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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-, ontlasting- 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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Over het leven en tabellen

G

isteren had ik het genoegen om onze oudste eens
lekker te mogen knuffelen. Hij gaf mij zelfs een
zoentje; de pret kon niet op. Voor degenen met
pubers onder ons: dat gebaar moet je op waarde weten
te schatten!

In die tabel wil ik niet horen, want het is niet waar!!
Mijn leven past niet in een tabel. Mijn verdriet om wat
niet meer is, vind ik er niet in terug. Mijn geluk en blijdschap om wat er nog wel is ook niet. En in welk vakje
past de liefde van mijn leven?

Ik weet nog hoe onvoorstelbaar gelukkig ik mij voelde,
toen ik hem na zijn geboorte voor het eerst in mijn armen mocht sluiten. Dat bijzondere moment van intens
geluk, vergeet ik nooit meer. Bij onze tweede wist ik
vooraf niet goed in te schatten of ik datzelfde gevoel nog
eens zou mogen beleven. Wat blijkt? Liefde vermenigvuldigt zich. Ook bij hem datzelfde gevoel, dat je hart uit
elkaar ploft van liefde!!

Mijn status past ook niet in een tabel. Waar zetten we de
missers of de onderzoeken, die elkaar soms tegen lijken
te spreken? Waren het recidieven of gewoon ordinaire
tegenvallers? En de heroperaties dan? Elsevier/ziekenhuisland hangt hier bepaald een oordeel aan, terwijl in
mijn geval nuancering op zijn plaats is. Dat is weer niet
fair naar de operateurs.

Als we mijn bevallingen echter in een tabel zouden plaatsen, zit ik toch echt in het verkeerde vakje. U kent ze wel.
Van die tabellen waarin honderden zo niet duizenden bevallingen vergeleken worden teneinde objectieve informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over de relatie tussen bevalling en (later optredende)
incontinentie. Objectieve informatie, objectieve metingen. Alles moet in een tabel passen. Meten is weten.

Bekkenbodemproblematiek is complex. Er is veel wat
we nog niet weten en wetenschappelijk onderzoek is
derhalve noodzakelijk en zelfs onontbeerlijk. Het omvat
veel meer dan de gebruikelijke specialismen als bekkenfysiotherapie, urologie en gynaecologie. Gastro-enterologie, MDL, proctologie, colorectale chirurgie, psychologie, psychiatrie, seksuologie, endocrinologie, biochemie,
genetica en nóg zijn we er niet.

Mijn geluk, ons geluk paste niet in de tabel.
Op zichzelf is daar helemaal niets mis mee. Eigenlijk helemaal niet. Zeker niet nu er een wildgroei van bekkenbodem en dan met name incontinentie gerelateerde sites is op het World Wide Web. Genoeg patiënten starten
met louter goede bedoelingen een site. Vaak met als gevolg foutieve, gebrekkige dan wel eenzijdige informatie.

Binnen de SBP streven patiënten en professionals er samen naar om wetenschap binnen het juiste paradigma
te plaatsen. Wij laten wetenschap hand in hand gaan
met humaniteit. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. SBP biedt zowel objectieve informatie als ook een
warm hart. Dat maakt verschil.

Saskia
De andere kant is er ook. Professionals, die te ver de kant
van de wetenschap doorslaan en met hoogdravende onderzoeken aankomen, statistieken kunnen laten zien,
over hun succespercentages vertellen. Ik heb het allemaal meegemaakt en voorheen liet ik mij imponeren.
Nu niet meer. Inmiddels weet ik beter. Het is maar net
hoe het onderzoek is uitgevoerd, de vraagstelling is van
belang en nog heel veel meer.
Zo tel ik nu waarschijnlijk nog mee in de successtatistieken van een voormalig behandelaar c.q. operateur.
Alleen jammer, dat diegene nog nooit in tien jaar tijd belangstelling in mijn persoonlijke leven toonde. Toen ik
een poging ondernam om de problemen kenbaar te maken, werd ik teruggefloten. Wat ik zei was niet waar. Wat
ik beweerde was niet de praktijk. Het computerscherm
sprak de waarheid.
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informatie

Naar de plasklas
Nynke Feenstra

Als je op de basisschool zit, dan doe je het niet
meer in je broek. Dat is zo’n beetje de gedachte
in Nederland. Toch komen plasproblemen bij
kinderen meer voor dan je zou denken. Het
bekkenbodemcentrum van het Albert Schweitzer
Ziekenhuis heeft er zelfs een plasklas voor.

De plasklas

I

n de plasklas zitten vier kinderen op een rij. Zij kijken
naar ‘juf’ Carla van der Boor, continentieverpleegkundige. Op een beeldscherm laat zij illustraties zien
en vertelt hoe het werkt in je lijf met drinken en plassen.
In de rij er achter zitten de ouders. Ook zij luisteren mee.
“Dit spiertje zorgt ervoor dat de plas in de blaas blijft.
Het is een poortje. Het poortje is dicht als je je plas ophoudt, het poortje gaat open als je plast,” vertelt Van der
Boor. “Janine, staat het poortje open of dicht als je je plas
ophoudt?” vraagt ze vriendelijk aan het vierjarige meisje. Deze draait zich om op haar stoel en kijkt haar vader
vragend aan. Ondertussen heeft Daphne van zeven haar
vinger opgestoken. Ze mag het zeggen: “Dicht.”
Even later laat Van der Boor zien hoeveel er in je blaas past.
Daar is een formule voor: (leeftijd + 1) x 30. Bij Janine van
vier past er 150 ml in haar blaas, dat is een drinkbeker vol.
Bij haar vader wel 400 ml. Vanaf twaalf jaar kan de blaas
evenveel urine bevatten als die van een volwassene.
De kinderen zijn vorige week op het incontinentiespreekuur* geweest en hebben thuis geprobeerd om
acht bekers per dag te drinken. Uit een vragenrondje
blijkt dat dit voor de meesten moeilijk is.
Na drie kwartier is de plasklas afgelopen. De kinderen
en hun ouders krijgen opdrachten mee naar huis en komen volgende week terug. Dan zal het over poepen gaan.
Na afloop vertelt Van der Boor dat vier- en vijfjarigen er
moeilijk hun aandacht bij kunnen houden, maar dat de
informatie ook voor de ouders is bedoeld. “We geven kinderen een eigen verantwoordelijkheid, maar steun van
de ouders is natuurlijk een voorwaarde.”

Urineweginfecties
Caroline Groeneweg (5) heeft al verschillende keren
blaasontsteking gehad, daarom heeft de kinderarts
haar doorverwezen naar het bekkenbodem centrum. Vorige week was ze met haar moeder op het
incontinentiespreekuur, vandaag hebben ze de eerste les in de plasklas. Haar moeder Diana vertelt dat
Caroline altijd een natte broek heeft. “Toen zij twee
was, had zij last van verstopping. Waarschijnlijk is
zij sindsdien haar bekkenbodem verkeerd gaan gebruiken. Ze voelt niet goed wanneer ze moet plassen en ze drinkt te weinig.”
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Als zindelijk worden niet vanzelf gaat
mw.Vijverberg en mw.Elzinga-Plomp

Uit de taboesfeer
De plasklas maakt deel uit van het basispakket dat alle
kinderen krijgen die naar het bekkenbodemcentrum van
het Albert Schweitzer Ziekenhuis worden verwezen. Het
begint met een ochtend waarin het patiëntje alle betrokken behandelaars* achter elkaar bezoekt. Aan het einde
van de ochtend is er een diagnose en een behandelplan.
Vervolgens krijgen de kinderen en hun ouders twee lessen
in de plasklas. Daarna komen zij terug bij kinderarts Ester
de Kleijn. Zij is gespecialiseerd in de urinewegen.

Wie worden er uitgenodigd voor de plasklas?
“Kinderen bij wie op het kinderincontinentiespreekuur
is vastgesteld dat ze lichamelijk in orde zijn. De plas- of
poepproblemen kunnen met training en gedragsveranderingen worden opgelost. “

Hoe lang duurt het voor de kinderen van
hun plasprobleem af zijn?
“Dat is heel verschillend. Als ze na de plasklas bij mij terug komen, kan een individueel vervolgtraject worden
ingezet. Het ene kind heeft bekkenfysiotherapie nodig,
het andere gaat aan de slag met het adequaat reageren
op het ik-moet-plassen-signaal in het hoofd, bijvoorbeeld met een plaswekker. Oudere kinderen zijn vaak
zeer gemotiveerd, maar hebben meer tijd nodig om het
verkeerde wc-gedrag om te buigen. Kinderen van vier en
vijf jaar hoeven minder af te leren. Zij zetten soms in een
keer een knop om. Maar ik ken er ook bij wie het twee
jaar duurt. Kinderen die er zelf nog geen zin in hebben
en bij wie de hulpvraag uitsluitend van de ouders komt,
doen er het langst over.”

Hoeveel kinderen hebben plasproblemen?
“Van de vier-, vijf- en zesjarigen heeft twintig procent
plasproblemen. Dat zijn er zes in een klas. Van de twaalfjarigen, dus kinderen in groep acht, heeft twaalf procent
last. Dat zijn drie kinderen in een klas. Het komt dus heel
veel voor. Kinderen schamen zich er voor en het is een
enorme belasting voor het hele gezin. Het probleem begint vaak in groep een of twee van de basisschool. Dan
zijn kinderen in de kleuterklas lekker aan het spelen
en luisteren niet naar de signalen van hun lichaam. Ze
plassen in hun broek, gaan om dit te voorkomen minder
drinken. Zo komen ze van de regen in de drup.”

Om wat voor problemen gaat het?

Bij Tim (7) was de bekkenbodemspier nog niet volledig ontwikkeld. Inmiddels heeft hij de plasklas
gedaan. Daarna heeft hij een keer per week bekkenfysiotherapie gehad. Thuis moest hij ook oefeningen doen. “Eerst vergaten we het nogal eens, maar
vanaf het moment dat we de oefeningen strikt
deden, ging het met sprongen vooruit. Opeens viel
het kwartje en kon hij bewust zijn bekkenbodemspieren aanspannen en ontspannen. Hij komt nu
niet meer met een natte broek uit school. De fysiotherapeut heeft zojuist groen licht gegeven voor het
volgende stukje: het bedplassen aanpakken,” vertelt
zijn moeder Mireille verheugd.

“Overdag een natte broek, bedplassen, herhaalde keren
een blaasontsteking. Ouders en kind hebben vaak al het
een en ander geprobeerd om er van af te komen. Veel ouders gaan zich zorgen maken, zijn bang dat er iets lichamelijks aan de hand is. Om dit uit te sluiten, maken we
standaard een echo en doen we een urineonderzoek.”

Wat zijn de voordelen van een plasklas?
“We proberen kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar te
zetten. Kinderen zien dan leeftijdgenootjes die met hetzelfde probleem zitten. Ze merken dat ze niet de enige
zijn. Het onderwerp raakt uit de taboesfeer en ze pikken
veel van elkaar op.”

Academic Journals

*Het incontinentiespreekuur bestaat uit:
• echo, urineonderzoek;
• bezoek aan kinderarts;
• bezoek aan bekkenfysiotherapeut;
• bezoek aan continentieverpleegkundige.
Zie ook artikel over Josi, pagina 4
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voorlichting

Kinderincontinentiespreekuur Regionaal Bekkenbodem Centrum ASZ

Een ochtend in het ziekenhuis
voor bedplassen
Nynke Feenstra

Josi van Ballegooijen is elf jaar. Ze plast ’s nachts in
bed en vindt dit erg vervelend. Ze heeft al van alles
geprobeerd om ’s nachts droog te blijven. Vandaag
hoopt ze op het incontinentiespreekuur van het
Bekkenbodem Centrum in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis te horen wat er met haar aan de hand is.

J

osi ligt met haar tenen te wiebelen. Zo nodig moet
ze. Maar ze kan pas naar de wc als de echo is gemaakt. De radioloog beweegt de echokop over haar
buik en kijkt naar het beeldscherm. Ze zegt: “Je hebt inderdaad een volle blaas.” Josi mag van de behandeltafel
komen. Ze gaat snel op de wc zitten, maar mag nog niet
plassen. “Als het groene lichtje brandt,” zegt de verpleegkundige. Josi ziet het lampje groen worden en laat haar
plas lopen. In de wc zit een flowmeter. Deze meet onder
andere hoeveel er wordt geplast en hoe lang. Josi is snel
klaar. Zo, dat lucht op. Ze mag weer op de behandeltafel
komen liggen. De radioloog kijkt of ze goed heeft uitgeplast. Op het beeldscherm is te zien dat er nog wat urine
in zit. Als ook de nieren en de urineleiders goed in beeld
zijn gebracht, mag de elfjarige zich weer aankleden.

Slaapfeestje
In de wachtkamer vertellen Josi en haar moeder Lucienne waarom ze naar het kinderincontinentiespreekuur
zijn gekomen. Josi zit in groep zeven van de basisschool.
Ze plast ’s nachts vaak in bed. Overdag verliest ze ook
wat druppels urine. Josi trekt ’s avonds voor het naar bed
gaan een luierbroekje aan. Soms is het bed ondanks de
luier nat. “Mijn vriendinnetje gaf een slaapfeestje. Daar
kan ik niet naartoe. En ik kan ook niet mee op korfbalkamp,” zegt ze spijtig. De afgelopen twee jaar hebben ze
een plaswekker geprobeerd, een plasconsulente, zuigtabletten... Nu zijn ze op eigen verzoek via de kinderarts
naar dit spreekuur verwezen.

Plasfabriekjes
Bij het kinderincontinentiespreekuur in het ASZ bezoeken de kinderen en hun ouders op een en dezelfde ochtend vier verschillende behandelaars. Aan het einde
van de morgen is er een diagnose en een behandelplan.
Josi gaat na de echo naar kinderarts Ester de Kleijn. Als
moeder en dochter aan het bureau hebben plaatsgenomen, stelt de kinderarts wat vragen. Vervolgens bekijkt
ze de echo-opnamen en de uitdraai van de flowmeter.
“Je blaas en nieren zijn gezond. Dus dat is goed nieuws.
Wel zien we dat je niet goed uitplast. Er blijft urine in de
blaas achter en dat is niet goed.”
Josi en haar moeder hebben de afgelopen week thuis

“Als jij overdag goed
drinkt en goed plast, dan
ga je ’s nachts minder
plassen”
twee lijsten ingevuld. De ene gaat over het aantal keren dat Josi naar de wc is gegaan, de andere over wat ze
heeft gedronken. Het valt de dokter op dat Josi weinig
drinkt en maar vier keer per dag plast. “Acht bekers drinken per dag en zes tot acht keer naar de wc, daar gaan we
naartoe werken,” zegt De Kleijn.
De kinderarts maakt een tekening. “Je nieren zijn plasfabriekjes. Als je te weinig drinkt en niet goed uitplast,
dan wordt je blaas onrustig.” Ze moedigt Josi aan om
er goed mee aan de slag te gaan. “We gaan er eerst aan
werken dat je overdag goed plast. Daarna komt het ’s
nachts droog blijven aan de beurt.”

B-Wijzer (nr. ) december 
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Josi van Ballegooijen

Saai!
Terug in de wachtkamer schenkt Josi meteen een beker
limonade in. Haar moeder vertelt opgelucht aan haar
vader dat de arts geen afwijkingen heeft gezien. Ze had
zich toch wel zorgen gemaakt en was bang dat Josi geopereerd zou moeten worden. Gelukkig is alles goed. Josi
gaat een tekening maken. Ze tekent zichzelf, haar vader
en haar moeder en schrijft er boven: “Bijna de hele dag
in het ziekenhuis! Saai.”

Helemaal goed
Josi springt op als bekkenfysiotherapeute Liesbeth de
Nekker haar roept. In een behandelkamer mag Josi op
een tafel gaan liggen en moet zij wat opdrachtjes uitvoeren. Zo moet ze onder andere haar poepgaatje tien
keer achter elkaar aanspannen en ontspannen. Dat
vindt ze “best wel raar.” Als alle testjes en opdrachten
zijn gedaan, concludeert de bekkenfysiotherapeut dat
Josi haar bekkenbodem-, buik- en rugspieren goed weet
te gebruiken. “Je doet het allemaal goed, dus bij mij hoef
je niet meer terug te komen.”

Geheim
Na dit goede nieuws wacht de familie Van Ballegooijen
op de continentieverpleegkundige. Als ze even later in
de spreekkamer van Carla van der Boor zitten, ontstaat
er een vriendelijk gesprek over school. “Praat je er wel
eens over met vriendinnen? Of schaam je je er een beetje voor?” Dat laatste is inderdaad het geval. Haar moeder
vertelt dat ze het voor vriendinnen geheim houdt. “Als
er na school een vriendinnetje mee komt spelen, is ze
bang dat er nog een luier op haar kamer ligt. Dan ga ik
meteen naar boven om te kijken of alles is opgeruimd.”
De verpleegkundige legt uit dat alle kinderen die hier
komen het liever geheim houden. Ook vertelt ze dat er
veel meer kinderen zijn die plasproblemen hebben dan
je zou denken. “Bij jou in de klas zijn er vast en zeker nog

Academic Journals

twee of drie.” Daar heeft Josi nooit iets van gemerkt. Ze
vindt het fijn om te horen dat ze niet de enige is.

Als een dame
De continentieverpleegkundige vat nog eens samen wat
er die ochtend is geconstateerd. Josi moet meer drinken
en goed uitplassen. Eerst gaan ze werken aan een goed
plaspatroon overdag, daarna komt het nachtplassen aan
bod. Vervolgens zet Van der Boor twee stoelen tegenover
elkaar en vraagt aan Josi haar na te doen. “Ga als een
dame op de wc zitten. Voeten op een steuntje, rug recht
en laat je handen rusten op je bovenbenen. Als je geplast
hebt, blijf dan nog 60 tellen zitten.”
Aan het einde van de ochtend wordt Josi uitgenodigd
voor de plasklas. Daar gaat ze volgende week nog meer
leren over hoe haar lichaam werkt en wat ze moet doen
om van haar plasprobleem af te komen.
Meer over de plasklas op pagina 2.

Niet de enige
André Nuyens
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product belicht

Plaswekker
Nynke Feenstra

Als een gezond kind overdag zindelijk is, maar ’s nachts vaak in bed plast, adviseert de
schooldokter soms een plaswekker. Hoe werkt dit? B-Wijzer vroeg het aan Carla van der
Boor, continentieverpleegkundige in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Hoe werkt een plaswekker?
“In de onderbroek zit een sensor. Als een kind begint te
plassen, gaat er een signaal af. Dit kan een hard geluid
zijn of een trilling. Het kind wordt hier wakker van en
moet zelf het alarm of de trilfunctie uitzetten. Vervolgens moet het naar de wc om daar uit te plassen. Zo’n
signaal is vergelijkbaar met wat er in je hoofd gebeurt
als je ’s nachts nodig moet. Het kind moet adequaat leren reageren op dit signaal.”

Hoe lang duurt de therapie met de
plaswekker?
“Na een week of drie ga je resultaat zien. Het kind knijpt
dan automatisch de kringspier dicht zodra de wekker
gaat of - en dat is natuurlijk wat we willen bereiken zelfs al daarvoor. De meeste kinderen zijn na twee tot
drie maanden droog. Als dit niet zo is, moet je er mee
ophouden.

Welke rol hebben de ouders?
Het is belangrijk dat het kind gemotiveerd is en door de
ouders wordt ondersteund. ’s Avonds voor het slapen
gaan laten ouders hun kind het signaal nog even horen

en bespreken wat de kleine moet doen als de wekker af
gaat. Uit bed, wekker uitzetten, op de wc uitplassen…
Ouders moeten het kind hierbij een eigen verantwoordelijkheid geven. ’s Ochtends vul je samen op een lijst
in hoe het die nacht is gegaan. Zo kun je zien of er vooruitgang is. “

Waar moet je op letten als je een plaswekker
in huis haalt?
“Informeer eerst bij de zorgverzekeraar of een plaswekker vergoed wordt, en zo ja, welk type. Als je een andere kiest, moet je namelijk bijbetalen. Je kunt huren
of kopen.
Een plaswekker bestaat uit een ontvanger (wekker) die
ver van het bed wordt gezet en een zendertje dat aan
een speciale onderbroek wordt geklikt. Bij eenvoudige
uitvoeringen loopt er een lange draad van de wekker
naar de onderbroek. Die modellen voldoen prima, maar
als je kind tijdens zijn slaap veel woelt en draait, is een
draadloze handiger.
Kinderen die slechthorend zijn of heel diep slapen, zijn
gebaat bij een wekker met trilfunctie. Bij sommige
modellen kun je het signaal instellen, dit kan van pas
komen als huisgenoten ’s nachts last hebben van het
standaardalarm. Kijk dus goed welke functionaliteiten
je nodig denkt te hebben en weeg dit af tegen de kosten.”

Meer informatie
www.stichtingbedplassen.nl, www.bedplassen.org, www.
urifoon.nl, www.rodger.nl en natuurlijk de schooldokter
(Centrum voor Jeugd en Gezin of de GGD).
Kinderurotherapeuten werken het meest met Urifoon
en Rodger.
Prijzen van draadloze plaswekkers ter oriëntatie:
Huren: Bij Urifoon vanaf 29,95 per maand.
Kopen: Een draadloze is bij Rodger b 115,95, een Urifoon
begint bij b 129,95.

Voorbeeld van een
plaswekker
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Zwarte Piet

René Scheurink

H

Dit alles maakte bij mij een gevoel los
dat ik, op dat kleine terrein waar ik wellicht het verschil zou kunnen maken,
dat ook wilde maken. Dat betekende dat
ik bij wijze van spreken, hemel en aarde
bewoog, om het probleem te tackelen.
En dat viel niet altijd mee, zo is er voor kinderen bijvoorbeeld een kleiner aanbod aan absorberende producten beschikbaar. Door de differentiatie in gewicht en omvang
en door bepaalde aandoeningen bijvoorbeeld een hogere
urineproductie en een afwijkende groei (sneller of langzamer) bleek het vaak lastig om de gewenste bescherming
te realiseren. Door het volledige arsenaal aan materialen;
absorberend, afvoerend, soms in combinatie met extra
stoel of bedbescherming, te benutten en te zorgen dat het
op de juiste wijze werd toegepast lukte het vaak, helaas
niet altijd. Zonder uitzondering blijven deze kinderen en
hun ouders in mijn gedachten. En leg ik de zwarte piet bij
de bureaucratie die hen treft.

.nl

oewel kinderen binnen mijn werkzaamheden maar
een kleine groep vormden, deden ze wel een bovengemiddeld beroep op mijn expertise en creativiteit. Dat
kwam, omdat bij de kinderen die ik zag, veel problemen
bij elkaar kwamen. Altijd een zware vorm van incontinentie voor urine (en/of ontlasting), meestal meervoudig
gehandicapt en rolstoel of bed gebonden. En altijd was er
sprake van lekkage, soms huidproblemen. Dit alles trok
een zware wissel op zowel het kind als zijn omgeving. De
ouders/verzorgers hadden naast hun reguliere hulp door
dit alles uiteraard ook extra zorg(en). Wat mij opviel en
verbaasde was dat de ouders echt de barricaden op moesten om de strijd om een bepaald hulpmiddel, vergoeding
of dienst in het voordeel van hun kind te beslechten. Vaak
was dit ondanks in plaats van dankzij de betreffende instantie; gemeente, zorgverzekeraar, indicatiecie etc. etc.
Dit alles ging gepaard met een papierdiarrhee en een
ambtelijk taalgebruik die de draaglast voor de ouders onnodig vergrootten. Deze energie en tijd kon dan helaas
niet worden besteed aan het kind; de wereld op zijn kop.

www.

Plassen en poepen
Helga Hentzepeter

?

Bedplassen
Broekplassen

nooit meer...
Oplossingen voor plasproblemen
Bedplassen:
BAS de draadloze plaswekker
Broekplassen:
Clippo dagalarm
Trilhorloge voor “klok-plassen”

Bestel gemakkelijk en discreet online www.rodger.nl
Of bel ons via 0541 – 35 14 49
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Bedplassen daar wil je vanaf!
mw. Zwaan-Mulder
en mw.Vijverberg
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voorlichting

Kinderbekkenfysiotherapie
Om zindelijk te worden moeten kinderen zover zijn
dat ze dit begrijpen, willen en kunnen. Zo moeten
ze kunnen voelen wanneer ze een plas of poep
moeten doen, ze moeten begrijpen waarvoor een
potje of wc dient en ze moeten willen meewerken.
De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun 2e
en 4e levensjaar.

S

oms verloopt het proces van zindelijkheid langzamer of zijn er klachten op het gebied van het plassen en poepen. De klachten kunnen bestaan uit
plasklachten zoals niet goed kunnen plassen of niet leeg
plassen, heel vaak plassen, urineverlies (van druppel tot
alles) en blaasontstekingen. Daarnaast kunnen klachten op het gebied van het ontlasten ontstaan zoals pijn
bij het poepen, buikpijn, obstipatie en ontlastingverlies,
en verder uit enuresis (bedplassen). Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door het niet goed functioneren
van blaas, darmen en/of buik- en bekkenbodemspieren.
Voor veel ouders en kinderen levert dit problemen op omdat basisscholen steeds vaker kinderen die nog een luier
dragen niet toelaten of dat ouders zelf tijdens werktijd
naar school moeten komen om kinderen te verschonen.

Netty Bluyssen

Dat deze problemen veel voorkomen blijkt uit het feit dat
bij ongeveer 10% van de kinderen er sprake kan zijn van
een plas- of poepprobleem of bedplassen en het is daarmee kinderziekte nummer twee (astmatische klachten
staan op nummer één bij ongeveer 11% van de kinderen).
Deze cijfers zijn gebaseerd op cijfers die gemeld zijn bij
huisarts of kinderarts. Uit de literatuur blijkt dat 45%
van de ouders de klachten onderrapporteert waardoor
de reële cijfers nog veel hoger zullen zijn.
Al deze genoemde klachten kunnen blijven bestaan tot op
volwassen leeftijd. Zij hebben een enorme impact op de
kwaliteit van leven van zowel het kind als het hele gezin.
Bij 40% van de kinderen worden gedragsveranderingen
zoals eetproblemen, schoolverzuim, gezinsproblematiek,
sociaal isolement en depressiviteit gezien. Deze verdwijnen wanneer de behandeling is geslaagd.
Steeds vaker wordt een beroep gedaan op kinderbekkenfysiotherapie door de betrokkenheid van deze klachten
met de buik- en bekkenbodemspieren.
Kinderbekkenfysiotherapie staat voor de fysiotherapeutische zorg verleend aan kinderen met plas- en
poepproblemen, buikpijnklachten, bedplassen en recidiverende urineweginfecties. Zowel geregistreerde kinderfysiotherapeuten als geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, beide met aanvullende scholing, zijn in staat
kinderen met problemen op dit gebied te behandelen.
De behandeling door de kinderbekkenfysiotherapeut
geschiedt vrijwel altijd op verwijzing van huisarts, kinderarts of andere specialist. De fysiotherapeut is direct
toegankelijk, dat wil zeggen dat men zonder verwijzing
een fysiotherapeut kan raadplegen. Echter de fysiotherapeut zal in alle gevallen de huisarts benaderen voor
overleg. Indien de huisarts dat nodig acht zal aanvullende diagnostiek worden verricht.

Het onderzoek door een
kinderbekkenfysiotherapeut
De kinderbekkenfysiotherapeut voert altijd zelfstandig een onderzoek uit. De kinderbekkenfysiotherapeut
neemt een uitgebreide anamnese af bestaande uit vragen vanaf de periode van de geboorte tot nu. De ontwikkeling van het kind wordt goed uitgevraagd evenals de
ontwikkeling van de zindelijkheid en een uitgebreide
medische anamnese. Daarnaast worden vragen gesteld
over het toiletgedrag.

B-Wijzer (nr. ) december 
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Joep moet Poepen
AMC de poeppoli/Yakult van
Fleur Verhoeff

Om een compleet beeld te krijgen worden ook vragen
gesteld over persoonlijke factoren (school, sport, vriendjes en vriendinnen) en omgevingsfactoren (gezin, echtscheiding, overlijden) en de invloed van de klachten op
het kind en het gezin. Deze vragen zijn van belang om
te kunnen beoordelen of het een geschikt moment is om
eventueel een behandeling te kunnen starten.
Aan de hand van plas- en poepdagboeken evenals vocht
en vezellijsten, die thuis moeten worden ingevuld,
wordt een indruk gekregen van bestaande gewoonten
en structuur op het gebied van eten, drinken, plassen en
ontlasten, reactie op aandrang, aanwezigheid van pijn
en eventueel verlies van urine of ontlasting.
Daarnaast wordt een algemeen lichamelijk onderzoek
uitgevoerd waarbij goed wordt gekeken naar de basis
motorische vaardigheden (lopen, op een been staan,
huppelen e.d.) en een speciaal onderzoek gericht op de
ademhaling, de rug, buik, benen en bekkenbodemspieren. Spierspanning, coördinatie, bewustwording van
het lichaam zijn belangrijke vaardigheden waar een
kind over moet beschikken om zindelijk te kunnen zijn.
De bekkenbodemregio wordt onderzocht in lig waarin
goed gekeken wordt of een kind in staat is om de bekkenbodem aan te spannen en te ontspannen.
Het spreekt voor zich dat het onderzoek op een rustige
manier zal worden uitgevoerd en alleen als ouders/verzorgers en het kind daarmee akkoord gaan.
Tijdens het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van
diverse spelmaterialen maar ook van aanvullende diagnostische en therapeutische middelen zoals echografie,
uroflowmetrie (speciale plascomputer) en biofeedback
(manier van meten en weergeven van spierspanning, in
dit geval de buik- en bekkenbodemspieren).
Na het onderzoek zal in samenspraak met het kind, ouders en eventueel artsen de resultaten worden besproken en een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling door een
kinderbekkenfysiotherapeut
Een belangrijk onderdeel van de behandeling bestaat uit
het geven van voorlichting en adviezen voor wat betreft
een goed drink- en eetpatroon en adequaat toiletgedrag.
De toilethouding en een juiste manier van plassen en
ontlasten zal in de praktijk geoefend worden, gebruik-
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makend van - indien nodig - de wc bril verkleiner en voetenbankje.
Het trainen van de bewustwording en bewust zijn van
het lichaam is van belang. Zonder deze vaardigheden is
een kind niet in staat signalen vanuit de blaas, darmen
en bekkenbodem te voelen en daar op een goede adequate manier op te reageren.
Het goed en volledig kunnen ontspannen, een ontspannen ademhaling, een goede stabiliteit en beweeglijkheid zijn eveneens voorwaarden voor het zindelijk worden en blijven.
De oefentherapie zal in combinatie met alle adviezen
thuis geoefend moeten worden.
De behandeling zal regelmatig tussentijds worden geevalueerd met het kind en de ouders waarbij overleg met
huisarts of kinderarts zeer gewoon is.
Het resultaat van de behandeling is het beste wanneer
een kind spelenderwijs de vaardigheden oefent en blijft
oefenen. Behoud van de aangeleerde vaardigheden is
essentieel aangezien veel kinderen terugvallen in hun
oude gewoonten.
Om terugval te voorkomen zal gebruik worden gemaakt
van terugkomafspraken en bel/mailcontact.
Een goede motivatie van het kind maar ook van ouders
is essentieel, om dit - vaak langdurige traject - vol te houden. Vanuit de literatuur is bekend dat 68% van de kinderen herstelt van de klachten en dat nog eens 12 % van
de kinderen een goede verbetering heeft na behandeling.
Behandeling is dus absoluut de moeite waard!
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen
hebben, dan kunt u mailen naar: nbluyssen@gmail.com
Netty Bluyssen
kinderfysiotherapeut MPPT
Bekkenfysiotherapie de Groote Wielen, Rosmalen
Jaarcoordinator kinderbekkenfysiotherapie SOMT Master
opleiding Bekkenfysiotherapie Amersfoort
Kinderbekkenfysiotherapeut Erasmus MC Sophia Kinderurologie Rotterdam
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Bewust van lijf en leden

I

k ontmoette Saskia bij haar thuis. Ze had me gevraagd
langs te komen omdat ze graag aan haar gezondheid
wilde werken. Tijdens het intakegesprek vertelde ze
mij over haar vele operaties, haar stoma’s en dat ze graag
wilde afslanken. Een van de vragen die ik dan altijd stel
is: “Als je cijfers mag geven aan je energieverloop gedurende de dag, hoe ziet dat er dan uit?” Ze gaf vieren, vijven
en zelfs een zeven.
Volgens mij staan we alleen maar stil bij onze gezondheid
als we ziek zijn. Dan pas zijn we ons bewust dat we een
lichaam hebben, waar we afhankelijk van zijn. We zijn de
hele dag bezig. We zijn druk met druk doen en vergeten
daarbij vaak ons lichaam. Pas als we last krijgen, staan
we erbij stil.
Veel van de klachten die we ontwikkelen nemen we voor
lief of niet serieus. Tijdens de eerste week van haar programma mailde Saskia dat ik haar zeven mocht veranderen in een vier. Ze merkte nu pas hoe ze ervoor stond
Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Onze Gezondheidszorg
is vrijwel uitsluitend ingericht op ziek zijn. Wij bezoeken
een huisarts of ZIEKenhuis alleen maar als we ziek zijn.
Onze ZIEKtenkostenverzekering wordt ingezet als we iets
mankeren. Dat is toch eigenlijk om ZIEK van te worden?
Saskia vertelde me dat ze vanuit het ziekenhuis het advies
kreeg om veel slagroom, taart, kaas en andere gelijksoor-

tige producten te eten om weer
energie op te doen.
Omdat onze gezondheidzorg
vooral gericht is op het bestrijden van klachten, verdiepen we
ons niet in preventieve gezondheid. Als onze klacht verholpen is of onderdrukt wordt door medicijnen, dan gaan
we weer verder met waar we mee bezig waren. We zijn
weer druk met druk doen.
Een gezond lichaam is ons kostbaarste bezit. Hoe onderhoud jij je lichaam? Krijgt jouw lichaam alle vezels,
brandstoffen, water, vitaminen en mineralen? Geef jij je
lichaam iedere dag vijf porties groente en fruit? Of heb je
’s middags ook een dipje? Ben je ook aan het snaaien om
meer energie te krijgen?
Hoe we onze gezondheid beleven begint al bij onze opvoeding. Op dit moment stijgt het aantal kinderen met
overgewicht in Rotterdam jaarlijks met 6%. Dat is schrikbarend veel. Leren deze kinderen wat nodig is om hun
kostbaarste bezit goed te onderhouden?
Gezonde mensen hebben vele wensen, zieke mensen hebben er maar één!!!
Robert van der Wulp

Landelijke werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie sinds april 2011
In Nederland zijn veel verschillende disciplines betrokken bij de
behandeling van kinderen met plas- en of ontlastingsproblemen, enuresis (bedplassen), blaasontstekingen en/of buikpijn.
Om de kwaliteit van zorg te borgen en de zorg op elkaar af te
stemmen en stroomlijnen, is in 2006 de Landelijke werkgroep
Poeppoli’s opgericht en in 2009 het Landelijke platform Urotherapie (zie elders in dit blad het artikel: Website Urotherapie, landelijke multidisciplinaire samenwerking). De kinderbekkenfysiotherapie maakt deel uit van deze werkgroep en het platform.
Kinderbekkenfysiotherapie is geen erkend specialisme en
wordt door zowel algemeen fysiotherapeuten, geregistreerde
kinderfysiotherapeuten als geregistreerde bekkenfysiotherapeuten uitgevoerd. De bekkenfysiotherapeuten of kinderfysiotherapeuten die zich bezighouden met het onderzoeken/
behandelen van kinderen met bekken(bodem)problemen,
hebben over het algemeen hiervoor een extra specifieke opleiding gevolgd. De term ‘kinderbekkenfysiotherapeut’ is
echter geen beschermde titel. Er is een groot verschil in ervaring, scholing en competenties. Dit is verwarrend zowel voor

de beroepsgroep, als voor de verwijzers, maar ook voor de patiënten en ouders van patiënten.
Om meer eenduidigheid, voor zowel ouders, kinderen en verwijzers te bewerkstelligen en meer duidelijkheid binnen de
eigen beroepsgroep en de landelijke werkgroepen te creëren
is in 2011 een Landelijke werkgroep Kinderbekkenfysiotherapie opgericht. Deze werkgroep functioneert in samenwerking
met de NVFK ( Nederlandse Vereniging van Kinderfysiotherapie) en de NVFB (Nederlandse Vereniging van Bekkenfysiotherapie). Alleen geregistreerde kinder- en geregistreerde
bekkenfysiotherapeuten met aantoonbare aanvullende scholing kunnen zich aanmelden voor deze werkgroep. Op dit moment zijn 120 leden aangesloten.
Via de website van het Landelijk Urotherapieplatform kunt u
terug vinden welke fysiotherapeuten zijn aangesloten. Vanaf
begin 2012 kunt u meer informatie vinden over Kinderbekkenfysiotherapie via de website van de beide beroepsverenigingen, www.nvfk.nl en www.nvfb.nl.
Verzeker u van de beste zorg.
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Eten, drinken en toiletgedrag op de
basisschool, vanzelfsprekend… toch?
In het kader van de combinatie opleiding
Kinderbekkenfysiotherapie en de Verkorte
Master Bekkenfysiotherapie aan de SOMT
hebben Alma Brand en Bregje Vriend het project
ontwikkeld: Eten, drinken en toiletgedrag op de
basisschool, vanzelfsprekend... toch?

A

anleiding voor de ontwikkeling van dit project
was het feit dat veel kinderen in het reguliere
basisonderwijs kampen met plas- en poepproblemen. Zij worden geacht binnen de bestaande schoolstructuur te functioneren. Voor de meeste kinderen is
het volgen van deze structuur geen probleem. Uit de dagelijkse praktijk en wetenschappelijk onderzoek blijkt,
dat onvoldoende vocht en vezelinname, onvoldoende
tijd om te eten en drinken, niet op tijd naar de wc kunnen en mogen, vieze toiletten, verkeerd toiletgedrag en
toilethouding een rol kunnen spelen bij het ontstaan en
in stand houden van plas- en poepproblemen. Onvoldoende vochtinname kan leiden tot een vermindering
van concentratie en leerprestaties.
Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn vaak niet goed
op de hoogte van de mogelijkheden om de problematiek
het hoofd te bieden en melden de klachten onvoldoende
aan de huisarts. Gedacht wordt dan ook dat de incidentie en prevalentie cijfers vele malen hoger zullen zijn
dan op dit moment bekend is.
Uit de literatuur blijkt dat een gedegen kennisoverdracht in de vorm van goede training en begeleiding in
68% van de gevallen leidt tot opheffing van de plas- en
poepproblemen en in 12% wordt een aanzienlijke verbetering bereikt, resulterend in een goede verbetering
van kwaliteit van leven. In de literatuur wordt gepleit
om ouders te motiveren om bestaande problematiek te
verminderen en daarmee voort durende problemen op
latere leeftijd te voorkomen.
Doel van dit project is om kinderen van groep 1 t/m 4
binnen het Nederlandse basisonderwijs, hun ouders en
leerkrachten bewust maken van een goed drink- en eet-
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gedrag en het aanleren van een adequaat toiletgedrag.
Concreet wordt gestreefd naar gezond eten, zes tot acht
bekers drinken per dag, een plasfrequentie van zes tot
acht keer per dag en een poepfrequentie van één keer
per dag. Eveneens wordt gehoopt, middels dit project
een preventieve functie te kunnen bewerkstelligen ten
aanzien van het ontwikkelen van plas- en poepproblemen in de basisschoolleeftijd. Kinderen die net naar
school gaan, zijn vaak net wel of net niet zindelijk. De
veranderde dagindeling, de structuur en soms ook spanning kunnen allen bijdragen aan een verstoring van
het zindelijk zijn en blijven. Eenmaal ontstane klachten
worden vaak ‘meegenomen’ op latere leeftijd.
De implementatie van het project is gestart op twee reguliere basisscholen. Op een school is een compleet informatiepakket uitgedeeld en is scholing gegeven aan
de hand van PowerPoint presentaties voor de kinderen,
leerkrachten en ouders. Daarnaast hebben de kinderen
vocht en vezellijsten, poep- en plasdagboeken ingevuld
en hebben zij een informatieboekje mee naar huis gekregen. Ook hebben de kinderen een vaardigheidstraining
in de vorm van toilettraining gekregen.
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De andere school fungeerde als controleschool en hier is
beperkte informatie gegeven.
Uit de resultaten van de implementatie is gebleken dat
vooral de vaardigheidstraining aan de kinderen succesvol was. De kinderen van groep 1 t/m 4 konden zich na
zes weken redelijk goed herinneren wat goed drink- en
eetgedrag en adequaat toiletgedrag was.
In de praktijk blijkt dat de dagelijkse structuur op school
en thuis lastig te beïnvloeden is.
Leerkrachten hebben zich te houden aan een strakke
structuur en kunnen nu nog op onvoldoende tijdstippen
extra drinkmomenten inlassen. Drinken na het buitenspelen, of na de gymles is op dit moment nog geen gewoonte.
Ouders hebben moeite om de structuur van goed eten,
drinken en toiletgedrag te handhaven tijdens de weekenden en vakanties.
Er zijn vragen vanuit school gerezen om eveneens groep
5 t/m 8 te instrueren door middel van PowerPoint presentaties aangezien in deze groepen kinderen met bestaande
problemen door schaamtegevoelens minder aansluiting

bij de groep kunnen vinden. Angst voor slaappartijtjes
en schoolkamp neemt toe en kan leiden tot sociaal isolement.
Verdere implementatie van dit project zal nodig zijn om
automatisering en behoud van gezond gedrag te bewerkstelligen. Op dit moment wordt een lespakket ontwikkeld voor basisscholen en kinderbekkenfysiotherapeuten om deze dagelijkse processen van eten, drinken
en toiletgang goed te kunnen begeleiden binnen de bestaande schoolstructuur. Daarbij zullen de kinderen, ouders en leerkrachten wederom actief betrokken worden.
Getracht wordt om verzekeringsmaatschappijen en/of
bedrijven enthousiast te maken om het project verder
uit te zetten in Nederland. Eveneens wordt gekeken of
het mogelijk zal zijn een cohort studie op te zetten om
de prevalentie en incidentie cijfers op de basisscholen te
bepalen.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen
hebben dan kunt u ons mailen:
bregjevriend@gmail.com of almabrand@chello.nl

Leer nu plassen en poepen
zoals het moet, dan …
Liesbeth Geerdes-Klaassen

Hillie en Billie leren plassen en poepen
Liesbeth Geerdes en
Francien Nijman-du Bois
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30 jaar aandacht voor de bekkenbodem

De NVFB bestaat 30 jaar
In november dit jaar heeft de beroepsvereniging van de bekkenfysiotherapeuten,
de NVFB, haar 30-jarig jubileum gevierd.
De NVFB is een specialistenvereniging van
het genootschap van fysiotherapie en houdt
zich bezig met het bevorderen van het
specialisme bekkenfysiotherapie in al zijn
facetten.

D

e NVFB is ontstaan uit een groep fysiotherapeuten die zich bezighielden met zwangerschapsgymnastiek en -begeleiding, dat is nog steeds
te zien aan de officiële naam: Nederlandse Vereniging
voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pré- en
postpartum gezondheidszorg (NVFB).

Jaren 80
De nadruk in de jaren tachtig lag op de begeleiding van
de zwangere vrouw door fysiotherapeuten ter voorkoming van klachten rondom het bekken en bekkenbodem. Vooral de behandelingen in groepen stond op de
voorgrond. De NVFB ontwikkelde daarvoor een eigen
product: NVFB-ZwangerFit®, dat op een eigentijdse en
actieve manier de vrouw rondom de bevalling begeleidt.
In die jaren werden ook onderwerpen als urineverlies
bespreekbaar en kwam er meer aandacht voor gerichte
behandeling van urine-incontinentie en daarmee nam
ook de interesse in de bekkenbodem toe.

Jaren 90
In de jaren 90 groeide het inzicht in het functioneren,
maar ook het niet goed functioneren van de bekkenbodem en werden verschillende scholingen en cursussen
opgezet, met als doel de behandeling van bekken- en
bekkenbodemklachten te verbeteren. Er werden ook individuele behandelingen gegeven, in eerste instantie
voor vrouwen, maar later ook voor mannen en kinderen. Niet alleen urineverlies werd behandeld, maar ook
klachten als ontlastingsverlies, het juist niet kunnen
plassen of ontlasten, verzakkingen en pijnklachten in
buik en bekken(bodem) gebied konden behandeld worden. Een eerste KNGF richtlijn behandeling urineverlies
werd uitgegeven.
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Wat kan de bekkenfysiotherapeut
behandelen:
• ongewild verlies van urine en/of ontlasting
• niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/
of te ontlasten
• moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
• zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik en/of
balgevoel in vagina of anus
• pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
• problemen bij het vrijen, die samenhangen met
de bekkenbodem
• bekkenpijn en lagerug-klachten in de periode
rond zwangerschap en bevalling
• pijnklachten in het bekken- en bekkenbodemgebied en lagerug-klachten door andere oorzaken
dan zwangerschap of bevalling
• begeleiding voor en na operaties in buik- en bekkengebied

Begin 21e eeuw
In deze periode nam de kijk op de bekkenbodem en de
mogelijkheden van behandelen een enorme vlucht, ook
de beroepsvereniging raakte daarmee in een versnelling. Zij ontwikkelde een beroepscompetentieprofiel
(BCP) voor de bekkenfysiotherapeut en beschreef daar
het domein en de mogelijkheden en vaardigheden van
de bekkenfysiotherapeut in, het specialisme was een
feit en in 2004 werden de eerste geregistreerde bekkenfysiotherapeuten opgenomen in het register bekkenfysiotherapie. Een volledige opleiding tot bekkenfysiotherapeut werd opgezet: een 3-jarige opleiding met als
toegangseis, dat deelnemers in het bezit zijn van een
diploma fysiotherapie.
Het officiële specialisme was geboren, waarbij de geregistreerde bekkenfysiotherapeut goed in staat is de bekkenbodem te onderzoeken, te beoordelen en te behandelen en tevens bevoegd en geschoold is om inwendig
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onderzoek te doen en inwendig te behandelen.
De relatie tussen het functioneren van de bekkenbodem
en het functioneren van de lage rug, bekken, buik, ademhaling en buikorganen werd steeds duidelijker. Als voorbeeld: steeds vaker werden er bij lagerug-pijn ook bekkenbodemproblemen gezien.

Wat doet de bekkenfysiotherapeut:
• In kaart brengen van de klachten, vanuit diverse
invalshoeken en domeinen (bewegen, plassen,
ontlasten, seksualiteit), er wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten
• Uitvragen van oorzaak en beloop van de klachten
• Onderzoek naar het functioneren van bekken en
bekkenbodem, mogelijk ook inwendig, anaal of
vaginaal, vaak met metingen
• Opstellen behandelplan, samen met de patiënt en
bepalen behandeldoelen
• Geven van adviezen en uitleg, verschaffen van
inzicht
• Geven van patiëntgerichte individuele oefeningen, daarbij ook het hele lichaam betrekkend.
• Evalueren van de voortgang en het eindresultaat,
kijken of de behandeldoelen gehaald zijn, informeren van de verwijzer

Waar staat de NVFB nu
De NVFB heeft meer dan 400 leden, geregistreerde bekkenfysiotherapeuten, die vaak bijna alle werkzame tijd
aan bekken- en bekkenbodemproblemen besteden en
verder nog eens 400 buitengewone leden, die affiniteit
met de bekken(bodem) hebben of studenten of NVFBZwangerFit® docenten zijn. Het overgrote deel van de geregistreerde bekkenfysiotherapeuten is lid van de NVFB.
Zij zijn verplicht om scholingen te volgen om hun registratie te kunnen verlengen.

Wetenschappelijk Onderzoek
Steeds meer wordt er behandeld met methoden gebaseerd op basis van de wetenschappelijk onderzoek. Op
die manier zijn betrouwbare behandelmethoden ontwikkeld voor het behandelen van bekken(bodem) problemen.
Internationaal hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan: er is veel onderzoek gedaan naar het effect van
bekkenbodemspiertraining en grote indrukwekkende
studies hebben bijvoorbeeld de meerwaarde aangetoond bij urine incontinentie (zelfs een follow up van
15 jaar!). Het gevolg hiervan is duidelijk zichtbaar. Zorgverzekeraars die op alle fronten zoeken naar bezuinigingen hebben op basis van deze studies besloten om
9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urineverlies
in de basisverzekering op te nemen. Dat doen ze niet
zomaar.

De laatste vijf jaren
De stroomversnelling zet zich voort en de vereniging
ontwikkelt zich verder in een meer wetenschappelijke
richting. Er komen bekkenfysiotherapeuten die wetenschappelijk onderzoek gaan doen en zelfs promoveren.
Ook de leden van de NVFB gaan mee in de wetenschappelijke verandering. Bekkenfysiotherapeuten studeren
verder om de patiënten nog gerichter te kunnen helpen
en nog meer begrip over de problemen te krijgen. Sommigen halen een Master titel.
De promotie van het vak moet nog een flinke slag maken,
want nog niet iedereen weet dat je naar de bekkenfysiotherapeut moet als je slecht naar het toilet kunt bijvoorbeeld. Voor bekkenpijn en urineverlies weet de patiënt
de weg steeds meer te vinden. En dat geldt gelukkig ook
voor de verwijzers, zoals de huisarts of specialist.
Er is tegenwoordig promotiemateriaal, zoals patiëntenvoorlichtingsfolders, een film, en een patiëntenwebsite
beschikbaar.

Ook voor ontlastingsverlies is bekkenfysiotherapie inmiddels de eerste optie van behandelen en zullen de
meeste colorectaal chirurgen de patiënt met deze klachten altijd eerst verwijzen naar de bekkenfysiotherapeut
alvorens een operatief ingrijpen te overwegen.
Voor een andere belangrijke en veel voorkomende klacht,
een verzakking, zijn de afgelopen jaren een aantal belangrijke studies gepresenteerd waar onomstotelijk is
aangetoond dat ook bij vrouwen met verzakkingsklachten de bekkenfysiotherapeut als eerste dient te worden
bezocht.
Daarnaast is er ook wetenschappelijke bewijskracht
voor de behandeling van bekkenpijn, het begeleiden van
vrouwen rondom de zwangerschap en voor de behandeling van vaak moeten plassen (overactieve blaas).
Belangrijke stappen waar de Nederlandse bekkenfysiotherapeut mee aan de slag is gegaan.
Uit de praktijk blijkt dat er goede resultaten te behalen
zijn bij andere bekken(bodem)klachten, maar daar is nog
onvoldoende wetenschappelijk onderzoek over gedaan.
Genoeg werk aan de winkel dus.
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Steeds meer bekkenfysiotherapeuten hebben een nauw
samenwerkingsverband met medisch specialisten zoals
gynaecologen, urologen, chirurgen en seksuologen. Of
werken samen met een bekkenbodemcentrum of verloskundigen. Deze samenwerkingsverbanden komen de patiënt sterk ten goede omdat er snel overleg kan plaatsvinden. Momenteel wordt ook gewerkt aan het versterken
van de samenwerking met de huisartsen.
Helder is in ieder geval dat bij veel bekken(bodem)klachten het verstandig is eerst een bekkenfysiotherapeut te
raadplegen voordat een ziekenhuis moet worden bezocht.

SBP en NVFB
Vanaf de oprichting van de SBP is er al een nauwe samenwerking met de NVFB geweest, altijd de patiënt met
zijn/haar klacht vooropstellend. Zo beantwoorden leden
van het NVFB specifieke vragen die er bij de SBP binnenkomen en wordt er door een bekkenfysiotherapeut
deelgenomen aan een jaarlijks overleg met ook andere
adviseurs. Zowel de SBP als de NVFB is er vóór en door de
leden en ze zijn er voor de mensen met bekken(bodem)
klachten en dat zal altijd zo blijven!
Voor meer informatie:
www.nvfb.nl of www.bekkenfysiotherapie.nl

Praktijk
Overeind blijft, dat bekkenfysiotherapie toch vooral een
praktijkvak is, waarbij tijd en aandacht voor de gehele
patiënt een grote rol spelen in de individuele begeleiding en er ook van die patiënt een actieve inzet wordt
gevraagd. Er is aandacht voor de mens als geheel, waarin
de bekkenbodem slechts een schakel is, maar wel een belangrijke.

Voor een bekkenfysiotherapeut in de omgeving:
www.defysiotherapeut.com (bekkenfysiotherapie aanvinken
en de postcode invoeren)
Namens de NVFB,
Jolanda Sap,
bestuurslid NVFB en contactpersoon voor de SBP
Met dank aan Marijke Slieker voor haar bijdrage.

Om een afspraak te maken met de bekkenfysiotherapeut
is er geen verwijzing nodig. De bekkenfysiotherapeut is
direct toegankelijk.

BIANCASMITS

Natte lakens,
droge dromen
Bianca Smits
Academic Journals

NATTELAKENS
DROGEDROMEN
Ik plas nog in bed,
maar wil je wel met me t
rouwen?

o

HET RELAAS VAN EEN VOLWASSEN (EX)BEDPLASSER
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samenwerking

Website Urotherapie, landelijke
multidisciplinaire samenwerking
Er is sinds september 2011 een site met informatie over behandeling
van kinderen met plas- en/of blaasproblemen www. urotherapie.nl.
Meer informatie over deze website is uiteraard te vinden op de site
zelf. Hier volgt een korte toelichting.
Inleiding
De afgelopen jaren heeft urotherapie een belangrijke plaats ingenomen in de behandeling van kinderen met blaas en plasproblemen.
Dertig jaar geleden is in Nederland
binnen het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht de basis
gelegd voor de behandeling van wat
nu Urotherapie is. De behandeling
in de vorm van cognitieve blaastraining vond in de jaren daarna
slechts plaats in enkele ziekenhuizen in Nederland. Nadat de kennis
over blaasfunctiestoornis groeide
nam de belangstelling voor de behandeling van kinderen in perifere ziekenhuizen toe. Meerdere
beroepsorganisaties zijn betrokken
bij de behandeling, zoals urologen,
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers, psychologen en kinderartsen. In veel
ziekenhuizen in het land zijn (in)
continentie poliklinieken speciaal
voor deze kinderen opgericht. Om de
behandeling uniformiteit en profesAnka Nieuwhof

Marianne Vijverberg

sionaliteit te geven heeft het UMC
Utrecht, het WKZ in 2008 een opleiding voor de urotherapie opgericht.

Urotherapie
Binnen de hiervoor genoemde poliklinieken en ook fysiotherapeutische praktijken is Urotherapie een
standaard behandeling geworden.
De term urotherapie wordt zowel
nationaal als internationaal gebruikt. Urotherapie is een behandeling die gegeven wordt aan kinderen met functionele blaas- en
plasproblemen, zoals incontinentie,
infecties, overactieve blaas en dysfunctional voiding. De behandeling
bestaat vooral uit; uitleg en instructie aan het kind over plasfrequentie
en drinkpatroon. Kinderen leren zelf
de aandrang herkennen en daarop
te reageren. Ook leren ze hoe ze de
sluitspier kunnen ontspannen tijdens het plassen. Soms in combinatie met medicamenteuze behandeling van obstipatie en infecties.
Fysiotherapie en feedback spelen
een grote rol in de behandeling van
kinderen met blaas- en plasproblemen. Naast bovenstaande aspecten
moet er ook een gedragsverandering plaatsvinden, waarbij het kind
anders en bewuster leert reageren
op aandrang en natte incidenten.
Herhaling en bekrachtiging zijn dan
ook een onderdeel van de therapie.
Er is onderscheid tussen eerste-,
tweede- en derdelijnszorg. Binnen
de eerstelijnszorg, zoals consulta-

tiebureaus, GGD en huisartspraktijk worden vooral basisadviezen
gegeven. Binnen de tweedelijnszorg
periferieziekenhuizen en bekkenfysiotherapeuten en in de derdelijnszorg, academische centra, wordt de
basis therapie aangevuld met biofeedback van plaspatroon en bekkenbodemfunctie. Voor de therapieresistente kinderen bestaat er in het
UMC Utrecht (WKZ) de mogelijkheid
tot het volgen van een intensieve
klinische blaastraining.

Platform kinder-urotherapie
Door deze toename van poliklinieken en behandeling van kinderen
met lagere urinewegproblemen en
de multidisciplinaire samenwerking
tussen urotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderartsen en urologen is
in 2010 het Landelijk Platform Kinder-urotherapie opgericht. Het doel
is om samenwerking en uniformiteit
te stimuleren en een kenniscentrum
te vormen voor alle disciplines en
poliklinieken die zich bezig houden
met training/behandeling van kinderen met blaas- en plasproblemen.

Website Urotherapie.nl
Het platform is verheugd met recente lancering van de website www.
urotherapie.nl. Deze website is vooral
bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de behandeling van
kinderen met lagere urineweg symptomen (LUTS). Professionals kunnen
een inlog aanvragen via de website.
De website is ook informatief voor
ouders en kinderen met plas- en
blaasproblemen. Patiënten kunnen
op de website behandelcentra in hun
omgeving vinden en in de komende
periode komt er ook specifieke patiënteninformatie op te staan.
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Kinderarts Martini Ziekenhuis
pakt ‘ondergeschoven kindje’ op
Hetty Casemier

H

et is een ondergeschoven kindje: plasproblemen bij
kinderen. Vooral omdat deze problemen meestal
geen duidelijk lichamelijke oorzaak hebben. Toch zette
kinderarts Loes Tanja samen met verpleegkundige
Christien Lingaard de Plaspoli op. ‘Met onderzoek en
plastraining kunnen we veel kinderen helpen.’

Voor de eerste afspraak op de Plaspoli is een uur ingepland. Verpleegkundige Christien Lingaard (en binnenkort ook Karlijn Vaessen) doen de uitgebreide intake, de
kinderarts het lichamelijk onderzoek. Loes Tanja vertelt
dat de oorzaak van incontinentie overdag meestal ligt in
dysfunctional voiding. Dat is een verkeerde manier van
plassen waarbij kinderen de sluitspier en bekkenbodemspieren constant aanspannen. Hierdoor lukt het niet
meer om de sluitspier tijdens het plassen te ontspannen.
Ook een overactieve blaas kan incontinentie veroorzaken. Soms is het een combinatie met psychosociale problemen.

Uroflowmeter
Vaak zijn terugkerende urineweginfecties de aanleiding
voor onderzoek in het ziekenhuis. Meestal hebben deze
infecties een directe relatie met het
plasgedrag. Na verwijzing door de
huisarts of de kinderarts, kunnen
ouders binnen vier weken met hun
kind terecht op de Plaspoli. Bij het eerste polibezoek
wordt de uroflowmeter gebruikt om inzichtelijk te maken hoe het kind precies plast. ‘Met dit handige hulpmiddel kunnen we goed vaststellen wat de oorzaak van
het plasprobleem is,’ aldus Tanja.

Trots laat kinderarts Loes Tanja de nieuwe postoel
en uroflowmeter zien. ‘Met dit handige hulpmiddel
kunnen we goed vaststellen wat de oorzaak van het
plasprobleem is.’

Plastraining
Als de oorzaak is vastgesteld, volgt de behandeling.
‘Veel kinderen zijn goed geholpen met een plastraining,
waarbij de verpleegkundige uitleg en ondersteuning
geeft om het kind anders te leren plassen. Daarnaast
biedt medicatie soms soulaas of een plaswekker bij bedplassen.’ Tanja is duidelijk over de
meerwaarde van de inzet van verpleegkundigen voor haar spreekuur.
‘De verpleegkundige kan kind en
ouders de aandacht geven die dit probleem verdient. Zij
geeft uitleg en instructies en doet ook de blaastraining.’

Plaspoli voorziet in
behoefte

Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis voor Groningen en Noord-Drenthe. De vakgroep Kindergeneeskunde biedt complete medische
zorg voor kinderen tot 18 jaar. Zij doen dit door onderzoek te doen naar de oorzaak van lichamelijke klachten en groei-, ontwikkelings- of gedragsstoornissen, en
deze vervolgens te behandelen. Voor specifieke klachten zijn er multidisciplinaire spreekuren waar een kind
binnen één afspraak door meerdere deskundigen wordt
gezien. De Plaspoli is een van deze multidisciplinaire
spreekuren. Meer informatie op www.martiniziekenhuis.nl of via tel. (050) 524 6900.

Academic Journals

Collega’s
Als daarnaast extra ondersteuning nodig is, doet Tanja
graag een beroep op de collega’s in het ziekenhuis. ‘Ik heb
elke maand overleg met uroloog Hylco Wiarda over kinderen die mogelijk een anatomische afwijking aan de
urinewegen zouden kunnen hebben. Verder verwijs ik
naar de Medische Psychologie als het gaat om complexe
gedragsproblemen. De bekkenfysiotherapeut komt in
beeld als de blaastraining meer aandacht nodig heeft.’
De Plaspoli blijkt in een enorme behoefte te voorzien.
‘We zijn nu vier maanden bezig en hebben extra tijd vrijgemaakt om de wachttijd niet op te laten lopen.’ Over
de resultaten is Tanja meer dan enthousiast: ‘De eerste
kinderen zijn al voor een groot deel al droog. Dat is waar
we het voor doen.’
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verkiezing

Continentieverpleegkundige
van het jaar 2011
Op vrijdag 4 november 2011 vierden de Nederlandse continentieverpleegkundigen samen met Astra Tech Benelux B.V. het 2e lustrum van de verkiezing tot ‘Continentieverpleegkundige van het jaar’. Deze verkiezing is 10
jaar geleden door Astra Tech Benelux B.V., producent van
LoFric® katheters, in het leven geroepen als erkenning en
waardering voor de continentieverpleegkundigen. Tijdens het nationaal urologie symposium, dat vooraf ging
aan de verkiezing, werden drie projecten gepresenteerd.
De werkgroep katheterbeleid van het Ziekenhuis Gelderse Vallei (o.l.v. John Hoeymans) breekt een lans voor alle
andere zorginstellingen in Nederland. De wirwar van
regels en protocollen in den lande krijgt in het werkstuk
richting, waarbij kwaliteitsbevordering, patiëntenzorg,
materiaal- en kostenbeheersing en eenduidigheid in het
gebruik van materialen stevig verankerd zijn met behulp
van wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat van dit
project is het eerste evidence based katheterbeleid.
Marga Boere heeft samen met haar collega’s Wim Bijkerk
en uroloog dr. Fernandes in het Groene Hart Ziekenhuis
te Gouda een kwaliteitslag gemaakt op het gebied van

de continentiezorg voor mensen met MS. Door een zorgpad op te stellen, maakten zij het mogelijk dat de MSpatiënten in de regio van Gouda multidisciplinair én
transmuraal worden bijgestaan. Een verbetering van de
kwaliteit van leven wordt hierdoor mogelijk gemaakt.
Martinique Jaspers, werkzaam in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal, is verbonden aan de door twee patiënten opgezette website www.incoclub.nl. Zorginhoudelijke vragen worden door haar beantwoord en van tijd
tot tijd is zij te vinden in de voor niet-leden afgeschermde
chatroom van de site om leden van de website met raad
en daad bij te staan. De zorg en informatie die zij deelt,
is een welkome en nuttige aanvulling en wordt door de
leden als zeer plezierig en laagdrempelig ervaren.
De aanwezige verpleegkundigen hebben allen hun stem
uitgebracht en de 10e continentieverpleegkundige van
het jaar is Martinique Jaspers geworden. Voor Martinique
Jaspers is deze titel een kroon op haar werk. Als eerbetoon
ontving zij van Astra Tech Benelux B.V. ‘De gouden katheter’ en een cheque ter waarde van 2.000,- euro ter besteding aan zorginhoudelijke of zorggerelateerde doelen.

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:
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Jong geleerd is oud gedaan
De bekkenbodem was lange tijd alleen onderwerp van
gesprek voor vrouwen die na een bevalling urineverlies
hadden gekregen. Dat de kinderen, die bij die bevalling geboren waren ook al een bekkenbodem hadden, daar dacht
niemand aan. Dat besef is gelukkig wel gekomen. Er zijn
inmiddels speciale kinder-bekkenfysiotherapeuten die
kinderen met een bekkenbodemprobleem behandelen. De
aanpak van die mensen in ontwikkeling vraagt namelijk
om specifieke kennis en ervaring. De kinderen en de bekkenbodem zijn beiden in ontwikkeling. En die ontwikkeling kan soms best wel wat hulp en sturing gebruiken.
Zo jong en dan al een bekkenbodemprobleem? Hoe kan
dat nu? De bekkenbodem is ook voor kinderen een krachtig en machtig instrument waarmee je een aantal functies kunt beïnvloeden en dat kan je zeer goed van pas
komen. Wat dacht je ervan als je kind bent en eindelijk
een vriendinnetje hebt gevonden. Ben je lekker buiten
aan het spelen met dat vriendinnetje en moet je plassen. Dan ga je toch niet naar binnen! Als je terugkomt, is
je nieuw ontdekte maatje misschien wel weg. Gelukkig

heb je een bekkenbodem en die helpt je wel. Goed aanspannen en dan hoef je niet meer. Makkelijk toch!?
Een eenvoudig voorbeeld maar het kan snel gaan met
die bekkenbodem. Voor je het weet heb je een overactieve bekkenbodem en last met plassen en poepen. Een
kind wordt helaas weinig begeleid in de ontwikkeling
van de bekkenbodem. Voor ouders is snel zindelijk worden makkelijk en voor het kind vaak een prestatie. Maar
de vraag is of de bekkenbodem en het kind er al klaar
voor zijn. Welke ouder geeft zijn kind voorlichting over
de bekkenbodem? Welke ouder kent zijn
eigen bekkenbodem zo goed dat hij of zij
de informatie door kan geven aan de kinderen? Het zou mooi zijn en veel problemen schelen. Voor volwassenen en zeker
ook voor kinderen.
Bert Messelink

Ziekenhuizen openen Bekkenbodemcentrum Amsterdam
Met de oprichting van het Bekkenbodemcentrum Amsterdam
hebben het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis hun samenwerking uitgebreid
sinds deze maand.
Binnen het Bekkenbodemcentrum Amsterdam werken
specialisten en andere professionals van verschillende
disciplines van beide topklinische ziekenhuizen intensief met
elkaar samen bij de behandeling van bekkenbodemklachten.
Dit zijn klachten als incontinentie voor urine of ontlasting,
verzakking van blaas, darmen of baarmoeder, aambeien en
erectiestoornissen. Patiënten komen voor behandeling naar
één van beide ziekenhuizen.

Samenwerking
Gynaecoloog Erica Janszen uit het OLVG noemt de
voordelen van de samenwerking voor de patiënt: “Mensen
met bekkenbodemproblemen hebben vaak meerdere
klachten, die een multidisciplinaire aanpak vergen. In ons
bekkenbodemcentrum werken we vanuit diverse medische

Academic Journals

disciplines nauw samen, zodat de patiënt direct op de juiste
plek is en niet van kastje naar muur wordt gestuurd.” Uroloog
Ernst van Haarst uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ziet
de gezamenlijke bespreking van patiënten als voordeel: “Door
met elkaar de behandeling van de patiënten te bespreken, deel
je kennis en ervaring. Hierdoor is het Bekkenbodemcentrum
Amsterdam ook een interessante stageplaats voor urologen
en gynaecologen in opleiding.”

Andere centra
Het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis werkten al
samen op andere gebieden. Zo behandelen de urologen van
beide ziekenhuizen gezamenlijk in het Niersteencentrum
Amsterdam. Daarnaast werken de vaatchirurgen van beide
ziekenhuizen intensief samen in het Vaatcentrum Amsterdam.

Bron: Skipr
www.skipr.nl/actueel/id9274-ziekenhuizen-openen-bekkenbodemcentrum-amsterdam.html
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landelijke prijs

Albert Schweitzer ziekenhuis
ontvangt Nationale
Patiëntveiligheid Award 2011
De Nationale Patiëntveiligheid Award 2011 is het
vierde belangrijke bewijs van kwaliteit dat het
Albert Schweitzer ziekenhuis dit jaar in de wacht
heeft gesleept. “Dit is geen toevalstreffer”, zei
bestuursvoorzitter Pier Eringa donderdag
17 november bij de uitreiking van de landelijke prijs.
“Wij zitten onmiskenbaar in een positieve ‘flow’. De
samenwerking tussen specialisten, verpleegkundigen
en ondersteunend personeel en onze gerichtheid op
kwaliteit, veiligheid en de patiënt betalen zich nu uit.

D

irecteur-generaal Leon van Halder van het ministerie van VWS huldigde in Dordrecht het winnende
ziekenhuis. De inzending van het Albert Schweitzer ziekenhuis is het project ‘Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering’. Dit kreeg verreweg de meeste stemmen
(1305 van de 2482) in de eindstrijd tussen drie ziekenhuizen, waarbij zorgprofessionals en het publiek hun
voorkeur konden uitspreken. Als gevolg van het veiligheidsinitiatief is het aantal reanimaties op verpleegafdelingen in het Albert Schweitzer ziekenhuis afgenomen met 50 procent en is de sterfte van patiënten met
ernstige sepsis (bloedvergiftiging) afgenomen naar 13,6
procent, terwijl deze landelijk nog op 31,7 procent ligt.

We zijn heel trots!”
Navolging
17 november 2011

Directeur-generaal Volksgezondheid Leon van
Halder (rechts) reikt de trofee uit aan medisch
kwaliteitsmanager en IC-arts Ralph So van het
Albert Schweitzer ziekenhuis. (Foto René Verleg)

Van Halder betoogde dat patiëntveiligheid in ziekenhuizen een ongelooflijk belangrijke plek verdient. “De
patiënt wil die veiligheid kunnen voelen. Het betekent
niet dat een zorgverlener nooit een fout mag maken, wel
dat een fout niet direct tot schade voor de patiënt leidt.”
Van Halder vindt dat het Albert Schweitzer ziekenhuis
‘een verbluffend resultaat heeft behaald dat in heel het
land navolging verdient’.

Analyse
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de opvallende
verbeteringen bereikt door patiëntendossiers en sterftecijfers uit het verleden slim en diepgaand te analyseren
en om te zetten in verbeterpunten, zoals een Spoedinterventieteam dat naar verpleegafdelingen wordt geroepen zodra een patiënt signalen vertoont die kunnen
duiden op naderende verslechtering van zijn toestand.
De sterfte aan sepsis werd teruggebracht door de invoering en strikte hantering van een checklist om sepsis
vroeg te herkennen, in combinatie met het verplicht
binnen een half uur starten met antibiotica- en vochttoediening.

Successen
Eerder dit jaar werd het Albert Schweitzer ziekenhuis
toegelaten tot het selecte gezelschap Samenwerkende
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ook slaagde
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het ziekenhuis voor de strenge, vierjaarlijkse kwaliteitstoets van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in
de Zorg (NIAZ). Recent riep weekblad Elsevier het Albert
Schweitzer ziekenhuis uit tot een van de drie beste in
Nederland. De Nationale Patiëntveiligheid Award 2011
beschouwt Eringa als de spreekwoordelijke ‘kers op de
taart’.

Cliëntenraad
De Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis liet
in zijn felicitatie weten: “Overduidelijk heeft het ziekenhuis aangetoond zorgvuldig en effectief met de behandeling van patiënten bezig te zijn, waardoor aantoonbaar
betere resultaten worden bereikt. De Cliëntenraad stelt
dan ook vast dat de patiënten in ons ziekenhuis op een
veilige en zorgvuldige behandeling kunnen rekenen.”

Initiatief
De Award is een initiatief van VMS Veiligheidsprogramma, een landelijk project dat vijf jaar lang 93 ziekenhuizen ondersteunt bij het zo ver mogelijk terugdringen
van het risico op vermijdbare schade bij patiënten. In
VMS zitten de NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra,
Orde van Medisch Specialisten en Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis bedankt iedereen die zijn
of haar stem bij de wedstrijd heeft uitgebracht hartelijk
voor de steun!

Kars in de poepfabriek
dr. Charlotte Deen-Molenaar

Henk-Jan Mulder
De prijs voor het beste verpleegkundig onderzoek smaakt naar meer

Verpleegkundig specialist Henk-Jan Mulder mogen we gerust
een spin in het web van de afdeling Urologie noemen. Bijna
alle nieuwe patiënten met plasklachten en incontinentie zien
hem het eerst. ‘Veel incontinentieklachten kan ik behandelen
met neurostimulatie, dat lijkt op acupunctuur.’ Verder geeft
hij aan verpleegkundigen bijscholing in het aanbrengen
van katheters. ‘We kregen op Urologie vaak vragen van
verpleegkundigen over katheteriseren van patiënten dus
hebben we een bijscholingscursus opgezet en die wordt goed
bezocht.’
Henk-Jan Mulder werkt al 26 jaar in het Martini Ziekenhuis.
‘Ik ben begonnen op de klasse-afdeling (die bestond toen nog)
en heb me later gespecialiseerd in de Urologie. In 2006 ben
ik een opleiding tot verpleegkundig specialist begonnen die
ik in 2008 heb afgerond.’ Als onderdeel van deze specialisatie
moest Mulder een onderzoek uitvoeren. Dat werd een
onderzoek naar incontinentie en erectieklachten na een
behandeling voor prostaatkanker. ‘Wij wisten dat bij mannen
waarbij de prostaat operatief was verwijderd incontinentie
en erectieklachten konden ontstaan. Mannen die behandeld
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werden met radiotherapie hadden in eerste instantie geen
klachten maar later wel. Terwijl bij de eerste groep de klachten
van urine-incontinentie juist weer afnam.’
Aan de hand van dossieronderzoek over een periode van 10
jaar (1995-2005), vragenlijsten en interviews met patiënten
kon Mulder aantonen dat die conclusie gerechtvaardigd was.
Maar het onderzoek leverde nog iets interessants op. ‘De
incontinentieklachten bleken bij de mannen minder impact
te hebben dan de erectiestoornissen. Mede aan de hand
van de resultaten hebben we het zorgpad prostaatkanker
aangepast. We hebben nu veel meer oog voor de begeleiding
van patiënten.’
Het Van Swieten Instituut, dat wetenschappelijk onderzoek
in het Martini Ziekenhuis bevordert, beloonde Mulder in
februari 2011 met de eerste prijs voor het beste verpleegkundig
onderzoek. ‘Ja dat smaakt naar meer. We leggen nu een
database aan met verschillende gegevens uit het zorgpad. Op
basis daarvan wil ik graag vervolgonderzoek instellen.’
Bron: website Martini ziekenhuis
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SpeediCath® Compact Man geeft
me het plezier in mijn sporten terug.
Christophe

Door zijn discrete design en verpakking past
SpeediCath Compact Man helemaal in mijn actieve leven.
Of ik nu aan het kite-surfen, paragliden, skieën, quad-biking of zeilen ben, ik bevind me
vaak in afgelegen gebieden - plekken waar ik nooit gedacht had te kunnen komen.
Nu maakt SpeediCath Compact Man dit mogelijk: door het gebruiksgemak, discrete
design en stevige verpakking kan ik nu niet meer zonder. Zowel tijdens het sporten als in
mijn dagelijkse leven.
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