) met incontinentie consulteert geen arts
en maakt geen gebruik van de collectief verzekerde zorg
maar neemt de kosten voor opvangmateriaal voor eigen
rekening.
De prevalentie van ernstig, dagelijks urine incontinentie in chronische zorginstellingen (9 % van de ouderen
> 65 jaar ) is hoog : 58%. Het betreft hier mensen met
meerdere aandoeningen, multimorbiditeit, waarbij de
incontinentie de ziektelast aanzienlijk doet toenemen
en vaak de aanleiding vormt voor opname in verpleeg-/
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verzorgingstehuis (Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen, LPZ 2009 ).
Binnen de thuiszorg is 39% van de cliënten incontinent.
Hoewel in de laatste 5 jaar spectaculaire vooruitgang is
geboekt (in 2004 was het prevalentiecijfer in de chronische sector 79%, in de thuiszorg circa 60% blijkt dat in
meer dan 60% geen duidelijke diagnose/oorzaak voor
de incontinentie is vastgesteld. Bij bijna de helft van de
opgenomen patiënten is er sprake van dubbele incontinentie d.w.z. fecale en urine- incontinentie. Dit gaat
vaak gepaard met frequent optredende huidletsel (circa
10%). Voor het overgrote deel van de cliënten (> 80%) is
opvangmateriaal de eerste vorm en enige vorm van verzorging*. Door meer inzicht in de prevalentie, oorzaken
en preventie kan de zorg aan mensen die incontinent
zijn verbeterd worden. Tevens zal de kwaliteit van leven
verbeteren en zullen de kosten voor de gezondheidszorg
mogelijk verlaagd kunnen worden*.
Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van IAmateriaal met name mensen betreft met langdurige ,
onbehandelbare incontinentie als gevolg van onderliggend lijden (aangeboren afwijkingen, neurologisch aandoeningen, traumata, na operaties ) en de kwetsbare
oudere met functionele stoornissen. Het is deze groep
i.h.a. zwaar belaste patiënten die door de voorgestelde
maatregelen wordt getroffen.

Oorzaken
Urine incontinentie kent verschillende oorzaken. De
ernst (frequentie) en de mate (hoeveelheid) van ongewild urineverlies varieert per individu:
• lichte incontinentie: urineverlies dat met klein absorberend materiaal (50 tot 500 ml. absorptievermogen)
kan worden opgevangen.
• matig tot zware incontinentie: urineverlies dat groter
absorptiemateriaal (2000 tot 2000 ml) noodzakelijk
maakt. bv. bij aandrang incontinentie.
Bij kortdurende incontinentie bv. na bevalling of na
een operatie, bij lichte vorm van stress en/of aandrangincontinentie wordt het gebruik van IA-materiaal niet
vergoed. Deze mensen ervaren een lichte vorm van incontinentie als een ongemak en vinden het meestal niet
de moeite waard hiervoor een (huis-)arts te consulteren.
Zij schaffen zelf opvangmateriaal aan.
IA-materialen en katheters zijn compenserende interventies geïndiceerd bij mensen met een chronische,

niet curatief te behandelen incontinentie: mensen met
neurologische aandoeningen (beroerte, multiple sclerose, ruggenmerg aandoeningen, ziekte van parkinson), de oudere patient met meerdere aandoeningen
(dementie, rheuma, diabetes), patiënten met aangeboren afwijkingen, incontinentie na ongeval of operatie
(prostaat). Voor deze groep mensen is het gebruik van
bovengenoemde hulpmiddelen essentieel voor het kunnen leiden van een zo normaal mogelijk leven. Men mag
derhalve redelijkerwijze verwachten dat deze groep
mensen deze vorm van zorg behoudt en daarvoor niet
extra wordt belast.

Behandeling
Uit de tweede nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk blijkt dat de huisarts i.h.a.
zeer terughoudend is met het voorschrijven van opvangmateriaal: bij vrouwen tussen 25 en 59 jaar werd slechts
in 5% opvangmateriaal voorgeschreven, bij vrouwen
ouder dan 60 jaar was dit 19%. In 60% van de consulten
waar urine incontinentie werd vastgesteld vond geen
verwijzing resp. specifieke behandeling plaats*.
De SBP kan zich vinden in de opvatting dat voor de jongere vrouwen, met lichte stress en/of aandrang incontinentie bekkenfysiotherapie de eerst aangewezen vorm
van behandeling is. Tijdige behandeling is effectief (na 3
jaar bij 77% verbetering resp. genezing ) en kan verergering van de problematiek op oudere leeftijd voorkomen.
Evaluatie van deze vorm van behandeling evenals een
kosten-effectiviteitsonderzoek (PORTRET studie *) zullen op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een
meer doelmatige zorg voor incontinentie in ons land.
Goede voorlichting en stimulering van eigen verantwoordelijkheid zullen waarschijnlijk op termijn meer
kosten-effectief zijn dan de nu voorgestelde maatregelen, welke met name de chronische vaak al zeer belaste
patiënt zullen treffen.

Ziektelast
Volgens de huidige Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat
er uitsluitend aanspraak op IA-materiaal bij een chronische vorm van incontinentie die niet van zelf geneest
dan wel niet binnen afzienbare tijd kan worden behandeld. Essentieel bij deze opstelling is de vraag in hoeverre incontinentie een aandoening is met lage ziektelast.
De SBP maakt er bezwaar tegen dat in het voorstel van
CVZ als maat voor de ernst van de incontinentie alleen

B-Wijzer (nr. ) juni 

11

de frequentie van episodes van urineverlies wordt gehanteerd: ± 7/week. De ernst van incontinentie wordt
niet alleen bepaald door de frequentie, maar ook – en
dit is zeker zo belangrijk – door de hoeveelheid per keer.
Daarnaast zijn de leef- en werkomstandigheden evenals
aanwezigheid van andere klachten of handicaps – comorbiditeit – een belangrijke factor bij het bepalen van
de ziektelast. De hoeveelheid urineverlies per keer evenals de sociale context waarin het optreedt worden bij de
bepaling van de ziektelast niet mee gewogen. De SBP
concludeert dan ook dat het bepalen van de ziektelast
voor incontinentie (nog) niet mogelijk is.

Conclusie SBP
Het CVZ heeft 3 mogelijke besparingsscenario’s verkend:
A: niet langer vergoeden van IA-materiaal voor bepaalde indicaties
B: niet langer vergoeden van licht incontinentie materiaal
C: eigen bijdrage voor incontinentie materiaal.
Voor het SBP is geen van deze drie mogelijke bezuiniging
mogelijk.

Resumerend:
- Er zijn op dit moment onvoldoende data m.b.t. het zorgverbruik bij incontinentie. Op grond van de nu beschikbare gegevens moet men concluderen dat met name
de- kwetsbare – ouderen en mensen met een ernstige
invaliderende aandoening zullen door de voorgestelde
maatregel worden getroffen. Zij betalen boven hun vast
eigen risico nog een extra eigen bijdrage. Mensen met
lichte vorm van incontinentie nemen i.h.a. al zelf de kosten van licht IA-materiaal voor hun rekening. Het voorstel zoals nu door CVZ uitgewerkt leidt tot onevenredige
verdeling van de lasten.
• Het begrip ‘ziektelast’ is niet bruikbaar aangezien bij
de bepaling alleen naar de frequentie van incontinentie episodes wordt gekeken en niet – toch minstens
zo belangrijk – de hoeveelheid urineverlies per keer.
Daarnaast is geen rekening gehouden met het feit dat
incontinentie vaak samengaat met dan wel secundair
is aan een bestaande aandoening of ziekte
• De redenen die CVZ aanvoert in het voorstel van keuze zijn zuiver pragmatisch en gaan voorbij aan het solidariteitsbeginsel binnen de zorg.
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• De verbetering in de incontinentiezorg, nu duidelijk
statistisch aantoonbaar, zal door ondoelmatig gebruik
van hulpmiddelen leiden tot stilstand en uiteindelijk
verdere kostenstijging met zich brengen.
De SBP wil samen met de overheid, zorgverzekeraars en
zorgaanbieders zich blijven inzetten voor een zo goed
mogelijke en betaalbare zorg voor allen die daarop met
recht een beroep doen. De SBP pleit evenwel voor een zo
rechtvaardig mogelijke verdeling van de lasten.
*: referenties op te vragen bij de auteur.
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Sponsors bedankt!
De SBP blijft groeien. Uiteraard kan dit niet zonder steun van
anderen. Vrijwilligers en het bestuur verrichten veel werk en
doen dit belangeloos. Onze activiteiten zouden wij niet kunnen
uitvoeren zonder een goede samenwerking en (financiële) steun
van de bedrijven die onze initiatieven een warm hart toedragen.
Zo kunnen we onze doelstellingen bereiken: groeien als

organisatie, goede en onafhankelijke voorlichting geven aan
patiënten, een blad zoals B-Wijzer uitgeven, een medische adviesraad oprichten, patiëntenvragen beantwoorden enz.
De volgende bedrijven geven ons in 2011 financiële of praktische ondersteuning:

✁

Aanmeldingsformulier SBP
Naam:

*man/vrouw

Hoe bent u in het bezit gekomen van de B-wijzer :

Voorletters tussenvoegsel achternaam * doorhalen wat niet van toepassing is.

 Ik machtig de SBP het donateursgeld van € 18,-

Adres
Postcode

Woonplaats

automatisch van mijn rekening af te schrijven**

Telefoonnummer

Bank/gironummer

Emailadres

Datum

Geboortedatum

Handtekening

 Donateur patiënt
Mijn bekkenbodemklacht is:

 Donateur zonder bekkenbodem problemen
 Donateur beroepsmatig
Mijn beroep is

 Ik betaal het donateurschap met de acceptgirokaart die
mij wordt toegezonden.
Het donateurschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk voor 1 november te gebeuren.
** Mocht u het niet eens zijn met de automatische incasso,
kunt u binnen 30 dagen het bedrag terug laten storten door uw
bank.

en naam van mijn organisatie / praktijk is:
B-Wijzer (nr. ) juni 
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Steuncondoom en penisring
Nynke Feenstra

In het rijtje ‘Hulpmiddelen bij erectiestoornissen’ worden het steuncondoom en de
penisring vaak genoemd. Wie kunnen hier iets aan hebben en waar zijn ze verkrijgbaar?
B-Wijzer zocht het voor u uit.

L

iesbeth Bras van de Infolijn van de NVSH kent het
steuncondoom wel, maar volgens haar is het ‘geen
blij hulpmiddel’. Het is een condoom met aan de bovenkant een verdikt stuk van een centimeter of vier. “Het is
ooit gemaakt voor mannen die geen goede erectie kunnen krijgen, maar de man die het gebruikt voelt niks
meer. De verdikking zit juist op de plek waar de man het
meeste gevoel heeft.”

Huisarts P.M. Leusink van www.erectie.info heeft meegewerkt aan de richtlijn voor huisartsen over erectiestoornissen. Bij de research voor deze richtlijn heeft hij
gezocht naar informatie over het steuncondoom, maar
kon er weinig over vinden. “Het is een condoom van stevig materiaal dat toch buigzaam is. Het is een soort koker
waar een slappe penis in kan. Door de komst van erectiepillen wordt het eigenlijk niet meer gebruikt.” Leusink
weet dat penisringen gangbaarder zijn. Het is een hulpmiddel voor mannen die wel een goede erectie kunnen
krijgen, maar die te kort duurt. “Je knelt de penis met de
ring af, waardoor het bloed niet kan wegstromen uit de
zwelllichamen. De penis blijft hierdoor langer stijf.”
Een telefoontje naar de Condomerie en Christine le Duc
leert dat een steuncondoom daar niet verkrijgbaar is.
Bij www.veiligglijden.nl kent men wel iets dat er op lijkt.
“Wij hebben een condoom van het Duitse merk Lümmel Tütten, genaamd Lovemachine, dat een beetje lijkt
op een steuncondoom,” vertelt Remco Vos. “Deze heeft
een smallere schacht dan een standaardcondoom en er
zit een extra drukring in waarmee de bloedafvoer vanuit de zwellichamen wordt tegengegaan. Je brengt het
net als ieder ander condoom aan als de penis stijf is.”
Volgens hem werkt een dergelijk condoom op dezelfde
manier als een penisring. Cockringen zijn er in verschillende materialen en uitvoeringen. Van metaal, rubber,
leer of siliconen. Je hebt gesloten ringen, verstelbare en
vibrerende. Vos: “Met een verstelbare penisring kun je
ontdekken welke mate van druk het beste bevalt. Als je
de juiste maat hebt gevonden, zitten de gesloten ringen
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het strakst. Ze houden het bloed goed tegen en werken
daardoor het beste.”
Liesbeth Bras van de NVSH vindt dat je met een gesloten ring erg moet oppassen. “Metalen cockringen zonder
opening zijn levensgevaarlijk. Het is belangrijk dat je de
cockring met één simpele beweging kunt openen en bij
zo’n metalen ring kan dat niet. De penis mag niet langer dan een half uur afgekneld zijn, anders ontstaat er
schade aan het weefsel.”
Meer informatie over verschillende soorten penisringen:
www.veiligglijden.nl
www.condomerie.nl
Een filmpje over de juiste manier om een penisring aan
te brengen is te zien op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=s5qV9CtImCM
Voor alle vragen die te maken hebben met seksualiteit
kunt u terecht bij de Infolijn van de NVSH, 0900-9212.

Lovemachine ziet
er net zo uit als een
gewoon condoom,
maar zou volgens de
distributeur lijken op
een steuncondoom.
Foto Anne Breel.
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Vertrouwen
Ons regionale ziekenhuis was op Moederdag, vanwege
een uitzonderlijke gebeurtenis, even landelijk nieuws.
Door een storing viel zowel de stroom- als watervoorziening uit en tot overmaat van ramp weigerde ook het
noodaggregaat aan te springen. Door adequaat, protocollair handelen van personeel en brandweer werd het probleem opgelost en de stroom-back-up hersteld. Zo’n situatie toont enerzijds onze afhankelijkheid van techniek en
ondermijnt anderzijds het blinde vertrouwen in de (backup) van techniek. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
mijn vertrouwen in back-ups met computer en mobiele
telefoon is al een aantal keren beschaamd en maakt dat
ik toch weer wat vaker controleer en dingen opsla. In onze
hyperige politiek leidde de stroomstoring overigens meteen tot Kamervragen. Ik moest hier aan denken omdat ik
in de afgelopen periode een aantal patiënten heb gesproken die lekkage hebben gehad. Het ging om verschillende
hulpmiddelen, variërend van absorberend tot afvoerend
en stomamateriaal, van verschillende fabrikanten. Het
kostte veel tijd, energie en gaf veel ongemak voordat er
weer een alternatief was gevonden en geleverd. De lekkages leverden een vertrouwensbreuk op met hun pro-
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duct. Het zelfvertrouwen van de patiënten was door de
lekkages enorm aangetast. Uiteraard wist iedereen dat
het hulpmiddelen zijn en zoiets kan gebeuren, maar dan
toch altijd bij een ander. Wat het probleem ook hier helaas groter maakte, is het ontbreken van back-up. Door het
schrappen van de vergoeding voor beschermende materialen als onderleggers door dit kabinet zijn deze materialen (tijdelijk) niet beschikbaar als de nood het hoogst is.
Dit geeft veel onnodig lijden en stress. Zouden hier niet
eens Kamervragen over moeten worden gesteld?

René Scheurink

Verstandiger met volle blaas

Drink voordat u uw handtekening onder een contract zet eerst
een fles water en wacht veertig minuten. Uit onderzoek van
de Universiteit Twente (UT) blijkt namelijk dat mensen die een
volle blaas hebben, betere beslissingen nemen.
Onderzoeker Mirjam Tuk, gespecialiseerd in onder andere
consumentengedrag, liet een groep proefpersonen vijf glazen
water leegdrinken. De andere groep mocht alleen nippen van
elk glas. Driekwartier later kregen de proefpersonen een keuze
voorgelegd: morgen zestien euro ontvangen of wachten en over
een maand bijna het dubbele krijgen. De groep mensen met de
volle blaas koos veel vaker voor de uitgestelde, hogere beloning.
Tuk kwam op het idee voor dit onderzoek tijdens een seminar
over de invloed van lichamelijke factoren op kiesgedrag. Ze zat
er met een volle blaas en vroeg zich af of dit invloed zou hebben op het nemen van een beslissing. Met collega’s heeft Tuk
experimenten opgezet om te onderzoeken of controle over de
ene lichamelijke impuls kan leiden tot controle over andere domeinen.

Hoe het komt dat de groep met de gevulde blaas minder impulsief koos, weet Tuk niet precies. Wel heeft ze een vermoeden.
Een volle zorgt ervoor dat mensen meer controle over zichzelf
hebben. Zelfcontrole vraagt om afremming; de proefpersonen
moesten zichzelf tegenhouden. Het niet laten lopen van de plas,
lijkt ook het impulsief kiezen voor het lagere geldbedrag af te
remmen. Beide vormen van afremming zouden zich afspelen in
hetzelfde deel van het brein.
Wat kan er in de praktijk met deze kennis worden gedaan?
Consumenten zouden bijvoorbeeld eerst een fles water kunnen
drinken voor ze een elektronicazaak binnenlopen. Winkeliers
daarentegen moeten er voor zorgen dat er toiletten zijn. Met een
lege blaas zullen de klanten namelijk eerder die duurdere tv met
dat grote beeldscherm aanschaffen.
Bronnen: www.uttwente.nl, www.tctubantia.nl en www.scientias.nl
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diagnostiek
Multiple Array Probe Leiden

Nieuwe probe voor betere
diagnostiek en behandeling
Nynke Feenstra

In het bekkenbodemcentrum van het Leids Universitair
Medisch Centrum is een nieuwe vaginale probe
ontwikkeld: de MAPLe. Wat betekent deze innovatie
voor de behandeling van bekkenbodemproblemen?
B-Wijzer vroeg het aan Petra Voorham.

Petra Voorham (56) is als wetenschappelijk
medewerker/docent
verbonden aan de afdeling Urologie
van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC). Zij is de bedenker
van de MAPLe, de Multiple Array
Probe Leiden. Dit is een nieuwe vaginale probe (zie kader). Voorham
is bekkentherapeute en in 2008
gepromoveerd op het onderwerp
‘Towards evidence based pelvic disorders’. Op haar kamer op de derde
verdieping van het universitaire
centrum vertelt ze over het hoe en
waarom van de MAPLe. Voorham

wil samen met collega’s van het
bekkenbodemcentrum de behandeling van dysfuncties van de bekkenbodem naar een hoger plan tillen.
De ontwikkeling van de probe staat
niet op zich, maar is onderdeel van
haar missie: “Bekkentherapie is een
relatief jong specialisme. De manier
van werken is gebaseerd op de ervaring van urologen, gynaecologen,
gastro enterologen en bekkentherapeuten. Er ligt weinig wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag.
Wij willen dit veranderen.”
Waarom wilde u een andere probe
ontwikkelen?
“Plasklachten, problemen met de
ontlasting, klachten met betrekking tot het seksueel functioneren,
verzakkingen en bekkenbodempijn
kunnen het gevolg zijn van het niet
goed functioneren van de bekkenbodemspieren. Met behulp van een
meetinstrumentje, een probe, kunnen bekkenfysiotherapeuten de
functie van de bekkenbodem meten. Dit meetinstrumentje wordt
vaginaal of anaal ingebracht.
Bekkentherapeuten werken nu met
probes die zijn ontwikkeld door
commerciële partijen. Ik wilde we-
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ten wat deze probes nu eigenlijk
meten. Daar was nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Daarom ben ik begonnen met het
onderzoeken van bestaande probes.
Ik ontdekte dat metingen met de
bestaande probes niet betrouwbaar
zijn. Zij meten de activiteit van alle
spieren samen. Terwijl wij bekkenfysiotherapeuten informatie willen
hebben over hoe de afzonderlijke
spieren functioneren. We willen te
weten komen wat er binnen een
spier gebeurt en welke spier het
minst werkt. De grote bekkenbodemspier bijvoorbeeld zorgt er samen met de kringspieren voor dat
we onze urine en ontlasting kunnen ophouden. Bij een patient met
een bekkenbodemdysfunctie wil ik
als bekkentherapeut weten wat de
voorkant, de zijkanten en de achterkant van de grote bekkenbodemspier doen. In rust en als de patiënt
aanspant, hoest of perst. Met de huidige probes kan ik hier niet achter
komen.”
Op basis van het onderzoek stelden
Voorham en collega’s een lijstje op
van waar de ideale probe aan zou
moeten voldoen. Bovenaan stond:
veel meer meetpunten die bovendien rondom spierspanning registreren.
Voorham: “We concludeerden bovendien dat de probe dunner moest
zijn en langer.”
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Hoe zijn jullie verder gegaan?
“Hierna heeft hoogleraar en uroloog
Rob Pelger een prototype gemaakt.
De TU Delft heeft op basis van dit
model een betere versie vervaardigd
(zie foto). Er is inmiddels patent op
aangevraagd.”
Voorham pakt een exemplaar van
de MAPLe en wijst de vierentwintig meetpunten aan. Ze zitten aan
de voorkant, de zijkanten en de achterkant van de probe - in zes rijen
boven elkaar. In totaal 24 meetpunten. De volgende vraag die moest
worden beantwoord, was hoe de 24
signalen konden worden omgezet
in een grafiek of een staafdiagram,
zodat bekkenbodemtherapeuten er
mee kunnen werken.
Voorham loopt naar een onderzoekskamer even verderop in de
gang. Daar laat een onderzoeker een
prototype van het apparaat zien.
Hij opent de resultaten van een al
eerder gedane meting. Op het beeldscherm verschijnen zes parallel lopende groene lijnen. De onderzoekmedewerker wijst twee lijnen aan:
“Hier slaan de middelste twee lijnen
veel hoger uit dan de andere vier. Dit
betekent dat de rechterkant van de
spier veel harder werkt dan de rest.”
De probe is dus nog niet op de markt
maar jullie werken er al wel mee?
Petra Voorham: “In juli 2010 zijn we
met de nieuwe probe een studie begonnen met 250 vrijwilligers. We

hebben deze mensen ingedeeld in
vijf groepen:
1. Mannen.
2. Vrouwen in de leeftijd voor de
overgang die niet zijn bevallen
van een kind.
3. Idem, maar dan wel bevallen.
4. Vrouwen die de menopauze achter zich hebben en geen kind hebben gehad.
5. Idem, maar die wel een of meer
kinderen ter wereld hebben gebracht.
Alle deelnemers zijn mensen zonder

Deze probe heeft
24 meetpunten in
plaats van twee
klachten. Met de nieuwe probe willen we de normaalwaarden in kaart
brengen voor deze vijf groepen. We
hebben inmiddels al 244 mensen
gedaan. Wat blijkt? We vinden significantie verschillen tussen de vijf
groepen.”
Wat hebben bekkenbodempatiënten
hier uiteindelijk aan?
“Met de probe kunnen we gedetailleerdere en exactere informatie
krijgen over de werking van de bekkenbodemspieren. Dit betekent een
betere diagnose en een effectievere
behandeling.”
“Met het onderzoek leggen we de
basiswaarden vast voor de activiteit

van de bekkenbodem in rust en in
actie bij gezonde mensen. Er komt
dus een standaard voor gezonde
mensen, waarbij niet iedereen over
een kam wordt geschoren, maar
geslacht, levensfase en wel of geen
kinderen zijn meegenomen. Op basis van onze onderzoeksresultaten
zullen bestaande behandelingen
worden aangepast. We zijn op weg
naar een op maat gesneden, gestandaardiseerde manier van werken
die evidence based is. Wij gaan er
dan ook van uit dat zorgverzekeraars deze probe in het basispakket
gaan opnemen; patiënten moeten
hem nu nog zelf betalen.”
Wanneer kunnen andere bekkenbodemtherapeuten met dit apparaat
gaan werken?
“We hebben de probe. Die is klaar.
Het apparaat dat de ingewikkelde
signalen die de probe doorgeeft kan
uitlezen, is in de maak. Er is een
prototype waar we al mee werken.
Dit model moet gebruiksvriendelijk worden gemaakt. Een van de
wensen is om de kabel die nu vanaf
de probe naar de computer loopt,
te vervangen door draadloze communicatie. Ook zal er een goede
interface moeten komen, zodat de
gemeten waarden eenvoudig te
interpreteren zijn. Elke bekkenbodemtherapeut in Nederland moet
er immers op dezelfde manier mee
kunnen werken. In 2013 komt het
apparaat op de markt.”

Wat is een probe en waarbij gebruikt de bekkentherapeut hem?
Een probe is een conusvormig staafje (zie foto). Hij is verbonden met een myofeedbackapparaat. De probe wordt
in de vagina of de anus ingebracht. Hij signaleert de spieractiviteit van de bekkenbodem en geeft dit door aan
het apparaat. Op een beeldscherm is te zien hoe de bekkenbodem functioneert. De spieractiviteit wordt vertaald
in een grafiek of staafdiagram.
De probe wordt gebruikt voor het stellen van een diagnose, maar ook bij
het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem. De patiënt
kan op het beeldscherm zien wat er gebeurt als hij aanspant, vasthoudt
en ontspant.
Behalve bij myofeedbacktraining gebruikt de bekkenbodemtherapeut
een probe bij elektrostimulatie. Dit is een behandeling waarbij de patiënt door het toedienen van hele lichte stroomstootjes zich ervan bewust wordt waar de bekkenbodem zich bevindt.
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operaties nieuwe stijl
Gronings Zorgprogramma blijkt succesvol

Met IVON gaat het beter...
Hetty Casemier

Het Martini Ziekenhuis in Groningen
heeft in 2009 een uniek programma
ontwikkeld om de operatieve behandeling
van verzakking en urine-incontinentie te
verbeteren: het IVON Zorgprogramma. IVON
staat voor: Incontinentie en Verzakking
Operaties Nieuwe Stijl. Gynaecoloog
Marinus van der Ploeg: ‘Met dit
multidisciplinaire programma hebben we
de kwaliteit, service en informatie succesvol
verbeterd.’

De multidisciplinaire behandeling van incontinentie
heeft in het Martini Ziekenhuis een lange geschiedenis.
Bijna twintig jaar geleden besloten gynaecoloog Willem
Mensink* en een van de urologen te starten met een gezamenlijk urogynaecologisch spreekuur. Mensink: ‘Tijdens een gezamenlijk spreekuur deden we onderzoek en
overlegden we ter plekke over de behandeling, waardoor
de patiënt direct wist waar ze aan toe was. We werkten
nauw samen met de afdeling Fysiotherapie waar toen al
uitstekende bekkenbodemfysiotherapeuten werkten.’

Van ongemak naar ziekte

Marinus van der Ploeg

Willem Mensink

‘Vroeger was ongewild urineverlies een ongemak waar
je maar mee moest leren leven. Nu is het een ziekte die te
behandelen is, ook als je ouder bent.’ Met dat statement
schetst Mensink de ontwikkeling die de behandeling
van incontinentie heeft doorgemaakt. Hij ziet het IVON
Zorgprogramma als een logisch vervolg op wat hij destijds met zijn collega’s in gang heeft gezet. ‘Wat mij bij
IVON vooral aanspreekt is het lotgenotencontact en de
betrokkenheid van de partner. Het is belangrijk dat de
partner weet wat er te wachten staat als de vrouw naar
huis komt. Gelukkig komen patiënten steeds beter voor
zichzelf op en nemen ze de tijd om te herstellen. Dat is
echt nodig, want het blijft een hele ingreep.’

Van ‘a tot z’
Binnen IVON wordt gewerkt met een gestandaardiseerd
en geprotocolleerd programma. Dat betekent dat alle onderdelen zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en van ‘a
tot z’ zijn vastgelegd. Deze werkwijze geeft een optimale
kans op een goed operatieresultaat. De operaties worden
uitgevoerd door gynaecologen die jarenlange ervaring
op dit gebied hebben en deze ingrepen heel regelmatig
uitvoeren. Ook dat is een kwaliteitswaarborg. Andere
voordelen van IVON zijn de behandeling in een groep, de
uitgebreide voorlichting, de persoonlijke benadering en
de aandacht voor nazorg. Patiënten wordt gevraagd een
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vaste begeleider te betrekken bij de behandeling. Van der
Ploeg: ‘Patiënten onthouden niet meer dan een kwart
van de informatie die ze krijgen. Omdat onwetendheid
leidt tot angst en onzekerheid, richten we ons met IVON
ook op betere informatie over wat er gaat gebeuren en
hoe het na de ingreep gaat. We doen dit met heel volledige brochures, een DVD en een informatiebijeenkomst.
Ook vragen we de patiënt om haar partner of een vriendin actief te betrekken bij de operatie. Deze vaste begeleider heeft ook na de ingreep een belangrijke rol, bijvoorbeeld waar het gaat om vertrouwen geven in het herstel.’

Ervaringen
Geertje Smid (64) uit Eelde had haar zus meegenomen
als begeleider. ‘We hebben de DVD vooraf bekeken en
zijn ook samen naar de informatiebijeenkomst geweest.’
Geertje is blij dat de operatie achter de rug is. ‘Ik zag er
erg tegenop, ook omdat ik bang was voor complicaties.
In de eerste weken vond ik het vooral lastig om te voelen wat ik wel of niet kon doen.’ Omdat ze heel open is
over haar operatie, krijgt ze veel reacties van vrouwen
die ook bekkenbodemklachten hebben. ‘Het valt mij op
hoeveel vrouwen daarmee rondlopen en er niet over
durven praten. Wat dat betreft heeft mijn operatie heel
wat teweeg gebracht.’
Sikka Renkema (63) uit Lucaswolde had haar dochter
meegenomen als begeleider. Ze is heel blij dat ze zich
heeft laten opereren. ‘Het is mij meegevallen. Natuurlijk
is het wel belangrijk om eerst rustig aan te doen. Ik ben
oppasoma, maar heb de eerste zes weken na de operatie
niet opgepast.’ Ze is erg te spreken over de telefonische
nazorg. ‘Ik vond het zo leuk om na drie dagen een telefoontje te krijgen van de verpleegkundige. Na twee weken belde de gynaecoloog zelf ook nog.’ Inmiddels zijn
ruim tweehonderd vrouwen geopereerd in het IVON
Zorgprogramma. Het programma wordt continu geëvalueerd, zodat het met IVON steeds beter gaat. IVON heeft
in VIVIANE een goede vriendin gevonden. VIVIANE is
de bewustwordingscampagne van de Stichting Bekkenbodem Patiënten. Van der Ploeg: ‘Het Martini Ziekenhuis omarmt deze campagne omdat die bijdraagt aan
het doorbreken van het taboe op incontinentie. Met de
juiste behandeling kunnen we veel vrouwen een stuk
vrijheid teruggeven. Dat is kwaliteit van leven waar ik
me graag voor inzet.’
* Gynaecoloog Willem Mensink is bestuurslid van de SBP.
Fotografie: Jan Buwalda
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bestuur

Bestuurswisselingen

D

it voorjaar heeft onze voorzitter Dr Hans van Geelen
het voorzitterschap van de
Stichting aan mij overgedragen.
Graag wil ik stilstaan bij de betekenis van Dr Hans van Geelen voor de
Stichting.
Hans was gynaecoloog in hart en
nieren en heeft zijn in het verleden opgedane kennis en ervaring
ingebracht in de Stichting. Niet uit
eigenbelang, maar geheel vanuit
de overtuiging (Zijn promotieonderzoek was al aan dit onderwerp besteed!), dat de belangen van de bekkenbodempatiënt verbeterd konden
en moesten worden.
Hans heeft de afgelopen jaren de
Stichting weer op de kaart gezet. In
de allereerste plaats bij de patiënten,
maar ook vooral bij de zorgverleners,
de continentie verpleegkundigen,
de bekkenbodemfysiotherapeuten,
de huisartsen en alle specialisten,

Gijs den Teuling

maar in het bijzonder binnen gynaecologie en obstetrie en urologie.
Internationaal genoot hij alom erkenning getuige zijn ere lidmaatschap (Honour Fellowship) van de
International Urogynecological Association (IUGA).

Hij laat ons niet onverzorgd achter
want hij heeft ook inmiddels voor
een opvolger gezorgd; Dr Willem
Mensink, gynaecoloog, heeft zich
bereid verklaard het bestuur te komen versterken. Wij heten hem welkom en wensen hem veel succes toe.

Gynaecoloog i.r.: Het i.r. betekent
’in ruste’. Misschien dat het medisch praktiseren in ruste was, zijn
inspanningen voor de Stichtingen
waren dat allerminst. Op ieder onderdeel en niveau heeft Hans zich
ingezet om de belangen van de Patiënten te verbeteren.
Zijn bijdragen aan de B-wijzer, zijn
input bij de samenstelling van verscheidene richtlijnen. Ook in de
plannen omtrent de bezuinigingen
in de gezondheidszorg, in het bijzonder op incontinentie materiaal (IAmateriaal), heeft Hans weer een onderbouwd en daarmede afwijzend
advies afgegeven.

Aan mij heeft Hans gevraagd het
voorzitterschap op mij te willen
nemen. Met de hulp van de mede
bestuursleden Maria, Henriëtte en
Martin wil ik proberen de zaken verder op te pakken en uit te bouwen.
Wij kunnen daarbij slechts beroep
doen op een paar andere vrijwilligers, Esther en Monique, die wij
daar ook uiterst dankbaar voor zijn.
Maar versterking kunnen wij altijd
gebruiken. Mocht u interesse hebben, schroom niet contact op te nemen met de stichting en wij gaan
graag met u in gesprek om samen de
mogelijkheden te onderzoeken.

Binnen de Stichting zijn, naast de
kwaliteitsslag met de B-wijzer, mede
met de hulp van Saskia, de projecten
Goud in Handen, de zorgstandaard
voor bekkenbodempatiënten vanuit
patiënten perspectief en de voorstelling Viviane, zijn initiatieven.
Hans moet mede omwille van zijn
gezondheid eindelijk meer gebruik
gaan maken van zijn welverdiende
rust. Wij als bestuur gunnen hem
dat van harte maar we zullen hem
gaan missen. Dat hoeft niet gelijk
want Hans heeft aangeboden om
nog een jaartje als vrijwilliger en
adviseur betrokken te willen blijven
bij de Stichting.
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Rest mij een bijzonder woord van
dank aan Nicole, echtgenote en
steun en toeverlaat van Hans, voor
de vele tijd die zij de afgelopen jaren
Hans heeft moeten afstaan aan de
Stichting. Tijd die zij af en toe misschien ook liever anders had ingevuld; Nicole, nous vous remercions!
Gijs den Teuling
Voorzitter
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jubileum

10 jarig jubileum
Regionaal Bekkenbodem Centrum
in Dordrecht

I

n de viering van het 10 jarig bestaan van het Regionaal Bekkenbodem Centrum, onderdeel van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, stond het
thema ongewild urineverlies centraal.
Op de locatie Amstelwijck was een informatiemarkt
ingericht, er werden lezingen gehouden door verschillende artsen en als afsluiting werd het toneelstuk Het
verlies van Viviane gebracht.
Het was een goed bezochte avond met vele enthousiaste
reacties!

agnosevorming, bespreken van de onderzoeksuitslagen
en het behandelvoorstel kon vanaf nu in 1 dagdeel worden gedaan.

“10 jaar geleden zijn we in het ASZ begonnen met het
multidisciplinair spreekuur voor vrouwen met urineverlies” vertelt Els Van Oevelen, afdelingshoofd van het
RBC. “ Een gezamenlijk initiatief van de uroloog, gynaecoloog en bekkenfysiotherapeut. Al snel werd duidelijk
dat dit spreekuur een belangrijke bijdrage leverde aan
het vergroten van het inzicht in elkaars werken maar
dat de opzet ervan nog verre van ideaal was. De patient
moest een aantal keer terugkomen en doordat er maar 5
patienten per maand konden worden gezien, groeide de
wachtlijst enorm. Tijd voor een ommezwaai. Het carrouselspreekuur werd geïntroduceerd: alle onderzoeken, di-

Binnen het RBC is een groeiend team van enthousiaste
medewerkers actief met maar 1 doel voor ogen: het bieden van de beste zorg voor iedere patient! Kwaliteit en
deskundigheid voorop maar ook met warmte en respect.
Kortom zorg met hart, hoofd en ziel!”

Daarnaast werd ook een multidisciplinair spreekuur
voor kinderen opgericht voor kinderen vanaf 5 jaar met
plasproblemen. Na de onderzoeken bezoeken deze kinderen de plasklas. Hier krijgen ze groepsgewijs voorlichting, advies en oefeningen.

De jubileumviering werd
opgeluisterd met het
tobneelstuk ‘Het verlies van
Viviane’.
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