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Perspectief

W

at is de toekomst van de patiëntenvereniging? Het oorspronkelijke doel van de SBP,
opgericht in 2001, was om lotgenotencontact
en patiëntenvoorlichting te organiseren en coördineren. Later kwam daar de belangenbehartiging bij en de
spreekbuisfunctie voor patiënten naar zorgverzekeraars
en de professionals zoals de bekkenfysiotherapeuten, de
dokters, continentieverpleegkundigen alsmede ook de
overheid.

Uw bestuur heeft onder leiding van Drs. Bert Messelink
van UMCG gesprekken gestart met onze zusterverenigingen PVVN en ICP. De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie en de Patiëntenvereniging voor mensen
met Interstitiële Cystitis.

Er wordt steeds meer gevraagd van de patiëntenorganisaties en het vinden van vrijwilligers die de steeds ingewikkelder taken kunnen en willen oppakken wordt
steeds moeilijker.

Een positief geluid is de onveranderde inzet en bereidwilligheid van de leden van de Medische Advies Raad
en door benaderde professionals om bijdragen te leveren
voor de B-Wijzer, al 43 nummers lang!!

Lees ook de column van onze voorzitter in het vorige
nummer van de B-Wijzer nr. 43. De grotere patiëntenverenigingen hebben al professionele medewerkers aangetrokken.

In dit nummer o.a. de robot op de operatiekamer. Nodig?
Beter? Of alleen maar duurder? Product Belicht over verbanden voor mannen en ook de columns ontbreken niet.

Ook het ledenbestand, bij ons als stichting spreken we
van donateurs, staat onder druk. Dit ondanks de relatief
bescheiden bijdrage van b 20,- die door de meeste ziektekostenverzekeringen wordt vergoed.

Met de Incoclub, een webcommunity, is een begin van
samenwerking gestart en kun je via de websites doorlinken.

Willem Mensink
Bestuurslid
P.s. De oproep van onze voorzitter om u aan te melden als
vrijwilliger om de geledingen te versterken geldt nog
steeds. Mail naar info@bekkenbodem.net.

De subsidies worden afgebouwd en vervangen door
een vouchersysteem alleen voor lotgenotencontact en
patiëntenvoorlichting. Als je een project met 7 organisaties kan bedenken en motiveren kun je een voucher
van b 18.000,- krijgen. De overheid wil samenwerking
stimuleren.
Ondanks de ondersteuning van de PGO en CIBG, liggen
vele hobbels op deze weg en dreigt een bureaucratische
controle en transparantie terreur.
Mevr. Anneke Bögels van de N.F.K. stelt dat de patiëntenvereniging zich zelf opnieuw moet uitvinden en de
weg moet vinden in de nieuwe media zoals Facebook,
Hyves en Twitter. De gedachte dat onze doelgoep daar
misschien nog niet aan toe is, wordt weersproken door
het gegeven, dat op onze telefonische infolijn, waar je
de warme stem van Esther Paradé hoort, en geen door
een computerstem uitgesproken keuzemenu, het aantal
telefoontjes juist afneemt en het aantal e-mail vragen
juist toe. Vragen die Esther zelf oplost of doorstuurt naar
de deskundigen uit de Medisch Advies Raad. We zoeken
uit of dit een trend is, of een incidentele waarneming.

Academic Journals
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Nieuwe website huisartsen

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap lanceert
de nieuwe site www.thuisarts.nl. Het biedt patiënten
betrouwbare informatie over ziektes en gezondheid.
De site biedt tevens advies om gezond te blijven en
om een klacht aan te pakken. Bron: www.npcf.nl.
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robotchirurchie

Prostaat er uit met
robotchirurgie
Door Nynke Feenstra

Robotchirurgie heeft de toekomst, zegt uroloog
Toine Zeegers van het Albert Schweizer Ziekenhuis
in Dordrecht. De meeste prostaten worden nu al
verwijderd met de da Vinci robot. Hoe gaat dat?

Bij prostaatkanker moet de prostaat in bepaalde
gevallen verwijderd worden en u doet dit met een da
Vinci robot. Doet de robot het werk terwijl u koffie
gaat drinken?
“Nee, absoluut niet (lacht). Het woord robot vind ik eigenlijk ook niet geschikt. Het is veel meer een afstandsbediening, een verlenging van mijn armen. Eigenlijk is
dit de geheel vernieuwde versie van de laparoscoop.”
Hoe gaat zo’n verwijdering van de prostaat met de
da Vinci robot?
“De patiënt wordt op een operatietafel onder narcose
gebracht. Ik maak vijf of zes kleine incisies en in die
sneetjes brengen we trocars aan. Dit zijn holle werkbuisjes waaraan de robotarmen worden bevestigd. Via die

buisjes brengen we instrumenten in de buik van de patiënt. Maar eerst rijden we de unit met de werkarmen,
de zogenaamde robot, naar de operatietafel. De armen
hangen nu boven de patiënt. Aan elke arm zit een houder die een instrument zoals een pincet of een schaartje
kan ‘vasthouden’. Er is natuurlijk ook een arm met een
camera. Het OK-personeel dat aan de operatietafel staat,
kan op een monitor het operatiegebied in de buik zien.
Als de armen op de juiste plek in de buik van de patiënt
zijn gepositioneerd, ga ik achter de console zitten. Dit is
het bedieningspaneel dat een stukje verderop staat.”
Dus u raakt tijdens de operatie de patiënt niet aan?
“Bij de eigenlijke operatie, dus het verwijderen van
de prostaat, niet. Ik zit aan een bedieningspaneel met
handvaten, pedalen en knoppen. De bewegingen van
mijn handen, vingers en voeten worden aan de operatietafel iets verderop in de buik van de patiënt door de
robotarmen uitgevoerd. Vóór mij zie ik op een beeldscherm het operatiegebied in 3D dat bovendien tien keer
is vergroot. Ik kan hierdoor heel precies werken. Als de
prostaat er uit is, ga ik weer naar de operatietafel. De
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operatieassistente en ik ontkoppelen de robotarmen. Via
een incisie onder de navel halen we de prostaat, die inmiddels in een plastic zakje zit, eruit en hechten we met
de hand de wondjes.”
Wat zijn de voordelen van opereren met de da Vinci
robot?
“Het is prettiger werken dan de klassieke laparoscopie.
Bij een gewone laparoscopische ingreep sta je met drie
of vier mensen om de tafel; je staat elkaar in de weg.
Opereren met de laparoscoop is bovendien moeilijker
aan te leren, omdat de beweging van de hand en het
instrument tegengesteld zijn. Dus als ik mijn hand omhoog doe, dan gaat het instrument in de buik omlaag.
Veel chirurgen hebben na een laparoscopische operatie
pijn in hun arm. Robotchirurgie is ergonomischer en bovendien intuïtief; als ik mijn arm naar rechts beweeg,
doet de robotarm hetzelfde. Bovendien kun je met de da
Vinci heel mooi hechten, omdat de robotarm net zo’n beweeglijk gewricht heeft als de pols van een mens.”
En voordelen voor de patiënt?
“Rond de prostaat lopen zenuwen die een rol spelen bij
het ophouden van de urine en bij de seksuele functies.
Die wil je bij een operatie zoveel mogelijk sparen. Omdat je met de robot preciezer kunt werken dan met de
klassieke laparoscoop, denken de voorstanders ervan
dat er gemiddeld genomen minder weefselschade is. We
denken dat patiënten na het verwijderen van de prostaat met de robot minder last hebben van incontinentie
en erectieproblemen. Dit is echter nog niet wetenschappelijk aangetoond. Vast staat wel dat de patiënt minder
bloedverlies heeft, gemiddeld 200 ml. Hierdoor is de patiënt minder verzwakt en kan hij al na twee dagen naar
huis. Ook zien wij dat de katheter er sneller uit kan. Na
prostaatverwijdering wordt de blaas namelijk aan de
plasbuis gehecht en krijgt de patiënt een katheter. Door
de verbeterde hechttechniek geneest de wondnaad sneller en is er korter een katheter nodig.”
Hoe lang duurt zo’n operatie?
“Ik doe deze ingreep drie jaar, gemiddeld zo’n vijftig per
jaar. Ik heb het geleerd van Sjoerd Klaver en Diederik de
Lange, urologen uit het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Ik heb dus al enige ervaring. Het werken aan de
console, dus het verwijderen van de prostaat, vergt anderhalf uur. Met alle voorbereidingen erbij duurt de operatie in zijn geheel tweeëneenhalf uur.”

Academic Journals

Nu las ik in Medisch Contact, weekblad voor artsen
van de KNMG, dat robotchirurgie heel duur is. Het
apparaat kost anderhalf tot twee miljoen euro en
daar komt jaarlijks 150 tot 200 duizend euro aan
onderhoudskosten bij. Het is zoveel duurder dan
laparoscopie, dat zorgverzekeraars het niet of maar
deels willen vergoeden.
“Dat klopt. Toch zijn er in Nederland nog maar drie
centra waar de urologen de prostaat verwijderen met
de klassieke kijkoperatie. Robotchirurgie wordt voor
prostatectomieën dus al bijna overal toegepast. Het is
de Nieuwe Laparoscopie, makkelijker aan te leren. In
Nederland beginnen gynaecologen en chirurgen er nu
ook mee te werken, in Amerika worden al heel veel gynaecologische ingrepen met robotchirurgie gedaan. Hoe
meer specialisten met de da Vinci werken, hoe kosteneffectiever hij wordt. Mijn patiënten opereer ik in samenwerking met de urologen in het Maasstadziekenhuis
waar ook nier- en blaasoperaties met de Da Vinci worden verricht. Maar het apparaat is nu nog erg duur. Dit
komt doordat de producent een monopoliepositie heeft.
Zodra andere fabrikanten, zoals Philips, met net zo’n robotgeassisteerde laparoscoop komen, zullen de prijzen
zakken.”
Onderzoekt u hoe het herstel is van de met dit
apparaat geopereerde patiënten? Houdt u bij hoe vaak
er complicaties zijn, hoe het staat me incontinentieen impotentieklachten?
“Ja. Patiënten krijgen in het ziekenhuis drie keer een vragenlijst: vóór de operatie, drie maanden erna en negen
maanden erna. Er staan vragen in over seksueel welbevinden, kwaliteit van leven en hoe het gaat met urineren. Daarnaast houden wij het oncologisch verloop bij. Is
de tumor helemaal weggehaald? Is de patiënt genezen?
Onze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit
de literatuur. Dus dat is goed.”
Heeft een van uw patiënten te maken gehad met de
klebsiella-bacterie, waar het Maasstadziekenhuis mee
in het nieuws is geweest?
“Heel goed dat u die vraag nog even stelt. Nee, daar hoeven patiënten echt niet bang voor te zijn.”
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Geopereerd met de da Vinci robot

Prostaatkanker
Door Nynke Feenstra

P

rostaatkanker komt in de familie van Hendrik Jan
van der Pligt veel voor. Vier neven en een broer
kregen er mee te maken. Bij hemzelf werd de diagnose vorig jaar september gesteld. De huisarts ontdekte
bij een routineonderzoek dat zijn prostaatwaarde PSA* te
hoog was. Van der Pligt werd doorgestuurd naar uroloog
Toine Zeegers van het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht. Er werden wat stukjes weefsel onderzocht. Eerst
was er niets aan de hand, maar bij een tweede biopt bleek
in zes van de tien stukjes kwaadaardig weefsel te zitten.
“Gezien mijn leeftijd, ik ben 67 jaar, wilde dokter Zeegers
de prostaat weghalen met de da Vinci robot. Dat vond ik
meteen prima, want daar had ik op internet al filmpjes
over bekeken.”

Zes weken later werd hij geopereerd. In het Maasstadziekenhuis, waar een robotexpertisecentrum is. Robotchirurgie wordt daar ook toegepast bij nierkanker, blaaskanker, darmkanker en het verwijderen van de baarmoeder.
“Het is allemaal zo snel gegaan. Eer ik het goed en wel besefte, was de prostaat er uit,” zegt een opgewekte Van der
Pligt. Donderdagochtend werd hij geopereerd, zaterdagmiddag was hij weer thuis. Na een week maakte hij zelfs
al weer een wandeling door het dorp.
Als de prostaat is weggehaald, wordt de urinebuis aan de
blaas vastgehecht. Zolang de wondnaad nog niet dicht is,
Kees van der Pligt

kan er urine lekken in de buik. Om dit te voorkomen, krijgen patiënten een katheter. Zo ook de heer Van der Pligt:
“De katheter mocht er na een week uit. Van te voren hoor
je dat je tijdelijk incontinent kan zijn, maar ik kon daarna
meteen plassen en heb geen last gehad van urineverlies.
Dat schijnt maar weinig mensen gegund te zijn.”
Hij heeft vier littekens van anderhalve centimeter en onder
zijn navel een groter litteken van vijf centimeter. Hierlangs
is de prostaat uit zijn buik gehaald, nadat hij was losgemaakt en in een plastic zakje geschoven. De prostaat is onderzocht door de patholoog anatoom. “Toen ik bij de dokter
kwam voor de uitslag, feliciteerde hij mij. Alle kanker zat
in de prostaat, er was nog geen doorgroei naar het omliggende weefsel. Het ziet er naar uit dat ik ben genezen.”
Erectiestoornissen zijn een veelvoorkomende complicatie
na het verwijderen van de prostaat. In het operatiegebied
lopen zenuwen en bloedvaatjes die een rol spelen bij het
stijf worden van de penis. Met de da Vinci robot kan de
operateur preciezer werken en is de kans dat een ‘erectiezenuw’ wordt beschadigd, kleiner. De gedachte is dat door
robotchirurgie erectieproblemen in de toekomst minder
vaak voorkomen. Dit is echter nog niet bewezen.
Voor Henk van der Pligt is de ingreep nu vijf maanden geleden. Heeft hij inmiddels al een erectie gehad? “Nee, maar
ik heb op internet gelezen dat het een half jaar tot een jaar
kan duren voor het terugkomt. Daar maak ik mij geen zorgen over, want ik heb er vrede mee als het blijft zoals nu.”
Meneer van der Pligt weet dat zijn vlotte herstel niet alleen is toe te schrijven aan de operatietechniek. “In het
ziekenhuis lag ik tegenover een man bij wie de prostaat er
ook met de da Vinci robot was uitgehaald. Bij hem schoot
de katheter er meermaals uit en hij kreeg een blaasontsteking. Robotchirurgie zie ik wel als een hele verbetering,
maar ik had ook het geluk dat ik er op tijd bij was, waardoor de operatie vlot verliep.”
Problemen met vergoeding door de zorgverzekeraar heeft
hij niet gehad. “Bij mijn broer is dat anders. Hij wilde in
eerste instantie niet dat zijn prostaat er uit ging en heeft
het afgelopen jaar een ander traject gevolgd. Nu moet de
prostaat er alsnog uit. Hij vertelde mij dat het niet zondermeer wordt vergoed door zijn zorgverzekeraar. Het
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Franciscusziekenhuis in Rotterdam, dat ook een da Vinci
robot heeft, is nu voor hem bezig om de financiering rond
te krijgen.”

een kennis die drie jaar geleden aan hetzelfde is geholpen.
Hij plast nog steeds behoorlijk in zijn broek. Dus ik weet
dat het ook anders kan.”

* Prostaat Specifiek Antigeen

Twee weken na de ingreep kon dokter Zeegers hem vertellen dat ook de lymfklieren schoon zijn. “Toen ik dat hoorde, viel er een last van mijn schouders. Dan realiseer je je
hoeveel impact het heeft gehad.”

Bij de tweede patiënt die uroloog Toine Zeegers voor dit
artikel heeft aangedragen, is het ook voorspoedig gegaan.
Kees Beijer (60 jaar) is vijf weken geleden geopereerd met
de da Vinci robot.
Een half jaar geleden ging Kees Beijer naar de huisarts,
omdat hij druppeltjes urine verloor. Toen uit bloedonderzoek bleek dat er iets met de prostaat was, kwam hij bij
de uroloog terecht. Er werden biopten genomen en de uitslag was prostaatkanker. Om te kijken of er uitzaaiingen
waren, kreeg hij een MRI-scan. De scan zag er volgens de
uroloog goed uit. “Als het meezit, kan ik het wegsnijden
en ben je daarna genezen. Dan hoef je geen bestraling of
chemokuur te ondergaan,” zei uroloog Zeegers tegen Kees
Beijer.

Complicaties heeft hij niet gehad. Wel heeft hij nog last
van geïrriteerde zaadballen, daar had de dokter hem op
voorbereid. Over erectieproblemen kan hij nog niet veel
zeggen. “Ik heb nog geen erectie gehad, het is pas vijf weken na de operatie. Ik verwacht dat ook dat goed komt. Als
ik weer een erectie kan krijgen, dan ben ik blij, is het niet
zo, dan ben ik ook blij. Belangrijker is dat de kanker uit
mijn lijf is.”

Kees Beijer
Van het ziekenhuis had hij vooraf een boek en een DVD
met informatie over de ingreep met robotchirurgie gekregen. “Je ziet een dokter aan een kastje zitten en met handeltjes de robot bedienen. Ik vond het wel interessant.”
Op een donderdagochtend werd hij geopereerd. “Toen ik
op de operatiekamer kwam, zag ik die robot staan. Een
soort spin met vijf armen. Gaan ze me daar mee opereren?
dacht ik toen. Maar ik heb me overgegeven. Je praat even
met dokter Zeegers en dan ben je onder zeil. Verder merk
je niets van die robot.”
Hij heeft weinig pijn gehad. Nadat de katheter er uit was,
kon hij gewoon plassen. Last van urineverlies heeft hij
nauwelijks; hij verliest af en toe een druppeltje. “Ik heb

KORT

Opvangmateriaal voor mannen

Mannen kunnen via www.coloplast.nl een optimaatkaartje aanvragen (opmeten van de diameter van de penis),
zodat ze hierna een proefpakket met de juiste maat condoomcatheters kunnen aanvragen. Aanvragen kan ook
via het gratis telefoonnummer 0800 – 022 98 98 of via een mail naar nlcare@coloplast.com.
Kijk ook eens bij sites van andere merken!
Proefpakketten voor (mannen)incontinentieverbanden kan men ook aanvragen bij diverse merken. Onder meer
via de site van www.attends.nl en www.tena.nl.

Academic Journals
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Urine-incontinentie: opvangmateriaal voor mannen
Door Nynke Feenstra

Mannen die nadruppelen of af en toe een scheutje urine
verliezen, gebruiken nog wel eens een inlegkruisje
of maandverband van hun vrouw. Dat is niet nodig.
Er is urine- opvangmateriaal in soorten en maten
speciaal voor de man. Henk-Jan Mulder, verpleegkundig
specialist urologie in het Martini Ziekenhuis in
Groningen, vertelt wat er zoal is.

Vrouwen zijn, omdat ze menstrueren, al gewend aan
het dragen van inlegkruisjes en maandverband. De
overstap naar een Tena Lady is voor hen kleiner dan
voor een man?
“Ja, dat klopt. Ik denk dat veel mannen uit schaamte niet
naar hun huisarts stappen als ze wat urine verliezen.
Onderling praten ze er ook niet over. Dan gebruiken ze
liever een inlegkruisje van hun vrouw.”
Wat is het verschil tussen een Tena Lady en een Tena
Men?
“Het verschil zit hem in de vorm. Inlegmateriaal voor
mannen lijkt meer op een driehoek dan op de afgeronde
rechthoek voor vrouwen. Ook is het absorptiemateriaal
er anders in verwerkt. Dit is nodig, omdat bij mannen
de urine er op één plek uit komt, terwijl dit bij vrouwen
meer verspreid gebeurt. Trouwens, je noemt nu een
merk, maar er zijn meer merken voorhanden, zoals Attends. Door de strenge eisen zijn er tegenwoordig geen
slechte materialen meer op de markt.”
Hoe dik is het inlegmateriaal en waar moet je op
letten als je dit wilt aanschaffen?
“Voor nadruppelen of af en toe een scheutje urine is er
dun inlegmateriaal dat je met een hechtstrip aan de onderbroek vastplakt. De bekende merken hebben ze in absorptiecapaciteit 1, 2 en 3. Voor matig urineverlies kom je
op 4 en 5. Belangrijk bij een inlegger is de onderbroek. Deze
moet goed aansluiten. Een loszittende boxershort is dus
ongeschikt. Er zijn ook elastische broekjes waar het absorptiemateriaal al in is verwerkt. Om te kijken welk materiaal het beste bevalt, kun je een proefpakket bestellen.”

Wat is er voor mannen die hun
héle plas verliezen?
“Over het algemeen geldt: als je veel urine in één keer
verliest, dan wordt het opvangmateriaal dikker en universeler; de verschillen tussen mannen- en vrouwenproducten worden kleiner. Ook hier geldt: zorg voor
een goed aansluitende onderbroek of neem een fixatiebroekje. Zo voorkom je lekkage naar de kleding. Bij het
verschonen is een inlegger makkelijker dan een elastische broek waarin het opvangmateriaal is verwerkt. Bij
alle materialen is ook gedacht aan bescherming tegen
‘nare geurtjes’.”
En dan is er nog de condoomkatheter…
“Dit condoom wordt vastgeplakt op de penis. Aan het
einde van het condoom zit een slangetje waaraan een
opvangzakje wordt aangesloten. Het opvangzakje kan
aan het been worden vastgemaakt. Voor de geschikte
maat wordt niet alleen de omvang, maar ook de lengte
van de penis opgemeten. Voorwaarde voor een goed
gebruik is dat de man zijn schaamhaar weghaalt. Anders plakt het condoom in de haartjes. Dit is niet alleen
onaangenaam, maar geeft ook kans op lekkage. Sommige mannen gebruiken de condoomkatheter als ze een
avondje uit gaan. Of gebruiken hem voor de nacht.”
Wordt incontinentiemateriaal voor mannen vergoed
door de zorgverzekeraar?
“Over het algemeen wel. Er zijn echter beperkingen,
zoals maximaal vijf stuks per dag. Belangrijk is dat de
zorgverlener een machtiging uitschrijft. Hiermee kan de
patiënt naar de apotheek of de groothandel.”
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Studying various aspects of involving nurse specialists in primary care for urinary incontinence.

Who Cares?
Door Willem Mensink, gyn. i.r.

Proefschrift van Pytha Albers-Heitner
Plaats: Maastricht, 1 februari 2011
ISBN: 978946159090

D

it proefschrift beschrijft een onderzoek naar verschillende aspecten van de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen bij urine-incontinentie
in de eerstelijnszorg. Het proefschrift vat zeven publicaties uit internationale tijdschriften samen en is voorzien
van een inleiding en discussie. Er zijn elf stellingen toegevoegd, waarvan ik er vier citeer die de kern van dit lezenswaardige werk goed weergeven.
1. De huisartsenzorg voor urine-incontinentie behoeft
verbetering.
2. Taakondersteuning door gespecialiseerde urine-incontinentieverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk blijkt
haalbaar en leidt tot gunstige effecten voor patiënten.
3. Niet kiezen voor taakondersteuning door gespecialiseerde urine-incontinentieverpleegkundigen is weggooien van een acceptabele kans op ‘waar voor je geld’.
4. Implementatie van taakondersteuning door gespecialiseerde urine-incontinentieverpleegkundigen moet gepaard gaan met invoering van een monitoringsysteem.

Professionals kosteneffectiever?
Vijf procent van de bevolking heeft klachten over ongewenst urineverlies, vaak chronisch en in combinatie met
klachten over slecht functioneren van de bekkenbodem.
Er is een scala van internationale richtlijnen en protocollen, zowel uit de eerste als uit de tweede lijn. De invoering
van deze richtlijnen, met name wat betreft de therapie
en begeleiding, is zeer beperkt. Het gaat dan om adviezen
over leefstijlveranderingen in combinatie met blaastraining en het efficiënt gebruik van absorptiematerialen.
Dit vraagt om gedragsveranderingen en therapietrouw.
Sinds 2002 worden gespecialiseerde verpleegkundigen
als ondersteuning in de huisartsenpraktijk ingezet voor
onder andere diabetes, oncologie, chronische hart- en
vaatziekten en ook voor incontinentie. Het idee is dat het
inzetten van deze professionals betere resultaten geeft
en kosteneffectiever is dan de gebruikelijke zorg. Wetenschappelijke onderbouwing hiervan ontbrak tot nu toe.

Patiënt en huisarts tevreden
Uit een vragenlijstonderzoek onder 264 huisartsen in
Nederland over het gebruik van de standaard, blijkt dat
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de adviezen over diagnostiek redelijk opgevolgd worden,
maar dat de naleving van adviezen over begeleiding en
behandeling gering is. Met name bij complexe problematiek schiet dit erbij in door gebrek aan competentie, tijd
en motivatie van de patiënt.
Uit onderzoek bij patiënten die incontinentiemateriaal
kregen voorgeschreven, concludeert de schrijfster dat de
huisartsenzorg en informatie substandaard is.
De kern van dit proefschrift is een door ZonMW gesubsidieerde PromoCon-studie, de promoting continence
study, waarin de standaardzorg wordt vergeleken met
die waarin een speciaal opgeleide incontinentieverpleegkundige aanwezig is en er volgens protocol gewerkt
wordt. Deze studie vond plaats in vier regio’s en de patiënten werden een jaar gevolgd.
Gemeten werden onder andere het effect op de klachten,
de patiënttevredenheid, de economische aspecten als kosten voor de patiënt, en opvangmaterialen. Alle onderzochte
parameters scoren beter in de onderzoekgroep dan in de
groep standaardzorg. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen werden geïnterviewd. Ze voelden zich competent en
gewaardeerd door de huisartsen en patiënten. 85 % van de
patiënten zou deze zorg aan hun beste vrienden aanraden
en 77 % van de huisartsen vond hun rol nuttig en waardevol.
In de discussie worden methodologisch zwakke en sterke
punten van het onderzoek toegelicht en worden adviezen gegeven voor verder onderzoek.

KORT

Onderzoek

Uit een Australisch onderzoek blijkt, dat vrouwen die
hun eerste baby met een keizersnede ter wereld brengen, beter de tweede keer ook via een keizersnede
kunnen bevallen. De kans op grote complicaties zou
kleiner zijn met een (tweede) keizersnede dan met
een gewone (vaginale) bevalling.
Bron: www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/
Artikel/112154/
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robotchirurchie

Wat is robotgeassisteerde
laparoscopische chirurgie?
Dr. Henk W.R. Schreuder

Laparoscopische chirurgie, de ‘kijkoperatie’ in de buik,
wordt in snel tempo de standaard voor veel operaties.
Ook binnen de bekkenchirurgie zijn deze ‘minimaal
invasieve operaties’ sterk in opkomst. Door kleine
gaatjes in de buikwand kan in veel gevallen een
verzakking worden opgeheven. Het opereren door
kleine gaatjes vergt echter speciale vaardigheden
van de arts. Met behulp van robotassistentie wordt de
ingreep eenvoudiger, omdat een groot aantal nadelen
van de ‘gewone’ kijkoperatie worden weggenomen.

Waarom zijn kijkoperaties lastig?
Om een ‘gewone’ laparoscopische operatie goed en veilig uit te voeren moet de chirurg over een unieke ooghand coördinatie beschikken. Zo moet de arts kunnen
omschakelen van een driedimensionale werkomgeving
naar het opereren vanaf een tweedimensionaal scherm
en daarnaast beschikken over een zeer goede fijne motoriek en coördinatie. De arts moet ook kunnen om
gaan met de lange starre instrumenten waardoor een
verminderd gevoel en een versterkte tremor ontstaat,
en met het ‘fulcrum effect’ (door het werken om een

Foto 1 De arts achter de operatieconsole
kijkt naar het operatiebeeld dat wordt
geprojecteerd in de console

draaipunt -de buikwand- maken de punten van de instrumenten in de buik een tegengestelde beweging ten
opzichte van de handen buiten de buik).

Wat is robot geassisteerde laparoscopische
chirurgie?
Bij robotgeassisteerde laparoscopische chirurgie wordt
een ‘robot’ tussen de arts en de patiënt geplaatst. Het
robotsysteem bestaat uit drie delen: de operatieconsole,
het camerasysteem en het statief met de robotarmen. De
operatieconsole kan overal in de operatiekamer of zelfs
daarbuiten worden geplaatst. Tijdens het opereren zit de
arts achter de operatieconsole en kijkt naar het operatiebeeld dat wordt geprojecteerd in de console (foto 1).

Wat kan de robot wat de chirurg niet kan?
Bij het robotsysteem wordt de natuurlijke oog-handwerk-as van de arts hersteld, dit in tegenstelling tot ‘gewone’ laparoscopie waarbij deze as juist onderbroken is.
Het geavanceerde camerasysteem zorgt voor een mooi
driedimensionaal beeld, met een zes tot tien keer vergroting van het operatieterrein. Aan tip van de vier de
robotarmen bevinden zich kleine instrumenten. Elke tip
heeft zeven bewegingsvrijheden, meer dan een normaal
menselijk polsgewricht. Door dit goede beeld en de fijne
instrumenten kan de arts zeer precies werken, en zelfs
het gevoel hebben te ‘voelen’. Het robotsysteem heft
daarnaast de fysiologische tremor van de menselijke
hand op, helft het ‘fulcrum effect’ op en heeft de mogelijkheid tot ‘motion scaling’ (hierbij wordt bijvoorbeeld
10 cm beweging van de arts om gezet in 1 cm beweging
van het robotinstrument). Op deze manier worden dus
de meeste nadelen van ‘gewone’ laparoscopie opgeheven. Tot slot is de ergonomische houding van de arts veel
natuurlijker waardoor ingewikkelde en lange kijkoperaties nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd en de arts
minder kans heeft om zelf fysieke klachten op te lopen.
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Foto 2 en 3 Het
robotsysteem geeft
de bewegingen van
de vingertoppen
van de arts direct
door aan de robotinstrumenten

Opereert de robot zelf of doet de specialist dat?
De robot opereert niet zelfstandig. Het is de arts zelf
die opereert en hij/zij bedient de vier robotarmen met
handmanipulatoren en voetpedalen (foto 2). Het robotsysteem geeft de bewegingen van de vingertoppen van
de arts direct door aan de robotinstrumenten (foto 3).

Door de vele bewegingsmogelijkheden kan makkelijk
en erg nauwkeurig gewerkt worden waardoor de operatierobot een prachtige innovatieve toevoeging aan de
huidige operatiemogelijkheden vormt.

Dokter bliep-bliep gaat u mij opereren?
De tijd dat de dokter alleen nog maar zijn ogen, oren, handen en
een stethoscoop ter beschikking had, lijkt ver achter ons. Veel
hulpmiddelen zijn ontwikkeld om sneller en beter een diagnose te kunnen stellen. Denk maar aan de echografie en de MRIscan. Een gebied waar de dokter het allemaal nog zelf moest
doen is de operatiekamer. Uiteraard is er een assistent die alles aangeeft en regelt maar de dokter maakt je open en houd
zelf schaar en naald-en-draad vast. En dat is nu ook voorbij. De
laparoscoop is letterlijk een buis om mee in de buik te kijken.
Deze buis bleek ook een goede basis om operaties te doen: kijkoperaties. Rare naam, vroeger keek de dokter toch ook? Middels
3 of 4 buizen worden een kijker en instrumenten in de buikholte gebracht. Prachtig om zo te kunnen opereren. Inmiddels
algemeen bekend en steeds vaker toegepast. Grote verschil is
dat de dokter niet meer de buik hoeft open te maken. Maar hij
houdt nog steeds zelf schaar en naald-en-draad vast.
Dokter bliep-bliep is een ander verhaal. De robot was vroeger
een raar onzijdig wezentje wat al bliepend rondliep en kleine
klusjes kon doen. Willy wortel heeft er meerderen uitgevon-
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den en dat was altijd weer leuk om te lezen. Een robot die opereert is een ander verhaal. Het is slechts een verlengstuk van
de dokter waarmee die blijft opereren. Hij bestuurt de naalden-draad maar houdt die niet meer zelf vast. Dat laat hij dokter bliep-bliep doen.
Een bijzondere ontwikkeling waarover u in deze B-Wijzer alles kunt lezen. Want die robot
kan ook prima worden ingezet bij
operaties aan de bekkenbodem.
En de SBP kan prima worden ingezet om de patiënt daarover te
informeren.
Voor alle dokters die dit lezen:
laat de SBP de robot zijn die u
helpt om informatie aan de patiënt door te geven.
Bert
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Advertorial

Het juiste product voor een gezonde huid?
Of u nu ongewild druppels, scheutjes of grotere hoeveelheden urine verliest, het is uitermate belangrijk om uw huid in goede conditie te
houden. Een vochtige huid kan resulteren in een geïrriteerde of zelfs beschadigde huid. Attends streeft naar oplossingen voor iedere vorm
van incontinentie en richt zich op de juiste zorg en het welzijn van de patiënt. Dit door producten te ontwikkelen en aan te bieden waarbij de
patiënt zich veilig, droog en comfortabel voelt en die met name rekening houden met het behouden van een droge en dus gezonde huid. Wist
u dat Attends zelfs getest en goedgekeurd is door een vooraanstaand dermatologisch instituut? Hoe is dat in zijn werk gegaan en waaraan
dankt Attends het unieke proDERM kwaliteitszegel?

Complicaties
Incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) is een van de meest voorkomende klinische verschijnselen van vocht-geassocieerde beschadiging
van de huid. Het is niet alleen een veelvoorkomend probleem in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar zeker ook in de thuissituatie. De literatuur omschrijft IAD als een huidletsel dat veroorzaakt wordt door de blootstelling van de huid aan bijvoorbeeld: vocht, transpiratie en/of urinaire of fecale incontinentie. Bij langdurig gebruik van incontinentie materiaal stijgt de pH van de onderliggende huid. De langdurige blootstelling
aan urine of feces zorgt voor de ideale voedingsbodem voor het ontstaan van IAD. Bestaat er dan een link met het gekozen incontinentie
materiaal? Toch wel! Uit onderzoek blijkt namelijk dat er een verbeterde huidconditie geobserveerd werd wanneer incontinentie materiaal
met een snelle absorptie en lage vochtterugslag bijdragen om de huid droog en dus gezond te houden. Het is dus van essentieel belang om te
kiezen voor materiaal dat beschikt over deze technologische eigenschappen.

Meten is weten?
De tot nu toe gebruikte methodes houden onvoldoende rekening met de daadwerkelijke praktische omstandigheden van het gebruik van het
product, en zijn dientengevolge niet echt geschikt voor het onderling evalueren en vergelijken van de kwaliteit van incontinentieproducten.

Een nieuwe standaardtest
Met de patiënt als opdrachtgever is een nieuwe test ontwikkeld, inmiddels gekend onder de naam:
“Active Zone Test”. De resultaten bieden een objectieve basis voor het beoordelen en onderling
vergelijken van de kwaliteit van absorberende incontinentieproducten, met name op de punten die
van belang zijn voor de gebruiker:
1. De absorptiesnelheid
De absorptiesnelheid wordt in de “Active Zone Test” bepaald door het aanbrengen van vloeistof op
één enkele plek in het incontinentieproduct. Deze methode simuleert zodoende een normale
urinelozing onder realistische omstandigheden. En dat in meerdere scheuten zoals ook in werkelijkheid gebeurt.
2. Vochtterugslag
De hoeveelheid urinevocht die onder druk en na meerdere scheuten terugkomt naar de bovenlaag noemen
we ‘rewet’, ofwel vochtterugslag. De bovenlaag van het product staat in direct contact met de huid en bepaalt zodoende in belangrijke
mate de huidgezondheid en het welzijn van de gebruiker van incontinentie materiaal. Het meten van de totale vochtterugslag onder druk
is een belangrijk onderdeel van de Active Zone test. Hiervoor gebruiken de wetenschappers stukjes collageen. Dit simuleert de kenmerken
van de huid veel beter dan de servetjes die vaak in andere testen of demonstraties gebruikt worden.

Wetenschap vertalen naar de praktijk
De kennis opgedaan in de zoektocht naar een nieuwe standaardtest werd snel opgepikt door een toonaangevend laboratorium gespecialiseerd in dermatologisch onderzoek, het proDERM Institute for Applied Dermatological Research in Hamburg. De kennis van het onderzoeksteam werd door het instituut getest in een wetenschappelijk én objectieve testomgeving waaraan ze verschillende merken van incontinentiemateriaal onderwierpen. De testen lieten grote verschillen zien. Deze grote verschillen vertaalden zich rechtstreeks in een grote invloed op de
conditie van de huid en zodoende ook het welzijn van de patiënt. Het officiële proDERM zegel staat voor objectief en wetenschappelijk getest
en goedgekeurd door een onafhankelijk instituut.
B-Wijzer (nr. ) juni 
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Een optimale bescherming bij ongewild urineverlies
Attends, droogheid waarop u kunt vertrouwen!
Het Zweedse bedrijf Attends Healthcare is een producent van incontinentiemateriaal en overige producten, zoals onderleggers voor bedden
en stoelen en fixatiemateriaal (om de inleggers op hun plaats te houden). Attends Healthcare legde hun producten voor aan het proDERM
instituut.

Attends Healthcare
Alle Attends producten zijn onderworpen aan de proDERM-testreeks. Attends licht de beweegredenen voor deze stap toe: ‘Onze klanten in
onder andere de thuiszorg en verzorgingshuizen gaven aan dat er bij de producten van Attends bij juist gebruik, noch vochtverlies, noch huidirritatie voorkomt. We wisten uit wetenschappelijk onderzoek dat hoe lager de vochtterugslag van een incontinentieproduct is, hoe gezonder de
huid blijft. Onze producten zijn ontworpen om een zo laag mogelijke vochtterugslag te hebben. Een lagere vochtterugslag verbetert immers
de kwaliteit van het leven van diegenen met urineverlies en voorkomt ook problemen op lange termijn. Daarmee dalen de kosten die daarmee
gepaard gaan in de gezondheidszorg voor het behandelen van huidproblematiek. We hebben dan ook met veel vertrouwen onze producten
laten testen door het proDERM instituut en ze ook laten vergelijken met andere producten.”

Het productassortiment
Attends werkt met een duidelijk numeriek systeem. Dit systeem helpt de zorgverlener én patiënt om op een eenvoudige manier het meest
geschikte Attends product te vinden. Het cijfer 0 staat voor het product met de laagste absorptiecapaciteit en het cijfer 10 voor de hoogste.
Gebruikt men bijvoorbeeld een Attends inlegger die men vaak moet verschonen, dan is dit een indicatie dat er overgestapt moet worden naar
een inlegger met een hoger nummer. Dankzij een uitgebreid assortiment biedt
Attends een oplossing voor iedere vorm van incontinentie. Yvonne Loschelder,
Verpleegkundig Attends specialist werkzaam bij Van Heek Medical* geeft aan
dat: “het productassortiment het resultaat is van 30 jaar ervaring en investering
in onderzoek en ontwikkeling. We willen immers dat elke cliënt een actief en
normaal leven kan leiden en dit zonder beperkingen.”
“Attends maakt daarbij gebruik van de meest geavanceerde machines en technologieën die onze kwaliteit waarborgen en ervoor zorgen dat onze producten
uitzonderlijk droog en comfortabel zijn. We zijn daarom zeer trots dat Attends
als enige het proDERM kwaliteitszegel mag dragen zoals te zien is op onze
verpakkingen! We dragen zorg voor de juiste informatievoorzieningen zorgen
voor continue training van onze medewerkers zodat zij u altijd en overal van het
juiste en benodigde advies kunnen voorzien. Daarom luisteren wij graag naar
alle partijen om onze producten voortdurend te kunnen blijven verbeteren.”
Wenst u meer informatie over het productassortiment van Attends of wenst u een proefpakket te ontvangen? Via de knop Productgids op de
site www.attends.nl kan men eenvoudig het meest geschikte product vinden en aanvragen. Dit wordt in een discrete verpakking toegezonden.
Aarzel niet om de deskundige medewerkers van Attends te bellen voor advies op het nummer 088 - 220 88 22.
De in dit artikel geciteerde onderzoek werd uitgevoerd door Professor Uroloog Dr. Jünemann van het Universitair Medisch Centrum van de
Universiteit van Kiel (Duitsland). Voor het volledige artikel verwijzen wij u naar onze website: www.attends.nl
* Van Heek Medical levert met de merken Attends en Hekura een compleet pakket producten voor urologie en incontinentie en is sinds 1926 toonaangevend leverancier
en producent van medische producten voor zorgprofessionals en patiënten. Attends is verkrijgbaar bij de Apotheek en Medisch Speciaalzaken.
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bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie bij
prostaatverwijdering

U

rineverlies treedt regelmatig op na prostaatverwijdering ofwel prostatectomie. Een jaar na
de operatie zien we bij de klassieke ‘open-buikprostatectomie’ dat 2 – 52% van de patiënten urineverlies
meldt en 0,8 – 10% bij de robot prostatectomie.
Hoe ontstaat nu dit urineverlies? Continentie wordt bepaald door een balans in de bouw van blaas, prostaat en
plasbuis, een goed gecoördineerde samenwerking tussen de spieren van de bekkenbodem waaronder de twee
kringspieren die de plasbuis afsluiten en de wil van de
man om continent te zijn. Door de operatie verandert er
niets aan de wil om continent te zijn maar wel degelijk
aan de anatomie. Eén van de twee kringspieren is verwijderd en de aansluiting van de blaas op de plasbuis is
veranderd. Mogelijk is er zenuwschade opgetreden. Dit
leidt tot een disbalans in het continentiemechanisme en
mogelijk tot urineverlies.
De bekkenfysiotherapeut1) is opgeleid deze klachten te
behandelen. Zij leert u de bekkenbodemspieren weer
optimaal te gebruiken waardoor u weer controle krijgt
over het urineverlies. De bekkenbodem is een spiergroep
die onder de buik ligt en daardoor niet zichtbaar is. Daardoor zijn deze spieren voor veel mensen lastig te voelen.
De bekkenfysiotherapeut werkt op de eerste plaats aan
bewustwording van deze spieren en daarnaast aan het
goed gebruiken ervan. Het gaat niet alleen om het aanspannen en versterken maar veel meer om het goed voelen en om de timing, op het juiste moment inzetten. Men
kan immers sterke spieren hebben maar als men steeds
een fractie van een seconde te laat aanspant, verliest men
alsnog urine.
Veel mannen gaan ‘preventief spannen’; uit angst urine
te verliezen, gaan ze hun bekkenbodem spannen. Hierdoor ontstaat een soort chronische vermoeidheid in deze
spieren waardoor ze minder adequaat reageren wanneer
dat echt nodig is. In dit geval moeten mannen leren ontspannen.
Bekkenfysiotherapie is niet volledig zonder de vertaalslag naar de alledaagse activiteiten. Urineverlies na prostatectomie treedt vaak op bij activiteiten waarbij (lichte)
kracht wordt gezet zoals hoesten en niezen maar ook bukken, tillen en dragen. De bekkenfysiotherapeut leert u de
bekkenbodem op de juiste manier te gebruiken gedurende deze activiteiten. Daarnaast leert ze (de meeste bek-

kenfysiotherapeuten zijn vrouw) u ook een goed toiletgedrag aan. Dat betekent ontspannen, zonder extra druk te
zetten, plassen zodat de blaas optimaal geledigd wordt.
De beste resultaten worden bereikt wanneer de operatie
zenuwsparend is geweest en wanneer de bekkenbodemfunctie en het toiletgedrag voor de operatie goed waren.
Daarom is het aan te bevelen om al voor de operatie te
starten met bekkenfysiotherapie om het werken van de
bekkenbodemspieren en het toiletgedrag te optimaliseren. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat er
ook spontaan herstel van de continentie optreedt maar
dat deze met bekkenfysiotherapie eerder bereikt wordt.
Bovendien geven mannen aan dat bekkenfysiotherapie
leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven rond
de operatie door het bespreekbaar maken van en weken
aan deze vervelende gevolgen ervan.
Liesbeth Westerik-Verschuuren MSPT,
Bekkenfysiotherapeut Medisch Spectrum Twente, Enschede
Coördinator curriculum en evaluatie SOMT Master Opleiding Bekkenfysiotherapie, Amersfoort
1) Bekkenfysiotherapeuten hebben na de vierjarige opleiding fysiotherapie een driejarige opleiding bekkenfysiotherapie gevolgd. Zij noemen zich geregistreerd bekkenfysiotherapeut en beschikken, in tegenstelling tot
andere fysiotherapeuten, over de mogelijkheid inwendige behandeltechnieken toe te passen als biofeedback
en elektrostimulatie. Deze technieken ondersteunen
de oefentherapie en kunnen leiden tot het eerder herwinnen van continentie. Momenteel studeren bekkenfysiotherapeuten af als Master Bekkenfysiotherapeut.
Deze bekkenfysiotherapeuten zijn nog beter in staat de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen
naar en toe te passen in hun eigen praktijk.

KORT

Bekkenfysiotherapie

Wilt u meer weten over bekkenfysiotherapie, ga dan
naar www.bekkenfysiotherapie.nl.
Een bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u
via de website www.defysiotherapeut.com.

B-Wijzer (nr. ) juni 

column

13

Change Your Lifestile Change Your Life

H

et is weer lente. Het seizoen van groei en vernieuwing.
De zon geeft steeds meer warmte, de bloemen bloeien
en alles wordt weer vol groen. Er zijn weer volop groenten en fruit te verkrijgen. Kortom: een maand om volop van te
genieten!

Mijn praktijk bloeit ook weer op met alle mensen die er goed
uit willen zien met hun ontblote bovenlijf op het strand. Ze verwachten dat ik ze in 10 weken klaarstoom en aftrain voor de zomer. Ze zijn bereid er alles voor te doen en laten.
Maar waarom altijd zo streng zijn voor jezelf? Biedt dat een lange termijn oplossing? Nee, zeer zeker niet. Geen enkel voedingsadvies biedt een lange termijn oplossing. Dit zijn adviezen van
voedingsdeskundigen, mensen die hebben geleerd welke voeding goed is voor het lichaam. Je volgt al deze adviezen geheel
terecht op en ziet het resultaat van je inspanningen ook nog terug op de weegschaal. Chapeau!
Er komt een dag dat je afscheid neemt van je voedingsdeskundige en op eigen houtje verder gaat. Je hebt ruim voldoende kennis
opgedaan over voeding en geleerd wat goed en niet goed is voor
je lichaam. Je bent gaan bewegen en sporten omdat je weet dat
ook dat bevorderlijk is voor gewichtsbeheersing. Met alle opgedane kennis in huis volg je vol goede moed je eigen pad.

Helaas vallen veel mensen vroeg of laat terug in oude gewoonten. Oude patronen waarvan ze dachten dat ze doorbroken waren
(‘het ging zo goed onder begeleiding’), blijken toch nog gewoonten te zijn. De sport die ze uitoefenen blijkt toch niet helemaal
‘hun ding’ te zijn en dus stoppen ze er weer mee. Stressfactoren
krijgen weer de overhand. In onze huidige maatschappij hebben
we nu eenmaal te maken met een jachtig leven. Deze terugval
zien we ook weer terug op de weegschaal. Ze zijn weer terug bij af.
Ik hoor je denken: ‘Wat is dan wel een lange termijn oplossing?’.
Dat antwoord zit in jezelf; door in JOUW kracht te komen staan,
JOUW energie te volgen kun JIJ jouw leefstijl veranderen. Ontdek wat JIJ nodig hebt om lekker in je vel te zitten. Daar zijn geen
algemene tips en adviezen voor, dat is voor iedereen anders.
Gun jij dit jezelf ook?
Welzijnspraktijk Wellance
Robert van der Wulp
robert@wellance.nl
Tel. 06 – 55 689 555

KORT

Nieuwe website gyneacologen

Gynaecologen lanceren de nieuwe site www.baarmoederpoli.nl. Jaarlijks worden bij meer dan 27.000 vrouwen
de baarmoeder verwijderd, terwijl dit vaak anders kan.
Vrouwen hebben er recht op om mogelijke alternatieven te
weten. Verwijdering kan onder meer leiden tot overgangsverschijnselen, urineverlies en het gevoel ‘minder vrouw te
zijn’. De Novasure-methode wordt o.a. besproken.
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Ondersteuning

E

ens in de zo veel tijd kunnen we het allemaal wel
eens gebruiken…. ondersteuning. Of het nu gaat om
financiële, morele of psychosociale steun het maakt
niet uit, we krijgen er allemaal eens mee te maken.

In de afgelopen periode heb ik dat zelf twee keer mee kunnen maken. Bij de eerste keer ging het om een spinningsmarathon voor het KWF. Een evenement georganiseerd
door een sportschool uit Roden (omgeving Groningen)
om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek
naar kanker. Door mee te fietsen hebben we met een
team van de urologie van het Martini Ziekenhuis een
paar honderd euro bij elkaar gefietst voor het goede doel.
Voor de niet zo goed getrainde mensen onder ons was het
een verzoeking. Wij werden fanatiek aangemoedigd door
de niet mee fietsende collega’s. Een geweldige happening
wat uiteindelijk een kleine b 40.000,- heeft opgeleverd
voor het KWF. Een sportieve prestatie dat onderzoek naar
kanker heeft kunnen ondersteunen.
Kort daarvoor was ik in Parijs bij de EAUN (Europese vereniging van urologie verpleegkundigen). Jaarlijks wordt
er in Europa een groot urologisch congres georganiseerd.
Urologen en urologisch verpleegkundigen komen dan
bijeen om over verschillende onderwerpen met elkaar
te spreken. Een onderdeel voor verpleegkundigen binnen het congres is een competitie met een prijs voor het

beste onderzoeksvoorstel. Dit jaar had ik ook mijn stoute
schoenen aangetrokken om een voorstel in te sturen. Ik
kreeg een uitnodiging voor een presentatie… en ja toen
moest het nog gebeuren. Onderwerp van mijn voorstel
is het voorkomen van urineweginfecties bij mensen
die zelfkatheterisatie toepassen in het dagelijks leven
omdat ze een onvolledige blaaslediging hebben. Doormiddel van verschillende interventies hoop ik tot de
conclusie te kunnen komen dat het aantal urineweginfecties af zal kunnen nemen. Een van de interventies is
het langdurig coachen van mensen die zelfkatheterisatie toepassen. Een noodzakelijke ondersteuning volgens
mijn hypothese. Gelukkig heb ik zelf, bij de voorbereiding van mijn onderzoeksvoorstel en de presentatie, van
verschillende mensen ondersteuning gehad in de vorm
van feedback. Op deze manier heb ik mijn presentatie
beter kunnen voorbereiden en uitvoeren. En in de zaal
natuurlijk een aantal aanmoedigende collega’s.
Ook in de medische en verpleegkundige wereld is ondersteuning onontbeerlijk. Neem nu bijvoorbeeld een
anti-stressincontinentie operatie. Door ondersteuning
van de plasbuis (urethra) zal er bij een drukverhogend
moment zich geen urine-incontinentie meer voordoen.
Ook een goed getrainde bekkenbodem zal als ondersteuning dienen en kunnen voorkomen dat er urineverlies
optreedt.
Een ander fenomeen binnen de zorg is het ontstaan van
zorgpaden. Met deze paden wordt duidelijk gemaakt
wie welke zorg waar krijgt. Transparantie schept duidelijkheid. Vaak wordt een zorgpad gecoördineerd door
een regieverpleegkundige of een verpleegkundig specialist. Deze coördinator is tevens aanspreekpunt voor de
patiënt. Door meer laagdrempelig te zijn, ontstaat er een
situatie van ondersteuning en vertrouwen. Extra begeleiding in de vorm van gesprekken over het ziektebeeld
en de behandeling kan vaak veel opleveren. De zorg
komt hier mee op een hoger niveau en is toetsbaar.
Zo ziet u dat in verschillende situaties ondersteuning
een groot verschil kan maken!
Henk Jan Mulder
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De Incoclub biedt bovenal
een luisterend oor

I

n 2004 zijn twee mensen met incontinentieklachten
via internet met elkaar in contact gekomen. Beide waren ze op zoek naar informatie over hun probleem en
naar een klankbord waar ze hun vragen en zorgen konden
uitspreken. Het begon met een tweespraak tussen hun
beiden en is uitgegroeid tot een internetinitiatief voor lotgenoten met incontinentieklachten: www.incoclub.nl.
Incontinentie is een probleem met veel aspecten. Het begint met jezelf. Op enig moment besef je dat er iets mis
is en je vraagt je af wat de oorzaak is. Voor de één kan
de dokter dat haarfijn uitleggen. Voor de ander is dit het
begin van een vaak lange zoektocht langs allerlei deskundigen. Vaak is er aan het einde van de zoektocht een
oplossing te vinden. Medicatie, bekkenbodemtherapie,
een operatie of een combinatie van deze behandelingen
kunnen verbluffende resultaten geven. Maar niet altijd
en niet voor iedereen. Dan ben je aangewezen op hulpmiddelen om het ongemak van je incontinentie te beheersen en dan blijkt des te meer dat het niet makkelijk
is om dit probleem met anderen te delen.
De Incoclub heeft leden die weten wat je bezighoud en
begrijpen wat jou overkomt. Het zijn ervaringsdeskundigen die zelf al een heel traject van hun zoektocht hebben afgelegd. Die de onderzoeken en behandelingen
hebben ondergaan en de hulpmiddelen hebben gekozen
die hen het beste helpen.
De website www.incoclub.nl bestaat uit een publieksdeel
en een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk
is voor leden. Het publieke deel bevat o.a. Inco-nieuws,
algemene informatie over incontinentie en algemene
informatie over onderzoeken, behandelingen en hulpmiddelen. Het gedeelte dat alleen toegankelijk is voor
leden bevat o.a. clubnieuws, relevante afbeeldingen en
filmpjes en een forum en chatmogelijkheid waarmee leden onderling contact hebben, vragen stellen en beantwoorden en meningen en ervaringen uitwisselen. Het
forum en de chat zijn unieke mogelijkheden voor leden
om zich te uiten. Een klankbord waar zij hun vragen en
zorgen kunnen voorleggen aan lotgenoten en waar ze
kunnen leren van ervaringen van anderen. Dat alles in
een vertrouwde omgeving.
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Waar mogelijk probeert de Incoclub de belangen van de
doelgroep te behartigen door het leggen van contacten
met overheid, zorgverleners, zorgverzekeraars, wetenschap en industrie. Voor deze belangenbehartiging
werkt de Incoclub samen met de SBP.
De Incoclub is een particulier initiatief van mensen die
zelf last hebben van incontinentieklachten. De website,
het forum en de chat worden beheerd door vijf vrijwilligers. Een van de beheerders is Martinique Jaspers die
met het project ‘Incoclub’ in 2011 continentieverpleegkundige van het jaar is geworden.
Martinique kan op veel vragen professioneel antwoord
geven en ook de ervaringsdeskundige leden van de Incoclub willen graag hun kennis en ervaring delen.
De doelgroep van de Incoclub is voor een deel gelijk aan
de doelgroep van de SBP. Behoor jij tot de doelgroep en
wil je lid worden van de Incoclub? Stuur dan een e-mail
naar info@incoclub.nl en schrijf daarin waarom je lid
wil worden. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een
antwoord.
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Love boat

“L

ove boat, exciting and new. Come on board;
we’ll expecting you!” Kent u de tv opening
nog van de gelijknamige tv serie uit de 80er jaren? Een knappe kapitein over wie ik fantaseerde toen ik
nog niet in mijn broek plaste. De passagiers worden met
alle egards ontvangen. Eenmaal op het schip worden zij
in de watten gelegd en beleven zij prachtige avonturen
en trouwens ook avonduren.
Een vrouw merkt al langer op, dat er ‘daar iets uit hangt’.
Wat kan dat nou zijn? Het hoort toch niet? Dat tampons
er uitvallen?
De man. Wat een afgang gisteravond. Alweer geen stijve
kunnen krijgen. Zijn vrouw zegt, dat het niet erg is. Hij
vindt het wel erg, dat ‘ie het niet meer doet’.
Moed wordt verzameld en doorverwijzingen geregeld.
Vragenlijsten worden opgestuurd. In taal, die hun
vreemd is, worden allerlei persoonlijke vragen gesteld.
De man begrijpt niet wat plassen en poepen met een
erectie te maken hebben. De vrouw begrijpt het evenmin. Wat heeft seks met nattigheid te maken? Ongepast
vindt zij het.
Nog meer moed wordt verzameld. De zenuwen nemen
toe. De ongerustheid ook. De vrouw van de man vindt
het niet zo erg, dat er in de tussentijd weinig gebeurt
tussen de lakens. De man wel. Hij mist haar tedere aanraking, een zoen.

De vrouw loopt op eieren. Haar man begrijpt niet waarom ze zo kort tegen hem is. Hij informeert niet. Hij is
nogal druk voor zijn werk. Zij is bang, dat hij toenadering zoekt. Misschien is er ‘daar’ wel wat beschadigd.
Inlegkruisjes helpen niet meer. Bah, ze voelt zich niet
fris daar.
Eenmaal bij de dokter moet de man de juiste woorden
vinden voor zijn probleem. Hij spreekt geen jargon. Hij is
zenuwachtig. Wat moet hij zeggen, zodat de dokter zijn
klacht begrijpt?
De vrouw zoekt naar het briefje in haar tas. Dat is fijn,
want dan kan ze niet vergeten wat ze wil zeggen. Iemand meevragen durft ze niet. Dat doe je toch niet. Als
het nou om je arm of been gaat, is dat toch anders. Toch?!
De vrouw vergeet het briefje. Ze is nerveus. Ze moet ook
nog antwoord geven op vragen als zij wordt onderzocht.
Dat valt tegen. In je blootje antwoord geven op vragen.
De man heeft geen idee meer van het onderzoek, wat hij
moet ondergaan. De dokter had net zo goed over een UFO
kunnen spreken als een UDO. Voor hem is het geen dagelijkse kost. Voor hem is het een persoonlijk probleem.
Ik maak mij zorgen over de gevraagde professionalisering van de patiënt. Met bekkenbodemproblematiek is
men onbekend, jargon ontbreekt. Patiënten zijn onzeker
en zien op tegen onderzoek. Velen schamen zich.
Vragen als hoeveel matjes de gynaecoloog per maand
steekt, blijven liggen. De uitzending met Zembla heeft
men gemist.
Eerlijke informatie. Weten wat een bekkenbodem is en
doet. Respect voor privacy en discretie tijdens onderzoek!!!
Dat moet eerst overal op orde zijn, voor we meer kunnen
verwachten van patiënten.
Lieve mensen dit was mijn allerlaatste B-Wijzer bij welke ik betrokken was in de totstandkoming ervan. Hartelijk dank voor uw aandacht en vriendelijke groet!
Saskia van Waveren
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Verslag NVOG
Inmiddels is het ‘Het Verlies van Viviane’
een veel besproken verhaal. In theaters,
ziekenhuizen en op locaties waar je dit
theaterstuk niet zou verwachten zoals zo maar
tussen de mensen of aan een keukentafel. Het
verhaal vertelt zich vanzelf omdat het een
verhaal van zoveel vrouwen is.

NVOG 24 maart 2012
24 maart speelde Kim en ik twee voorstellingen van
Viviane. Een verkorte versie in een hypermoderne ambachtsschool in Barneveld voor de PVVN (Patienten Vereniging Voor Neurostimulatie) en ‘s middag in Ede in
Theater de Reehorst voor de publieksdag van de NVOG.
Terwijl onze technicus, Chris, al om 7 uur ’s ochtends
het decor aan het opbouwen was in de Reehorst waren
Kim en ik net onderweg naar Barneveld. Kim de percussionist kletst net zo ruimhartig als dat hij drumt. Ik,
daarentegen, wil rustig opstarten en hoor op dat tijdstip
liever even niets, focus op de weg en op de eerste stop...
koffie!!! De afspraak is dat tot die tijd Kim zijn mond
houd. Dat lukte Kim… bijna.
Na een warm onthaal in Barneveld snel aan de slag. Kim
stelt zijn ‘toeters en bellen’ op en ik de enkele decorstukken
want Viviane-kort spelen we met minimale middelen.
Of er ergens een spiegel is om me een beetje op te maken. “Ja hoor, op de toilet, is dat o.k.?” “Ja prima.”

ondertussen helpt. Ik kijk de andere kant op terwijl ik
mijn tas pak. Waarom doe ik dat? Privacy is het sleutelwoord. Het zit er zo ingebakken. Ik voel me ongemakkelijk, maar waarom? Deze vrouwen hebben mij niet weggestuurd, ze hebben zich op geen enkele manier aan mij
gestoord. Ik dacht dat ze zich aan mij stoorde maar dat is
helemaal niet waar. De vrouw in de rolstoel… Zij is haar
schaamte voorbij. Ze moest redden wat er nog te redden
viel en waarom bood ik eigenlijk geen hulp aan?
Ik schaamde me. Nu speel ik Het Verlies van Viviane anderhalf seizoen. Ik heb research gedaan, veel mensen gesproken. Nog steeds doe ik dat. Ik leef me in als ik speel,
voel de onmacht, de schaamte en het verdriet en toch….
nu wist ik me geen houding te geven.
Na de voorstelling, tijdens het nagesprek was de vrouw
in de rolstoel erg betrokken. Ze maakte van haar hart
geen moordkuil. Door haar en andere openhartige vertellingen werd het een emotioneel nagesprek. Luisterend naar haar smeekbede ‘help mij’ dacht ik aan de
situatie op de toilet. Ze is haar schaamte voorbij, maar
haar verdriet kwelt haar als een plaaggeest.
Onder de indruk van deze ervaring reden Kim en ik naar
de Reehorst in Ede waar de hele dag sprekers zijn uit
naam van de NVOG. Even schakelen. Groot theater, dames van de NVOG in stijlvolle witte blouses. Mooi ingerichte stands met heel veel folders. Een vrolijke kleurige
roze rode folder met sierlijke krullen zoals ik vroeger mijn
schoolschriften vol tekende trekt mijn aandacht. Ruby
and Rose, zamelen geld in voor onderzoek naar kanker

Een beetje mascara, meer heeft Viviane niet op. Terwijl
ik bezig ben komt er een vrouw in rolstoel de toiletruimte binnen, ze heeft begeleiding. Een andere vrouw helpt
haar de ruimte binnen. Ze praten redelijk geagiteerd en
doorelkaar, ik stel me voor dat het ook niet altijd een
pretje is om de mantelzorg te zijn. “Wacht nou even, je
kan niet hier zomaar je broek naar beneden doen.” Zegt
de mevrouw die de rolstoel duwt. “Er gaat iets niet goed,
ik voel het, het gaat helemaal mis…” mompelt de vrouw
terwijl ze zich uit de rolstoel wurmt tegen het advies
van haar begeleidster in. Ik voel me te veel en zeg dat ik
zo weg ben, dat ze zich vooral niet aan mij moeten storen. Snel pak ik mijn spulletjes bij elkaar.
“Ga je ook nog met de deur open… dat kan toch niet”, zegt
de begeleidster met een lichte ontzetting terwijl ze haar
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bij vrouwen, ze organiseren ook leuke activiteiten …. of
ik mee doe. Een folder met een mooie vrouw, www.olijf.nl.
Endometriose.Under Wonder.DES en Viviane… Poeh he,
dat wordt een vrolijke middag.
Het is goed georganiseerd. De sprekers houden zich zo
waar aan de tijden van het programma. Nog even wachten en dan kunnen we in de pauze opbouwen, doorlopen
en soundchecken. We gluren even binnen en vallen in
het verhaal over vulvakanker. De zaal is verre van vol
maar de mensen die er zitten zijn muisstil. De monotone
stem van de arts (en hij is daarin niet enig in zijn soort)
doet vermoeden dat het publiek niet wakker is gebleven
maar niets is minder waar. Als er vragen gesteld kunnen worden is iedereen zeer betrokken. Vragen en antwoorden op een rustige haast gelaten toon. Zorgvuldig
gekozen woorden in gedempt volume. Het doet denken
aan een uitvergrote spreekkamer.
Lunchpauze. We moeten in een half uur alles opgebouwd
en gechecked hebben. Haast is nu geboden. Daarna weer
wachten, wij zijn pas aan het einde van het middagpro-

gramma dus luieren we wat in de zon. Nou ja, Kim en
Chris dan. Ik loop onrustig van buiten naar binnen en
weer terug en dat zo’n 26 keer zonder duidelijk doel. Verder veel koffie en vaak naar het toilet. Pure stress. Vlak
voor een voorstelling ben ik altijd tijdelijk incontinent.
“Stress-plasjes” zei mijn vader altijd lachend.
Na mijn eerste paar strophes is de stress weg en speel ik,
denk niet meer aan waar ik ben, alleen maar aan Viviane. De zaal is stil maar niet zo stil als de ochtend in Barneveld. Er wordt zo nu en dan gegniffeld en gesmoesd.
Een gynaecologe, bekkentherapeute en een patient komen tijdens het nagesprek aan mijn tafel zitten. Boeiende inzichten maar de meest relevante opmerking komt
uit het publiek: “Wanneer ben je incontinent en moet je
er altijd iets aan laten doen?”
Het is 19 uur als ik in de auto naar huis rijd en het beeld
van de vrouw in de rolstoel op de toilet van die ochtend
weer voorbij komt. De echte Viviane…
Ik prijs mijzelf gelukkig.

Patiëntenverenigingen:
samen is leuker en maakt ons sterker

P

atiëntenverenigingen gaan een steeds belangrijker rol
spelen in de gezondheidszorg. We zien dat in Europa en
ook in Nederland. Deze verenigingen worden vaker en meer
betrokken bij richtlijnen, bij het opstellen van beleid en bij
het maken van keuzes in de zorg. Dit vraagt toenemende activiteit van deze verenigingen. En dat is niet een makkelijke
vraag.

De meeste organisaties zijn klein en draaien op vrijwilligers
die zich geweldig inzetten. De waardering voor hun werk is
groot en dat is mooi maar de praktijk vraagt om inspanning
en kijkt naar resultaat. Het wordt tijd voor bezinning. Zullen
we eens kijken welke organisaties zich net als wij richten op
vergelijkbare (en deels dezelfde) groepen patiënten? Zullen
we die ander eens opzoeken en met elkaar in gesprek gaan
over hoe we elkaar kunnen helpen? Zullen we dingen samen
gaan doen? Als we met elkaar samenwerken, kunnen we informatie uitwisselen en dat is goed voor de patiënt. We kunnen elkaar ook helpen aan goede ideeën en aan ervaringen.
En niet minder belangrijk, we kunnen samen het werk doen
en dat is effectiever. We kunnen misschien wel gebruik maken van dezelfde algemene hulpmiddelen zoals een secretariaat. We kunnen de klussen beter verdelen over de medewerkers en daarmee de belasting verminderen. We kunnen ook

de aanwezige kennis delen want die informatie is vaak voor
veel meer patiënten geschikt dan alleen voor onze eigen leden. Best wel een hoop mogelijkheden eigenlijk.
Met de verkiezingen voor de deur zien we ook waarom partijen samenwerken soms lastig vinden. In de afgelopen jaren
heb je een eigen partij opgebouwd. Vaste en trouwe leden die
jouw ideeën en werk steunen. Samenwerking zou dan kunnen betekenen dat die opgebouwde eigen identiteit verloren
gaat. Dat vraagt dus om aandacht. Wat helpt is om goed naar
elkaar te luisteren en te blijven realiseren dat het allemaal en
altijd gaat om het welzijn van onze leden.
Drie patiëntenverenigingen die naar mijn idee gebaat zijn
bij samenwerking zijn: de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP), de PatiëntenVereniging Voor Neurostimulatie
(PVVN) en de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP). De
besturen van deze drie organisaties zijn begonnen om met
elkaar te praten over samenwerking. Dit artikeltje staat dan
ook in het blad van al deze organisaties. Als een eerste aanzet
om te komen tot meer overleg. Zullen we samen aan de toekomst werken?
Bert Messelink, lid medische adviesraad.
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Kijkoperaties voor
verzakking met behulp
van een operatierobot
Dr. S. (Steven) E. Schraffordt Koops,
urogynaecoloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort

E

r is eigenlijk maar één soort prolaps (verzakkings)
operatie welke wordt uitgevoerd met behulp van
de operatierobot. Het is de sacrocolpopexie of Rust
plastiek, deze is al sinds jaren de standaardoperatie voor
vrouwen met een verzakking van de top van de vagina
(schede) na een eerdere baarmoeder verwijdering [1] .
Tegenwoordig wordt deze operatie ook verricht bij
baarmoederverzakking en prolaps van de vaginavoorwand (blaasverzakking) en van de vaginachterwand
(darmverzakking) [2]. Bij deze ingreep wordt een matje
geplaatst over de voorwand en de achterwand van de
schede, hierbij kan de baarmoeder deels of geheel blijven zitten en gespaard blijven en wordt deze opgehangen aan het heiligbeen (sacrum). Vroeger werd de operatie door een grote buiksnede verricht maar later werd
deze ook d.m.v. een kijkoperatie (laparoscopie) gedaan.
Dit was een grote verbetering omdat patiënten nu veel
sneller naar huis konden na de operatie en veel minder
last hadden van pijn.
Enkele jaren geleden werd gedacht dat de meeste verzakkingsklachten konden worden opgelost door het plaatsen
van een matje (mesh) via de vagina. Helaas is gebleken
dat dit gepaard kan gaan met een groot aantal problemen. Met name pijn, erosie van het matje (het matje
komt dan door de vaginawand heen) en pijn bij vrijen
kunnen optreden [4]. Tengevolge hiervan zijn relatief veel
hersteloperaties nodig. Bijzonder is wel dat er bij zowel
bij de vaginale methode als bij de robotmethode van hetzelfde materiaal (matje) gebruik wordt gemaakt, maar
bij de robotmethode veel minder problemen optreden.
Ook de rectumslijmvliesprolaps, een verzakking van de
darm door de kringspier welke vaak gepaard gaat met
gynaecologische verzakking kan goed behandeld worden door een operatie met behulp van de operatierobot.
Meestal wordt dan de darm en vagina opgehangen aan
het heiligbeen (rectosacrocolpopexie)[3]. Belangrijk lijkt
ook dat dit soort ingrepen verricht worden in centra met
genoeg expertise en een goede samenwerking tussen de
verschillende specialisten zoals chirurgen en gynaecologen. Deze expertise is met name ook nodig omdat het
hier gaat om een technisch moeilijke operatie. De kijkope-
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ratie duurt lang, meer dan twee uur en onderzoekers uit
diverse landen lieten zien dat het lang duurt voordat een
dokter deze ingreep goed onder de knie heeft. Met behulp
van de robot wordt de ingreep makkelijker te volbrengen
door de arts. De voordelen waarom dit makkelijker is met
de robot worden genoemd in het stuk geschreven door
dokter Schreuder in dit blad. Met name de goede draaimogelijkheden van de instrumenten maakt het beter mogelijk om het matje op exact de goede plek te leggen en het
vasthechten gaat veel makkelijker en dus ook beter. Ook
het enorm verbeterde zicht met behulp van de 3D beelden
maakt het makkelijker de blaas, de vagina en de darm te
kunnen vrij prepareren. Daarnaast moeten we niet vergeten dat bij de traditionele laparoscopie de dokter aldoor
moet staan en zich in diverse bochten moet wringen
om de apparatuur te bedienen. Dit is niet het geval bij
de robotchirurgie, de dokter kan zittend zijn werk doen,
hetgeen natuurlijk positief is daar hij/zij niet zo snel moe
wordt en dus langer zijn/haar concentratie kan behouden.
Ondanks alle voordelen van de nieuwe ontwikkelingen
en de overwegend zeer goede resultaten, moeten we natuurlijk niet vergeten dat het hier gaat om een operatie.
Operaties gaan soms gepaard met complicaties waardoor klachten kunnen blijven of andere ontstaan.
1 Maher C, Feiner B, Baessler K, et al. Surgical management of pelvic organ
prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2010; 4:CD004014.
2 Laparoscopic sacral colpopexy versus total vaginal mesh for vaginal
vault prolapse: a randomized trial Christopher F. Maher, MD; Benjamin
Feiner, MD; Eva M. DeCuyper, MD; Cathy J. Nichlos, RN; Kacey V. Hickey,
RN; Peter O’Rourke, PhD
3 Robot-assisted laparoscopic rectovaginopexy for rectal prolapse: a prospective cohort study on feasibility and safety Werner A. Draaisma ·
Dorothée H. Nieuwenhuis ·Lucas W. M. Janssen · Ivo A. M. J. Broeders, J
Robotic Surg (2008) 1:273–277.
4 meshed-up.nl
5. Implementation of laparoscopic sacrocolpopexy a single centre’s experience. Claerhout F Roovers JP, Lewi P, Verguts J, De Ridder D, Deprest J.Int
Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2009 Sep;20(9):1119-25.
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Wat is en wat doet de bekkenbodem?
Door Esther Paradé

W

at is en wat doet een bekkenbodem... tja...
daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Jarenlang
was ik naar hartenlust aan het springen,
sporten, rennen, hoesten, niezen en ballonnen op aan
het blazen, zonder ook maar een moment stil te staan bij
mijn bekkenbodem. Na mijn bevalling draaide dat 180
graden om, ineens kon ik aan niets anders meer denken!
Ik werd zonder het te willen continu herinnerd aan mijn
bekkenbodem, beter gezegd aan het niet goed functioneren ervan. De gynaecoloog stelde de diagnose: een
verzakking van de blaas en darm. De opluchting dat de
diagnose gesteld was kwam hand in hand met verdriet
en zorgen. Je komt ineens in de (malle)molen van het
medisch circuit terecht en dan kom je erachter hoe het
is om een ‘ bekkenbodempatiënt’ te zijn. Ik miste de opvang, het luisterend oor en de uitleg. Ik ben me op het internet gaan verdiepen in mijn klachten en kwam op de
site van de Stichting Bekkenbodem Patiënt terecht. Daar
zag ik dat er bekkenbodemcentra zijn; centra die zich helemaal gespecialiseerd hebben op het gebied van de bekkenbodem. Daar ben ik naartoe gegaan voor een second
opinion en ik ervaarde mijn bezoek en de opvang daar
als een verademing. Ik heb veel gehad aan dit bezoek en
ik wilde iets terug doen voor de Stichting. Ook wilde ik
andere mensen graag helpen met soortgelijke klachten.
Ze wel een luisterend oor en uitleg geven. Gezien mijn
medische kennis als verpleegkundige en mijn ervaring

als bekkenbodempatiënt, werd aan mij gevraagd of ik
de ‘medische’ telefoontjes, die de stichting binnenkrijgt,
wilde behandelen. Daar heb ik volmondig ja op gezegd.
Vanaf augustus 2010 bel ik mensen ’s avonds thuis op
die de infolijn van de stichting gebeld hebben. Twee
avonden in de week bied ik een luisterend oor, maar ook
advies op maat. Ik heb een multidisciplinair medisch
team waarbij ik terecht kan voor advies bij medische
vragen. De mensen die ik bel zijn van alle leeftijden,
jonge moeders die zwanger zijn of net bevallen tot vrouwen in de tachtig en mannen met bekkenbodemproblemen. Ik merk dat de mensen het prettig vinden eindelijk
hun verhaal aan je kwijt te kunnen; incontinent zijn
van urine of ontlasting of pijnklachten in het bekkenbodemgebied, is niet iets wat je zomaar in het openbaar
bespreekt. Er is veel schaamte en het helpt mensen om
erover te praten. Ze beseffen dat ze niet de enige zijn en
dat er vaak iets aan te doen is. Schroom dus niet en zoek
hulp voor u klachten. De eerst stap die u kunt zetten is
contact opnemen met onze stichting op telefoonnummer 020-6586520 of mailen naar info@bekkenbodem.
net. Ik neem dan graag contact met u op.

Oproep lotgenotencontact
Bij deze wil ik -Esther Paradé- namens
Stichting Bekkenbodem Patiënten
een oproep doen aan alle lezers van de
B-Wijzer. De SBP wil zich gaan inzetten voor lotgenotencontact.
Voor eenieder die hierin geïnteresseerd is of vragen hierover heeft kan
mailen naar lotgenotencontact@bekkenbodem.net of bellen met de infolijn 020-6586520. Ik neem dan contact
met u op. Graag verneem ik van u.

B-Wijzer (nr. ) juni 

Droogheid waarop u kunt vertrouwen!
Comfort en zekerheid
Attends Soft geeft optimaal comfort en zekerheid! Omdat ze zo dun zijn, zo
droog blijven en perfect naar het lichaam vormen, wordt dit direct in het
gebruik ervaren.

De juiste maat
Attends Pull-Ons... voor iedereen de juiste maat en absorptie! De maatkeuze is
van groot belang voor een goede absorptie en een prettig draagcomfort.
Attends Pull-ons biedt een perfecte pasvorm voor meer discretie en een Actieve Zone in de kern die snel absorbeert daar waar het daadwerkelijk nodig is.

Geteste zekerheid
In verband met de uitstekende resultaten in de dermatologische testen heeft
Attends van het proDERM instituut een ofﬁcieel kwaliteitszegel gekregen
voor producten die de huid gezond houden. Meer informatie is te vinden op
www.nl.skin-health.eu

Attends is verkrijgbaar bij apotheek of medische speciaalzaak.
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks bellen met Attends:
tel. 088 -220 8800, of kunt u kijken op www.attends.nl.
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SpeediCath®
Voor iedereen een passende oplossing
Incontinentie hoeft geen probleem te zijn. Het SpeediCath assortiment biedt voor
iedereen een passende oplossing, van een compacte, discrete catheter tot een
compleet opvangsysteem. Met SpeediCath kunt u weer alles doen.

Benieuwd welke catheter bij u past?
Bel gratis 0800 - 022 98 98
Een van onze deskundige medewerkers geeft u gratis advies op maat.
www.speedicath.nl
Stomazorg
Urologie & continentiezorg
Wond- en huidzorg

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven makkelijker maken voor mensen met een fysieke aandoening. We richten ons op stomazorg, urologie,
continentiezorg en wond- en huidzorg. Daarbij werken we nauw samen met mensen die onze producten gebruiken. Dit helpt ons om producten te ontwikkelen
en oplossingen te bieden die aansluiten op de persoonlijke behoeftes van onze klanten.
Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2012-04
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
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