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SBP Informatielijn
De Stichting Bekkenbodem Patiënten is er voor u om te luisteren en te helpen. Wij
informeren u over klachten in het bekkenbodemgebied, zoals plas-, ont-
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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:
Telefoon (020) 658 65 20
Aarzel niet om te bellen. Er is meer aan te doen dan u denkt!
U kunt ook een e-mail sturen naar info@bekkenbodem.net.
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Voorwoord

Man en bekkenbodem

D

e voor u liggende B-Wijzer heeft de man als
hoofdthema met voor u weer interessante en tevens onderhoudende artikelen. Waar bij bekkenbodemproblemen veelal aan de vrouwen gedacht wordt,
moeten we er toch aan gaan wennen, dat de mannen
hierin toch steeds meer een prominente plaats opeisen;
steeds meer mannen hebben bekkenbodem problemen.
Beiden, man en vrouw, hebben een groot aantal ziekten
en kwalen die een gemeenschappelijk karakter hebben
in relatie tot de bekkenbodemproblemen. Specifieke
mannelijke oorzaken liggen dan ook niet in de gevolgen
van de bevalling. Mannen worden vooral steeds meer
patiënt door toenemende prostaat screening en daarmede de ontdekking en behandeling van prostaatkanker. Enerzijds een prima ontwikkeling, anderzijds een
grote toename van bekkenbodemklachten op alle drie
de aandachtsgebieden van de bekkenbodem: continentie, ontlasting en seksualiteit.
Continentie: door het weghalen van de prostaat verdwijnt er één afsluiter waardoor het nu helemaal op de
bekkenbodem spieren aankomt om de plas op te houden.
Ontlasting: een groot aantal patiënten komt door de radio actieve bestraling toch in de problemen met de endeldarm en zijn ontlasting.
Seksualiteit: ontneem een man zijn prostaat en maak er
een eunuch van: als seksueel gehandicapte zal hij er in
zijn gedrag niet vriendelijker op worden.
De bekkenbodem fysiotherapeuten nemen ook een toename van patiënten waar door gespannen of misschien
zelfs wel overspannen leefregels. Het niet op tijd en niet
de tijd nemen voor plassen en ontlasting veroorzaken bij
die druk bezette mannen steeds meer problemen in de
bekkenbodem.

Met de voorstelling en het beeldmerk Viviane proberen
wij als SBP het taboe wat rond continentie leeft bij vrouwen te doorbreken. De voorstelling richt zich op continentie maar de onderwerpen ontlasting en seksualiteit
worden daarin zeker niet weggelaten. Ik heb deze schitterende voorstelling nu een paar keer mogen bijwonen
en ieder keer denk ik bij mezelf, ja dat herken ik.
Waar vrouwen vanuit hun aard en gesteldheid toch wat
vaker over intieme zaken praten, is dit binnen de macho
mannenwereld al helemaal een taboe. Voor mij was dat
mede de aanleiding om binnen de Stichting Bekkenbo-
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dem Patiënten actief te worden. Om ook en vooral de
bekkenbodem gerelateerde problemen van en bij en met
mannen bespreekbaar te krijgen. Ik doe bij deze een oproep aan alle mannen die het blad lezen, aan hun echtgenotes die het lezen en aan alle behandelaars om de
bekkenbodenklachten die gepaard gaan met levensstijl
en of ziekten bij hun mannen en patiënten bespreekbaar
te maken.
Er wordt door mannen veel te veel de schijn opgehouden
dat zij geen enkel probleem hebben overgehouden van
die operatie. Dat is een beetje dom, incorrect en verwijtbaar. Door daarmee impliciet de schijn op te wekken dat
die andere mannen eigenlijk allemaal maar kneuzen
zijn, wordt deze wat laffe handelswijze mijns inziens
zelfs verwijtbaar.
Mijn ervaring over de afgelopen jaren is, dat als je de
schaamte voorbij bent, je er zelfs als een sterkere en
evenwichtiger persoonlijkheid uit komt.
Met een bijzonder woord van dank aan al die vrouwelijke behandelaars die mij als man de afgelopen jaren
daarbij zo begripvol hebben geholpen.
Groet,
Gijs
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informatie

Sport en seks
Mels van Driel (1954) is als uroloog werkzaam in
het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is
onder andere auteur van ‘Geheime Delen’ (2008), een
populair wetenschappelijk boek over de mannelijke
geslachtsorganen, van ‘Met de Hand’ (2010), een
naslagwerk over masturbatie. Op afzienbare termijn
verschijnt wederom bij De Arbeiderspers ‘Sport en
Seks – het spel en de knikkers’.

Mels van Driel

O

ver de relatie tussen sport en seks zijn zeer veel
wetenschappelijke studies verschenen. Eén
daarvan volgde een groep mannen die gedurende negen maanden een hardloopprogramma moest
volgen. Na afloop bleek dat ze twaalf keer per maand
seks hadden, tegen ongeveer zeven keer vóór hun training. Weer een andere studie bij vijfentwintig vrouwen
wees uit dat hun seksuele activiteit na drie maanden
aerobics met gemiddeld dertig procent was gestegen.
Daaruit blijkt dat fysiek actieve personen meestal een
beter seksleven hebben dan personen die een zittend
bestaan leiden, ongeacht geslacht en leeftijd. Men mag
ervan uitgaan dat lichaamsbeweging zowel de emotionele stabiliteit als het vermogen om te ontspannen
verhoogt, wat dan weer het seksleven ten goede komt.
Sport versterkt hart en bloedvaten en verbetert de
bloedsomloop, iets waarvan alle organen profiteren, ook
de zwellichamen van de penis en de clitoris. Turkse wetenschappers onderzochten de bloeddoorstroming van
de clitoris van vijfentwintig professionele handbalsters
en volleybalsters en vergeleken die met die van vijfentwintig andere vrouwen van ongeveer dezelfde gemiddelde leeftijd van 28 jaar en een zelfde gemiddelde BMI
van circa 20 (Karatas et al, Journal of Sexual Medicine,
2010). Beide groepen vulden ook een vragenlijst over het
seksueel functioneren in. Wat bleek? Als het ging om het
seksueel verlangen was er geen verschil, maar wel ten
aanzien van opgewonden raken, de bevochtiging van
de vagina, het kunnen bereiken van een orgasme en de
mate van bevrediging. Bij de topsporters was het allemaal beter, ook de stroomsnelheden in de slagadertjes
van de clitoris. Los van de betere doorbloeding hebben
sporters gewoonlijk ook beter ontwikkelde bekkenspieren. Van die spieren zijn vooral de musculus ischiocavernosus en de levator ani van belang.
Sport kan helaas ook tot letsel leiden van organen die
belangrijk zijn voor een ongestoord seksueel functioneren. Bij vrouwen kunnen de borsten, schaamlippen,
clitoris, vagina, plasbuis en baarmoederhals beschadigd
raken. Om maar hoog in te zetten: handbalsters en waterpolospeelsters hebben vaak last van kneuzingen van
hun borsten en tepels. Het zijn immers contactsporten.
Bij het hardlopen kunnen vrouwen ook last krijgen van
hun borsten, uiteenlopend van stekende pijn tot wond-
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Incontinentie bij
gewichtheffen

jes aan de tepel. Een goede beha is geen overbodige luxe.
Voor een borst, gemiddeld tussen de 200 en 300 gram
wegend, is gewiebel niet bevorderlijk. Op de lange duur
kan de huid erdoor gaan uitrekken en gaan de borsten
hangen.
Tegenwoordig is er voor elke cupmaat wel een goede
sportbeha beschikbaar. Een gewone beha kan het gewiebel met bijna veertig procent terugbrengen. Dat is echter
niet genoeg. Een sportbeha zorgt er voor dat de borsten
bijna tachtig procent minder bewegen (www.kiesdejuistesportbh.nl). De tennisster Anna Kournikova vergaarde
niet voor niets een fortuin dankzij haar vele reclamedeals, onder andere voor sportbeha’s met de historisch
geworden tekst: ‘Alleen de bal moet stuiteren’.
In het boek Sports Medicine (2005) staat klip en klaar
bij welke sporten een vrouw de meeste risico’s op letsel
van de geslachtsorganen loopt. Het gaat om paardrijden,
wielrennen, gymnastiek en, de meest gevaarlijke, waterskiën. De penetratie van de punt van een losgeslagen
waterski in je vagina, je moet er als vrouw toch niet aan
denken...
Mannen zijn met hun hangende edele delen echter veel
vaker de klos. Teelballen kunnen bij het sporten scheuren, bijvoorbeeld als er met veel geweld tegen aan getrapt wordt of er met grote snelheid een bal tegen aan
komt. De bijbehorende sporten zijn onder andere paardrijden, voetbal, hockey, rugby en honkbal. Het blijken
vooral jeugdige wielrenners die hun teelballen op de
stang te pletter doen slaan. Een ‘testisruptuur’, zo heet
een scheur in de stevige omhulling van de teelbal, dient
zo spoedig mogelijk operatief behandeld te worden.
Anders kan de vruchtbaarheid in het geding komen.
Gezwollen schaamlippen, erectiestoornissen, een verminderd gevoel in de penis evenals bloedverlies uit de
plasbuis horen bij het wielrennen. Dat komt omdat zenuwen, bloed en lymfevaten en de zwellichamen van
de penis bij het bedrijven van deze sport ernstig beschadigd kunnen raken.
Nog even terugkomend op hardlopende vrouwen: er bestaat zoiets als de ‘female athlete triad’. Lange afstand
loopsters en hoogspringsters lopen het hoogste risico.
Het begint met extreem vermageren wat uitmondt in

Academic Journals

menstruatiestoornissen en botontkalking. Bij intensief
sportende vrouwen wil de menstruatie nog wel eens
onregelmatig worden of in het geheel uitblijven. Voor
nog wel menstruerende vrouwen zijn er tegenwoordig
uitstekende tampons beschikbaar. Ze nemen de vorm
van de vagina aan en kunnen acht uur blijven zitten.
Bij sommige merken is het touwtje bewust weggelaten
– het kan dan ook niet irriteren, maar dat maakt het verwijderen soms lastig. Hurken is dan het toverwoord.
Er is nog een specifiek vrouwelijk probleem en dan
kom ik op de bekkenbodem. Het gaat om incontinentie
voor urine. Italiaanse onderzoekers vroegen bijna zevenhonderd vrouwen of ze ooit last hadden gehad van
inspanningsincontinentie, dat wil zeggen ongewenst
urineverlies bij hoesten, niesen, springen, kortom drukverhogende momenten (Salvadore et al, British Journal of
Sports Medicine, 2009). Alle vrouwen waren jonger dan
52, menstrueerden nog en deden voor hun plezier aan
sport. Eén op de zeven had last van incontinentie. Over
all hadden ze een hogere BMI dan de niet-incontinente
vrouwen. Gemiddeld hadden ze er al zes jaar last van.
Van de vrouwen met inspanningsincontinentie had één
op de drie alleen last tijdens het sporten. Het ging om
basketbal (16,6 %), atletiek (15 %), tennis en squash (11 %),
skiën en windsurfen (6,9 %), wielrennen en volleybal
(5.9 %) en zwemmen (4,3 %). Voor één op de tien vrouwen
was het ongewilde urineverlies zelfs reden om hun favoriete sport op te geven en bijvoorbeeld over te gaan op
zwemmen. Van de groep incontinente vrouwen, totaal
101, zochten er maar tien naar een oplossing, drie waren
voor en tijdens het sporten minder gaan drinken, wat
waarschijnlijk niet altijd verstandig is, en zeven hadden
hun huisarts geconsulteerd. Vrouwelijke gewichtheffers
waren trouwens niet in het onderzoek betrokken. Het
zijn er ook in Nederland niet zo veel.
Hoewel incontinentie het bedrijven van sport dus zeer
negatief beïnvloedt, zoeken er kennelijk maar bar weinig vrouwen hulp, terwijl zij bijvoorbeeld met behulp
van bekkenfysiotherapie ongetwijfeld geholpen zouden
kunnen worden!
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voorlichting

Zelfkatheterisatie bij mannen
Wie niet meer op de normale manier kan plassen, of
de blaas niet meer volledig volledig leeg kan plassen

M

isschien is het moeilijkste van zelfkatheterisatie niet zozeer de handeling op zich, maar
eerder het verhaal dat er aan vast zit. Praktisch gezien kunnen de meeste mannen zelfkatheterisatie redelijk vlot aanleren, mits het zicht, de handfunctie en de coördinatie voldoende zijn. Maar ja, probeer
de praktische handelingen maar eens los te zien van
de context. Zelfkatheterisatie is vaak een bevestiging
of onderstreping van een lichamelijk defect of van een
(verdere) achteruitgang. Zie dat besef maar eens los te
koppelen van de handelingen. Dat is een kluif op zich.
In dit artikel daarom aandacht voor de psychosociale
kant van zelfkatheterisatie. Niet dat er altijd kant-enklare oplossingen voorhanden zijn, maar soms helpt het
om te weten dat zelfkatheterisatie door meer mensen
wordt ervaren als een pittige opgave. En dat kan dan ook
een vorm van troost zijn.

Interessante studies
Hanny Cobussen-Boekhorst, verpleegkundig specialist
afdeling urologie in UMC St Radboud in Nijmegen, wijst
op twee interessante studies*. De ene geeft weer wat de
patiëntervaringen zijn bij het aanleren van zelfkatheterisatie; de andere beschrijft welke factoren de therapietrouw (dat is het volhouden van een behandeling)
bevorderen of belemmeren.
Veel patiënten die van hun arts te horen krijgen dat ze
met zelfkatheterisatie (of CISC) moeten beginnen, reageren geschokt, boos, angstig en gedeprimeerd. Een deel
staat er zelfs negatief tegenover. Patiënten die zelfkatheterisatie onacceptabel vinden, er lichamelijke of psychi-

sche stress bij ervaren of de verandering niet aankunnen, zullen er vrij snel mee stoppen.
Helemaal niet vreemd, natuurlijk. Maar het is wel zo
dat zelfkatheterisatie in principe zo goed als pijnloos is,
eenvoudig en snel is uit te voeren, behoorlijk veilig is, de
kwaliteit van leven flink kan verhogen, én de zelfstandigheid en onafhankelijkheid bevordert.

Positieve houding
Patiënten kunnen uiteenlopende emoties ervaren als
ze te horen krijgen dat ze voortaan de blaas zelf via een
katheter moeten legen. Een effectieve uitleg door een
continentieverpleegkundige en een positieve houding
van deze professional kunnen de gevoelens van schok
en schaamte enigszins verlichten.
Hanny Cobussen is zo iemand. Zij geeft als verpleegkundig specialist instructie aan patiënten die zelf moeten
gaan katheteriseren. “Voldoende motivatie is heel belangrijk bij CISC. Daarom vraag ik nadrukkelijk of de patiënt begrijpt waarom hij moet katheteriseren. Als daar
onduidelijkheid over bestaat, dan leg ik dat eerst goed
uit. Mannen zien soms erg op tegen CISC. Ze schrikken
van de lengte van de katheter en ze zijn vaak bang dat de
procedure hun mannelijkheid aantast. Ook zijn ze bang
dat de blaas stopt met functioneren door de katheterisatie. Maar CISC verandert daar niets aan. Tevens is er
de angst voor infecties. Soms moet ik iemand echt overtuigen om ermee te beginnen”, aldus Cobussen. “Er zijn
genoeg voordelen van zelfkatheterisatie ten opzichte
van bijvoorbeeld een verblijfskatheter. Zo is er minder
kans op infecties. Ook geeft CISC meer bewegingsvrijheid en meer controle over de blaas. Er is minder kans
op incontinentie en de patiënt hoeft er ’s nachts niet of
minder vaak uit – wat ook doorwerkt op de nachtrust
van de partner.”

Bron: Isala Klinieken

Partner mee
Mannen nemen vaak hun partner mee naar de instructie over CISC. “Twee horen meer dan een”, merkt Cobussen op. “Dus ik denk dat het goed is dat man en vrouw
samen komen. De mannen zijn vaak wat gespannen,
waardoor ze de informatie minder goed opnemen. Omdat de vrouw ook alle handelingen heeft gezien, kan zij
haar man helpen als het thuis niet in een keer lukt.”
Veel patiënten vinden het aanleren van zelfkatheterisatie in eerste instantie emotioneel en technisch moeilijk.
Hanny Cobussen: “Ik wil dat een patiënt de instructiekamer pas verlaat als hij er voldoende vertrouwen in
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heeft dat de zelfkatheterisatie thuis zal lukken. Zolang
dat niet het geval is, is het beter om nog wat extra tijd
te nemen voor het oefenen. Anders moet de patiënt dezelfde of de volgende dag terug naar het ziekenhuis en
daar is niemand bij gebaat.”

Zelfvertrouwen
Sommige patiënten krijgen binnen een paar dagen voldoende zelfvertrouwen om met CISC door te gaan, bij
anderen kan dit maanden of zelfs jaren duren. Bij twijfel
belt de continentieverpleegkundige de dag van de instructie nog even om te vragen hoe het thuis gaat. Maar
standaard krijgt de patiënt na een week een belletje. “Wij
denken dat we laagdrempelige zorg bieden. Toch pakken
patiënten zelf niet snel de telefoon. Als wij na een week
bellen, zijn er bijna altijd vragen”, zo vertelt Cobussen. Na
drie tot zes maanden belt het ziekenhuis nogmaals om
te vragen hoe het gaat. “Tegen die tijd hebben patiënten
de katheterisatie meestal in hun leven weten in te passen. En zo niet, dan kunnen we bekijken hoe dit beter zou
kunnen”, zo legt de verpleegkundig specialist uit.

Volhouden
Therapietrouw - dat betekent CISC op langere termijn én
in de voorgeschreven frequentie volhouden - kan voor
patiënten lastig zijn. Factoren die meespelen in het wel
of niet kunnen volhouden van CISC zijn: kennis, complexiteit, lichamelijke beperkingen, angst, schaamte,
motivatie, moment van instructie en de beschikbaarheid van materialen (dit laatste geldt vooral voor mensen die in een instelling wonen).
Kennis van de ziekte, van het eigen lichaam en van de
noodzaak tot zelfkatheterisatie zijn erg belangrijk voor
het wel of niet kunnen volhouden van CISC. Misvattingen als ‘dan wordt mijn blaas lui’ en ‘het vergroot de
kans op infecties en beschadigingen’ lijken wijdverbreid.
Sommige patiënten vinden de procedure complex en
lastig te onthouden. Daarom is follow up ook zo belangrijk. Daarnaast is een bepaalde handigheid nodig waar
niet iedereen direct over beschikt. Mensen met een lichamelijke handicap kunnen extra moeite hebben met
de handelingen.
De angst voor pijn, voor incontinentie en voor infecties
is vrij groot. Net als schaamte belemmeren deze het volhouden van zelfkatheterisatie. Bovendien wordt CISC
door patiënten vaak gezien als iets dat moet, niet als
een vrije keuze. Dat kan de motivatie wel eens in de weg
staan.
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Wat is een katheter?
Een katheter is een lange, flexibele holle buis met
aan de ene kant een punt en aan de andere kant
een trechtervormig verbindingsstukje. Bij de
punt zijn enkele gaatjes in de buis aangebracht.
Hier kan urine door stromen. Het gekleurde,
trechtervormige verbindingsstukje kan eventueel vastgemaakt worden aan een opvangzak.

Wat is zelfkatheterisatie?
Zelfkatheterisatie is de blaas zelf kunnen legen
met behulp van een katheter. Door het dunne
slangetje van de katheter door de plasbuis te
schuiven tot aan de blaas, kan een patiënt zelf de
blaas legen. Zelfkatheterisatie wordt ook wel CISC
genoemd.

Wat is CISC?
CISC is de afkorting van clean intermittend self-catheterization, wat vertaald kan worden als ‘schone’ terugkerende zelfkatheterisatie - het woord
‘schoon’ als in de betekenis van ‘na met water (en
handen dan met zeep) wassen’. Steriel werken is
dus niet nodig.

Waarom is zelfkatheterisatie nodig?
Plassen moet: de afvalstoffen moeten het lichaam uit. Sommige mensen kunnen niet meer
op de normale manier de blaas legen, anderen
kunnen de blaas niet meer volledig leeg plassen,
waardoor er een residu achterblijft in de blaas.
Met als gevolg: hevige aandrang en een grotere
kans op infecties. Katheteriseren maakt de blaas
leeg. Een deel van de mannen die met CISC begint, heeft een verblijfskatheter.

Wat zijn alternatieven voor
zelfkatheterisatie?
Strikt genomen is er geen gelijkwaardig alternatief. Als zelfkatheterisatie lukt, dan geeft het in
vergelijking met andere mogelijkheden een geringere kans op bijwerkingen en een grotere bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. Bovendien
grijpt zelfkatheterisatie veel minder in dan de
‘alternatieven’ verblijfskatheter en urinestoma.
Zelfkatheterisatie lijkt daarmee eerder een ‘must’
dan een echte vrije keuze.

5

6

Dagelijks leven
Zelfkatheterisatie is meestal voor altijd. Cobussen:
“Voor sommige mensen is CISC moeilijk in te passen in
het dagelijks leven. Wie met twee keer per dag katheteriseren kan volstaan, kan het nog redelijk inpassen door
bijvoorbeeld één keer ’s ochtends voor het werk en één
keer ’s avonds voor het slapengaan te katheteriseren.
Maar wie overdag ook nog één of meerdere keren moet
katheteriseren, kan zich daar behoorlijk door belemmerd voelen.”
Patiënten zijn soms bang om in een andere omgeving
geen geschikte ruimte te hebben voor de handelingen.
Of ze maken zich zorgen over waar ze het afval kwijt
kunnen. Sommige ouderen vermijden sociale activiteiten om toch regelmatig thuis te kunnen katheteriseren.
CISC kost de meeste mensen meer tijd dan een gewoon
‘ouderwets’ wc-bezoek waardoor ze moeite hebben om
hun dagelijkse routine vol te houden.
Op het gebied van seksualiteit voelt menigeen zich belemmerd. Soms wordt een katheterisatie overgeslagen
bij een afspraakje. Ook willen lang niet alle patiënten
dat hun partner ziet dat ze katheteriseren.
Al met al grijpt CISC dus behoorlijk in. Cobussen beaamt
dit: “Daarom wijzen wij patiënten erop dat ze altijd de
poli urologie kunnen bellen, zodat we samen kunnen
kijken naar praktische oplossingen bij problemen in het
dagelijks leven.”
Margreet Feenstra
* Patients’ experiences of learning clean intermittent selfcatheterization: a qualitative study. Karen Logan en anderen, Journal of Advanced Nursing, oktober 2007, en:

KORT

Adherence to clean intermittent self-catheterization procedures: determinants explored. Theo van Achterberg en
anderen, Journal of Advanced Nursing, oktober 2006.

Zelfkatheterisatie kan nodig zijn in het
geval van:
• onvolledige lediging van de blaas door een te slappe blaasspier;
• multiple sclerose, spina bifida of een dwarslaesie;
• na een buik of darmoperatie waarbij de zenuwen
die de blaas aansturen zijn beschadigd;
• een aandoening van het zenuwstelsel;
• na een operatie vanwege stressincontinentie;
• plaatselijke vernauwing van de plasbuis door bijvoorbeeld littekenweefsel.

Informatieve patiëntenfolder
De beroepsvereniging van Continentieverpleegkundigen en Verzorgenden is beheerder van een informatieve patiëntenfolder en van een bijbehorend
stappenplan voor mannen en vrouwen die moeten
leren katheteriseren. Deze folders worden door ziekenhuizen in het hele land gebruikt. Wie een van de
folders wil doornemen, kan terecht op de website
continentie.venvn.nl.

Terug van weggeweest: DAS fietszadel

Het nieuwe DAS zadel is nu van aluminium gemaakt,
in plaats van plastic. Daaroverheen gaat een laag van
12 mm medisch gel (gebruikt voor operatietafels).
Over de gel ligt een dun laagje neoprene om het waterafstotend te maken en het te verfraaien. Het DAS
zadel bestaat uit een horizontale as, die naar links en
naar rechts gaat met behulp van een verticale as om
met de beweging van de heupen mee te gaan. Daarnaast is er een 2-delige zitting, die onafhankelijk van
elkaar op en neer gaan en de beweging van de benen
mee volgen. De bedoeling van dit fietszadel is om zoveel mogelijk wrijvingen te voorkomen.

worden per email aan: anton@dualactionseat.com.
De eerste verscheping van het nieuwe DAS zadel gaat
naar een mevrouw in Apeldoorn voor het einde van
dit jaar. Momenteel wordt er naarstig gezocht naar
een importeur in Nederland.

De kosten zijn 245,00 dollar en 50,00 dollar voor verzending per luchtpost naar Nederland. Reserveringen voor het nieuwe DAS zadel kunnen aangemeld
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Verpleegkundig specialist Hanny Cobussen:

“De patiënt moet goed gemotiveerd
zijn om met zelfkatheterisatie te
beginnen”
Naar aanleiding van de uitkomsten
van onderzoek door onder andere UMC
St Radboud is een landelijk protocol
opgesteld voor het aanleren van
zelfkatheterisatie door verpleegkundigen.
Verpleegkundig specialist Hanny
Cobussen heeft hier een belangrijke rol in
gespeeld. Als het goed is, wordt nu in ieder
ziekenhuis op ongeveer dezelfde manier
aan patiënten uitgelegd hoe ze een katheter
dienen te gebruiken. Daarbij wordt meestal
de ‘Informatiefolder zelfkatheterisatie’ en
het ‘Stappenplan zelfkatheterisatie voor
mannen’ bij gebruikt.

Verpleegkundig specialist Hanny Cobussen

Instructie-uur
Cobussen vertelt hoe zij zelf zo’n instructie-uur aanpakt.
“Ik begin met het doornemen van de medische staat,
zodat ik weet waarom de patiënt moet gaan katheteriseren. Als ik mij heb voorgesteld, vraag ik of de patiënt
weet waar hij voor komt. Is dat niet duidelijk, dan leg
ik dat uit. Vervolgens vraag ik of hij vragen heeft naar
aanleiding van de ‘Informatiefolder zelfkatheterisatie’
en het ‘Stappenplan zelfkatheterisatie’. Deze heeft hij
eerder van de arts meegekregen. Zijn alle vragen van dat
moment beantwoord, dan vraag ik of de patiënt begrijpt
waarom hij moet katheteriseren. Dat is erg belangrijk
omdat de patiënt goed gemotiveerd moet zijn om eraan
te kunnen beginnen en, vooral, om het vol te houden.”

Geruststellen
“Mochten tijdens het gesprek hevige emoties los komen,
dan maak ik daar uiteraard ruimte voor. Ik probeer de
patiënt op verschillende manieren gerust te stellen.
Omdat de meeste mannen erg opzien tegen het oefenen,
beginnen we daar vrij snel mee. De soort katheter kies ik
op basis van de reden voor katheterisatie en op basis van
ervaring. Er bestaan veel verschillende soorten en merken katheters. De kwaliteit van de producten is goed.
Het verschil zit in grote lijnen in de dikte van de buis,
de vorm van het uiteinde en in het glijlaagje om de buis.
De dikte van de buis wordt weergegeven in de eenheid
Charrière: één Charrière is eenderde millimeter. Voor
volwassen mannen wordt meestal Charrière 12 of 14
gebruikt. De kleur van het trechtervormige uiteinde is
een praktisch geheugensteuntje. Patiënten weten vaak
niet de maat te onthouden, maar wel de kleur van het
verbindingsstukje. De buis is afgewerkt met een gladde
coating of gel, zodat de buis makkelijker de plasbuis in
glijdt.”

Verschillende tips
“Het puntje, de tip, kan per katheter verschillen. Er zijn
katheters met een ronde punt; met een bochtje aan het
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einde – de Tiemann; met een smallere tip dan de buis;
met een flexibele tip met een bolletje. Daarnaast bestaat een uitschuifbare, telescopische katheter die naar
het einde toe dikker wordt. Een man die vanwege een
plaatselijke vernauwing eenmaal per week moet katheteriseren om de vernauwing op te kunnen heffen, zal ik
eerder een katheter aanbieden met een tip die smaller is
dan de buis. Een katheter met een flexibele tip met een
bolletje kan uitkomst bieden als het inbrengen lastig is
bij de sluitspier van de blaas. Maar over het algemeen is
het een kwestie van uitproberen. Lukt het met de ene katheter niet, dan stappen we over op een andere. De keuze
voor gel of coating is ook een persoonlijke voorkeur.”

Leunen
“Ik vraag de patiënt om tegen de behandeltafel aan te
leunen, zodat hij, mocht hij onverhoopt onwel worden,
kan gaan liggen. Daarnaast geeft de tafel wat steun in
de rug. Ook de voorkeur voor een bepaalde houding verschilt per persoon. De een staat liever voor de wc, de ander zit graag, een derde leunt tegen de muur van het toilet en een vierde is vanwege rolstoelgebruik gebonden
aan een bepaalde houding. Maar tijdens het oefenen is
de behandeltafel wel praktisch.”

Water en zeep
“De patiënt wast de handen met water en zeep en maakt
daarna de bovenkant van de penis schoon met water.
Steriliseren is niet nodig. Zelf trek ik handschoenen
aan, omdat ik in het ziekenhuis werk, waar toch bacteriën rondwaren. Een katheter wordt slechts één keer gebruikt, daarna wordt deze weggegooid. De katheters zelf
worden vergoed door de verzekering, handschoenen en
doekjes niet. Vervolgens brengt de patiënt zelf de katheter in. Door de penis naar boven te richten, is er slechts
één bocht te nemen, in plaats van twee bij een neerhangende penis. Het binnenschuiven van de buis kan op

twee momenten meer problemen geven: ter hoogte van
de prostaat, zeker als deze vergroot is, en bij de sluitspier
bij de blaas. Als de katheter er niet goed in gaat, proberen
we een andere. De katheter is goed ingebracht zodra de
urine begint te stromen. Als de blaas leeg is, adviseer ik
met de duim het verbindingsstuk dicht te drukken, en
zo de buis te verwijderen. Na loslaten kan zo het laatste
beetje urine in de wc gestort worden. Na gebruik gooit
de patiënt de katheter weg.”

Uit de verpakking
“Als het oefenen is gelukt, is de spanning meestal gezakt. Dan laat ik zien hoe de katheter makkelijk uit de
verpakking komt, op een zodanige wijze dat de handen
schoon blijven. Zou ik dit aan het begin laten zien, dan
is de patiënt het meestal vergeten vanwege de aandacht
voor het oefenmoment. De patiënt krijgt een aantal katheters mee naar huis. Ik vraag of hij na gebruik wil opschrijven hoe de ervaringen zijn, zodat we na een week
kunnen bekijken welke katheter het meest geschikt is.”

Rustig oefenen
“Lukt het oefenen niet in een keer, dan vraag ik of de patiënt rustig thuis wil gaan oefenen. Woont hij ver weg
van het ziekenhuis, dan adviseer ik om nog een paar uur
in de buurt te blijven en het dan nog eens te proberen.
Ook kan ik de thuiszorg inschakelen. Het is belangrijk dat
de patiënt weet dat hij op tijd belt of aan de bel trekt als
katheteriseren niet lukt. Dat voorkomt problemen. Sommige patiënten voelen zich bezwaard om contact op te
nemen: ze vinden dat wij het al zo druk hebben. Of ze
durven hun ‘domme’ vraag niet te stellen. Dat is jammer.
Patiënten kunnen veel profijt hebben van zelfkatheterisatie. De kunst is om de weerstand ertegen te overwinnen. Al begrijp ik heel goed dat acceptatie moeilijk is.”
Margreet Feenstra

Bron: Ziekenhuis Bernhoven
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Hebben mannen een sterke
bekkenbodem?
Van mannen wordt vaak gezegd dat ze sterk zijn. In ieder
geval sterker dan vrouwen. Of dat waar is? Wie het weet
mag het zeggen. Soms krijg je de indruk dat mannen
meer aan bodybuilding doen dan vrouwen. En als jongen leer je om je spierballen te laten zien, een teken van
je mannelijke sterkte? Trainen mannen ook hun bekkenbodem en is die daarom sterker dan die van vrouwen?
Die vraag is wat makkelijker te beantwoorden. Mannen
hebben in het algemeen een sterkere bekkenbodem. Dit
is echter geen verdienste van de man maar het gevolg
van het feit dat de bekkenbodem van de vrouw zwakker
wordt door het baren van kinderen.
Zijn wij mannen nu blij? Een sterke bekkenbodem is handig als je de urine of de ontlasting wilt ophouden. Mannen zijn dan ook nooit incontinent bij hoesten en lachen,
een klacht die veel vrouwen wel hebben. Aan de andere
kant kunnen plasklachten, problemen met de erectie en
vooral pijn in het kruis een gevolg zijn van een te sterke
bekkenbodem. We spreken dan van een overactieve bek-

kenbodem: die spant aan als hij moet ontspannen. Vaak
worden de genoemde klachten aan een typisch mannelijk orgaan, de prostaat, toegeschreven. Dat lijkt logisch
maar is niet altijd juist. Onderzoek van de bekkenbodem
is ook bij mannen van groot belang.
Als de bekkenbodem de oorzaak is levert behandeling
van de prostaat onvoldoende verbetering op. Gelukkig
wordt de bekkenfysiotherapeut steeds vaker ingezet
om ook mannen te helpen beter met hun bekkenbodem
om te gaan. Dat is mooi want de overactiviteit van de
bekkenbodem is een goed te behandelen probleem. Mannen kunnen leren om
hun bekkenbodem op de juiste momenten los te laten en op de juiste momenten aan te spannen. Geen bodybuilding
maar goed begeleide fitness, daar gaat
het om.
Bert Messelink

2theloo, hét nieuwe winkel- en toiletconcept gaat
voor een aangename totale wc-ervaring
2theloo, inmiddels actief in winkelstraten, winkelcentra
en stations in o.a. Amsterdam, Antwerpen, Warschau
en Barcelona streeft ernaar de beste service te verlenen
en biedt aangename, schone, ruime toileten. Daarnaast
word je tevens verrast met speciale wc-designs van
kunstenaars, illustratoren en vormgevers.
Ons bijpassende assortiment in de winkel, wat met
korting door inlevering van de 2theloo kortingsbon die
iedere toiletbezoeker krijgt kan worden verkregen, zal
de nieuwe 2theloo toiletervaring moeten vervolmaken.
2theloo streeft met dit concept het toiletbezoek beter
dan thuis te maken en biedt tevens toiletten specifiek
voor mensen met een beperking door middel van ruim
opgezette WC’s voorzien van alle gemakken die nodig
zijn. De toiletten voor mensen met een beperking zijn
ingericht volgens de laatst geldende richtlijnen. Op die
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manier faciliteert 2theloo een brede doelgroep binnen
de maatschappij. Iedereen is welkom.
Graag tot ziens bij 2theloo!
Volg ons via onze website, Facebook en Twitter of laat
een berichtje achter.
www.2theloo.com
www.facebook.com/2theloo
Twitter: 2theloo
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Gast
In het BNN-programma Nu We Er Toch Zijn probeert de
presentator de vraag Hoe gastvrij is Nederland? te beantwoorden. In 36 uur onderzoekt het team de gastvrijheid
in een plaats. Hij vraagt willekeurige voorbijgangers om
een lift naar het centrum van het dorp of stad, probeert
bij een lokale garage een auto te lenen voor het vervoer
binnen de gemeentegrenzen en belt als ultieme test
aan bij verschillende huizen. De verbaasde bewoner, geconfronteerd met camera en microfoon, wordt de vraag
gesteld hoe gastvrij hij zijn woonplaats vind. Om vervolgens, direct na het antwoord, de vraag te stellen die de
behoefte van dat moment moet bevredigen. Hebt u voor
ons; een ontbijt, een kopje koffie, een broodje kaas, fris of
drank, een warme maaltijd en ’s-avonds als klap op de
vuurpijl een slaapplek? Het levert vermakelijke beelden
op. De reacties en antwoorden variëren enorm, van bot,
afwijzend, afkeurend en soms zelfs agressief tot vriendelijk, hartelijk, uitnodigend en warm inwilligen van de
wensen van het BNN-team. Eenmaal binnen zijn zij ook
niet te beroerd om even in het zwembad te plonsen, de
oldtimer of het fitnessapparaat te testen. De kijker schat
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op basis van de korte eerste indruk na het openen van de
voordeur in hoe die bewoner op de vraag zal reageren. Uiteraard stel je jezelf ook de vraag hoe jij in die situatie zou
reageren. Uiteindelijk wordt samen met de burgemeester
van de betreffende plaats de balans opgemaakt. De door
het BNN-team ervaren gastvrijheid wordt beloond met
een bronzen, zilveren of gouden NWETZ-plaquette op de
gevel van het stadhuis. In verpleeg- en verzorgingshuizen
worden (bij bewoners en naasten) door externe organisaties ook gastvrijheids-onderzoeken gedaan en beloond
met een sterrenclassificatie. In de horeca is dit al jaren een
goed gebruik. Wellicht ook een
middel voor beoordeling van
ons overig zorg- en dienstverleningsaanbod?

René Scheurink

Het raadsel van de uterusextirpatie

Door Dr Helen S. Kok, gynaecoloog Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam.
Het verwijderen van de baarmoeder is wereldwijd de meest uitgevoerde grote gynaecologische ingreep. Van oudsher wordt er of
de vaginale weg gekozen, in het algemeen bij uteri (baarmoeders)
van beperkte grootte en vaak in combinatie met verzakkingsoperaties, of de abdominale weg, vaak bij grote uteri door bijvoorbeeld vleesbomen en bij maligniteiten (kwaadaardigheid).
In 1989 werd de eerste uterusextirpatie via de zogenaamde kijkoperatie techniek uitgevoerd. Nederland liep niet voorop met het
introduceren van deze techniek, de Franse en Belgische gynaecologen waren ons voor. In Nederland blijft men terughoudend.
Elke gynaecoloog heeft zo zijn eigen voorkeur, heeft zijn eigen
indicaties en kiest individueel voor een bepaalde operatietechniek, afhankelijk waar hij is opgeleid, wat zijn operatieve ervaring is wat de mogelijkheden op de operatiekamer zijn.
In het O.L.V.G in Amsterdam werd de laparoscopische techniek
vergeleken met de methode via de buik, wat betreft kwaliteit
van leven, complicaties, (contra)indicaties, kosten, leercurve
enzovoort. Uit grote overzichtsartikelen waarin de vaginale
techniek werd vergeleken met de abdominale, voor wat betreft
werkhervatting, satisfactie, opnameduur en complicaties op
langere termijn kosten, heeft de vaginale techniek gelijke of significant beter uitkomsten dan de buikoperatie. Als de abdominale techniek wordt vergeleken met de laparoscopisch heeft de

laatste significante voordelen voor de eerder genoemde items
zij het dat er wel meer laesies (letsel) aan de urinewegen zijn en
dat de operatie langer duurt. Het complicatie risico lijkt samen
te hangen met de leercurve. De laparoscopische uterusextirpatie wordt niet aan alle gynaecologen in opleiding onderwezen;
het hangt af waar deze wordt opgeleid.
Om voldoende vaardigheden te kunnen garanderen lijken centralisatie en volume-uitbreiding per kliniek gewenst. De patiënte kan niet in elk ziekenhuis worden geholpen, maar krijgt wel
een ervaren operateur.

Commentaar van de recensent
De vaginale benadering is en blijft voorlopig de eerste keus als de
indicatie voor baarmoederverwijdering is gesteld.
De laparoscopische techniek zal terrein winnen, ook bij oncologische indicaties. Het gebruikmaken van de robottechnieken zal ook
in ons land toenemen, waardoor de indicaties om deze techniek te
gebruiken, i.p.v. de buikoperatie groter zal worden.
Een beperkt aantal gynaecologen zal deze techniek gaan beheersen en voldoende vaak uitvoeren om kwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen.
Komend jaar zal B-Wijzer een themanummer wijden aan
robotoperaties
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Cor Tax over CISC:
“Als je de kans krijgt: ga ervoor!”
Cor Tax (63)
Zelfkatheterisatie sinds: twee weken
Ervaringen: zeer positief
Aanleiding katheterisatie: ziekte van Wegener,
auto-immuunziekte die onder andere de nieren
heeft aangetast
Bijzonderheden: snel verstopping gaatjes in
katheter
Cor Tax heeft bijna drie maanden een verblijfkatheter
gedragen. Hoewel dit prima is verlopen, wilde hij een
paar weken na thuiskomst uit het ziekenhuis graag van
de opvangzak af. De zak op zijn been belemmerde hem
in zijn gevoel van vrijheid. “Ik voelde me hierdoor echt

een beetje gehandicapt. In de eerste plaats vanwege het
gewicht van de zak. Daarnaast moet je de zak regelmatig legen. Er moet dus een wc in de buurt zijn”, zo vertelt hij. Tijdens het dialyseren zag hij een boekje liggen
over zelfkatheterisatie. Hij heeft deze mogelijkheid zelf
ter sprake gebracht bij de specialist: “Ik zag alleen maar
voordelen ten opzichte van een verblijfskatheter.” Cor
was dan ook zeer gemotiveerd om CISC aan te leren en
om het vol te houden.
Pas sinds een week kan hij weer op de ouderwetse manier naar het toilet. De zelfkatheterisatie is bij Cor nodig om de blaas helemaal leeg te maken, zodat er geen
residu achterblijft. Hij katheteriseert ’s avonds voor het
slapen gaan, ’s morgens bij het opstaan, en daarnaast
nog één tot twee keer overdag. “Als ik moet dialyseren of
als ik naar de fysiotherapeut ga, dan voel ik me prettiger
met een lege blaas”, zo licht hij de frequentie toe.
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Cor heeft eerst een katheter gebruikt van 16 Charrières
dik, met een ronde tip. Nu gebruikt hij een katheter van
14 Charrières dik, met een spitse tip. Hij merkt niet veel
verschil tussen de twee diktes en de twee tips. “Het inbrengen van de katheter gaat vanaf het eerste moment
perfect”, vertelt hij. “De instructie die ik heb gekregen
was duidelijk. Zelfkatheteriseren is in mijn ogen een
handigheidje; ik vind het niet eng. Het is gewoon een
kwestie van doen. Je voelt zelf of er weerstand is bij
het inbrengen. Soms moet je wel even diep ademhalen.
Maar ik heb er weinig moeite mee.” Toch verloopt het
katheteriseren niet helemaal vlekkeloos: “De gaatjes in
de katheter slibben bij mij snel dicht. Ik moet regelmatig
de buis even draaien en heen en weer bewegen zodat de
urine weer gaat stromen. Maar dat komt omdat er veel
vuil in mijn blaas aanwezig is. Binnenkort wordt dit nader onderzocht. Wel vraag ik me af waarom de gaatjes
in de katheter zo klein zijn. In mijn geval verstoppen ze
dus snel.” Ervaart Cor Tax belemmeringen in zijn dagelijks leven? “Op sociaal vlak is het allemaal veel minder
dan voorheen. Een weekend weg is op dit moment bijvoorbeeld niet haalbaar. En mijn werk als zelfstandige
heb ik stopgezet. Dat neemt een ander nu voor mij waar.
Maar ik ga ervan uit dat deze situatie van tijdelijke aard
is; mijn fysieke gesteldheid is nog niet optimaal. Over
een jaar of anderhalf verwacht ik weer een dag of twee
als zelfstandige te kunnen werken. Niet omdat het nog
moet, maar omdat ik mijn werk graag doe.” De nieren
zijn bij Cor onherstelbaar beschadigd. Maar hij verkeert
in de bijzondere omstandigheid dat zijn vier zussen allemaal een nier aan hem willen en kunnen doneren.
“Misschien dat ik over anderhalf jaar wel een niertransplantatie kan ondergaan”, zo vertelt hij vol overtuiging.
Cors echtgenote is zeer betrokken bij zijn ziekte. Ze is ook
meegegaan naar het instructie-uur over zelfkatheterisatie. “Omdat het de eerste keer thuis direct perfect ging,
hoeft zij er niet bij te zijn tijdens het katheteriseren.” De
positief ingestelde Cor kan een ander van harte aanbevelen om met CISC te beginnen: “Als je de kans krijgt:
ga ervoor! Ik ben blij dat ik van die zak op mijn been af
ben. Nu ben ik helemaal vrij om te gaan en staan waar
ik wil.”
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product belicht

VaPro katheter
Slimme verpakking en waterdamp
Wat is een VaPro katheter?
De VaPro katheter is in Nederland geïntroduceerd in
oktober 2010. Het product is bestemd voor mannen en
vrouwen die regelmatig zelf moeten katheteriseren. Bekijk de afbeelding op deze pagina om in een oogopslag
te zien uit welke onderdelen de VaPro bestaat. In dit artikel gaat het overigens alleen om de veertig centimeter
lange versie voor mannen.

En? Is het wat?
Op de website van het productiebedrijf wordt de VaPro
uiteraard aangeprezen vanwege de unieke kwaliteiten
en de revolutionaire verbeteringen die zijn aangebracht
ten opzichte van al bestaande katheters die worden aangeduid met woorden als ‘hydrofiel’ ‘no-touch-techniek’
en ‘vaporfiele technologie’. Die ondoorzichtige woorden
zijn niet echt nodig, want de VaPro beschikt over een
aantal handige vondsten, waar patenten voor zijn aangevraagd die deels al zijn toegekend.

Welke vondsten dan?
In de eerste plaats is de verpakking handig. Ook voor
mensen met een beperkte handfunctie is deze goed te
openen. Je kunt de verpakking, net als veel verpakkingen van andere leveranciers, ergens aan vastplakken
met de aangebrachte sticker. De verpakking heeft twee
ronde gaten waar je een vinger door kunt steken, zodat
je gemakkelijk kracht kunt zetten bij het openen van de
trekstrip.
Is de verpakking eenmaal open, dan zie je een katheter
met een rood ringkapje. Dit ‘dopje’ zorgt ervoor dat je het
uiteinde van de katheter zelf niet hoeft vast te pakken.
Zo blijven bacteriën op afstand. Onder het ringkapje zit
nog een beschermingstip. Deze beschermingstip gaat
het einde van de plasbuis in. Zo krijgen de bacteriën die
zich daar bevinden geen kans om de katheterbuis zelf te
bevuilen met bacteriën.
De katheter is voorzien van een dunne, doorzichtige
beschermingshoes die waterdamp doorlaat – daarover
later meer. Door de hoes hoef je de katheter niet aan te
raken (de no-touch techniek!), zodat ook op deze wijze
bacteriën minder kans krijgen. De katheter zelf is overigens gemaakt van pvc. Er is geen latex gebruikt.

damp. De ‘vaporfiele technologie’ zou je dus kunnen vertalen als ‘van waterdamp houdend’. En dat is dan ook
het unieke van VaPro: de ‘vapor strip’. Deze strip, die is
aangebracht in de verpakking, houdt waterdamp vast
en verspreid deze over de verpakking. Andere katheterverpakkingen bevatten watersachets die je voor gebruik
kapot knijpt. Geknoei met water is dus niet aan de orde
bij de VaPro.

In welke maten is deze katheter
verkrijgbaar?
In de lengte van veertig centimeter, het herenmodel dus,
bestaat in de Charrière maten tien, twaalf en veertien.
Via de website www.vaprocatheter.nl kun je een monster aanvragen. Je kunt daarna eventueel wel een telefoontje verwachten van het bedrijf.

Wanneer zal ik overstappen van mijn
huidige katheter naar de VaPro?
Als je tevreden bent met de huidige katheter is er geen
enkele aanleiding om over te stappen. Maar als je vermoedt dat bovengenoemde punten bijdragen tot een hygiënischer manier van werken: probeer dan de katheter
eens uit. De verpakking is lucht- en lichtdicht en zou het
ook bij zeer lage en zeer hoge temperaturen goed moeten
doen. Ook handig voor als je met het vliegtuig (koud in
laadruim) naar een tropische bestemming (heet) gaat.
Margreet Feenstra

Okay. Maar wat maakt de VaPro dan anders
dan andere katheters?
De naam geeft al een beetje aan wat er anders is: VaPro stamt af van ‘vapor’, het Engelse woord voor (water-)

B-Wijzer (nr. ) september 

interview

13

Arno Schlösser: “Zelfkatheterisatie
bevalt mij boven verwachting goed”
Arno Schlösser (51)
Zelfkatheterisatie sinds: zes weken
Ervaringen: biedt veel voordelen
Aanleiding katheterisatie: combinatie van spina
bifida, terugkerende blaasontsteking, wc-bezoek
niet kunnen uitstellen
Bijzonderheden: blaasspoelingen zijn sinds kort
soms nodig om ‘troep’ in de blaas kwijt te raken
Arno Schlösser is geboren met spina bifida, een ‘open rug’
in de volksmond. Hij is rolstoelgebruiker. Hij was er min
of meer aan gewend geraakt dat hij bij een gevoel van
aandrang om te plassen, binnen vijf minuten naar het
toilet moest. Hier heeft hij zijn vochtinname zijn leven
lang op aangepast. “Ik heb met drinken altijd rekening
gehouden met het feit dat ik bij aandrang niet te lang
kan wachten met naar het toilet gaan. Als ik wist dat ik
het komende uur niet naar het toilet zou kunnen gaan,
dan dronk ik bewust weinig. De ‘troep’ die ik nu in mijn
blaas heb, is daar wellicht een negatief bijeffect van.”
Bij spina bifida komt het vaker voor dat na het plassen
residu achterblijft, met als gevolg: een grotere kans op
blaasontsteking. Arno Schlösser had ongeveer eenmaal
per twee jaar een blaasontsteking. Deze werd behandeld
met antibiotica.
Vijftien jaar geleden is bij Arno een blaassteen verwijderd. Sindsdien komt hij regelmatig op controle bij de
uroloog. Deze stelde onlangs vast dat de blaas is vervuild, wat ook weer de kans op een blaasontsteking
vergroot. Om de ‘troep’ in de blaas kwijt te raken, stelde de uroloog voor om de blaas regelmatig te spoelen.
Daarnaast stelde de uroloog voor om te starten met
zelfkatheterisatie. “Ik was daar nogal sceptisch over”,
zo vertelt Arno. “Mijn leven lang had ik dat niet nodig
gehad. Dat ik hier ineens mee moest beginnen gaf me
het gevoel dat ik een extra handicap had. Ik zag niet op
tegen de lichamelijke handelingen op zich – eerder heb
ik mezelf bijvoorbeeld injecties gegeven. Maar het feit
dat er iets bij kwam, daar had ik moeite mee. Dat heeft
misschien ook met mijn leeftijd te maken.”
Arno Schlösser besluit het toch maar eens te proberen:
“Ik kon altijd nog stoppen, zo hield ik mezelf voor.” Hij
kreeg een duidelijke instructie van een verpleegkundige.
“Het lukte me niet direct om zelf de katheter in te brengen. Daar heeft de verpleegkundige bij geholpen. Ik was
wat gespannen omdat ik zoiets nog nooit eerder had gedaan, zeker niet met iemand erbij. Bij het inbrengen van
de katheter voelde ik ter hoogte van de sluitspier van de
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blaas duidelijk weerstand. Ik was bang om van binnen
iets kapot te maken. Het was ook best pijnlijk, die eerste
keer. Achteraf bleek dat die pijn puur door de spanning
kwam. Thuis was ik eerst ook nog een beetje gespannen,
maar het lukte me vrijwel direct om de katheter in te
brengen. En sindsdien heb ik geen pijn meer bij het inbrengen. Door het katheteriseren is de troep uit de blaas
verdwenen en zijn de spoelingen niet meer nodig.”
Arno Schlösser katheteriseert tweemaal per dag: een
keer voor het slapen gaan en een keer voor hij naar zijn
werk gaat. Het katheteriseren biedt hem veel voordelen.
“Voorheen moest ik er ’s nachts een tot twee keer uit. Nu
kan ik lekker doorslapen.” Het katheteriseren heeft hem
meer bewegingsvrijheid gebracht: “Als de blaas is geleegd, kan ik nu drie tot vier uur onafgebroken doorgaan
zonder wc-bezoek. Voordien moest ik ongeveer ieder uur
naar het toilet. Ik drink nu bewust ook meer, omdat het
plassen makkelijker is geworden.” Ook in zijn relatie levert de zelfkatheterisatie voordeel op. “Het vrijen is prettiger geworden omdat ik het niet meer hoef te onderbreken om naar de wc te gaan.”
Na een probeersessie met de iQcath van Manfred Sauer
van 14 Charrière dik, gebruikt Arno Schlösser nu een katheter van 12 Charrière dik. De rechte tip heeft een bolletje aan het uiteinde. Om de katheter voor gebruik gereed
te maken, moet eerst een watersachet in de verpakking
kapot gemaakt worden, zodat de coating van de katheter vochtig wordt. Dat vergemakkelijkt het inbrengen.
Minpunten van CISC kan Arno Schlösser niet noemen.
“Ik ben onlangs een weekend naar Parijs geweest. Zoiets was voordien slechts mogelijk als ik allerlei maatregelen trof, zoals incontinentiemateriaal gebruiken
en een extra set kleding meenemen. Nu zie ik in dat ik
mezelf daarmee te veel heb beperkt. Dat had er ook mee
te maken dat ik de situatie moeilijk kon accepteren. Van
schaamte over CISC is geen sprake. Ik heb hier toch niet
om gevraagd? Nee,
de zelfkatheterisatie
bevalt mij boven verwachting goed.”
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congresverslag

Samenvatting van Urogynaecologiedag

Het Doelencongres voor de
Infertiliteit, Gynaecologie en
Obstetrie, 2011
J.M. van de Ploeg, gynaecoloog Martini Ziekenhuis Groningen

In april was het 18de Doelencongres
voor de Infertiliteit, Gynaecologie
en Obstetrie. Dit congres beidt een
overzicht van de huidige stand van
zaken betreffende vele onderwerpen,
waaronder de urogynaecologie.
Hiernaast hiervan een kort verslag.

B

eeldvorming,
waaronder
echoscopie, kan ons veel leren over de anatomie van de
bekkenbodem en de oorzaak van
bekkenbodemproblemen. Bekkenbodemspieren zijn goed zichtbaar
te maken en schade aan die spieren dus ook. Het is de verwachting
dat beeldvorming uiteindelijk een
waardevolle bijdrage kan leveren
aan de evaluatie van genitale prolaps en incontinentie en doet dat
nu al bij bijvoorbeeld fecale incontinentie. Hoe beeldvorming de resultaten van een behandeling kan
verbeteren is echter nog onduidelijk
en vraagt om nog veel wetenschappelijk onderzoek.
Dikwijls wordt het me gevraagd: is
een verzakking erfelijk? Inderdaad
blijkt dat verzakkingen in bepaalde
families vaker voor komen (“mijn
moeder had het ook”). Mogelijk
dat bepaalde weefseleigenschappen iemand kwetsbaarder maken
voor het krijgen van een prolaps.

In Nijmegen wordt daarom volop
onderzoek gedaan naar mogelijke
onderliggende DNA-afwijkingen.
Ongeveer 40% van de vrouwen
met een verzakking heeft ook
klachten van inspanningsincontinentie en 60% dus niet. Van die
60% heeft ongeveer de helft een
gemaskeerde incontinentie. De
verzakking maskeert de inspanningsincontinentie door bijvoorbeeld knikken van de plasbuis
(bijv. bij een blaas of baarmoeder
verzakking) of door uitwendige
druk op de plasbuis (bijv. bij een
verzakking van de endeldarm).
Hierdoor is als het ware een nieuw
afsluitmechanisme van de blaas
ontstaan. Krijgt iemand dan een
pessarium of wordt zij geopereerd,
dan kan door het wegvallen van
dit afsluitmechanisme inspanningsincontinentie ontstaan. Een
blaasfunctie onderzoek (urodynamisch onderzoek: UDO) kan om
meerdere redenen zinvol zijn bij
de evaluatie van een verzakking.
Bijvoorbeeld voor het voorspellen
van incontinentie na een operatie
of voor het voorspellen van het
succes van een prolapsoperatie
met een incontinentie-operatie
(gecombineerde ingreep). Helaas is
weinig onderzoek gedaan naar het
nut van een UDO bij een prolaps en
is het routinematig gebruik ervan
niet te adviseren. Op individuele

basis kan het soms wel bijdragen
aan een goede evaluatie en behandeling. Ook de zin van gecombineerde ingrepen is omstreden. Ook
hier zal dus in goed overleg met de
patiënt geïndividualiseerd moeten
worden. Wel lijkt een wat conservatief regime (niet te snel combineren) raadzaam. De CUPIDO studies vanuit het Martini Ziekenhuis
gaan ons ongetwijfeld meer informatie geven over het nut van een
UDO en de voor- en nadelen van
gecombineerd opereren.
Tijdens het congres waren ook een
paar sessies waarbij verschillende
sprekers een eerste keuze behandeling voor een bepaalde aandoening
verdedigden. Voor de behandeling
van een baarmoeder verzakking
werden de vier meest gangbare
operaties door vier gynaecologen
verdedigd: de baarmoeder verwijdering (vaginale uterusextirpatie:
VUE), de baarmoeder fixatie (vaginale sacrospinale fixatie: VSSF),
de cervixamputatie met suspensie
(Manchester operatie) en de baarmoeder suspensie met gebruik van
een implantaat (MESH techniek).
Allereerst werd door de sprekers
het belang van een suspenderende
techniek benadrukt. Het verzakken van de baarmoeder is immers
een gevolg van schade aan steunweefsel en niet de oorzaak. Onge-
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veer 10% van de vrouwen zal na
een VUE een prolaps van de vaginatop ontwikkelen. Bij een VUE
dient daarom ook aandacht te worden besteed aan het herstellen van
de ophanging van de top van de
vagina. Ten opzichte van een VSSF
zijn er aanwijzingen dat een VUE
een iets beter anatomisch resultaat geeft (minder recidief), maar
functioneel lijkt er geen verschil
en het herstel is na een VUE trager.
Everhardt wees nog eens op het
belang van het herstellen van het
middelste compartiment (vaginatop of baarmoeder) bij vooral een
blaasverzakking. Een blaasverzakking kan zo het resultaat zijn van
vooral schade aan het middelste
compartiment. De Manchester
procedure is een goed doordachte
ingreep die vooral na de overgang
en bij een lange baarmoederhals
(elongatio colli van de cervix) een
goede keuze lijkt. Helaas ontbreekt
goed wetenschappelijk onderzoek
naar de ingreep. Vergelijkend onderzoek naar de VSSF en Manchester (beide baarmoeder sparend) is
gepland. Tenslotte werd de baarmoeder suspensie met een MESH
verdedigd. Bij gebruik van MESH
via de vagina moet men alert zijn
op het ontstaan van MESH erosies
of exposities. Bij ongeveer 10% van
de vrouwen is een klein deel van
matje na de ingreep in de vagina te
zien of te voelen. De kans hierop is
kleiner als via de buik de vagina of
baarmoeder wordt ‘opgehangen’.
Dit kan via een snee of laparoscopisch en deze techniek kent een
laag recidief percentage. Samengevat zijn er meerdere manieren om
een verzakking van de baarmoeder te verhelpen met eigen voor- en
nadelen. Een duidelijke voorkeur
bestaat niet en de keuze van de
ingreep moet afhangen van de patiënt en haar arts.
Een soortgelijke sessie vond plaats
voor de behandeling van stressincontinentie. Allereerst werd
bekkenfysiotherapie
tegenover
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een zgn operatie met een steunbandje (MUS operatie, bijv. TVT)
gezet. Mw. Slieker-ten Hove, bekkenfysioterapeut, wees op de lage
risico’s van bekkenfysiotherapie
en de voordelen ervan, ook als later
toch nog een operatie nodig mocht
zijn. Ze benadrukte vooral de toegevoegde waarde van fysiotherapie. Labrie, arts-onderzoeker van
de PORTRET studie, legde vooral de
nadruk op het lage succespercentage van bekkenfysiotherapie en het
hoge succes van een MUS operatie.
Inmiddels heeft hij op de IUGA in
Barcelona de eerste resultaten van
de PORTRET studie gepresenteerd.
Fysiotherapie bleek inderdaad veel
minder effectief voor de behandeling van inspanningsincontinentie. Na 4 maanden zegt 41% van de
vrouwen na gespecialiseerde bekkenfysiotherapie geen verbetering
te ervaren versus 3% na een MUS
operatie. Bij de keuze van de eerste
behandeling dient met de patiënt
het lage succes van fysiotherapie
tegen de risico’s van een operatie
afgewogen te worden. Ik verwacht
een verschuiving in het gebruik
van bekkenfysiotherapie van een
primaire behandeling naar een
meer ondersteunende rol. In het
Martini Ziekenhuis is die ondersteunende rol reeds standaard onderdeel van de peri-operatieve zorg
rond een MUS operatie.
Een derde discussie betrof de soort
van MUS-operatie. Van der Vaart
wees tijdens het Doelencongres
op het gebrek aan duidelijk bewijs
dat pleit voor een TOT of juist TVT.
De TVT geeft meer onschuldige
blaasperforaties, maar tijdens de
operatie worden deze vrijwel altijd
gezien en opgeheven. Bij een TOT
is een blaasperforatie veel minder
waarschijnlijk, maar zit deze wel
op een vervelender plek en worden ze vaak pas laat ontdekt. Verder geeft de TOT vaak liespijn die
meestal vanzelf overgaat.

De laatste sessie betrof het gebruik
van kunststof implantaten (MESH)
in de prolapschirurgie. Eerder wees
ik op de kans op het zien of voelen
van een klein deel van de MESH
in de vagina. De registratie, classificatie en behandeling hiervan
werd besproken. Vollebregt wees
nog eens op het ontbreken van bewijs voor het gebruik van MESH
bij een eerste prolapsoperatie. Bij
een tweede ingreep vanwege een
recidief prolaps wordt in Nederland wel het gebruik van MESH
algemeen geaccepteerd. Stanford
uit de VS benadrukte tenslotte het
belang van gedegen informatie en
een goed ‘informed consent’ voorafgaand aan MESH implantatie.
Zeker in het licht van de hogere
kans op complicaties en de relatief
korte follow-up van patiënten met
een synthetische MESH tegen een
niet heel veel beter anatomisch en
functioneel resultaat. .
Voor meer informatie over de lezingen tijdens de IUGA, het wereld congres van de urologen in
Lissabon, kan ik u wijzen op een
zogenaamd tweetdoc (zie google
#iuga2011). Enkele Nederlandse
gynaecologen en een bekkenfysiotherapeut vatte de lezingen namelijk direct samen op twitter. Michael van Balken voegde de tweets
samen in de tweetdoc.
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Alfred Schermer: “Vanwege
blaasontstekingen ben ik erg
voorzichtig geworden”
Alfred Schermer (72)
Zelfkatheterisatie sinds: september 2010
Ervaringen: angst voor blaasontsteking, verder
positief
Aanleiding katheterisatie: na een jarenlange
overactieve blaas, plotseling retentie
Bijzonderheden: heeft al langere tijd faecale
incontinentie, onduidelijk is of beide aandoeningen
te maken hebben met een vroegere zenuwontsteking
Alfred Schermer: “Vorig jaar hield mijn blaas er ineens mee op.
Dat wil zeggen: ik kon niet meer uitplassen; er was sprake van
retentie. Ik heb toen voor tien dagen een verblijfskatheter gekregen. De bedoeling was dat de blaas hierdoor rust zou krijgen en
daarna wellicht weer zou gaan werken als voorheen. Dat was
niet het geval. Mij is toen aangeraden om over te stappen op
zelfkatheterisatie.
Mijn eerste reactie was: ‘Allemachtig, moet dat?’ Maar na een
goede instructie blijken de handelingen een fluitje van een
cent. Ik ervaar geen pijn tijdens het katheteriseren. Wel maak
ik mij veel zorgen. Ik heb vrij kort na de start namelijk een
infectie opgelopen die vrij acuut optrad en leidde tot hevige
koorts. Dat gebeurde ’s nachts, in het weekend. Mijn vrouw
heeft het alarmnummer 112 gebeld omdat ze geen contact
kreeg bij de huisartsenpost. In het ziekenhuis kreeg ik antibiotica en daardoor was ik een dag later al weer een eind opgeknapt. Maar ik moest wel vier dagen blijven.
Een paar maanden later kreeg ik een tweede blaasontsteking.
Weer met hevige koorts en wederom voelde ik het niet aankomen. Daardoor ben ik erg voorzichtig geworden. Inmiddels
heb ik drie antibioticakuren achter de rug; een paar dagen geleden heb ik een derde kuur afgerond. De bezorgdheid blijft.
Waarschijnlijk ook omdat ik niet eerst een paar jaar zonder
problemen heb gekatheteriseerd.
Toch heeft het katheteriseren mij een groot voordeel gebracht.
Voorheen moest ik ongeveer twaalf keer op een dag naar de wc,
vanwege een overactieve blaas. Nu hoef ik veel minder vaak.
Eerst plas ik een klein deel uit op de normale manier, de rest
verwijder ik via de katheter. Ik katheteriseer vier tot zes keer
per etmaal, ook eenmaal ’s nachts. Voor mij is dat geen probleem: ik slaap ’s nachts vrijwel direct weer in. En mijn vrouw
slaapt gewoon door.
Het katheteriseren heeft voor mij als voordeel dat het me meer
bewegingsvrijheid oplevert. Nu kan ik vier tot zeven uur zonder wc-bezoek. Dat was voorheen ondenkbaar.

Voor mij is de faecale incontinentie die ik al veel langer heb,
meer belastend. Ik kan niet, zoals veel mensen, iedere dag naar
de wc. Bij mij duurt het twee tot vier dagen voor ik aandrang
krijg, maar dan ‘moet’ ik ook onmiddellijk. Mijn sluitspieren
functioneren niet goed. Het gebeurt dan dat als ik op straat loop,
ik mijn ontlasting niet meer kan tegenhouden. Als ik de deur
uit moet, gebruik ik soms een zetpil en dat werkt in mijn geval
goed. Deze kwaal belemmert mij in het hygiënisch katheteriseren. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk, om schoon te werken.
Vrij snel heb ik de voor mij juiste katheter gevonden. Het is
mij opgevallen dat de leveranciers van materialen ook uitstekende adviezen geven en dat de medewerkers van deze
instellingen grondig geschoold zijn. Ik gebruik een Advance
katheter van Hollister, soms 16 Charrière dik, soms 14. En voor
op reis gebruik ik een compacte katheter van Coloplast.
Eigenlijk heb ik drie kwalen: een blaas die niet meer goed
functioneert, anale sluitspieren die het niet meer doen én ouderdom. Ik ga ervoor naar een bekkenbodem-fysiotherapeut.
Daar heb ik een oefening geleerd die me helpt bij ontlasten op
de wc. Verder let ik erop dat ik vezelrijk eet. Maar ik kan niet
goed beoordelen of me dat daadwerkelijk helpt. En in het bekkenbodemcentrum van mijn ziekenhuis heb ik nu drie keer een
half uur PTNS* ondergaan. Bij vijftig tot zestig procent van de
patiënten treden er na zes tot zeven behandelingen wezenlijke
verbeteringen op. Ik verwacht er dan ook veel van, maar ik ben
ook voorbereid op een teleurstelling. Het is een nog betrekkelijk
nieuwe behandeling. Patiënten zouden er via hun vereniging
voor moeten pleiten dat er veel meer onderzoek wordt gedaan.
Ik probeer het advies om zoveel mogelijk te drinken op, maar
haal de gesuggereerde hoeveelheid van twee liter niet. Iedere
dag zet ik een voorraad water klaar, zodat ik weet hoeveel ik
die dag nog moet drinken. Dat trucje werkt heel goed.
Waar ik mij over verbaas, is dat de toegang tot het medische
circuit vrij lastig is. Je weet als patiënt niet hoe het in elkaar
zit, specialisten willen bijvoorbeeld geen e-mailadres geven
en lijken ook niet te weten hoe ze moeten omgaan met de kennis die patiënten van het internet kunnen halen. Ook patiëntenverenigingen hebben hun drempels. Zo weet ik na maanden rondvragen nog altijd niet hoeveel lotgenoten ik heb. En
dat zou ik graag willen weten.”
* PTNS is een afkorting van Percutane Tibial Nerve Stimulation. Het is een behandeling
waarbij de gevoelszenuwen in het onderbeen worden geprikkeld met een elektrisch
signaal. De beenzenuw loopt door naar het onderste deel van het ruggenmerg, het
sacrale zenuwcentrum, van waaruit de functies in de bekkenbodem worden geregeld.
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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:

Minister ziet (voorlopig) af van extra eigen bijdrage
Onder druk van vooral de patiëntenorganisatie SBP, maar ook
van andere belangenorganisaties ( Nefemed en Incoclub), is
vanuit Den Haag vernomen dat de minister van VWS het advies van het College van Zorgverzekeraars (CVZ) tot invoering
van een tussentijdse invoering van extra eigen bijdrage van b
75 per jaar, (voorlopig) niet overneemt.
Dit nieuws is bekend geworden nadat de Stichting Bekkenbodem Patiënten op 22 juni jl. een petitie heeft aangeboden
aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS, nadat
twee dames de probleemstelling zo beeldend in kaart hadden
gebracht door een flink aantal Kamerleden middels een dialoog en een korte aerobic les actief te laten ervaren wat het
betekent om met de bezuinigingen op continentie materiaal
in beweging te blijven.
De petitie werd vervolgens aangeboden door de voorzitter
van de SBP aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie,
maar de inhoud van de petitie was na de voorstelling bijna
overbodig!!
In de petitie is beargumenteerd dat de geadviseerde eigen
bijdrage als besparing niet effectief is en mogelijk tot hogere
kosten zal leiden elders in de gezondheidszorg. Deze argumenten, zoals ook verwoord door onze oud voorzitter, dr H van
Geelen in de vorige B-wijzer, zijn extra onderbouwd met de resultaten van een in opdracht van Nefemed (Fabrikanten van
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absorberende materialen) uitgevoerd onderzoek door Pharmo
(instituut voor farmacologisch-epidemiologisch onderzoek).
We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen; De bezuinigingsopdracht blijft actueel.
Wij als SBP zullen blijven strijden voor een evenwichtige verdeling van de bezuinigingen volgens het principe van de ziektelast zoals is afgesproken in het regeerakkoord:

Plannen van het kabinet
“Aandoeningen met een lage ziektelast, die eerder als ongemak
dan als ziekte worden gekenschetst,
worden uit het pakket gehaald en
naar aanvullende verzekeringen overgeheveld”
(Regeerakkoord)
“Verzekerde prestaties … gericht op
behandeling van een lage ziektelast
worden uit het basispakket gelicht;
hiervoor kunnen aanvullende verzekeringen worden afgesloten. Dit leidt
tot een structurele besparing van 1,0
mld”
(Financieel kader bij Regeerakkoord)

Misschien
is het omdat
de hond
zit te kijken.

Of misschien is het toch iets anders.
Ongeveer 800.000 mannen in Nederland hebben een erectiestoornis1. In veel gevallen kunnen deze mannen geholpen worden.

geen smoesjes meer
NLURO00018

Bespreek een erectiestoornis met uw arts of kijk op
www.geensmoesjesmeer.nl
Referentie: 1. NHG-standaard

