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Vaginale meshes (matjes)

N

ovember vorig jaar jl. stond in de Volkskrant onder Wetenschap een artikel dat veel los maakte
bij patiënten. Deze zijn bezorgd, bang dan wel
onrustig en hebben het gevoel dat zij overgeleverd zijn
aan de willekeur van de goden.

Er worden soms bij verzakkingsoperaties maar met
name bij recidief operaties, dit zijn een 2de en eventueel
een 3de aan een verzakking meshes, ook wel implantaten
genoemd, gebruikt. Dat zijn matjes van kunststof materiaal, die helpen om het verzakte orgaan weer op de
oorspronkelijke positie in het kleine bekken te krijgen.
De noodklok werd geluid omdat men zich zorgen maakte
over het aantal ernstige complicaties. Een patiënte vertelde
in een aantal zinnen haar ten hemel schreiende verhaal.
Het beeld ontstond, dat de operateurs te pas en vooral te
onpas deze meshes zouden gebruiken. De patiënte was
geopereerd door een gynaecoloog die als eerste keus een
mesh gebruikte met verstrekkende gevolgen voor deze
vrouw.
Voor de duidelijkheid, deze gynaecoloog heeft dus misschien niet het advies gevolgd van de beroepsvereniging en de werkgroep daarbinnen, die zich intensief
bezighoudt met deze materie. Niet alle artsen zijn zich
bewust van hun verantwoordelijkheid en handelen, anders dan in de beroepsgroep als gangbaar wordt geacht
Deze meshes zijn van polipropyleen gemaakt, hetzelfde
materiaal dat ook wordt gebruikt bij slings, die bij stressincontinentie worden toegepast. Het aantal complicaties is erg laag en veel lager dan in vergelijking met de
klassieke technieken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor
het materiaal wat bij liesbreuken door chirurgen wordt
gebruikt.
Heel veel vrouwen, wel 1 op de 11 worden in hun leven
aan een prolaps oftewel verzakking geopereerd. Je kunt
het, wat oneerbiedig vergelijken met een uitgerekt elastiek dat wordt hersteld. Dat elastiek blijft altijd verzwakt en de verzakking komt op termijn terug. In de
voorlichting aan de patiënte wordt dit vaak niet precies
genoemd. Maar het recidief ligt rond de 30 á 40%.
Met de beste bedoelingen zijn gynaecologen op zoek
gegaan naar kunststof en technieken om dit veilig in
te brengen. Wat je vaak ziet bij nieuwe technieken en
materialen, is dat men ondanks het ontbreken van een
langdurige follow-up enthousiast is. Patiënten zijn dan
nog tevreden. Sommige operateurs staan te popelen om
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de nieuwigheid toe te passen. Het succes met de slingoperatie bij stress incontinentie waar men 13 jaar geleden mee begon maakt dat men minder terughoudend is
geworden met het gebruik van kunststof materiaal.
Met het verstrijken van de tijd kwamen er xxxxe complicaties aan het licht. Soms na jaren. Het matje kan gaan
schuiven en in de darm of blaas terecht komen.
Eerlijke voorlichting en de patiënte in bescherming nemen voor zichzelf is van belang. Sommige patiënten
willen namelijk met het nieuwste van het nieuwste
geopereerd worden, wat zich nog onvoldoende heeft bewezen. Als operateur moet je niet gek laten maken door
de industrie en je geen dombo voelen als je de nieuwste ontwikkelingen niet meteen toepast. Licht vooral bij
recidieven de patiënte goed in over mogelijke gevolgen,
met name ook op seksueel gebied!
De gynaecologen verdienen zelf geen cent aan de matjes
en het ziekenhuis moet de matjes zelf betalen. Bovendien doen heroperaties het niet goed in kwaliteitsonderzoeken. Denk maar aan Elsevier’s weekblad.
Je moet, als mondige patiënt vragen naar de ervaring
van je behandelend specialist met deze nieuwe techniek. Zeker als er geen sprake is van recidief. Vraag ernaar en regel bij twijfel een second opinion. Raadpleeg
onze Medisch Advies Raad.
Binnen de beroepsvereniging van de gynaecologen, de
NVOG, wordt door Werkgroep Bekken Bodem (WBB) een
consensus en gedragslijn opgesteld, waaraan men zich
dient te houden. Daarover meer in dit nummer.

Saskia van Waveren en Wilem Mensink
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boekbespreking

Proefschrift Milou D. Bekker

Female sexual function and
urinary incontinence
Willem Mensink

O

p 31 maart jl. promoveerde Milou Bekker in Leiden. Haar proefschrift omvat een zevental publicaties in internationale tijdschriften, met als
centraal onderwerp de relatie tussen klachten van urine
incontinentie en seksueel functioneren van de vrouw.
Drie hoofdstukken beschrijven een uitgebreide enquête
onder Nederlandse urologen en incontinentieverpleegkundigen over of zij en hoe zij vrouwelijke seks en seksueel misbruik in hun praktijkvoering aan de orde stellen.
Vrouwelijk seksueel functioneren wordt negatief beinvloed door incontinentieklachten. Ook het seksueel
functioneren van de partner is onderzocht, er is een
lagere coïtusfrequentie, meer erectieproblematiek, en
minder tevredenheid.
De beperkte aanwezige literatuur over
de gevolgen van operatieve ingrepen is
tegenstrijdig.
Deze studie suggereert dat een succesvolle behandeling een verbetering van
het seksleven geeft, met name over de

frequent voorkomende klacht urineverlies tijdens de coitus.
In een elegante anatomische studie van zowel het foetale, als volwassen bekken, wordt in het laatste na het
steken van de midurethrale support anti stress incontinentie ‘bandjes’ bestudeerd wat het risico is van beschadiging van de zenuwvoorziening van de clitoris.
Hierbij worden de ligging van de zgn. Tvt, het ‘bandje’
dat omhoog, langs de blaas wordt gestoken, en de Tvt-O,
waarbij door het foramen obturatorius wordt gestoken,
ten opzichte van de somatische en autonome zenuwvoorziening bijzonder fraai in 3D gepresenteerd.
Beide technieken kunnen en verstoring geven van de innervatie van de clitoris met een mogelijk negatief effect
op het seksueel functioneren van de vrouw.
Dit proefschrift benadrukt de belangrijke rol die de
hulpverlener bij urologische klachten heeft ten aanzien
van het seksueel functioneren van vrouwelijke patiënten en hun partners.
Ook de invloed van een operatieve ingreep bij stress incontinentie ten goede en ten kwade wordt toegelicht.

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie (NVOG) viert 125 jarig bestaan
En dat wil men graag vieren en wel met u. Zaterdag 24 maart organiseert men een publieksdag bij uitstek bestemd
voor patiënten. Het biedt u een uitstekende mogelijkheid om u goed te laten informeren over oorzaken, behandelingen en achtergronden van onder meer endometriose, menstruatieproblemen en bekkenbodemproblemen.
Het aansprekende toneelstuk Het verlies van Viviane zal voor u worden opgevoerd. Daarna wordt de zaal betrokken
bij de discussie over taboe en schaamte rond bekkenbodemproblemen en ongewenst urineverlies. Maar ook over
mogelijkheden en successen van behandeling ervan. Een patiënte zal ook deelnemen aan het panel op het podium.
Locatie: De Reehorst te Ede
Datum: zaterdag 24 maart
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proefschrift
Promotie-onderzoek Milou Bekker

Kennis over clitoris als eerste stap
naar zenuwsparende ingreep
Het is raar maar waar. Tot voor kort was de
kennis over de clitoris, het seksueel orgaan
van de vrouw, vrij beperkt. De Australische
urologe Helen O’Connell heeft de anatomie van
de clitoris voor het eerst inzichtelijk gemaakt.
Dat was in 1998. Maar ook in haar studies is
slechts een globale omschrijving te vinden
van de zenuwbanen die van en naar de clitoris
lopen. Milou Bekker heeft met haar promotieonderzoek naar de relatie tussen het seksueel
functioneren en urine-continentie bij vrouwen,
het orgaan verder in kaart gebracht. Onder
andere door de loop van de zenuwbanen weer te
geven in 3D-modellen.

“Door veroudering, een bevalling en veranderingen in
de hormoonhuishouding kunnen vrouwen last krijgen
van stress-incontinentie. In veel gevallen kan dit verholpen worden met het plaatsen van een TVT- of TVT-O:
een bandje onder de blaashals. Bij evaluaties van dergelijke ingrepen werd tot voor kort alleen gekeken naar de
effectiviteit: is de incontinentie minder geworden? Naar
de gevolgen voor het seksueel functioneren was echter
nog geen onderzoek gedaan. En dat terwijl de kans bestaat dat de zenuwbanen bij het plaatsen van een bandje onbedoeld beschadigd raken”, aldus Milou Bekker.
“Bij mannen bestaat al langer aandacht voor de relatie
tussen zenuwbeschadiging en seksualiteit. Vandaar de
zenuwsparende ingrepen bij prostaatoperaties - waar
erectiestoornissen mee worden voorkomen.”
Het promotie-onderzoek van Bekker is te beschouwen
als een eerste stap op weg naar een vergelijkbare zenuwsparende ingreep bij vrouwen. “Uiteindelijk willen
we weten welke medische technieken en welke bandjes
de minste schade toebrengen aan de zenuwbanen, zodat
zich ook minder seksuele problemen voordoen bij vrouwen”, zo legt Bekker uit.

Bewust en onbewust

Verklarende woordenlijst
Stress-incontinentie is ongewild urineverlies als gevolg van inspanning zoals hoesten, lachen, niezen.
Urge-incontinentie is ongewild urineverlies als gevolg van te sterke aandrang.
TVT is een afkorting voor Tension free Vaginal Tape.
Bij een TVT operatie krijgt de urinebuis een draagbandje die spanningvrij kan hangen en via de vagina (schede) wordt aangebracht. De operatie wordt
steeds vaker toegepast bij stress-incontinentie.
TVT-O is een andere manier van aanbrengen van
hetzelfde soort bandje als bij een TVT operatie wordt
gebruikt.

“We maken in de geneeskunde onderscheid tussen sensibele en autonome zenuwen. Voor het gemak kun je
sensibele zenuwen zien als bewuste reacties: wat ervaart
een vrouw als ze wordt aangeraakt? Deze zenuwen zijn
door de urologe Helen O’Connell in kaart gebracht”, vertelt de onderzoeker. “Autonome zenuwen staan in verbinding met de onbewuste lichamelijke reacties op een
aanraking zoals de clitoris die opzwelt bij opwinding en
de vagina die vochtig wordt. De autonome zenuwen zijn
moeilijk met het blote oog te zien, het zijn hele kleine
‘takjes’. Een beschadiging van de sensibele zenuwen
kan tot gevolg hebben dat een vrouw niet voelt dat ze
wordt aangeraakt; een beschadiging van de autonome
zenuwen kan ertoe leiden dat er geen zwelling ontstaat
of dat de vagina droog blijft. Beide beschadigingen kunnen gevolgen hebben voor het seksueel functioneren.”

Gebrek aan kennis
Tijdens het plaatsen van een bandje raken soms zenu-
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wen beschadigd. Niet uit onwil van de uroloog, maar
eerder uit een gebrek aan gedetailleerde kennis over
de anatomie van de clitoris. Milou Bekker heeft met
haar onderzoek een stukje van de puzzel opgelost door
dwarsdoorsnedes van het vrouwelijk lichaam tot in detail in kaart te brengen. Bij elke dwarsdoorsnede heeft ze
de verschillende onderdelen - clitoris, vagina, urinebuis,
sensibele en autonome zenuwen – een kleurtje gegeven.
Met een computerprogramma heeft ze van al deze doorsneden tezamen een 3D-model gemaakt. Hierin is goed
te zien hoe de zenuwbanen lopen die een rol spelen bij
seksuele activiteit. Bekker: “De clitoris is groter dan de
meeste mensen denken. Verrassend is ook dat de autonome en sensibele zenuwbanen onderaan bij de clitoris
samenkomen. Dat was nog niet bekend.”

Bedroevend weinig
Het proefschrift van Bekker bevat verder nog de uitkomsten van een onderzoek onder urologen, verpleegkundigen en patiënten. De drie groepen kregen elk een eigen
vragenlijst voorgelegd. Aan urologen is gevraagd of zij

hun patiënten bevragen over problemen in het seksleven. “Dat gebeurt bedroevend weinig”, zo stelt Bekker.
“Redenen zijn: te weinig tijd en niet weten hoe het gesprek te beginnen. Urologen geven ook wel aan dat ze
vrezen een beerput open te trekken waar ze vervolgens
niet veel mee kunnen. Mijn voorstel is dat urologen altijd
vragen naar het seksuele functioneren. Bij problemen
kunnen ze dan doorverwijzen naar een seksuoloog.”

Kwaliteit van leven
Wonderbaarlijk is ook wel dat verpleegkundigen evenmin gewend zijn te vragen naar het seksleven van hun
patiënt. “Best opvallend, omdat vragen naar de kwaliteit
van leven voor verpleegkundigen een belangrijk aandachtspunt is in het contact met de patiënt. Verpleegkundigen geven aan dat ze te weinig kennis hebben om een
patiënt goed te kunnen informeren. En ook zij vinden het
moeilijk om te vragen: ‘Hoe is het met uw seksleven?’”
Bekker is blij met de belangstelling die de Vereniging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland heeft getoond in de uitkomsten van haar onderzoek.

Minder tevreden
Om de problemen rondom urine-incontinentie en seksualiteit boven tafel te krijgen, heeft Bekker patiënten
en hun partners gevraagd om aan te geven hoe tevreden zij zijn met hun seksleven. Hier zijn twee groepen
met elkaar vergeleken: vrouwen met incontinentie die
nog geen behandeling hebben ondergaan en vrouwen
zonder incontinentie. Bekker: “De uitkomst is niet verrassend: vrouwen met incontinentie - én hun partners
– zijn minder tevreden over hun seksleven en hebben
minder vaak seks dan de mannen en vrouwen uit de
controlegroep.”
Ook uit dit onderzoek is nog een opmerkelijk feit naar
voren gekomen. “Vrouwen met stress-incontinentie
hebben meestal urineverlies op het moment van penetratie; vrouwen met urge-incontinentie verliezen urine
tijdens het orgasme. Dat is een belangrijk gegeven omdat laatstgenoemde met medicijnen te verhelpen is”, zo
legt de onderzoeker uit.

Milou Bekker
Milou Bekker is op 31 maart 2011 gepromoveerd aan
de Universiteit Leiden op basis van haar proefschrift
Female sexual function and urinary incontinence.
Momenteel werkt ze als arts in opleiding tot specialist (aios) op de afdeling Heelkunde in MC Haaglanden in Den Haag.
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Tevreden over mesh of ‘matje’

Magda Brensveld (64) is bijna twee jaar
geleden voor de zesde keer geopereerd
vanwege een verzakking. Er is een mesh
of ‘matje’ geplaatst. Het gaat nu goed met
haar. Magda mag dan misschien geen zware
voorwerpen meer tillen en ze zal blijvend
rekening moeten houden met zeer frequent
toiletbezoek, maar van de hevige rug- en
buikklachten is ze verlost.

“Ik ben heel tevreden over de laatste ingreep. Een gynaecoloog van een academisch ziekenhuis heeft in 2010 een
mesh of ‘matje’ geplaatst om een achterwandverzakking te verhelpen”, zo vertelt Magda. “Gisteren ben ik op
controle geweest en daaruit is gebleken dat het prima
geplaatst is. Ik merk er ook weinig van. Het gaat heel
goed met me.”

Verzakkingen
Magda heeft meerdere verzakkingen gehad. Kort na
de bevalling van haar tweede en jongste kind, ze was
toen 26 jaar, is Magda gesteriliseerd. Ze heeft dan al last
van pijnklachten aan de rug en in de onderbuik. Na een
blaasoperatie volgt een ingreep vanwege een verzakking van de baarmoeder. Daarna volgt nog een operatie
om een verzakte endeldarm te verhelpen en als ze 34 jaar
is, worden de baarmoeder en de eierstokken voor een
groot deel verwijderd. Het zit haar lichamelijk dan nog
altijd niet mee, want er volgt nóg een operatie om nieuwe verzakkingen aan de voor- en achterzijde op te lossen
met plastieken. Het plaatsen van een mesh of ‘matje’ is
nu dus hopelijk de laatste in een reeks operaties.

Voorbereid
Magda is tevreden over de manier waarop ze is voorbereid op de plaatsing van een matje. De gynaecoloog
heeft haar duidelijk uitgelegd wat hij zou gaan doen.
Kort voor de operatie heeft ze een mesh in handen gehad. “Het is een kunststof matje van ongeveer zeven bij
twaalf centimeter. Het lijkt een beetje op een rolletje
verband of visnetje”, zo vertelt ze. “Ik voel het niet zitten,
het schuurt ook niet. Via de vagina kan ik wel voelen dat
het er zit maar het stoort absoluut niet.”

Te snel thuis
De operatie in het academisch ziekenhuis duurt bij Magda ongeveer tweeënhalf uur. Tijdens het hartfilmpje dat
van Magda wordt gemaakt, blijkt dat hartkatheterisatie
nodig is. Zodoende belandt ze na de operatie op de medium care. Toch mag ze de volgende dag alweer naar huis:
“Dat was voor mij een beetje te snel. Dat heb ik later ook
wel aangegeven. Thuis werd ik heel goed opgevangen
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door mijn gezin, daar niet van. En de huisarts is op verzoek ook even langs geweest. Maar ik was liever een dag
langer in het ziekenhuis gebleven.”
Waar Magda niet op had gerekend, waren de draadjes
van de hechtingen. Deze staken direct na de operatie
door de billen naar buiten. Magda: “De rit in de auto
terug naar huis was hierdoor erg zwaar. En de draden
voelden heel vreemd.” Na een aantal dagen lieten de
draadjes van de hechtingen vanzelf los.

Optimistisch
Magda lijkt vrij nuchter en optimistisch over haar lichamelijke situatie. Ze is blij dat ze sinds het matje is
geplaatst geen pijn meer heeft in haar rug en buik. Toch
kan ze nog altijd niet lang staan. Traplopen gaat slecht
en aan fietsen heeft ze een ‘broertje dood’, maar wandelen en zwemmen doet ze graag. Ze vermoedt dat ze
erfelijk belast is met ‘slappe banden’. Ook het ouder worden en schommelingen in haar lichaamsgewicht – het
‘jojo-effect’ door regelmatig lijnen en weer aankomen kunnen een rol te spelen bij haar lichamelijke klachten.

Vaak naar wc
Magda moet als gevolg van de veroudering en de overblijfselen van de verzakkingen vaak naar het toilet:
“Als ik bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar het
ziekenhuis ga, wat ongeveer anderhalf uur in beslag
neemt, dan moet ik van begin tot eind zes keer plassen.
Ook als ik boodschappen doe in mijn eigen woonplaats,
ga ik tussendoor altijd even thuis naar de wc. De ontlasting kan ik meestal nog nèt ophouden. Al moet ik wel
vaak rennen naar de wc.”

Seksualiteit
Het is bekend dat een matje invloed kan hebben op de
seksualiteitsbeleving. Magda geeft in eerste instantie
aan dat zij noch haar echtgenoot bij het vrijen last hebben van het matje. Daarna vertelt ze openhartig dat ze
eigenlijk nog zelden seks hebben. Enerzijds vanwege de
hartkwaal van haar echtgenoot, anderzijds omdat Magda een negatieve associatie heeft met vrijen. “Vanwege
een meervoudige verkrachting op jonge leeftijd heb ik
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seks altijd als iets zeer onaangenaams ervaren. Seks is
hierdoor voor mij nooit iets leuks geweest. Ik kan me ook
niet voorstellen dat dit voor anderen wel het geval is.
Gelukkig heb ik meer dan veertig jaar geleden een fijne
man ontmoet die mij begrijpt. Hij heeft een hele positieve invloed gehad. Dankzij hem heb ik een fijn leven”,
vertelt Magda.

Kinderen
Seks is voor Magda meer een manier om kinderen te
kunnen krijgen. Samen met haar man kreeg ze een koningskoppel: een jongen en een meisje. “Het waren twee
zware bevallingen”, zo vertelt Magda. “Omdat de eerste
meer dan drie weken overtijd was, is de bevalling opgewekt. Ze is geboren met zuignap, tang en inknippen. Na
de geboorte van de oudste slikte ik de pil. Hoewel ik gewoon ongesteld werd, bleek ik op een gegeven moment
drie maanden zwanger. Ook de tweede bevalling verliep
moeizaam. Een arts zei dat ik me misschien beter kon
laten steriliseren. Dat advies heb ik opgevolgd. Erg jammer, want ik had meer kinderen gewild. Maar misschien
is het achteraf gezien wel een verstandige beslissing geweest.”

Verzwegen
“Zelf vermoed ik dat de meervoudige verkrachting op
zo’n jonge leeftijd veel heeft beschadigd en heeft geforceerd. Ik werd daardoor voor het eerst ongesteld. Mijn
ouders wisten ervan, maar ik mocht het verder aan niemand vertellen, zelfs niet aan mijn zussen. Ik heb daardoor altijd gedacht dat het mijn schuld was. Dat paste
ook binnen het ‘schuld en boete’-denken van het katholieke geloof. Pas na de dood van mijn vader heb ik het
mijn zussen verteld. Dat heeft tot veel discussies geleid.
Drie jaar geleden ben ik naar een hypnotherapeut gegaan. Daar kwam ik erachter hoezeer deze traumatische
gebeurtenis mijn leven heeft beïnvloed. Zelfs mijn zoon
en dochter, die ik op vrij jonge leeftijd heb ingelicht, nemen het weer mee in hun leven. Ieder op een eigen manier. Zelf kan ik er nu vrij normaal over praten. Maar het
heeft grote impact op meerdere levens.”

Digitale poli bekkenbodem

Ziekenhuis De Tjongerschans lanceert digitale poli
bekkenbodem 22 maart 2012
Gynaecologe Clasien van der Houwen en verpleegkundige Bauwien de Jong werken mee aan deze poli.
Dit jaar meer over deze poli in B-Wijzer!
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Tampon, Contrelle Activgard en
IncoFree: drie eenvoudige
oplossingen voor tijdens het sporten
Margreet Feenstra m.m.v. Angelique Visser

Stress incontinentie als gevolg van
veroudering, verslapping van de
bekkenbodemspieren, een lichte verzakking
van de blaashals en/of het baren van
kinderen, komt veel voor. Vrouwen hebben
hier vooral tijdens het sporten last van.
Bekkenfysiotherapeut Angelique Visser van
praktijk Visser Fysiotherapie in Hoorn weet
dat een aantal eenvoudige oplossingen vaak
afdoende werkt: de ‘gewone’ tampon, de
Contrelle Activgard van Codan en de IncoFree
van Pelvitec. De werking van deze drie
hulpmiddelen is telkens dezelfde: ze drukken
de plasbuis terug in de oorspronkelijke
staat waardoor ongewild urineverlies wordt
voorkomen.

Goed kunnen redden
“Vrouwen die voornamelijk tijdens het sporten last hebben van urineverlies, redden zich over het algemeen
goed met deze middelen. Een operatie is voor hen te ingrijpend, te eng, te belastend of ze komen er niet voor
in aanmerking”, zo licht Visser toe. “Omdat deze oplossingen in principe geen schade toebrengen, kunnen
vrouwen ze zelf uitproberen. Bij twijfel, bij verergering
van de incontinentie of bij behoefte aan ondersteuning
kunnen ze altijd een huisarts of bekkenfysiotherapeut
raadplegen.”

Tampon
De meest vertrouwde oplossing is het gebruik van een
tampon: exact dezelfde die vrouwen ook tijdens de
menstruatie gebruiken. “Voor sommige vrouwen is dit
afdoende. Het gebruik is net als anders: inbrengen in de
schede. Vaak kiezen vrouwen wel voor een groter formaat dan ze normaal tijdens de menstruatie gebruiken”,
aldus Visser. Een tampon moet in verband met de hygiene na maximaal een paar uur verwijderd en vervangen worden.

Contrelle Activgard
Inco Free
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De Contrelle Activgard is gemaakt van een zacht en elastisch materiaal dat prettig aanvoelt. Het is bedoeld voor
eenmalig gebruik en kan maximaal zestien uur gedragen
worden. Het inbrengen gaat zoals bij een tampon. Vóór
gebruik maak je het materiaal goed nat met water zodat
het niet het natuurlijk aanwezige slijmvlies absorbeert.
Met een bijgeleverd staafje van stevig plastic breng je
de ActivGard in. Het touwtje waarmee je Activgard later
verwijdert, is precies lang genoeg om het om het plastic
staafje te spannen. Daar is over nagedacht. Als de Activgard is ingebracht, haak je het touwtje los van het plastic
staafje.
Dan zal de Activgard zich in de schede weer wat ontvouwen waardoor de uiteinden licht tegen de blaashals en
de endeldarm drukken en de sluitspier beter werkt. Plassen op de wc blijft tijdens het dragen mogelijk.

8

De Contrelle Activegard bestaat in drie maten, in verpakkingen van dertig stuks. Het advies is om eerst de
kleinste maat te proberen. Werkt deze niet afdoende,
stap dan over op een andere maat.
Uiteraard kan de Activgard niet gebruikt worden tijdens
het vrijen. Tijdens de menstruatie moet het om de vier
tot zes uur vervangen worden. Bij zwangerschap: alleen
op voorschrift van een arts gebruiken. Een gratis proefpakket is aan te vragen bij Codan via codan@codan.nl.
Kosten voor een doosje met dertig stuks: 60-70 euro. Een
verwijzing van de huisarts leidt soms tot vergoeding
bij de zorgverzekeraar, maar dit is niet altijd het geval.
Meer informatie op www.codan.de.

IncoFree
“De IncoFree is nog niet zo lang geleden geïntroduceerd
in Nederland”, vertelt Visser. Ze kent één ervaringsdeskundige die er enthousiast over is. IncoFree bestaat uit
een stevige, flexibele ring met een ronde tuut aan één
zijde. Ook dit hulpmiddel bestaat in drie maten. Aangeraden wordt om als eerste de middelste maat te testen.
De ring wordt net als de andere twee hulpmiddelen in
de schede geplaatst. De ring is vrij prijzig, 40-45 euro,
maar kan tot dertig keer gebruikt worden, ook tijdens de
menstruatie, mits je dan geen tampons gebruikt. Het is

wel nodig om de ring iedere dag een keer te verwijderen om deze schoon te maken met water en ongeparfumeerde zeep.
Voor het inbrengen was je eerst de handen. Ook de IncoFree reinig je met water en een ongeparfumeerde zeep.
Inbrengen gaat gemakkelijker als de ring nat is. Eventueel kun je een glijmiddel als Sensilube gebruiken als
de schede erg droog is. Je vouwt de smalle kant van de
ring tegen de lange kant aan en drukt de beide zijkanten
naar elkaar. Zo is de ring compact in te brengen. Het is
belangrijk om de ring op de juiste plek te plaatsen zodat
deze de plasbuis in de oorspronkelijke stand brengt en
ondersteunt.
Bij de ring wordt een uiterst zacht en flexibel ‘spanbandje’ geleverd dat je aan de ring kunt bevestigen als
je dat wilt. Hiermee wordt het verwijderen van de ring
eenvoudiger.
Wie moeite heeft met het inbrengen of onzeker is over de
juiste plaatsing van de ring kan hulp vragen bij een bekkenfysiotherapeut. IncoFree is een vrij nieuw product in
Nederland. Vraag bij de zorgverzekeraar of het wordt vergoed. Dat verschilt namelijk per verzekeraar, per pakket
en of je collectief of individueel bent verzekerd. Een verwijzing van huisarts of bekkenfysiotherapeut kan soms
helpen. Meer informatie op www.pelvitec.com.

Hangmatten in soorten en maten
We kennen het van vroeger: een mat met ‘welkom’ bij de
voordeur. We kennen het van verre oorden waar de zon altijd
schijnt: een hangmat om in uit te rusten. We kennen het sinds
kort ook van de dokter: een matje plaatsen onder de blaas. Op
de matjes die de dokter gebruikt geen welkomtekst, niemand
zou het lezen want ze zijn verstopt in het lichaam. Ze lijken
het meest op een hangmat: de organen kunnen er op rusten.
Het kan een belangrijke stap vooruit zijn in het verhelpen van
een lastig probleem: verzakkingen.
Vrouwen kunnen veel last hebben van een verzakking van de
schedewand. Een drukkend gevoel en het idee dat er iets in de
weg zit. Dat is vervelend als je een leuke film kijkt, een stukje
wandelt of lekker aan het vrijen bent. De natuurlijke hangmat voor de blaas, de baarmoeder en de darm is de bekkenbodem. Een goed werkende bekkenbodem geeft steun aan de
organen in het bekken. Deze natuurlijke hangmat is mooier
dan de kunstmat die de dokter inbrengt. De bekkenbodem in
goede conditie brengen en houden is dus van belang. Als dat
niet meer lukt kan een mat uitkomst bieden.

De blaas kan uitrusten op deze hangmat, de dokter die hem
inbrengt kan dat niet. Onderzoek naar de toepassing van deze
matten is belangrijk en wordt in Nederland veel gedaan. Net
als de bekkenbodem zijn ook de matten in Nederland in goede handen. Goede afspraken over wanneer er wel of niet een
mat wordt geplaatst geeft duidelijkheid, met name voor de
patiënt. De SBP zet zich in voor goede informatie over de bekkenbodem en andere matten
en verdient daarom uw steun.
Verzakking? Blijf er niet mee
zitten, er is wat aan te doen. Er
is steeds meer aan te doen.
Bert Messelink
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Een verzakkingsoperatie met
een matje
Mariëlle Withagen en Fred Milani

Bij Nederlandse vrouwen tussen 45-85 jaar
komt in ongeveer 12% een verzakking van
de bekkenorganen voor. Veel vrouwen met
een verzakking hebben geen klachten en
hebben dus geen behandeling nodig. De
typische verzakkings- klachten bestaan uit
een ‘bal’gevoel of een drukkend gevoel in de
vagina. Andere veelvoorkomende klachten
zijn moeilijk uit kunnen plassen of juist urine
incontinentie, problemen met de ontlasting en
seksuele klachten.

Op 16 mei promoveren Mariëlla Withagen
en Fred Milani in het UMC St. Radbout te
Nijmegen.
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Een verzakking met klachten kan behandeld worden
met bekkenfysiotherapie, een ring (pessarium) of een
operatie. Een operatie kan via de buik, met een bikini
snede, of een verticale snede of met een kijkoperatie
plaatsvinden, maar wordt meestal via de vagina uitgevoerd. Het terugkeren van een verzakking (een recidief)
na een eerdere vaginale verzakking-operatie met eigen
weefsel komt veel voor (20%-60%). Deze hoge recidiefpercentages na vaginale verzakking-operaties hebben
tot de introductie van mesh materiaal (“matjes”) in de
vaginale verzakkings chirurgie geleid. Mesh is meestal
onoplosbaar dun geweven kunststof materiaal dat extra
steun aan de verzakking-plastiek moet geven. Een verzakking-operatie met mesh wordt gezien als mogelijke
oplossing voor de hoge recidiefaantallen na vaginale
verzakking operaties met eigen weefsel.
Om te onderzoeken of een vaginale operatie met mesh
daadwerkelijk de oplossing biedt, is er al veel onderzoek
gedaan, ook in Nederland.
Inmiddels hebben we kunnen aantonen dat bij patiënten met een recidief verzakking, een vaginale operatie
met mesh na 1 jaar minder vaak een recidief verzakking
geeft (9.6%), dan een vaginale operatie met eigen weefsel (45.2%). Beide operaties gaven na 1 jaar minder verzakking klachten en een betere kwaliteit van leven. Na
1 jaar zien we echter geen verschil tussen de twee groepen op het gebied van subjectieve klachten, ondanks dat
er door de gynaecoloog al wel een verschil in anatomie
van de verzakking wordt gezien. We verwachten dat het
verschil in verzakking dat na 1 jaar gemeten wordt zich
na een aantal jaren ook zal vertalen naar een verschil
in klachten. We zien de verzakking al wel, maar deze is
nog niet zodanig ernstig dat er al verzakking klachten,
zoals een balgevoel, optreden. Om te beoordelen of dit
ook daadwerkelijk gebeurt zullen de 190 patiënten uit de
studie verder vervolgd worden, en 5 jaar na de operatie
nogmaals geëvalueerd worden.
Het succes en falen van een verzakking-operatie is voor
een deel afhankelijk van de definitie van succes en fa-
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len. Door 433 patiënten 1 jaar na de vaginale operatie
met mesh te evalueren aan de hand van verschillende
definities, wordt dit extra duidelijk. Voor falen werden 3
definities opgesteld. De faal uitkomsten varieerden van
9% voor een samengestelde uitkomst (verzakking voorbij het maagdenvlies én de aanwezigheid van verzakking klachten of een hernieuwde verzakking-operatie)
tot 41% voor de conventionele anatomische uitkomst
( verzakking in enig compartiment van de vagina-wel
of niet geopereerd- tot minimaal 1 cm voor het maagdenvlies). Die verschillen zijn groot en van belang bij
het interpreteren van onderzoeksresultaten. Aangezien
de samengestelde uitkomstmaat de aanwezigheid van
‘balgevoel’ bij patiënten meeneemt, bevelen wij het gebruik van deze uitkomstmaat aan in toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
Het zou mooi zijn als we konden voorspellen welke
patiënten meer kans hebben op falen van de operatie.
We hebben bij deze 433 patiënten geprobeerd om onafhankelijke voorspellers voor falen te identificeren.
Onafhankelijke voorspeller voor falen in alle uitkomstmaten bleek de gecombineerde mesh aan de voorzijde
(blaaskant) en achterzijde (darmkant) met behoud van
de baarmoeder te zijn. Wij raden daarom deze behandeling niet meer aan, maar geven de voorkeur aan mesh
behandeling aan de voorzijde met een goede ophanging
van de baarmoeder. Dit heeft als voordeel dat er minder
mesh wordt gebruikt en het anatomisch resultaat beter
wordt.
Bij het introduceren van nieuwe technieken is het altijd
belangrijk dat er geen schadelijke gevolgen optreden

door de nieuwe techniek; het middel mag niet erger zijn
dan de kwaal. Daarom wordt er in alle studies ook gekeken naar mogelijke complicaties/bijwerkingen van de
mesh.
Een bekend probleem van vaginale mesh is het zichtbaar
worden van de mesh door de vaginawand; dat wordt
een “mesh exposure” genoemd. Verschillende studies
tonen aan dat dit gebeurt in 10 tot 17% van de gevallen
waarbij een vaginale mesh wordt geplaatst. In veel gevallen heeft een patiënt niet in de gaten dat er een mesh
exposure aanwezig is, maar een klein aantal patiënten
heeft wel klachten, namelijk (bloederige) afscheiding,
pijn of pijn bij het vrijen. De partner kan ook pijn bij het
vrijen hebben. Pijn en pijn bij het vrijen worden echter
niet altijd veroorzaakt door de mesh; we zien deze klachten ook bij patiënten die een verzakking-operatie hebben ondergaan met eigen weefsel. In het vergelijkende
onderzoek bij 190 patiënten werd evenveel pijn, en pijn
bij het vrijen gevonden in de groep die geopereerd was
met eigen weefsel als in de groep die met de vaginale
mesh was geopereerd.
Naast pijn bij het vrijen is er ook specifiek gekeken naar
seksueel functioneren voor en na een verzakking operatie met en zonder mesh. Dit is gedaan met een specifieke vragenlijst over seksueel functioneren, de PISQ
12. Wij konden na een jaar geen verschil in seksueel
functioneren waarnemen tussen beide groepen. Wel
observeerden wij een verschillend effect van de behandelingen op seksuele functie. De patiënten die een verzakking-operatie hebben ondergaan met eigen weefsel
vertoonden een hogere totale PISQ score (betere seksuele
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functie) na de operatie, die geheel verklaard kon worden
door significante verbeteringen in de fysieke en partner
gerelateerde subschalen van de vragenlijst. De verklaring voor deze bevinding zochten we in het mogelijk
negatieve effect dat het inbrengen van de mesh heeft
op de fysiologische respons op seksuele stimuli van de
vagina. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het
lichaamsbeeld dat patiënten van zichzelf hebben na een
behandeling met mesh ten nadelen was veranderd, of
het lichaamsbeeld dat de mannelijke partner kreeg na
de behandeling van zijn vrouw met mesh kreeg voor
haar verzakking. Het bleek dat de aanwezigheid van een
mesh ‘exposure’ voorspellend was voor verslechtering
van de seksuele functie score, gemeten met de PISQ-12.
Ook het ontstaan van urine incontinentie na een verzakking-operatie zagen we even vaak bij verzakking
operaties met eigen weefsel als met mesh.
Een andere opvallende bevinding in onze onderzoeken
was dat we meer nieuwe verzakkingen zagen ontstaan
aan de kant van de bekkenbodem waar geen matje zat.
Als er bijvoorbeeld alleen een matje aan de vaginavoorzijde (aan de blaaskant) werd geplaatst, dan was er
54% kans dat er na 1 jaar een verzakking aan de vaginaachterzijde (aan de darmkant) ontstond. Het lijkt wel of
je de vagina dan aan één kant zo stevig maakt, dat alle
druk op de andere kant komt en dat is dan een nieuwe
zwakke plek en daar ontstaat dan soms een nieuwe verzakking. We hebben dit ook vergeleken met verzakkingoperaties met eigen weefsel en daar blijkt een duidelijk
verschil. Behandeling van slechts 1 kant met eigen weefsel geeft 17% kans op een verzakking aan de onbehan-
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delde kant en behandeling van slechts 1 kant met mesh
geeft 47% kans op een verzakking aan de onbehandelde
kant. Dit betekent niet dat we klakkeloos adviseren om
dan overal maar een mesh te plaatsen, want meer mesh
materiaal in een vagina, kan ook weer meer complicaties veroorzaken. Het lijkt erop dat je verzakkingen aan
de onbehandelde kant mogelijk ook kan voorkomen
door de schede-top of baarmoeder als die nog aanwezig
is, extra goed te suspenderen.
Een goede operatie wordt gekenmerkt door een hoge
succeskans en een lage complicatiekans. In één van onze
onderzoeken hebben we gekeken of we risicofactoren
kunnen identificeren voor het optreden van complicaties, en zo complicaties kunnen voorkomen. Risicofactoren voor mesh exposure (dus het zichtbaar worden van
de mesh door de vaginawand) zijn roken van sigaretten,
een totale mesh (een mesh die over de schede voorwand, de schede top en de schede achterwand loopt) en
een minder ervaren operateur. Het is dus verstandig als
een patiënt aan een verzakking geopereerd moet worden met mesh materiaal om te stoppen met roken en te
informeren naar de ervaring van de operateur. Of er een
totale mesh moet worden geplaatst, is afhankelijk van
de soort verzakking, dus dit is niet echt te beïnvloeden.
Pijnklachten voor de operatie blijkt een risicofactor voor
pijnklachten na de operatie. Dus niet alle pijn na de operatie wordt veroorzaakt door de operatie. Tevens is pijn
bij het vrijen voor de operatie een risicofactor voor het
hebben van pijn bij het vrijen na de operatie.
In de strijd tegen de complicaties worden nieuwe technieken en materialen ontwikkeld. Eén van de mate-
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rialen betreft een mesh die voor de helft oplosbaar is
(Prolift +M), zodat er uiteindelijk minder materiaal in
de patiënt achterblijft. Hoe lichter de mesh, hoe minder
vervelende bindweefselreactie erop zou ontstaan en dus
minder complicaties. Onderzoek met dit materiaal heeft
niet alleen in Nederland maar in meerdere landen in Europa en de VS plaatsgevonden. Bij 128 patiënten zijn de
anatomische en functionele resultaten vergeleken met
de situatie voor de behandeling van de verzakking. Het
anatomisch succespercentage na één jaar bleek 77.4%;
dit is vergelijkbaar met de gebruikelijke onoplosbare
polypropyleen mesh. De functionele uitkomsten waren
eveneens goed en met name de seksuele functie, gemeten met een speciale voor seksueel functioneren gevalideerde vragenlijst (de PISQ-12 vragenlijst), was er een
significante verbetering waarneembaar in het seksueel
functioneren een jaar na de ingreep. Er werd specifiek
gevraagd en gezocht naar pijn in het bekken bij de nacontrole en bij slechts 2% van de patiënten werd een niet
eerder bestaande pijn bij het vrijen gedocumenteerd.
Dat is een opvallend laag percentage, een cijfer zo laag
dat zelfs in studies over verzakking-operaties met eigen
weefsel (zonder mesh) niet voorkomt. 89% van de pa-

tiënten rapporteerden dat ze zich beter of heel veel beter
voelden na de operatie in vergelijking met de situatie
voor de operatie. Andere nieuwe ontwikkelingen zijn
nieuwe technieken waarbij de mesh anders gefixeerd
wordt. Uitgebreid onderzoek met deze mesh moet nog
plaatsvinden.
Vaginale verzakking-operaties met mesh zijn een belangrijke en nuttige ontwikkeling op het gebied van
de behandeling van een verzakking. De ideale mesh is
nog niet gevonden, dus er is nog steeds onderzoek nodig naar de behandeling van een verzakking met mesh.
Het is dus van groot belang dat als de indicatie voor een
operatie met mesh gesteld is, dat de patiënt zorgvuldig
vervolgd wordt, minimaal voor 1 jaar. De ingreep moet
door een ervaren gynaecoloog worden uitgevoerd, met
uitgebreide ervaring met het gebruik van mesh. Alle
complicaties moeten goed gedocumenteerd worden en
centraal verzameld, zodat iedereen hiervan kan leren.
Gelukkig heeft de grote meerderheid van de patiënten
alleen maar baat bij de behandeling, zonder dat er complicaties optreden en is daar zeer tevreden mee!

KORT
www.hogenood.nl heeft de publieksprijs Apss4nl gewonnen. HogeNood is de applicatie
voor op uw mobiele telefoon waarmee u het dichtstbijzijnde (semi) openbare toilet kunt
vinden. U kunt zich opgeven om de App te testen. Dus nog even geduld maar houd de
site in de gaten!!
De Keeper: goedkoop ‘groen’ alternatief voor maandverband. De keeper veroorzaakt geen
afvalberg en is natuurlijk. Er worden géén chemische bleekmiddelen gebruikt. Pas op
met imitaties, die zijn gemaakt van siliconen. Men zegt, dat de Keeper tien jaar mee gaat.
Tel uit je winst. Meer op www.mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/
In een wetenschappelijk onderzoek heeft het UMC Utrecht 180 patiënten met prostaatkanker op een nieuwe manier behandeld. Niet de hele prostaat maar vooral de tumor
erin wordt bestraald. Er hebben al 180 mannen aan meegedaan en dat moeten er uiteindelijk 600 gaan worden.
Lees meer op www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2012/02/start-nieuwe-behandelingprostaatkanker.htm
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Fit ziek worden

I

Ik doe het rustig aan want ik word binnenkort geopereerd!”, hoor ik wel eens. “Dat is dan een gemiste kans opeen voorspoedig herstel.”, denk ik dan. Vaak associëren we
een operatie (of zwangerschap) met ziek zijn. Je bent niet op
je best of je weet dat je na de operatie in ieder geval niet op
je best bent. De beelden die daar bij horen zijn rust houden en
matigen. Deze beelden passen we al toe in de fase voorafgaand
aan de operatie.

Maar stel je eens voor dat je operatie een sportevenement is
waar je de kans hebt om als winnaar te eindigen. Zou je dan nog
rust houden en matigen? Zou je dan nog iets aan het toeval overlaten? Of zou je de longen uit je lijf trainen om te zorgen dat je de
allerbeste bent. Dat die marathon of bokswedstrijd een peulenschil is. Dat je fier en ongehavend uit de strijd komt. Het maakt
de voorbereiding en beleving van je operatie wezenlijk anders.
Het wordt een gebeurtenis waar je gaat excelleren. Waar je op je
fitst en allerbest bent. En aangezien je hoogstwaarschijnlijk de
enige deelnemer bent kun je alleen maar winnen.
Wat ik bedoel is dat een lichaam in goede conditie beter presteert én sneller herstelt. Een sportevenement vraagt ontzettend veel van het lichaam. Bij veel topsporten is er sprake van
lichamelijke afbraak en schade. Atleten die beter getraind zijn
presteren beter en herstellen sneller.

Ons lichaam is gebouwd om te bewegen.
Het stamt uit de tijd van sabeltandtijgers.
Afhankelijk van wie de meeste honger
had renden we achter de sabeltandtijger
aan of er voor uit. Het is een geperfectioneerde machine om te jagen en verzamelen onder zeer extreme omstandigheden. Sinds de industriële
revolutie hoeft dat niet meer. Onze voorraadkasten zijn gevuld
en lichamelijk arbeid is, enkele beroepen daar gelaten, de laatste
20 jaar beperkt tot bedienen van de afstandsbediening.
De evolutie van ons lichaam kan al deze technologische ontwikkelingen niet meer bijhouden. Sporten en bewegen is echter wel
nodig voor het onderhoud: rust roest echt! Vandaar mijn aanbeveling om dagelijks een half uur te bewegen (tuinieren, wandelen, fietsen) én 3x per week te sporten. Dat is nodig voor het
onderhoud van je machine.
En waarom genoegen nemen met een roestige, oude Trabant
als je ook kunt scheuren in een glimmende Ferrari. Dus staat
je voor een operatie? Race dan topfit de o.k. op in je glimmende
Testarossa.
Robert van der Wulp

Even voorstellen
U bent gewend geweest een column van René Scheurink in BWijzer aan te treffen. Vanaf heden komt daar verandering in.
René heeft aangegeven na een lange periode van medewerking
binnen de Stichting Bekkenbodem Patiënten te willen stoppen.
Tevens heeft hij mij gevraagd het stokje van hem te willen
overnemen. Bij deze wil ik me dan ook graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Henk-Jan Mulder en ben werkzaam als Verpleegkundig Specialist Urologie in het Martini Ziekenhuis te Groningen. In 1985 ben ik gestart met de inservice-opleiding tot algemeen verpleegkundige A in het toenmalige Diaconessenhuis te
Groningen. Na mijn diplomering ben ik eerst werkzaam geweest
op de klasse afdeling, later op de afdeling urologie en de poli urologie. In de jaren na mijn diplomering heb ik me vervolgens meer
gespecialiseerd. Tot en met de jaren 90 opleidingen gedaan tot
oncologie, urologie en continentieverpleegkundige.
In de afgelopen jaren heb ik geparticipeerd binnen het multidisciplinaire team voor urine incontinentie. Binnen dit team
werken uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en continentieverpleegkundige samen.
In de jaren ’90 werd er ook in Nederland een nieuwe zorgprofessional geïntroduceerd: de Nurse Practitioner. Sinds 2009 is deze
naamvoering veranderd in Verpleegkundig specialist (VS). Deze
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verpleegkundige heeft een tweejarige opleiding op masterniveau gedaan. Een nieuwe uitdaging. In 2006 heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en gestart met deze specialisatie. Een
VS’er heeft binnen de wet BIG (wetgeving voor de gezondheidszorg) ruimere mogelijkheden voor zelfstandig handelen. Ik ben
nu sinds 2008 als VS’er urologie werkzaam. Hierbij zie ik nieuwe
urologische patiënten met voornamelijk klachten op functioneel gebied. Dat wil zeggen plasklachten, incontinentieklachten en bekkenbodemproblematiek. Een catagorie patiënten die
me na aan het hart ligt. Als verpleegkundige kun je voor deze
patiënten veel betekenen. Een luisterend
oor, praktische tips, begeleiding tijdens de
behandeling en advisering ten opzichte
van materialen zijn onderdeel van mijn
dagelijkse praktijk.
Een steentje bijdragen binnen de Stichting Bekkenbodem Patiënten en een column in B-Wijzer wordt een nieuwe uitdaging voor mij de komende tijd.
Henk-Jan Mulder
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Even voorstellen
Mijn naam is Monique Schouten, in het dagelijks leven
ben ik werkzaam als chemisch analist. In 2010 heb ik mij
aangemeld met de vraag of ik als vrijwilliger iets voor de
stichting zou kunnen betekenen, uiteindelijk ben ik sinds
afgelopen jaar actief betrokken. Eerst als vrijwilliger en
nu als bestuurslid in de functie van secretaris. Interesse is
ontstaan naar aanleiding van een operatie van een verzakking van de blaas. Dit heeft veel impact op mij gehad. Ik
vind het belangrijk om incontinentieproblemen uit de taboesfeer te halen. Op het moment dat je dit zelf bespreekbaar maakt, blijkt dat er veel mensen (in mijn geval vrouwen) last van hebben. Je merkt dat je niet de enige bent.
Aangezien er veel aan te doen is, is het goed als je jouw
huisarts consulteert. Met bekkenbodemfysiotherapie worden goede resultaten geboekt. Mijn motto, “schroom niet
en vertel je verhaal”! Voor jezelf belangrijk en anderen kun
je waarschijnlijk over een drempel heen helpen.
Als bestuur wordt veel aandacht besteed aan voorlichting. Ziekenhuizen en beurzen worden bezocht en de
B-wijzer wordt voorzien van de laatste ontwikkeling op
bekkenbodemgebied. De patiënt staat centraal, zo ook in

het project “Goud in Handen”. Aan de hand van
ervaringen van patiënten
worden kwaliteitscriteria
opgesteld. Wat versta je
onder belangrijke zorg en
hoe wil je graag behandeld worden. Duidelijke
communicatie, voorlichting en een respectvolle benadering zijn de sleutelwoorden voor een goede behandeling. Het ontwikkelen van
keuzeondersteunende informatie voor behandelingsmogelijkheden bij verschillende soorten bekkenbodemproblemen is het doel om goede kwaliteit van zorg aan te
bieden. Hieruit wordt een zorgstandaard ontwikkeld, die
tevens is getoetst door diverse medisch specialisten. Binnenkort volgt het eindresultaat. Het is een mooi gegeven
dat Stichting Bekkenbodem Patiënten hierin een groot
aandeel heeft gehad!
Monique Schouten.

Even voorstellen
Mijn naam is René Strobel. Ik ben colorectaal chirurg en werk
in Ziekenhuis Bernhoven (Veghel en Oss).
Vanuit een opleiding tot algemeen chirurg met speciale belangstelling voor de buikchirurgie heb ik in de afgelopen jaren een toenemende interesse ontwikkeld voor de bekkenbodemproblematiek. Deze interesse is zozeer toegenomen dat ik
mij de laatste tien jaar hoofdzakelijk met deze problemen dagelijks bezig houd. De motivatie hiervoor werd gestimuleerd
door de ervaring dat veel mensen niet gehoord werden met
hun problemen. Dat niet alleen: ik merkte dat vooral zo’n vijf
jaar geleden er nog bitter weinig oplossingen waren voor de
problemen rond bijvoorbeeld
de incontinentie voor ontlasting. Grotendeels merkte ik dat
er veel taboe rust op het bespreken en naar buiten uitdragen van deze problemen. Ook
nu nog merk ik dat veel mensen
wel met bijvoorbeeld plasproblemen naar de dokter gaan,
maar zodra het om ontlasting
gaat durven veel mensen dit
niet te bespreken.
Een belangrijk deel van mijn

dagelijks werk wordt ingenomen in het bewustmaken van
bekkenbodemproblematiek van de endeldarm bij patiënten,
huisartsen en collega specialisten en het uit de taboesfeer halen ervan.
De urologische en gynaecologische bekkenbodemaandoeningen worden al veel langer op deskundige wijze onderkend en
behandeld. Zoals ik al beschreef komt daar nu de kennis en
kundigheid opgebouwd in de recente jaren in de chirurgie
bij. In elk bekkenbodemcentrum hoort een nauwe samenwerking te bestaan van een team bestaande uit vijf pijlers:
de Gynaecoloog, Uroloog, Chirurg, MDL-arts, en Bekkenfysiotherapeut.
Er zijn bijna tien ziekenhuizen en centra in Nederland waar
een gecombineerd spreekuur mensen de mogelijkheid geeft
gehoord, onderzocht en behandeld te worden op deze wijze
met zo’n team.
De Stichting Bekkenbodempatienten heeft een belangrijke
functie bij het helpen van mensen die lijden aan een probleem van de bekkenbodem.
Ik hoop als lid van de Medische adviesraad een bijdrage te
kunnen leveren.
René Strobel
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Mannen
en bekkenpijn
Bert Messelink

A

ls het over chronische pijn gaat dan weten mannen
daar wel over mee te praten. En zeker als die pijn in
je edele delen zit. Dan wil je graag dat er wat aan gedaan
wordt en wel snel. Mannen zeggen dat ze pijn in de ballen hebben, of in de prostaat. Het gekke is dat we (mannen en dokters) helemaal niet weten of de pijn ook echt
daar zit. Pijn is een alarmsignaal: pas op je brandt je vingers, wegtrekken. Als je geen actie onderneemt gaat er
iets kapot. Chronische pijn heeft geen functie meer als
alarmsignaal. Chronische pijn zit in onze hersenen. En
die hersenen kunnen niet goed onderscheid maken tussen prostaat en bal. Bij chronische pijn worden de normale signalen die vanuit de ballen of de prostaat komen
door de hersenen als pijn aangemerkt. Maar er gaat niets
kapot als je geen actie onderneemt. Raar toch? Of niet?
Chronische pijn in de bekkenregio kan het gevolg zijn
van een bekende ziekte zoals een prostaatontsteking.
Heel vaak is er echter geen bekende aandoening die de
pijn veroorzaakt. Dan spreken we van een bekkenpijnsyndroom. Een lichamelijke afwijking wordt daarbij
niet gevonden. Een bekkenpijnsyndroom gaat meestal
gepaard met functionele klachten van de bekkenorganen zoals plasklachten en erectieproblemen. Het behandelen van die klachten kan helpen om de pijn meer
onder controle te krijgen. Naast deze orgaanklachten
spelen ook de bekkenbodemspieren een grote rol. Als die
overactief zijn geraakt dan geeft dat pijn. Door die overactieve bekkenbodemspieren wordt ook de straal bij het
plassen slechter en wordt de erectie minder. Op de lange
termijn zie je in spieren die te vaak en te lang worden
aangespannen pijnpunten ontstaan. Deze punten geven
veel pijn en de spier kan niet goed meer functioneren.
Dus ga je die spier minder gebruiken en dan wordt deze
korter en ontstaan er meer pijnpunten. En daardoor gebruik je hem minder en is de cirkel rond.
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Mannen hebben in het algemeen een sterkere bekkenbodem dan vrouwen. Dat komt omdat de bekkenbodem
van de vrouw zwakker wordt door het baren van kinderen. Mannen zijn ook minder met hun bekkenbodem bezig en weten vaak niet eens dat ze er een hebben. Daardoor lopen ze meer risico om onbewust aan te spannen
en zo een overactieve bekkenbodem te ontwikkelen.
Chronische pijn zit in ons hoofd. Laten we dat hoofd dan
ook behandelen. Uit onderzoek weten we dat mindfulness veranderingen in onze hersenen teweegbrengt.
Deze veranderingen verlichten de pijn. Geen bijwerkingen en wel effectief, dat zien we niet vaak. Hoe je omgaat met pijn speelt ook een heel belangrijke rol. Er zijn
mensen die denken: het is een ramp, het wordt alleen
maar slechter, ik kom er nooit meer van af. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de pijn toeneemt. Het anders leren
denken over pijn kan mannen helpen om de klachten te
verminderen.
Een behandeling door een bekkenfysiotherapeut en een
psycholoog kunnen mannen met chronische pijn heel
veel winst opleveren. Zorg dat je met ze in gesprek komt.
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samenwerking

Dr. Jan-Paul Roovers over meshes

Het gebruik van kunststof implantaten in de vagina bij een operatie vanwege
een vaginale verzakking is niet nieuw en wordt ook in ons land al minstens tien
jaar gedaan. Een vaginale mesh of vaginaal implantaat (in de volksmond ‘matje’
genoemd) heeft specifieke voordelen en nadelen die ik graag in dit artikel toe wil
lichten. Recent is ondermeer door een artikel in de Volkskrant de discussie rondom het
gebruik van vaginale implantaten opgelaaid en dat veroorzaakt zeer veel ongewenste
onrust bij vrouwen die geopereerd zijn, of gaan worden volgens deze techniek. Maar
ook binnende beroepsgroep en bij verwijzers zoals huisartsen en andere medisch
specialisten zijn er veel vragen over het gebruik van vaginale implantaten.

Waarom een vaginaal implantaat?

dr. Jan-Paul Roovers

Tussen de voorwand van de vagina en de blaas, en tussen de achterwand van de vagina en de dikke darm, zit
normaal gesproken stevig weefsel dat zorgt dat blaas en
darm niet in de vagina uitzakken. Defecten in het steunweefsel (met verzakking als gevolg) kunnen tijdens een
operatie via de vagina worden hersteld door de zwakke
plek te bedekken met aangrenzend lichaams-eigen weefsel dat van betere kwaliteit is. Een dergelijke operatie heet
een voorwandplastiek (bij verzakking van de blaas) of een
achterwandplastiek (bij verzakking van de dikke darm).
Helaas komt de verzakking bij veel patiënten terug na
zo’n operatie, mogelijk doordat er nieuwe zwakke plekken
ontstaan op de plaatsen waar relatief goed weefsel wordt
weggehaald. Niet alle vrouwen bij wie de verzakking terug komt hebben daar last van, maar op termijn komt het
bij veel vrouwen toch van een nieuwe operatie. In veel
landen wordt 1 op de 3 operaties vanwege een verzakking
verricht vanwege een recidief.
Als er een kunst stof implantaat wordt gebruikt is het niet
nodig om relatief goed weefsel te gebruiken om zwakke
plakken af te dekken. Het kunst stof implantaat wordt
gebruikt om de zwakke plekken af te dekken. Dat wil zeggen dat ook zwakke plekken die nog niet te ontdekken zijn
tijdens het onderzoek, toch al worden afgedekt door het
kunst stofimplantaat. De kans op een recidief daalt dan
ook naar 1 tot 2%.

B-Wijzer (nr. ) maart 

17

Een ander effect van het kunststofimplantaat is dat het
lichaam een afweer reactie ontwikkelt die zorgt dat er
nieuw steunweefsel wordt gevormd. Dat is iets anders
dan een allergische reactie of een afstotings reactie. Allergie voor een kunststofimplantaat is onmogelijk, afstoten gebeurt alleen als er een ontsteking is ontstaan
hetgeen zeer zeldzaam is, maar een afweer reactie is een
wenselijke reactie die ontstaat omdat het implantaat als
lichaamsvreemd wordt herkend. Het nieuwe steunweefsel dat als reactie wordt gemaakt, heeft eigenlijk altijd
een goede kwaliteit en is duurzaam ervan uitgaande dat
het niet overmatig wordt belast (geen bevallingen meer,
persen bij ontlasten proberen te vermijden, zwaar tillen
proberen te vermijden, overmatig hoesten aanpakken).

Wat zijn de nadelen van een vaginaal
implantaat?
Er zijn een aantal complicaties die specifiek zijn oor vaginale implantaten. De meest bekende complicatie wordt
“exposure” genoemd, waarbij het implantaat door de
wand van de vagina heen komt en in de holte van de vagina voelbaar of zichtbaar wordt. Als het implantaat door
de wand van blaas of darm heen komt heet dat “erosie”.
Een erosie kan zelfs tot een fistel leiden, waarbij er een
verbinding is ontstaan tussen blaas en vagina of tussen
darm en vagina.
Als de afweerreactie van het lichaam te extreem is, dan
ontstaat er overmatige littekenvorming van de vagina
hetgeen kan resulteren in verkorting en vernauwing van
de vagina. Het gevolg hiervan kan zijn dat er pijnklachten in de buik of vagina ontstaan en problemen met het
vrijen.

Hoe vaak komen complicaties van vaginale
implantaten voor?
Sinds de introductie van vaginale implantaten zijn de
complicaties drastisch afgenomen van 25% naar 5%. Dat
komt met name door de enorme technische verbetering
van de implantaten. Implantaten zijn dunner en lichter
geworden, zijn anders geknoopt, hebben een betere vorm
en de techniek om ze in vagina te implanteren is verbeterd. Maar ook de gynaecoloog is verbeterd doordat hij
beter weet hoe de operaties met een implantaat moet
worden uitgevoerd, en de patient tegenwoordig zowel
voor- als na de operatie behandelt met vaginale hormoon-
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preparaten (oestrogenen) waardoor het risico op complicaties lager is. De oestrogenen maken de wand van de vagina dikker, waardoor de kans dat het implantaat er door
heen komt kleiner is. Doordat de implantaten lichter zijn
geworden is de kans op een overmatige litteken reactie
ook verminderd en zijn er minder pijnklachten na afloop.

Hoe maakt de gynaecoloog een afweging
tussen wel of geen vaginaal implantaat?
De gynaecoloog wil een operatie voorstellen waarbij de
kans op langdurig herstel maximaal is, en de kans op complicaties minimaal is. Het risico op complicaties bij het
gebruik van een kunststof implantaat is niet hoger dan
wanneer er geen kunststofimplantaat wordt gebruikt,
maar de complicaties welke specifiek zijn voor een implantaat kunnen wel heel ernstig zijn. Een misschien nog
wel groter probleem is dat ze bij een enkeling niet goed
opgelost kunnen worden. Het verwijderen van implantaten is technisch mogelijk, maar lastig en er zijn maar een
paar klinieken in Nederland die er ruime ervaring mee
hebben. Daarnaast is het nooit 100% zeker dat de klachten
verdwijnen als het implantaat wordt verwijderd.
Vrouwen die worden geopereerd vanwege een verzakking zonder dat er een implantaat wordt gebruikt hebben
45% kans om opnieuw geopereerd te worden vanwege
een verzakking. Als er bij deze vrouwen wel een implantaat wordt gebruikt is de kans ongeveer 5% dat ze een
operatie moeten ondergaan vanwege een probleem met
het implantaat. Oftewel: Als we bij een operatie vanwege
een recidief geen implantaat willen gebruiken, moeten
we ons realiseren dat we 9 operaties vanwege een recidief
gaan verrichten om 1 operatie vanwege een probleem met
het implantaat te voorkomen. Veel operaties vanwege een
probleem met het implantaat kunnen in dagbehandeling
worden gedaan en gaan gepaard met vlot herstel omdat
er niet opnieuw een aantal weken moet worden gerust.
Maar zoals gezegd: in sporadische gevallen betreft het
wel een hele complexe operatie met wel een langdurige
herstel operatie. Dat komt echter voor bij minder dan 1 op
de 100 patienten.

Ontwikkeling bij het gebruik van vaginale
implantaten
Er is een technische ontwikkeling bij het maken van implantaten waardoor de implantaten lichter, dunner, klei-
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bruik van vaginale implantaten of het alleen nog maar
te gebruiken voor recidieven (hetgeen in Nederland al het
geval is). Ook waren er patiënten die hun implantaat wilden laten verwijderen, terwijl ze geen problemen met dit
implantaat hadden.

Voorbeeld van een mesh

ner en van betere kwaliteit zijn waardoor het aantal complicaties afneemt. Daarnaast zijn er nieuwe technieken
om het implantaat op de juiste locatie te brengen. Voorheen was het nodig om dat met naalden te doen welke via
een blind traject richting de vagina werden gestoken. De
patient had dan ook een paar sneetjes in de lies of naast
de anus. Nu is het mogelijk om een implantaat in te brengen via alleen een incisie in de vagina. Daarnaast hebben
gynaecologen steeds meer begrip van de manier waarop
operaties met een implantaat moeten worden uitgevoerd.
Optimale zorg rond om de operatie en specifieke technische handelingen tijdens de operatie verminderen het
risico op complicaties. Tot slot is inmiddels aangetoond
dat er een duidelijke relatie is tussen het aantal operaties
met implantaat dat een gynaecoloog per jaar verricht en
het aantal complicaties. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen deze ingrepen alleen uitvoeren als ze jaarlijks
voldoende van dit soort operaties doen.

Waar gaat de commotie omtrent vaginale
implantaten over?
Vaginale implantaten werden in de Verenigde Staten de
afgelopen jaren heel vaak gebruikt, ook bij vrouwen die
geen recidief verzakking hadden. Het orgaan dat toeziet
op de kwaliteit van de zorg (FDA) heeft een rapport geschreven waarin het waarschuwt over de risico’s van
operaties met implantaten en de beroepsgroep wordt
opgeroepen om meer wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de juiste toepassing van implantaten en patiënten beter voor te lichten over de risico’s van implantaten. Dat bericht sloeg in de Verenigde in als een bom.
Per direct besloten gynaecologen te stoppen met het ge-

In Nederland werd deze commotie opgepikt door onder
andere de volkskrant, en er verscheen een kranten artikel waarin een patient aan het woord kwam met hele
slechte ervaringen met een vaginaal implantaat. Dat veroorzaakte enorm veel ongerustheid bij patiënten die al
geopereerd waren met een implantaat of op de wachtlijst
stonden om geopereerd te gaan worden met een implantaat. De redenen dat vrouwen in Nederland zich minder
zorgen hoeven te maken over alarmerende berichten over
vaginale implantaten zijn de volgende:
1. Nederlandse gynaecologen gebruiken alleen bij uitzondering implantaten voor vrouwen die voor de eerste keer vanwege een verzakking worden geopereerd,
maar meestal voor recidieven.
2. De kwaliteit van de implantaten is enorm verbeterd.
De rapporten van de FDA hebben betrekking op de
complicaties met de “oudere” implantaten. Het is niet
zo dat de huidige implantaten geen risico op complicaties hebben, maar dit risico is aanzienlijk lager.
3. Nederlandse gynaecologen hebben de zorg rondom
implantaten heel goed georganiseerd waarover meer
in de volgende alinea.
Verder is het belangrijk te organiseren dat operaties zonder implantaat ook gepaard kunnen gaan met complicaties. Ook zonder gebruik van een implantaat kunnen
complicaties zoveel impact hebben op de kwaliteit van
leven, dat het leven van een patient daardoor blijvend
verandert.

Wat hebben Nederlandse gynaecologen
gedaan om te zorgen dat vaginale
implantaten zo goed mogelijk worden
gebruikt.
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een werkgroep welke zich intensief
bezig houdt met de zorg voor vrouwen met bekkenbodem
problemen (“werkgroep bekkenbodem”). De werkgroep
heeft een aantal acties ondernomen die inmiddels door
de NVOG zijn goed gekeurd en recent zijn ingegaan:
1. Er zijn 16 gynaecologen in Nederland die subspecialist
uro-gynaecologie zijn. Deze uro-gynaecologen zijn
aangewezen om eventuele problemen met een vaginaal implantaat op te lossen.
2. Het verrichten van een operatie waarbij een vaginaal
implantaat wordt ingebracht is niet alleen voorbehouden aan deze sub-specialisten, maar mag ook worden
verricht door gynaecoloog met uro-gynaecologisch
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aandachtsgebied (GUA). Dat zijn gynaecologen die
een aanzienlijk deel van hun tijd aan bekkenbodem
problemen besteden en binnen het ziekenhuis waar
ze werken de expert op dit gebied zijn.
3. Er is een landelijke database waarin van alle vaginale
implantaten worden genoteerd of er wel of geen complicatie is ontstaan. Ook andere gegevens zoals of de
verzakking is teruggekomen of niet en of de klachten
zijn verholpen, kunnen in deze database worden genoteerd.
4. De werkgroep bekkenbodem heeft een groep van
experts op het gebied van vaginale implantaten bij
elkaar gebracht die met elkaar een standpunt formuleren over de toepassing van het gebruik van implantaten. Deze groep doet een uitspraak over de indicaties
voor implantaten, maar ook over het minimale aantal operaties dan een centrum per jaar moet doen om
goede resultaten te kunnen hebben.
5. De werkgroep bekkenbodem probeert de kwaliteit
van de training van vaginale implantaten te verbeteren en te reguleren.

De toekomst
Het is duidelijk dat het gebruik van implantaten een aantal voordelen en een aantal nadelen kent. De toekomst is
dat de kwaliteit van de implantaten verder verbetert en
de kwaliteit van de zorg ook, ondermeer door het centraliseren van deze operaties in een paar centra in Nederland.
Het is goed denkbaar dat in de toekomst operaties met
een vaginaal implantaat zo veilig worden, dat alle operaties vanwege een verzakking zullen worden verricht
met een implantaat, vooral vanwege het lagere risico op
een recidief. Veel Nederlandse patiënten zullen benaderd
worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, omdat de Nederlandse gynaecologen zeer actief zijn
in het verrichten van studies op dit gebied.
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blaas of urineretentie
InterStim Therapie biedt inmiddels verlichting aan zo'n
100.000 patiënten wereldwijd
Eenvoudige test voor screening en minimaal-invasieve
implantatie, mogelijk onder lokale verdoving
Ook voor patiënten met fecale incontinentie of obstipatie
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landelijke prijs

Bezuinigingen versus
Goud in Handen
A

fgelopen jaar zijn vele van jullie als onze patiënten
en hun behandelaars actief geweest bij het project
Goud in Handen. Dit project heeft als doelstelling om
richtlijnen voor een goede behandeling van bekkenbodemklachten op de stellen. Een project waarbij de ervaringen, opgedaan door u als patiënten, wordt vertaald
naar bruikbare en praktische richtlijnen van hoe de zorg
voor onze patiënten het beste kan worden georganiseerd. Wij hopen dit project midden dit jaar succesvol te
kunnen afronden.
Midden vorig jaar hebben wij als SBP, in samenwerking
met leveranciers van incontinentiemateriaal, onderbouwd met gezamenlijk onderzoeksmateriaal, de minister kunnen overtuigen van de de negatieve effecten
van de bezuinigingen op de verstrekking van incontinentiemateriaal. Gelukkig heeft hier het gezond verstand gezegevierd en is ingezien dat enge beperkingen
op een verstrekking elders in de zorgketen tot geweldige
kostenstijgingen kunnen leiden.
De kwaliteit van leven en de taboe doorbrekende voorstelling van Viviane is, mede door de uitstekende vertolking door Frederieke Voskens, baanbrekend. Wij willen
hier de komende tijd in een wat andere opzet graag mee
doorgaan.

Echter, onze patiëntenorganisatie kent een te smalle basis om deze activiteiten de komende jaren onverminderd
en op het zelfde niveau te kunnen blijven voortzetten.
Onze organisatie functioneert wat dat betreft bijna als
de bekkenbodem zelve. Te veel spanning op de bekkenbodem geeft op d’n duur verkramping met mogelijke effecten naar de wel gezonde organen en ledematen. Dit
moeten wij zien te voorkomen.
Wij hebben hiervoor al wel een consult bij deskundigen
aangevraagd en die gaan ons de komende maanden ook
helpen bij het zoeken naar de juiste doelstellingen en naar
de mogelijkheden om deze, binnen de beschikbare financiële middelen, middels de juiste strategie te bereiken.
Vooral bij de financiële voorwaarde speelt extra dat de
minister een verandering in het subsidiebeleid van de
patiëntenvereniging heeft doorgevoerd en inmiddels
zijn daarvan de effecten ook bij ons goed voelbaar. Dit
jaar een derde minder en volgend jaar nog weer een derde. Aan de patiënten moet volgend jaar minimaal een
eigen bijdrage van b 25,- per jaar worden gevraagd!
Duidelijk is dat wij onze accenten en prioriteiten moeten
gaan verleggen. Wij zullen u hierbij op de hoogte houden van de uitkomsten van ons overleg. Onverlet wat de
toekomst ons brengt zitten wij ook nu al omhoog met
het aantal actieve vrijwilligers binnen de organisatie en
ik doe ik hierbij dan graag een beroep op u om zich hiervoor aan te melden.
Wat denkt u van:
Een rol als beheerder van de website?
Een rol als fondsenwerver?
Een rol als organisator voor de voorstellingen van Viviane?
Graag vullen wij een functie in naar uw eigen kwaliteiten.
Heeft u interesse? Stuur een bericht aan het postadres
van de stichting of een email naar
info@bekkenbodem.net
Wij horen graag van u.
Met vriendelijke groet
Gijs den Teuling

B-Wijzer (nr. ) maart 
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Het verlies van Viviane
13 november 2010 is in Utrecht ’Het verlies van Viviane’ succesvol
in première gegaan. Het stuk, waarin Viviane overtuigend gespeeld wordt door Frederiek Voskens, verrast, shockeert en amuseert. Menige vrouw in de zaal knikt regelmatig van herkenning
en slikt haar emoties weg.
Kijk voor de meest recente speellijst op de website: www.viviane.nu.

Interesse om het toneelstuk ‘Het verlies van Viviane’ naar
jullie ziekenhuis/bekkenbodemcentrum/praktijk te
halen? Neem contact met ons op!
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“SpeediCath® Compact
geeft me mijn vrijheid terug”

Christiane

Zo klein en handzaam, het valt niemand op
SpeediCath® Compact maakt mijn dagelijkse leven makkelijker. Ik kan weer sporten,
winkelen of gezellig een dagje weg met vriendinnen of familie.
Het gebruiksgemak, discrete design en het formaat van een lipstick maken dat ik niet
meer zonder kan.

Proberen of meer informatie?
Ga naar www.speedicathcompact.nl
Bel gratis 0800 022 98 98
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Ik blijf graag op de hoogte en wil daarom gratis Coloplast® Care Nieuws Continentie ontvangen.

Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens gebruiken om te informeren naar uw ervaringen en om u informatie
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