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S
askia van Waveren schreef haar laatste column 

over de ‘Love Boat’ in de vorige B-wijzer (nummer 

44). Ze was jarenlang hoofdredacteur van ons blad 

en deed de eindredactie. Ze is ervaringsdeskundige bij 

uitstek en kent het wel en wee - vooral het wee - van het 

hulpverlenerscircuit.

In haar columns en commentaren hield ze de hulpverle-

ners vaak een spiegel voor en probeerde ze de patiënten 

weerbaar en mondig te maken, vooral als ze in de medi-

sche molen terecht kwamen met elektronische vragen-

lijsten met moeilijke woorden en begrippen, met nurse 

practitioners, met continentieverpleegkundigen en effi-

ciënt werkende multidisciplinaire poli’s, waar het soms 

een hele toer is om een specialist te spreken te krijgen en 

waar het onduidelijk is wie nu jouw dokter is.

Ze berichtte humorvol over onbegrip en taalverwarring, 

over dokters die zich verschuilen achter folders met 

richtlijnen, protocollen en websites. Haar kritiek werd 

mild verpakt en altijd voorzien van een positief ele-

ment. De columns werden vaak opgevrolijkt met foto’s 

van de hond, haar zonen en haar man Martin - die zich 

al jarenlang voor de SBP bezighoudt met de financiën en 

organisatie.

Onder Saskia’s leiding is de B-wijzer een lezenswaardig 

tijdschrift geworden, waarin een van de doelstellingen 

van de SBP - namelijk het informeren van patiënten 

over de bekkenbodem en bij problemen daarmee over de 

behandelings(on)mogelijkheden - mede wordt gereali-

seerd. We zijn haar veel dank verschuldigd.

In dit nummer
Saskia’s opvolgster als redacteur van de B-Wijzer is Ilse 

van Ogtrop. Wie zij is, leest u elders in dit blad. Verder in 

dit nummer aandacht voor de OAB: de overactieve blaas. 

Over dit onderwerp vindt u een interview met uroloog 

Pieter Venema, al jaren behandelaar van patiënten met 

incontinentie, het verhaal van een van zijn tevreden pa-

tiënten en een artikel door Hylco Wiarda, uroloog in het 

Martini Ziekenhuis in Groningen. Ook de digitale poli in 

Heerenveen van gynaecoloog Clasien van der Houwen 

wordt beschreven en het proefschrift van Sanne van Le-

ijsen over het nut van urodynamisch onderzoek. Verder 

reacties van lezers en een column. 

Voor u als lezer is er dus weer veel 

interessants te ontdekken!

Namens alle lezers en het bestuur 

besluit ik de opening van deze B-

Wijzer graag met een welgemeend: 

SASKIA BEDANKT!

Willem F.A. Mensink

Saskia bedankt!

v o o r w o o r d

Surft u vaak op het internet om informatie op te 

zoeken? Kijk dan ook eens op onze SBP-website 

www.bekkenbodem.net. Hier vindt u veel bekken-

bodeminformatie en links naar andere interessante 

websites. 

K O R T Internet als informatiebron

Disclaimer 
De B-Wijzer heeft een niet-commercieel karakter. Alle gege-

vens in de B-Wijzer hebben wij met grote zorg verzameld uit 

verschillende informatiebronnen. De SBP kan geen verantwoor-

delijkheid nemen voor tussentijdse wijzigingen in de gegevens, 

onjuistheden in de informatie en type- of drukfouten. 

Wij proberen van tekst en beeld vóór plaatsing de rechtheb-

benden te achterhalen. Bent u rechthebbende en meent u 

dat uw tekst of beeldmateriaal zonder uw toestemming is ge-

plaatst, dan kunt u contact opnemen met de redactie en zal er 

een rectificatie worden geplaatst.
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Uroloog Pieter Venema over PTNS:

“Zestig tot zeventig procent van de 
patiënten ziet verbetering”
Door Margreet Feenstra

Kleine stroomstootjes
De afkorting PTNS staat voor percutane (via de huid) 

tibiale (van het scheenbeen) neuro (zenuw) stimulatie. 

De tibiale zenuwen die gestimuleerd worden, staan in 

verbinding met de sacrale zenuwen rond het heiligbeen 

onderaan de rug, die op hun beurt onder andere de blaas 

aansturen. Behandeling gaat als volgt. De patiënt neemt 

plaats op een comfortabele stoel, waarna een verpleeg-

kundige een minuscule naaldelektrode inbrengt in de 

enkel van de patiënt. De naaldelektrode wordt aange-

sloten op een los kastje, de stimulator, die kleine stroom-

stootjes produceert. Daarnaast krijgt de patiënt een 

plak elektrode op de voet. 

Ervaringen van de patiënt
“Het vermogen ligt bij neurostimulatie tussen de 0,15 en 

6 milliampère bij 6 volt. De verpleegkundige begint bij 

een nieuwe patiënt met het laagste vermogen. Dit wordt 

eventueel naar boven bijgesteld op basis van de ervarin-

gen van de patiënt. Zodra de patiënt een reactie laat zien 

in de teen, weet de zuster dat ze goed zit”, aldus Venema. 

“Wanneer het effect van de stroomstootjes wegebt, kan 

het vermogen eventueel wat opgeschroefd worden. Na 

zes tot acht behandelingen van een half uur merkt zo’n 

zestig tot zeventig procent van de mensen een verbete-

ring. Sommige patiënten geven aan dat ze minder vaak 

aandrang hebben om te plassen, zodat ze bijvoorbeeld 

van twaalf keer per dag naar zeven keer per dag toilet-

bezoek gaan; anderen geven aan dat ze minder urine-

verlies hebben, zodat ze in plaats van vijf verbanden per 

dag nog maar twee verbanden nodig hebben.” 

Situatie verbetert door PTNS
Sluitend wetenschappelijk bewijs voor de werking van 

PTNS is er nog niet. “Maar”, zo stelt Venema, “hoeveel be-

wijs wil je hebben? Neurostimulatie is gebaseerd op ac-

cupunctuur, een Oosterse behandelmethode die al dui-

zenden jaren in gebruik is.” Bovendien hoort de uroloog 

van de meerderheid van de patiënten die kiezen voor 

neurostimulatie dat hun situatie erdoor verbetert. En 

dat dus al jaren. “Bij ons bekkenbodemcentrum komen 

zo’n 25 patiënten per week voor deze behandeling. Dat is 

een aanzienlijk aantal.” 

Invloed op eiwit
“Er is onderzoek gedaan onder ratten”, vervolgt Venema, 

“daaruit is gebleken dat neurostimulatie van invloed is 

op een bepaald eiwit in het ruggenmerg. Het lijkt erop 

dat de hoeveelheid van dit eiwit afneemt door neuro-

Al vijftien jaar biedt het HagaZiekenhuis in Den Haag 

PTNS aan als behandelmethode. Hoe de neurostimulatie 

precies inwerkt op het lichaam, is nog altijd niet 

duidelijk. Maar dát het werkt, daar is uroloog Pieter 

Venema van overtuigd: “PTNS werkt dan misschien 

niet bij iedereen en leidt ook niet altijd tot volledige 

continentie. Maar veel patiënten hebben er baat bij.” Dat 

is voor het bekkenbodemcentrum aan de Sportlaan meer 

dan voldoende om PTNS te blijven aanbieden.
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stimulatie. Zodra gestopt wordt met de behandeling, 

neemt het na een tijdje weer toe. Wat het exacte verband 

is tussen neurostimulatie en het eiwit is echter nog niet 

duidelijk”, aldus Venema. “Wel is duidelijk geworden dat 

de stimulatie telkens herhaald moet worden.” Er is dus 

geen blijvend resultaat van de behandeling. “Maar,” zo 

meldt de uroloog, “het is opvallend dat hersenscans voor 

en na behandeling met neurostimulatie veranderingen 

laten zien in de hersenen.” Hoe een en ander precies op 

elkaar inwerkt, is dus nog niet tot in detail bekend.

Uitwendig stimuleren
De huid heeft een hoge weerstand: stroom geleiden doet 

de huid slecht. Daarom is het het lastig om de tibiale ze-

nuw met een gering en voor mensen absoluut veilig elek-

trisch vermogen optimaal te stimuleren. “In Nijmegen is 

een ander onderzoek uitgevoerd”, zo vertelt de uroloog. 

“Bij een aantal patiënten is de tibiale zenuwbaan door 

een operatie blootgelegd, zodat de zenuwen gemakkelij-

ker – eigenlijk uitwendig - gestimuleerd konden worden. 

Zo kon de werking van neurostimulatie beter bestudeerd 

worden. De uitkomsten van het onderzoek hebben echter 

niet geresulteerd in een werkbare behandeling.”

Weinig bijwerkingen
Mensen met klachten van een overactieve blaas maken 

lang niet allemaal gebruik van PTNS, zo vertelt Venema. 

“Vooral patiënten met ongewild urineverlies kiezen er-

voor. Het is natuurlijk toch een belasting om regelma-

tig naar de polikliniek te komen voor meerdere behan-

delingen van telkens een half uur. Het voordeel is wel 

dat neurostimulatie weinig bijwerkingen kent. Slechts 

sporadisch meldt een patiënt de behandeling pijnlijk te 

vinden. En een zeer enkele keer wordt vermoeidheid ge-

noemd als bijwerking. Maar over het algemeen wordt de 

behandeling zeer goed verdragen. In die zin is het een 

prima alternatief voor medicijnen die bij een overactie-

ve blaas worden voorgeschreven.”

Combinatie
PTNS zal bij klachten van een overactieve blaas altijd 

worden aangeboden na, of in combinatie met, bekken-

bodemfysiotherapie, zo vertelt de uroloog. “Daarnaast 

kunnen we eventueel medicijnen aanbieden en botox-

injecties. De medicijnen werken op de zogenoemde mus-

carine-receptoren: ze werken in op het slijmvlies van de 

blaas, waardoor de aandrang om te plassen vermindert.” 

Met botox-injecties geven de zenuwen tijdelijk geen 

boodschappen meer door aan de hersenen. Venema: 

“Botox-injecties werken gemiddeld negen maanden: bij 

de een drie maanden, bij de ander een jaar.” 

Praktisch probleem
Het HagaZiekenhuis kampt op het moment met een 

praktisch probleem rond de behandelmethode. “De pro-

ducent van de apparatuur die we op dit moment gebrui-

ken heeft de prijzen dusdanig verhoogd dat het voor het 

ziekenhuis erg kostbaar wordt om PTNS te blijven aan-

bieden. We kijken nu naar een goedkoper alternatief”, al-

dus Venema. “Binnenkort starten we met een proef met 

apparatuur van een ander bedrijf. We vergelijken de re-

sultaten tussen behandeling met de oude en de nieuwe 

apparatuur en als dit goed uitpakt, stappen we over op 

de goedkopere apparatuur.”

Dr. Pieter Venema
Uroloog in het HagaZiekenhuis Den Haag. Initiatiefnemer 

van het Poliklinisch Continentie Centrum dat in 2010 is 

opgegaan in het Bekkenbodemcentrum van het HagaZie-

kenhuis. Hier maken uroloog, gynaecoloog en mdl-arts 

(maag, darm, lever) gebruik van elkaars expertise, zodat 

bekkenbodemklachten in samenhang kunnen worden 

bekeken. Venema is in 1988 gepromoveerd op ‘De klini-

sche betekenis van de instabiele urethra bij de vrouw.’ Hij 

heeft zijn werkzame leven gewijd aan blaasproblemen.

Patiënten zijn steeds beter geïnformeerd, merken veel artsen. Hoe komt dat? Doordat pa-

tiënten zelf naar informatie zoeken op het internet. 

Gynaecoloog Bertho Nieboer (ook wel bekend als @DokterBertho op Twitter) adviseert 

collega-medici dan ook om regelmatig zelf te googelen op veelvoorkomende aandoenin-

gen. Zo weet de arts met welke informatie de patiënt de spreekkamer binnenstapt. Dat 

dat anders is dan tien jaar geleden, is wel duidelijk. Artsen moeten hier nog aan wennen, 

maar kunnen beter accepteren dat hun patiënten het internet gebruiken. 

(Bron: www.mednet.nl/wosmedia/392/dr_bertho.pdf)

K O R T Artsen moeten vaker googelen!
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Onder het mes
Marie van der Herp heeft al jaren last van ongewild uri-

neverlies. “Ik kon de plas steeds minder goed ophouden. 

En ik verloor regelmatig druppels urine. Niet veel, maar 

het was wel vervelend. Ook ’s nachts moest ik er een aan-

tal keer uit om naar de wc te gaan.” De uroloog raadt haar 

aan medicijnen te gebruiken, maar die helpen niet. Oefe-

ningen van de bekkenbodemfysiotherapeut geven wel 

enige verlichting maar werken niet afdoende. Daarom be-

sluit ze om na vijf jaar uitstel in maart 2010 toch onder het 

mes te gaan. Er worden ‘bandjes’ geplaatst om de blaas te 

‘liften’. “Helaas moest ik na de operatie nog vaker naar de 

wc: overdag om het uur en ’s nachts moest ik er ook meer-

dere keren uit. De verzakking was dan misschien wel op-

gelost met de bandjes, maar de klachten van urineverlies 

niet. Na een half jaar zijn de bandjes daarom doorgeknipt. 

In die zin is de operatie bij mij dus niet zo geslaagd.” Me-

vrouw Van der Herp is er echter het type niet naar om bij 

de pakken neer te zitten. 

PTNS proberen
Nu de plaatsing van de bandjes geen succes was geble-

ken, opperde de uroloog om eens PTNS te proberen, in 

combinatie met oefeningen die de bekkenbodemspieren 

verstevigen. “Die behandeling sloeg bij mij vrijwel direct 

aan. Al na twee sessies met PTNS kon ik de plas beter op-

houden en hoefde ik veel minder vaak naar het toilet. De 

eerste twee maanden ging ik iedere week een half uur 

naar het ziekenhuis, daarna werd de frequentie in stap-

pen afgebouwd naar nu ongeveer om de vijf weken een 

half uur. De verpleegkundige plaatst bij de behandeling 

een naaldelektrode in mijn enkel. Het is het prettigst als 

ze direct de zenuw weet te raken. Dat lukt niet altijd. In 

het begin stelde de verpleegkundige de intensiteit van de 

stroomstootjes in, maar nu kan ik dat zelf regelen met het 

kastje dat ik in handen krijg. Zodra het effect gedurende 

het half uur van de behandeling afneemt, voer ik het ver-

mogen een beetje op. PTNS is niet echt pijnlijk, maar het 

kan wel een vervelend gevoel geven. Het verschilt ook: 

de ene keer is het vervelender dan de andere keer. Je kunt 

het vergelijken met je elleboog ergens tegen stoten en dan 

zo’n stroomstootachtig gevoel krijgen. Maar omdat je je-

zelf pijnigt, is het goed hanteerbaar.”

Marie van der Herp: 

“De behandeling met PTNS 
krijgt van mij een acht”
Door Margreet Feenstra

PTNS-behandeling (Foto: Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem)

Mevrouw Marie van der Herp (73) is in het voorjaar 

van 2010 geopereerd vanwege een verzakking van 

de blaas en de baarmoeder. Hoewel ze ruim twintig 

jaar geleden al klachten had, zoals licht urineverlies, 

raadde de gynaecoloog destijds aan nog maar even 

te wachten met een ingreep: “Hij vond me toen te 

jong. In die tijd werd de baarmoeder nog in het geheel 

verwijderd. Achteraf gezien ben ik blij dat ik toen niet 

ben geopereerd. De gynaecoloog heeft gelijk gehad: 

uitstellen van de ingreep was een goed advies.”
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Spieren verstevigen
De oefeningen om de bekkenbodemspieren te verstevi-

gen doet Marie van der Herp trouw. “Op het toilet moet ik 

er bijvoorbeeld aan denken om rechtop te gaan zitten. Als 

ik sta of lig, oefen ik door af en toe de spieren aan te span-

nen en weer los te laten. Voorheen kon ik bijvoorbeeld 

niet ‘trekken’ aan de inwendige spieren, nu weer wel. Ik 

merk dat het oefenen ’s morgens beter gaat dan aan het 

eind van de dag als ik moe ben. Maar ik ben erg blij met 

alle verbetering. Het overkomt veel vrouwen die kinderen 

hebben gekregen dat ze urine verliezen of een verzakking 

hebben. Trouwens, ik ken ook iemand die geen kinderen 

heeft gekregen en toch klachten heeft. Sommige ken-

nissen vinden het een eng idee: die naaldelektrode in de 

enkel en die stroomstootjes. Dan vertel ik er verder maar 

niet over. Zelf heb ik er geen moeite mee.”

’s Nachts doorslapen
“Als ik de behandeling met PTNS een cijfer moet geven, 

dan kies is een acht op de schaal van een tot tien. Ik ben er 

dus erg positief over. Ik kan nu soms de hele nacht door-

slapen, terwijl ik er voorheen meerdere malen uit moest. 

Ook overdag hoef ik niet zo vaak meer naar de wc. Als ik 

de stad in ga, dan gebruik ik voor de zekerheid meestal 

een dun inlegkruisje. Dat is voldoende. Wel merk ik dat als 

ik dat ben vergeten, ik me minder zeker voel. Wat dat be-

treft, lijkt het ook wel een beetje tussen de oren te zitten 

bij mij. Ik raak toch wat in paniek als ik geen verbandje bij 

me heb onderweg.”

Actief leven
De nog jong ogende zeventiger leidt een actief leven. Ze 

heeft altijd veel gewerkt en tot voor kort paste ze mini-

maal één keer per week op de kleinkinderen. Daarnaast 

verzorgt ze haar eigen huishouden en wandelt ze regel-

matig. “Ik heb ook altijd veel gefietst, maar vanwege een 

slechte knie durf ik dat niet meer aan. Wel ga ik elke week 

een keer naar de fysiotherapeut voor cardiofitness. Dat 

doe ik onder begeleiding vanwege hartritmestoornissen. 

Ik prijs me gelukkig dat ik verder nog zo gezond ben”, al-

dus de positief ingestelde Marie van der Herp. Voorlopig 

gaat ze gewoon door met de PTNS-behandeling. Ze heeft 

er veel baat bij en vindt het nauwelijks een belasting om 

hiervoor telkens naar het ziekenhuis te moeten. “Ik kan 

het iedereen aanraden,” zo concludeert ze. 

Een paar maanden geleden vroeg Saskia van Waveren mij of ik ervoor voelde haar ta-

ken als hoofd- en eindredacteur van de B-Wijzer over te nemen. Ze stuurde me enkele 

exemplaren en ik hoefde er niet lang over na te denken. Wat een interessant blad! Ik heb 

begrepen dat de B-Wijzer onder leiding van Saskia tot een zeer gewaardeerd magazine is 

uitgegroeid voor zowel patiënten als professionals. Aan mij de schone taak dit voort te 

zetten, wat ik met veel plezier ga doen. 

Ik werk al jaren als zelfstandig tekstschrijver en redacteur onder de naam JPC tekstwerk 

vanuit de mooie stad Hoorn in Noord-Holland. Daar woon ik met man Peter, zoons Jan-

Peter (18) en Boudewijn (14) en onze lieve golden retriever Shinto. Naast werk en zorg 

voor het gezin ga ik graag motorrijden, doe ik aan karate plus een beetje hardlopen en 

studeer ik voor vertaler Engels.

Met plezier neem ik de taken van Saskia nu over. Ik hoop dat ik met veel lezers contact 

krijg: laat vooral weten wat u van de B-Wijzer vindt en reageer!

Ilse van Ogtrop

K O R T Redactie in andere handen…
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I
s een normale blaas een handig opvangreservoir 

voor urine dat zich meldt wanneer het bijna vol is en 

zich op commando leegt, een instabiele blaas is een 

eigengereide pestkop. Een instabiele blaas zorgt voor 

heel vaak plasdrang (urge), die ook nog eens niet of nau-

welijks tegen te houden is en kan leiden tot ongewenst 

urineverlies (urge-incontinentie). Dit komt dan zomaar 

opzetten en is niet tegen te houden, je plast in je broek…

Omdat dit overal, zonder aankondiging kan gebeuren 

veroorzaakt dit veel onzekerheid en belemmert het veel-

al de zin iets te ondernemen buitenshuis. Dat leidt vaak 

tot een sociaal isolement. Voor de kwaliteit van leven is 

een instabiele blaas dus rampzalig.

Stressincontinentie
Een instabiele blaas is iets anders dan de zogenoemde 

stressincontinentie. Dat is het ongewenste verlies van 

urine bij buikdrukverhogende momenten (stress), zoals 

hoesten, tillen, lachen et cetera. Bij stressincontinentie 

varieert het verlies vaak van druppels tot scheutjes en 

dat valt beter op te vangen dan het ongewenste verlies 

van een hele blaasinhoud in één keer. Ook valt op stress-

incontinentie beter te anticiperen en weet je waar je aan 

toe bent: sommige activiteiten zijn aan te passen of te 

vermijden.

Gemengd
Beide vormen van incontinentie kunnen ook samen 

voorkomen (gemengde incontinentie). We onderschei-

den een instabiele blaas van een overactieve blaas door 

een uitgebreide blaasdrukmeting: een urodynamisch 

onderzoek. Bij een instabiele blaas wordt een ongecon-

troleerd samentrekken van de blaasspier gemeten, bij 

een overactieve blaas niet.

Hoe werkt het?
Het instabiele van de instabiele of overactieve blaas zit 

hem in het ongecontroleerd samentrekken van de blaas-

spier (detrusor). De blaas begint dan te ledigen en dat 

geeft enorme plasdrang met of zonder urineverlies.

Helaas is grotendeels onbekend wat de oorzaak is van 

een instabiele blaas. 

Een instabiele blaas wordt soms veroorzaakt door een 

ziekte zoals Parkinson of schade aan zenuwen door bij-

voorbeeld een dwarslaesie. Er bestaat dan onvoldoende 

remming van de blaas vanuit de hersenen.

Vaker is het onduidelijk wat de oorzaak is. Er wordt 

gedacht dat er iets mis is met de slijmvliesbekleding 

van de binnenkant van de blaas. In dat geval wordt de 

blaaswand onvoldoende beschermd tegen de urine. De 

urine kan dan de blaasspier, die in de blaaswand zit, ir-

riteren en zo een samentrekking uitlokken. Wanneer 

er ook stressincontinentie bestaat, kan het verlies van 

een drupje urine via de plasbuis het sein geven voor de 

blaasspier om samen te trekken. De blaas denkt dan ten 

onrechte dat er geplast moet worden (stress induced 

motor urge) en doet dat dan onmiddellijk.

i n f o r m a t i e

Wat u moet weten over een 
instabiele blaas
Hylco Wiarda, uroloog Martini ziekenhuis Groningen

Een instabiele blaas veroorzaakt heel vervelende 

klachten. Maar wat is het en wat is eraan te doen?
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Behandelmethoden
Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht 

voor de instabiele blaas en zijn er verschillende behan-

delmogelijkheden.

Stap 1: opvangmateriaal en leefstijladviezen

Het begint met het gebruik van opvangmateriaal. Vaak 

gaan mensen uit voorzorg plassen en minder drinken. 

Dit lijkt logisch maar werkt averechts. Het zorgt voor 

een kleinere blaascapaciteit dan normaal omdat je je 

aanwent bij weinig blaasvulling al te gaan plassen. Als 

de oorzaak van alle ellende ligt in onvoldoende bescher-

ming van de blaaswand door de slijmvliescoating aan de 

binnenkant van de blaas, dan maakt concentratie van 

urine door weinig drinken het probleem alleen maar 

groter. Het advies is dus vooral goed te blijven drinken 

om voldoende blaascapaciteit te houden en de urine te 

verdunnen. Het is beter sommige dranken met cafeïne 

of alcohol te vermijden, water drinken is aan te raden. 

Een goede plashouding en goed gebruik van de bekken-

bodem zijn heel belangrijk. Voor deze eerste stap is bege-

leiding door een incontinentieverpleegkundige en een 

bekkenbodemfysiotherapeut heel belangrijk.

Stap 2: medicijnen

Er bestaan medicijnen die de blaas effectief afremmen 

met vaak goed effect op de klachten. Ruwweg werken ze 

hetzelfde en zijn ze even effectief. Het verschil zit vooral 

in de bijwerkingen. Soms wordt ook de darm afgeremd 

en ontstaat er verstopping (obstipatie). Een droge mond 

kan voorkomen, evenals wazig zien. Gelukkig hebben de 

meeste gebruikers geen of weinig last van deze bijwer-

kingen. In geval van bijwerkingen kan wisselen naar 

een ander middel zinvol zijn. Voor deze tweede stap is 

begeleiding door huisarts of specialist heel belangrijk.

Soms is het spoelen van de blaas effectief. Dit gebeurt 

dan met een vloeistof die een beschermende laag ach-

terlaat aan de binnenkant van de blaas. De blaaswand 

wordt dan beter beschermd tegen irritatie door urine.

Stap 3: operatie

Een mogelijkheid is het injecteren van botulinetoxine 

(Botox) in de blaaswand. De blaasspier wordt door dit ze-

nuwgif verlamd. Na ongeveer een jaar is dit uitgewerkt 

en kan het herhaald worden. Risico hierbij is dat de blaas 

zo weinig meer samentrekt dat plassen helemaal niet 

meer lukt en zelfkatheterisatie nodig is, maar dat komt 

gelukkig maar heel zelden voor.

Een andere mogelijkheid is het toedienen van stroom-

stootjes aan een zenuw bij de enkel. Via deze zenuw wor-

den de stroomstootjes dan voortgeleid naar een bepaald 

gebied in het ruggenmerg. Dit gebied wordt zodanig ge-

stimuleerd dat de werking van het naastgelegen gebied 

door overstimulatie uitdooft, vergelijkbaar met de tele-

fooncentrale die plat gaat als iedereen tegelijk hetzelfde 

nummer belt. Dit gebied zorgt voor samentrekken van 

de blaasspier en uitdoven zorgt dus voor remmen van de 

instabiele blaasspier. (Red.: zie ook het artikel op pagina 

2 over PTNS).

Een andere mogelijkheid is het implanteren van een sti-

mulator in de buikwand, een soort pacemaker, die in het 

ruggenmerg hetzelfde effect bereikt van uitdoving door 

overstimulatie middels stroomstootjes.

Een laatste mogelijkheid is het vergroten van de blaas 

met behulp van een stukje darm. De opvangfunctie van 

de blaas wordt dan hersteld. Echter de ledigingsfunctie 

van de blaas is dan meestal onvoldoende zodat zelfka-

theterisatie noodzakelijk wordt, vier tot zes keer per dag.

De operatieve behandeling van de instabiele blaas 

wordt gedaan door een uroloog.

Bewustwording
Concluderend is een instabiele blaas een probleem met 

verstrekkende gevolgen voor de kwaliteit van leven. 

Normaliter sta je niet zo vaak stil bij de functie van je 

blaas zolang deze naar behoren functioneert; hoe an-

ders wordt dit als de blaas instabiel wordt! Gelukkig is 

er vaak veel aan te doen. Dit begint met bewustwording 

en erkenning van het probleem.

Het oncologiecentrum Maastricht UMC+ biedt persoonlijke zorgpadbegeleiding voor mannen met prostaatkanker via care 

companion. Care companion prostaatcarcinoom is een interactieve internettoepassing voor patiënten en hun zorgverleners. 

Het geeft de patiënt een overzicht van zijn persoonlijke zorgpad. Daaraan is informatie gekoppeld die is opgesteld door en 

afgestemd met het hele oncologie-behandelteam. Ook bevat het programma een bibliotheek met betrouwbare informatie 

over de aandoening en behandeling plus een overzicht van alle afspraken met de verschillende zorgverleners. De patiënt 

kan dit op ieder gewenst moment raadplegen. 

(Bron en meer informatie: www.azm.nl)

K O R T Zorg via internet bij prostaatkanker
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Wat is het? 
De anaaltampon Peristeen (Coloplast) is gemaakt van 

schuimstof met een in water oplosbare filmlaag. Na 

het inbrengen met een beetje gel of glijmiddel lost de 

filmlaag op en zet de tampon in een halve minuut uit 

tot maximaal vier keer de oorspronkelijke grootte. De 

anaaltampon Curion (Medeco) moet vóór het inbrengen 

eerst even geweekt worden in lauw water, waardoor 

deze zacht wordt. Deze tampon kan ook met een applica-

tor ingebracht worden, net als de Truestop (Abena), die 

juist niet opzwelt na het inbrengen.

Hoe werkt het? 
Een anaaltampon sluit eenvoudigweg het einde van 

het darmkanaal af, net boven de kringspier. De tampon 

houdt de ontlasting tegen, maar ook geurtjes en (natte) 

winden. Na het inbrengen met de vinger of applicator 

vormt de anaaltampon zich naar het lichaam. Omdat 

het materiaal bij Peristeen en Curion in uitgezette toe-

stand goed afsluit, kan de drager het gevoel hebben van 

aandrang. Dat is een kwestie van wennen en op een an-

dere manier leren luisteren naar lichaamssignalen. 

Het gebruik van een anaaltampon moet langzaam wor-

den opgebouwd van maximaal twee uur op de eerste 

dag tot maximaal twaalf uur als de gewenning com-

pleet is. Het is van belang een zo natuurlijk mogelijk 

ontlastingsschema te blijven volgen. Verwijderen van 

de tampon kan eenvoudigweg door aan het touwtje te 

trekken.

Voor wie?
De anaaltampon kan een oplossing zijn voor mensen 

met slappe bekkenbodemspieren. Ook patiënten met 

neurologische afwijkingen, zoals spina bifida, MS of een 

dwarslaesie, kunnen baat hebben bij een anaaltampon. 

Maar let op: er zijn ook aandoeningen waarbij het tam-

pongebruik wordt afgeraden. Raadpleeg vooraf altijd 

een arts.

Hoe te beginnen?
Veel mensen hebben moeite om anaaltampons te gaan 

gebruiken. Het is dan ook echt een kwestie van uitpro-

beren. Lukt het sowieso om de tampon in te houden? En 

welke maat is het meest geschikt? Het kan verstandig 

zijn om te beginnen met een kleine maat om zo uit te 

vinden hoe het inbrengen gaat en of er sprake is van ir-

ritaties, zoals extra aandrang en continu het gevoel heb-

ben naar de wc te moeten. Anderzijds kan een te kleine 

tampon niet het gewenste resultaat geven van volledige 

afsluiting. In die zin is het wellicht een kwestie van bij 

een ‘verkeerde’ keuze langer doorzetten. 

Anaaltampon Peristeen is verkrijgbaar in twee maten. 

Curion heeft niet alleen verschillende maten, maar ook 

verschillende vormen. Truestop is verkrijgbaar in zes 

maten: drie voor kinderen, drie voor volwassenen. True-

stop raadt aan met de kleinste maat te beginnen. 

Wat kan het gebruik van anaaltampons 
bemoeilijken? 
Irritaties kunnen het lastig maken om de tampons te ge-

bruiken. De anaaltampon kan in bepaalde gevallen ook 

(meer) klachten geven. Goede begeleiding en uitleg door 

een continentieverpleegkundige en een goed gemoti-

veerde gebruiker verhogen de kans van slagen. Uitein-

delijk gaat ongeveer de helft van de patiënten langere 

tijd door met anaaltampons gebruiken. Het positieve 

gevolg is: meer bewegingsvrijheid. 

Hoe zit het met vergoedingen?
Anaaltampons worden vergoed door de zorgverzekeraar 

als hier een indicatie voor is afgegeven door een arts of 

gespecialiseerd verpleegkundige.

Met dank aan Henk-Jan Mulder, verpleegkundig specialist 

urologie, Martini Ziekenhuis, Groningen.

Fecale incontinentie 
en anaaltampons

Door Margreet Feenstra

Bij ongewenst verlies van de ontlasting is het gebruik 

van opvangmateriaal de meest voor de hand liggende 

oplossing. Ook darmspoelingen of klysma’s kunnen 

fecale incontinentie iets draaglijker maken. Een 

andere mogelijkheid is het gebruik van anaaltampons 

zoals Curion, Peristeen of Truestop.

p r o d u c t  b e l i c h t



Academic Journals 9

9

Geachte redactie,
De B-wijzer wordt door mij meestal in zijn geheel gele-

zen. In die van maart is een artikel opgenomen van de 

hand van dr. René Strobel. Het geeft zicht op de ontwik-

kelingen op zijn vakgebied.

Ik heb alweer een fout gemaakt bij het lezen van dit 

stuk, namelijk dat ik nog steeds hoop dat er voor mij een 

oplossing wordt gevonden om mijn invaliditeit de baas 

te blijven. Ik ben opnieuw teleurgesteld, mijn hoop is de 

bodem in geslagen.

Na twee nieuwe bekkenbodems (1971 en 1995) en 12 ver-

zakkingsoperaties werd er onlangs rond mijn stoma 

(sinds 1995) een ‘mesh’ geplaatst. De bedoeling was er 

een grote buikreorganisatie van te maken, maar de vele 

verklevingen en de uiterst zwakke conditie van mijn 

buik waren voor de chirurg reden om het bij deze kleine 

ingreep (met voor mij een zware herstelperiode) te laten.

Het artikel van dokter Ströbel suggereert, evenals de ar-

tikelen in het stoma-magazine, dat er oplossingen zijn 

‘voor iedereen’. Ik zou me kunnen voorstellen dat in dit 

soort artikelen voortaan wordt aangegeven dat er pa-

tiënten zijn die niet (meer) kunnen worden geholpen. In 

mijn geval komt dat onder andere door het feit dat voor 

mijn tweede nieuwe bekkenbodem eigen materiaal 

werd gebruikt: een A5-formaat, onderhuids verwijderde 

buikspier. Daardoor is de (noodzakelijke) verplaatsing 

van mijn stoma achterwege gebleven. Deze toestand is 

onomkeerbaar en met die wetenschap zal ik moeten le-

ren leven. Ik ben nu 75 jaar en hoop er nog 25 bij te mogen 

tellen. Wanneer ik echter de gewraakte artikelen in de 

toekomst lees, dien ik te beseffen dat anderen, uitgezon-

derd mijn persoontje, de vruchten van het wetenschap-

pelijk onderzoek en snijwerk mogen plukken.

Met vriendelijke groet, 

Matty Bosma-Hillebrand

Lezers reageren

B-wijzer ontvangt graag reacties van lezers. 

Heeft u een vraag, een opmerking of een 

ervaring? Laat het ons weten via info@

bekkenbodem.net of het SBP-postadres 

Postbus 183, 2950 AD Alblasserdam.

a a n  d e  r e d a c t i e

Reactie chirurg René Strobel:
Hartelijk dank voor uw openhartige reactie. Graag wil ik 

hierop kort reageren.

Ik hoop niet dat men bij het lezen van artikelen over be-

paalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaat den-

ken dat er wonderen kunnen geschieden. Moge één ding 

duidelijk zijn: er bestaan geen wonderdokters! Mijn mo-

tivatie wordt gedreven door de wens dat iedere klacht 

van een patiënt gehoord wordt, en met aandacht geke-

ken wordt welke mogelijkheden er zijn om deze te ver-

helpen. En soms komen we tot de conclusie dat er geen 

goede oplossing is voor een bepaalde aandoening.

Ik ben wel van mening dat er de laatste jaren - meer dan 

vroeger - (maar nog niet genoeg) aandacht en erkenning 

is voor de klachten die mensen hebben op het gebied van 

de bekkenbodempathologie en dat er wordt geprobeerd 

dit nog uit te breiden.

(René Strobel is gespecialiseerd in bekkenbodemproblema-

tiek en werkt in ziekenhuis Bernhoven in Oss).

Nagekomen bericht
In de B-wijzer van september 2011 stond een artikel over 

de VaPro-katheter van Hollister. De heer Hovens rea-

geerde hierop, waarvoor onze dank. Ondanks de zorg-

vuldige formulering zou bij de kritische lezer de indruk 

kunnen zijn ontstaan dat deze katheter van Hollister 

goed bestand is tegen grote temperatuurverschillen. 

Hollister geeft in een reactie aan dat de VaPro het beste 

op kamertemperatuur bewaard kan worden.
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voor de operatie          na de operatie

uitleg aandoening
 ingreep & alternatieven
 risico’s
 opname & herstel
folders NVOG

verzakking van de vagina
voorwand en baarmoeder,
hier zit de blaas, bla, bla..
na de operatie ... en dan
gaan we ... maar soms...
drie dagen opgenomen..

Dokter, wat
heeft u nu
gedaan?

Clasien van der Houwen, gynaecoloog ziekenhuis Tjonger-

schans in Heerenveen en bestuurslid landelijke werkgroep 

bekkenbodem

I
n veel dokters schuilt een docent en ik denk dat ik 

ook tot die dokters behoor. Ik leg graag uit wat er aan 

de hand is, welk plan past en hoe de operatie wordt 

gedaan. Het is fijn als vrouwen met bekkenproblemen 

begrijpen wat ze hebben en weten wat er straks bij een 

behandeling met hun lichaam gebeurt. Maar het is altijd 

wel véél uitleggen. Hoe zit dat nou met de verzakking? 

Wat zie je dan in de vagina, is dat de blaas? Welke ope-

ratie stel je voor, wat zijn de alternatieven, wat zijn de 

risico’s, wat ga je nou precies doen, hoe kan ik me voor-

bereiden en wat mag ik verwachten van het herstel?

Vertrouwen
Voor je met dit alles aan de slag gaat, moet je als gynae-

coloog een goede voorstelling hebben van de klachten, 

wat het betekent voor de vrouw, wat haar wensen en 

verwachtingen zijn. En je moet ook een beetje inzicht 

hebben in haar persoonlijke omstandigheden. Ik denk 

dat dit deel van het consult nog belangrijker is dan het 

uitleggen van de procedure. Als mijn patiënt zich begre-

pen voelt en ik weet wat voor haar belangrijk is, kan ik 

met haar een keus maken voor een behandeling die bij 

haar past. In het consult ontstaat het vertrouwen. Dat is 

belangrijk, zeker als er een operatie zal volgen. Dit is een 

mooi proces, dat bij iedereen weer anders is. 

Als een operatie de oplossing wordt, geef ik folders mee 

en bespreek ik in een vervolgconsult de ingreep. Ik maak 

gebruik van plaatjes en beantwoord de vragen. 

“Wat heeft u nu gedaan?”
Als ik vervolgens na de operatie langsga bij de patiënt 

om te vertellen hoe het is gegaan, dan voelt het goed. 

Ze is natuurlijk opgelucht. Maar hoe vaak hoor ik dan: 

“Dokter, wat heeft u nu gedaan?” Of deze heb ik ook ge-

hoord: “Dokter, u heeft het me allemaal uitgelegd, ik be-

grijp het wel, maar ik kan het een ander niet uitleggen.” 

Wat gaat er niet goed? Ik doe mijn best, de patiënt doet 

‘Mijn digitale poli’

Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen 

heeft een digitale poli gynaecologie in het 

leven geroepen. Gynaecoloog Clasien van 

der Houwen merkt dat het werkt. Wat zijn de 

voordelen van een digitale poli en wat heeft 

de patiënt eraan?

 

11i n f o r m a t i e
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Bekkenbodemtraining urine incontinentie

Met bekkenfysiotherapie kunt u de controle over het afsluitmechanisme van de 

blaas verbeteren, zodat u minder gemakkelijk urine verliest. De oefeningen 

helpen vooral bij vrouwen die urine verliezen als ze bijvoorbeeld lachen, 

hoesten of persen. Na de fysiotherapie is het urineverlies bij ongeveer 80% 

van de vrouwen zo afgenomen dat zij het geen probleem meer vinden. 

Maar er zijn ook vrouwen bij wie bekkenfysiotherapie onvoldoende helpt. We 

kunnen van tevoren niet zeggen of de oefeningen bij u wel of niet zullen 

werken. Bekkenfysiotherapie heeft geen vervelende bijwerkingen, dus u kunt 

het veilig uitproberen. 

De fysiotherapeut leert u hoe u uw bekkenbodem kan aanspannen en weer 

ontspannen. Zij kan door inwendig onderzoek beoordelen of u dit goed doet. 

Als u weet hoe u de oefening moet doen, geeft zij u een oefenprogramma. 

Een spier trainen kost tijd. Effect is na 3 maanden te verwachten en na 6 

maanden bereikt u het maximale effect.

Voor stressincontinentie is het belangrijk dat de bekkenbodemspier bij de 

plasbuis en blaashals aanspant op het moment van drukverhoging: de blaas-

halslift.

Fysiotherapie | Bekkenbodemtraining

disclaimer

fysiotherapie operatie TOT bandje

animatie werking bekkenbodemspier
bij stressincontinentie

    

haar best om mij te begrijpen. Maar het is ook wel lastig. 

Het is gewoon moeilijk om een goede voorstelling te heb-

ben van de bekkenbodem. Waar zit wat, hoe zit dat met de 

verzakking, waar komen de hechtingen? De informatie 

die we geven is te veel en komt niet op het goede moment. 

Ik denk dat de patiënt tijdens het consult vooral bezig is 

met vertrouwen. Een aardige dokter die haar begrijpt en 

het haar allemaal ook nog uitlegt. Maar wát ze dan alle-

maal vertelt… En in de folder die ze meekrijgt staat van al-

les en nog wat, maar niet precies de operatie die zij krijgt. 

En de zwart-wit-plaatjes zijn niet erg duidelijk.

Het moet anders
Kortom: dat moet anders! In het digitale tijdperk kan 

dat veel beter. Met behulp van een subsidie van de zorg-

verzekeraars hebben we een digitale poli gemaakt. De 

patiënte krijgt met een wachtwoord toegang tot haar 

eigen site. Hier vindt zij algemene informatie over de 

bekkenbodem, afgestemd op ons eigen ziekenhuis. Ver-

volgens vindt ze bij ‘mijn situatie’ haar diagnose, met 

uitleg en animaties. Als er gekozen is voor een operatie, 

dan vindt ze bij ‘mijn behandeling’ informatie over een 

operatie in ons ziekenhuis, de voorbereiding, wat zij op 

de dag van ingreep verwachten kan plus een filmpje 

van onze afdeling en operatiekamer. Ze krijgt informa-

tie over het herstel: wat wel en wat niet doen, wat kun je 

verwachten en wanneer contact opnemen? En natuur-

lijk een animatie van de operatie zelf, zodat ze zich een 

voorstelling kan maken van de ingreep. Ook is er infor-

matie over het resultaat en de risico’s. Via ‘mijn vragen’ 

kan ze online vragen stellen.

Digipoli bekkenbodem
In oktober 2011 zijn we met onze eerste patiënten begon-

nen. Vooraf hebben we interviews gehouden om te we-

ten wat vrouwen belangrijk vinden. Onze deelnemers 

hebben we een paar weken na de ingreep adviezen ge-

vraagd en die gebruikt om de site te verbeteren. Bij alles 

wat we hebben gemaakt, hebben we steeds gedacht: wat 

is voor deze patiënt van belang? Welke informatie heeft 

ze nodig? Verder moet de site makkelijk te bedienen zijn, 

ook voor mensen die nog niet veel ervaring hebben met 

computers. Bij elke druk op een knop moet er iets gebeu-

ren waar je wat aan hebt en je mag niet verdwalen. De 

teksten mogen niet te lang zijn, dus niet ‘scrollen’, en de 

site moet er prettig uitzien met veel ruimte voor afbeel-

dingen. Naast doorsnedeplaatjes moeten er ook plaatjes 

van verzakkingen en ingrepen van onderaf komen want 

vaak begrijpen patiënten die beter.

Ervaringen
Wat zijn onze ervaringen? Het is een heel leuk project! 

De patiënten zijn blij en wij ook. Mijn verpleegkundige 

Bauwien de Jong, die de evaluaties doet, houdt me op de 

hoogte. Het was meteen duidelijk dat we in een behoef-

te voorzien. De site blijkt gelukkig makkelijk te bedienen 

en de teksten zijn prettig leesbaar. Ook ouderen kunnen 

er goed mee omgaan. Soms worden zij geholpen door 

een van hun kinderen, maar een enkele keer lukt dit 

niet. Dan print Bauwien de relevante informatie. Onze 

oudste deelneemster (86 jaar!) zei: “Het is interessant en 

helemaal niet moeilijk om dit op de computer te lezen.” 

Vrouwen geven aan dat zij zich serieus genomen voelen. 

De stress voor de ingreep ervaren zij als minder groot. 

Onze verpleegkundigen op de afdeling merken dat de 
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Herstel en leefregels

Er kan in de eerste weken wat bloederige afscheiding zijn. Als er meer afscheiding is 

kunt u twee keer per dag met de douche de buitenkant van de vagina schoon spoelen. 

Bij pijn kunt u zonodig Paracetamol gebruiken.

Direct na de operatie kunt u weer onder de douche. Wacht met het nemen van een bad 

tot de bloederige afscheiding uit de vagina is gestopt en gebruik in deze periode geen 

tampons. 

Leefregels

Er zijn individuele verschillen. De een herstelt snel, de ander heeft een langzamer 

herstel. Soms is er een complicatie waardoor het langer duurt. Als u merkt dat bepaalde 

activiteiten nog vermoeiend zijn, kunt u beter een stapje terugdoen. Gun uw lichaam de 

tijd om te herstellen. De regels hiernaast geven u een richtlijn. 

Contact opnemen

Als u het vermoeden van een blaasontsteking hebt, kunt u contact opnemen met de 

huisarts. Als de ontlasting moeilijk komt is het verstandig laxantia te gebruiken, zonodig 

neemt u contact op met de huisarts. Als het plassen niet goed meer lukt, bij aanhou-

dende pijnklachten of als ongerust bent, kunt u direct met ons contact opnemen. Als het 

minder haast heeft, kunt u natuurlijk ook uw vraag via deze digitale poli stellen.

Controle afspraak poli

U krijgt ongeveer 6 weken na de ingreep een afspraak met uw gynaecoloog. Er wordt 

gevraagd hoe het met u gaat, of de operatie geholpen heeft en of er problemen met het 

plassen en/of ontlasting zijn. Er wordt gekeken of de operatie en het herstel goed is 

gelukt. 

Operatie | Voorbereiding | Opname | Herstel en leefregels

fysiotherapie Manchestermedicijnen operatie voorwandplastiek

eerst 2 weken
gun u zelf veel rust

de trap op voor bed kan
geen boodschappen doen

geen huishoudelijk werk
eten zelf klaarmaken alleen wat noodzakelijk is

even autorijden kan alleen als het moet

2-4 weken
licht huishoudelijk werk kan

eten zelf bereiden kan
half uur wandelen

5 kg tillen kan
autorijden kan

4-6 weken
fietsen kan

10 kg tillen kan

na 6 weken
normale activiteiten kunnen weer

sporten langzaam opbouwen
gemeenschap kan weer

werken na operatie
gemiddeld zwaar werk kan na 6 weken

animatie operatie incontinentie-bandje 

De uiteinden van het bandje
worden afgeknipt.
Het vaginaweefsel wordt
over het bandje gesloten
met 3 tot 4 hechtingen.

stap 1

stap 2

stap 3

patiënten veel beter op de hoogte zijn. Nadat ik een 

vrouw had geopereerd vertelde ik haar hoe de operatie 

aan de baarmoeder was gegaan. Tot mijn verrassing zei 

ze vervolgens: “En de plastiek dokter, hoe ging die?” Ja, ik 

had nog niets over de voorwand verteld, geweldig! 

Partners kijken vaak ook op de site en nogal wat vrou-

wen geven aan dat zij het fijn vinden dat hun man nu 

ook begrijpt wat er aan de hand is.

Herstel en leefregels  
Het meest verrast zijn we over de periode na de operatie. 

Een groepsinterview met vrouwen die recent een ver-

zakkingsoperatie hadden ondergaan, gaf ons inzicht. Er 

is altijd wel even een terugval met meer pijn, een blaas-

ontsteking of opnieuw bloedverlies. Dat dit laatste kan 

gebeuren, staat op de website. Toch worden vrouwen 

dan onzeker. Ze vragen zich af of ze soms te veel hebben 

gedaan en of ze daardoor mogelijk dezelfde aandoening 

opnieuw kunnen krijgen (recidive). Ze hebben behoefte 

aan duidelijke regels en geruststelling. Er zijn vrouwen 

die de leefregels printen en op de koelkast plakken, zo-

dat de huisgenoten weten wat ze wel en niet mogen. 

We hebben nog beter uitleg gegeven over de mogelijk-

heid van bloedverlies in de herstelperiode. We hoorden 

ook dat de informatie die vrouwen in het ziekenhuis krij-

gen lang niet altijd gelijk is. We hebben alle werknemers 

die betrokken zijn bij onze patiënten nageschoold en met 

hen een quiz gedaan over herstel en leefregels. Als we iets 

horen wat tot verwarring leidt, bespreken we het meteen 

met de betreffende hulpverlener. Daardoor krijgen we nu 

bijna geen vragen meer over de herstelperiode.

Hoe verder
Inmiddels hebben meer dan 100 vrouwen gebruik ge-

maakt van onze digitale poli. Al onze patiënten die een 

operatie aan de bekkenbodem krijgen, worden via hun 

persoonlijke site geïnformeerd. Vrouwen die niet geope-

reerd worden, krijgen nu ook hun informatie via de site. 
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Clasien van der Houwen in gesprek met een patiënt

Er komt bijvoorbeeld binnenkort een animatie over hoe 

je een ring zelf in en uit kunt doen. 

Komend half jaar gaan we aan de slag met het online in-

vullen van vragenlijsten en standaardevaluaties na de 

ingreep. Onze bekkenfysiotherapeut gaat een module 

ontwerpen voor bekkenbodemtraining via de site. 

We horen nogal eens verzuchten: had de reumatoloog of 

de orthopeed ook maar zo’n digipoli. We krijgen vragen 

van vrouwen buiten ons ziekenhuis die ook graag via 

onze site worden geïnformeerd. Dat gaat niet, want de 

site is persoonlijk en gebonden aan ons ziekenhuis. Maar 

natuurlijk is dit werk niet alleen voor ons ziekenhuis.

We zijn ervan overtuigd dat de gewone folder zal ver-

dwijnen en de persoonlijke informatie via het internet 

de toekomst heeft: op maat met visuele interactieve 

beelden, op het juiste moment, met mogelijkheid voor 

een laagdrempelig contact en nog veel meer. Daarom 

gaan we in het najaar met vijf andere ziekenhuizen aan 

de slag met een digipoli bekkenbodem. We gaan andere 

digipoli’s voor de gynaecologie maken en ook de ortho-

pedie gaat met ons verder. Verder hebben we internatio-

nale contacten, want we zijn in Nederland koploper!

Dit is een project om blij van te worden. Via de poli en de 

afdeling krijgen we zo veel enthousiaste berichten dat 

we telkens worden gemotiveerd hiermee door te gaan.

Consult nieuwe stijl?
En hoe gaat het nu op de poli? Ik moest er eerst even 

aan wennen. Na zoveel jaren ontwikkel je een manier 

waarop je je consult doet en uitleg geeft. De docent is er 

nog steeds, maar wel een beetje minder. De eerste stap-

pen blijven hetzelfde: goed luisteren en begrijpen wat er 

speelt en wat belangrijk is voor deze vrouw. Samen een 

plan bedenken dat bij haar past. Maar ik leg niet meer 

uitgebreid uit wat een verzakking is, hoe de operatie pre-

cies gaat en waar ze in het herstel rekening mee moet 

houden. Wat ik nu beter kan, is concentreren op de be-

langrijkste punten: welke ingreep, zijn er alternatieven 

en welke risico’s zijn er?

Ik denk dat het beter werkt. Ongetwijfeld komt er nog 

eens een patiënt die na de operatie vraagt wat ik nou 

precies heb gedaan, maar sinds het gebruik van de digi-

poli ben ik haar nog niet tegengekomen! 

Van alle kunst- en hulpmiddelen vormen incontinentiematerialen de grootste kostenpost voor zorgverzekeraars en de AWBZ: 

128 miljoen euro per jaar. Daarom hebben verschillende zorgverzekeraars per 1 juli 2012 een nieuw systeem van vergoedingen 

(lees: bezuiniging) geïntroduceerd, gebaseerd op een ‘gebruikersprofiel’.

De afgelopen tijd was er veel onrust doordat apothekers het bedrijf Tena hadden ingeschakeld om hun cliënten te vragen naar 

hun incontinentie en gebruik van materialen. Apothekers verklaarden dat ze deze informatie moeten verzamelen voor de zorg-

verzekeraars. Na alle commotie is deze informatieverzameling voorlopig stopgezet.

Blijft het feit dat in het nieuwe systeem vergoeding van materialen geschiedt op basis van een ‘gebruikersprofiel’. De patiënt 

wordt op dagbasis gebudgetteerd. Het gebruikersprofiel bepaalt hoeveel een apotheek vergoed krijgt per patiënt: tussen de 12 

cent voor de lichtste categorie (bijvoorbeeld 50-plussers met stressincontinentie) en b 1,86 voor de zwaarste categorieën (dubbele 

incontinentie).

(Bron en meer informatie: http://www.artsennet.nl/opinie/Gastblogs/Aliette-Jonkers-1/Blogbericht-Aliette-Jonkers/119124/Dring-

de-incontinentie-zelf-terug.htm)

K O R T Bezuiniging vergoeding continentiemiddelen
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Voor een overactieve blaas  

of verlies van ontlasting.

InterStim-therapie biedt inmiddels verlichting aan 

meer dan 100.000 patiënten wereldwijd.

Eenvoudige test voor screening en minimaal-invasieve 

implantatie, mogelijk onder lokale verdoving.

Ook voor patiënten met een 

niet-obstructieve urineretentie 

of bij chronische obstipatie.

InterStim®-therapie

Medtronic Trading NL B.V. | Earl Bakkenstraat 10 | Postbus 2542 | 6401DA Heerlen | Tel.: +31(0)45 566 88 00 | Fax: +31(0)45 566 82 53

www.medtronic.nl/aandoeningen

www.blaascontrole.nl

www.darmcontrole.nl

www.everyday-freedom.com

Innovating for life 

c o l u m n

Bijzondere momenten

D
e vakantietijd is voor velen van ons (bijna) voorbij. 

Hordes mensen gingen de afgelopen tijd weg uit de 

vertrouwde omgeving. Met als doel om tot rust te 

komen en weer nieuwe energie te putten uit niet-alledaag-

se situaties in een andere omgeving. De een moet of wil 

graag wat verder weg, de ander blijft liever dicht bij huis 

of sterker nog: gaat helemaal niet weg. Ieder naar eigen 

inzicht en mogelijkheden. Wat we ook doen, de vakantie 

brengt vaak bijzondere momenten met zich mee. Een goed 

voorbeeld hiervan is mijn moeder. Ze kocht ooit voor de va-

kantie een bikini. Na lang twijfelen over de juiste kleur et 

cetera toch gekocht en in de koffer mee naar zuid-Spanje. 

Om vervolgens tweeduizend kilometer verder aan het 

mooie witte strand van de Middellandse Zee de verkoop-

ster uit de winkel tegen te komen die haar complimenteert 

met de juiste aankoop. Mijn moeder was even sprakeloos.

In mijn dagelijkse werk maak ik ook bijzondere momenten 

mee. Bij mij op het middagprogramma stond een man van 

89 jaar gepland om (zelf)katheterisatie aangeleerd te krijgen. 

Gezien zijn voorgeschiedenis, die ik in de status las, naar mijn 

idee niet eenvoudig. Op het aangebroken tijdstip roep ik de 

man bij mij in de spreekkamer. Een veel 

kwiekere persoon dan ik me had voorge-

steld. Hij vertelt mij dat ik niet veel moeite 

hoef te doen hem de katheterisatie aan te 

leren. Via internet had hij verschillende 

zaken over katheterisatie en de benodigde 

middelen opgezocht. In een kwartier tijd vertelt hij me hoe 

de handeling uitgevoerd dient te worden. Om vervolgens de 

katheterisatie zonder problemen bij zichzelf uit te voeren. 

Een ander voorbeeld is een man die op de afdeling komt voor 

een operatie. Ik doe de intake. We zien dat we elkaar kennen 

maar kunnen ons niet herinneren waarvan. We lopen woon-

plaatsen, scholen en sportverenigingen af, maar het lukt ons 

niet te achterhalen waar we elkaar van kennen. Dagen later 

zegt de man: “Ik weet het, we hebben drie jaar geleden in de va-

kantie naast elkaar in een appartement in Portugal gezeten.”

De wereld is klein en bijzonder, elke dag weer!

Henk-Jan Mulder

Verpleegkundig Specialist Urologie
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Hoge Nood?

Vind het

dichtstbijzijnde 

toilet!

www.hogenood.nl
Gratis verkrijgbaar in:
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Incontinentie (urineverlies) is een veelvoorkomende klacht 

in Nederland. Het is geen levensbedreigende ziekte, maar 

de klacht kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van 

leven. Stressincontinentie is ongewild urineverlies bij licha-

melijke inspanning, hoesten of niezen en is de meest voorko-

mende vorm van incontinentie. 

‘Bandje’ plaatsen
Bij vrouwen met stressincontinentie wordt gestart met bek-

kenbodemfysiotherapie. Wanneer dit onvoldoende verbete-

ring geeft, komen patiënten in aanmerking voor de opera-

tieve plaatsing van een kunststof bandje: een ‘midurethrale 

sling’. Dit bandje wordt via de vagina onder en naast de plas-

buis geplaatst, zodat bij drukverhogende momenten de plas-

buis tegen het bandje wordt dichtgedrukt.

Jarenlang werd voorafgaand aan zo’n operatie urodynamisch 

onderzoek verricht: een onderzoek naar de functie van de 

blaas en het afsluitmechanisme van de plasbuis. Tijdens dit 

onderzoek wordt de druk gemeten in de buikholte, de blaas 

en de plasbuis via dunne katheters in de blaas en in het rec-

tum (endeldarm) of de vagina. Tevens wordt door middel van 

hoesten onderzocht of er dan urineverlies optreedt. Maar de 

laatste jaren werd er in toenemende mate getwijfeld of dit 

urodynamisch onderzoek informatie kan verschaffen over 

kansen op succes en risico’s op complicaties door de operatie. 

Uit een enquête onder gynaecologen en urologen die stressin-

continentie als aandachtsgebied hebben, bleek dat - ook al ra-

den richtlijnen een urodynamisch onderzoek voor de operatie 

aan - er grote verschillen zijn in het standaardbeleid. Zo zijn er 

vrouwen die behandeld worden door de huisarts op basis van 

een diagnose zonder urodynamisch onderzoek, maar worden 

er ook vrouwen direct doorverwezen voor een urodynamisch 

onderzoek zonder enige vorm van behandeling of zonder een 

consult bij een gynaecoloog of uroloog. 

Heeft onderzoek zin?
Een urodynamisch onderzoek wordt over het algemeen door 

patiënten als vervelend ervaren, geeft een aanzienlijke kans 

op een urineweginfectie en is daarnaast een duur onderzoek. 

Er zitten dus nogal wat nadelen aan, terwijl de voordelen nog 

niet duidelijk zijn. Dit was de reden om een landelijke studie 

op te zetten, waarbij naar het volgende werd gekeken: leidt 

een behandeling, gebaseerd op de bevindingen tijdens het 

urodynamisch onderzoek, tot betere uitkomsten en is te voor-

spellen wie er baat hebben bij een operatie?

Mijn proefschrift gaat over de waarde van urodynamisch on-

derzoek in de diagnostiek en behandeling van vrouwen met 

stressincontinentie. In dit proefschrift worden (onder ande-

re) twee studies beschreven waaraan in totaal 637 vrouwen 

deelnamen. Alleen vrouwen die last hebben van stressincon-

tinentie zonder een verzakking en die nooit eerder geopereerd 

waren vanwege stressincontinentie, konden meedoen. 

Resultaten
De resultaten van de studies lieten zien dat het urodynamisch 

onderzoek weinig invloed heeft op de keuze van behandeling 

en op de uitkomst van een behandeling. Als er een indicatie 

is tot een operatie op basis van de klachten die een vrouw be-

schrijft en het onderzoek op de polikliniek, dan wordt daarvan 

zelden afgeweken na een urodynamisch onderzoek. Het proef-

schrift wees uit dat vrouwen het risico lopen onnodig te moeten 

wachten op een effectieve behandeling. Verder werd duidelijk 

dat een behandeling die gebaseerd is op bevindingen tijdens 

het urodynamisch onderzoek, niet leidde tot grotere verbete-

ring van incontinentieklachten een jaar na de behandeling.

Op basis van het proefschrift en een vergelijkbaar onderzoek 

dat recentelijk in de Verenigde Staten is verricht, kan er ge-

concludeerd worden dat bij vrouwen met klachten van stress-

incontinentie zonder een verzakking en die nog niet eerder 

geopereerd zijn vanwege incontinentie, het routinematig ver-

richten van een urodynamisch onderzoek niet zinvol is.

Sanne van Leijsen zal haar proefschrift ‘The value of urody-

namics prior to surgery for stress urinary incontinence’ in het 

openbaar verdedigen op donderdag 25 oktober in het UMC St 

Radboud te Nijmegen.

p r o e f s c h r i f t

Nut van urodynamisch onder-
zoek bij ‘bandje’ plaatsen
Sanne van Leijsen, gynaecoloog i.o. en arts-onderzoeker bij VUSIS

Sanne van Leijsen deed onderzoek naar het nut 

van urodynamisch onderzoek vóór een operatie 

vanwege stressincontinentie. Binnenkort 

verdedigt zij haar proefschrift, maar nu al deelt ze 

de resultaten met de lezers van de B-wijzer.
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“Mijn oplossing kwam met het juiste advies.”

Medi-Call adviseert het juiste product 

bij elke vorm van incontinentie, ook 

voor mijn probleem.

De Moli for men verbanden 

beschermen mij uitstekend tegen 

nare geurtjes en lekkages. 

Met Moli for men kan ik blijven 

doen wat ik wil en het wordt ook 

nog eens vergoed door mijn 

zorgverzekeraar.

Goed geregeld dus!

0800 444 66 22

Bel voor een GRATIS proefpakket of bezoek www.medi-call.nl

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) 
staat voor een herstructurering en zoekt een

Voorzitter
Functioneert als directeur van de stichting:
•  Formuleert samen met het team, bestaande uit bestuur en 

vrijwilligers, een 2013-2015 georiënteerde strategie.  

•  De patiënt centraal - en met het oog op laatste ontwik-

kelingen - is het onderhouden van contacten van belang, 

zoals met:  

 1. medici/paramedici;

 2.  medische/paramedische industrie, c.q. bedrijfsleven;

 3.  gezondheidszorg, en indien noodzakelijk 

overheidsinstanties;

 4. soortgelijk gerichte patiëntenorganisaties. 

•  Overziet ontwikkeling en publicatie van projecten, met als 

voorbeeld behandelrichtlijnen.

•  Resultaatgeoriënteerd, overziet de uitvoering van de bij 

teamfuncties behorende taken.

•  Affiniteit met bekkenbodemproblemen gewenst.

Vergaderingen worden zes tot acht keer per jaar op een cen-

trale locatie gehouden. Beschikbaarheid voor ca. 20-30 uur per 

maand buiten vergadertijd, en wanneer gewenst deelname 

aan congressen. Uiteraard ontvangt u een bestuurs-/vrijwil-

ligersvergoeding en worden onkosten vergoed.

Onze vice-voorzitter dr. Willem Mensink, gynaecoloog, hoort graag van u via e-mail: 

willemmensink@hetnet.nl
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Dit artikel is overgenomen uit het juninummer van het 

vakblad Conti-Nu van de CV&V

I
n 2009 gaf de Stichting Bekkenbodem Patiënten op-

dracht voor een onderzoeksproject. Onder de titel 

‘Goud in Handen, ervaringskennis effectief inzet-

ten’ werden mensen met bekkenbodemproblemen ge-

vraagd naar hun ervaringen en verwachtingen rondom 

de zorg. Met de antwoorden is in de afgelopen periode 

gewerkt aan nieuwe, patiëntgerichte kwaliteitscriteria 

voor de bekkenbodemzorg. In samenwerking met alle 

disciplines. 

Het had volgens de Stichting Bekkenbodem Patiënten 

(SBP) nog wel wat voeten in aarde voordat er voldoende 

input was van patiënten. Het taboe rondom urine- en 

defecatieklachten weerhield de spontane aanmelding 

van een grote groep deelnemers. Toch onderkende de 

stichting de noodzaak om de bekkenbodemzorg vanuit 

patiëntperspectief op een hoger niveau te brengen. Ook 

om tegelijkertijd het zorgaanbod voor patiënten over-

zichtelijker te maken. Het is de SBP uiteindelijk gelukt 

om, binnen een samenwerkingsverband met zes andere 

patiëntenverenigingen, het onderzoek Goud in Handen 

gestalte te geven.

Meer sturing
“Met name aan het begin van het traject kunnen men-

sen met continentieklachten beter worden bijgestaan’, 

vertelt Esther Paradé, vanuit de SBP als lid van de ex-

pertgroep betrokken bij het project Goud in Handen. “Er 

moet meer sturing komen en besef binnen alle geledin-

gen van de gezondheidszorg dat incontinentie niet zon-

der meer bij het leven hoort, of welke impact een ver-

zakking kan hebben. Continentieverpleegkundigen en 

bekkenfysiotherapeuten weten dat er tal van mogelijk-

heden zijn om klachten te verminderen, maar ook een 

huisarts moet deze klachten kunnen onderkennen en de 

weg weten naar specialistische hulp.”

Het project is dermate van opzet dat het meerdere kan-

ten op werkt. Met diverse focusgroepen, een klank-

bordgroep en een expertisegroep is voor een multi-

disciplinaire aanpak gekozen, waarin de vakgebieden 

colorectaalchirurgie, gynaecologie, MDL, urologie, con-

tinentiezorg, bekkenfysiotherapie en seksuologie zijn 

vertegenwoordigd, evenals de patiëntengroepen, huis-

artsen, industrie en de zorgverzekeraars. “Ook voor de 

zorgverzekeraars is de manier van werken in de bekken-

bodemzorg verstrekkend”, aldus Monique Schouten, als 

secretaris betrokken bij de SBP. “Er zijn flinke kosten ge-

moeid met hulp bij chronische problemen op latere leef-

tijd, terwijl je een aanzienlijk aantal van die problemen 

kunt voorkomen door de klachten in een vroeg stadium 

te onderkennen. 

Juiste inschatting
Maar de eerste belanghebbenden van goede kwali-

teitsnormen in de bekkenbodemzorg zijn natuurlijk de 

patiënten. Zij ondervinden dagelijks aan den lijve de 

hinder of profijt van de beslissingen die zorgprofessio-

nals maken. Het uitgangspunt van patiëntgerichte zorg 

is daarom logisch, gewoon door hen te vragen wat zij 

onder goede zorg verstaan en hoe zij behandeld wensen 

te worden. Met als gevaar een gebrek aan kennis bij de 

patiënt. Kun je als gewone burger wel een juiste inschat-

tring maken tussen hoe je de zorg zou willen zien en wat 

goed voor je is? Ester Paradé: “Een aantal gespreksgroe-

pen vormden de basis van het onderzoek, waarin per 

keer een zestal mensen met bekkenbodemproblemen 

hun ervaringen in de zorg deelden. Een gespreksleider 

liet de groep zoveel mogelijk spontaan onderwerpen 

aandragen en hield met name in de gaten of de focus op 

de onderzoeksvraag bleef. De gespreksleider vroeg ver-

der door waar nodig en droeg eventueel onderwerpen 

aan van een vooraf opgestelde topiclijst. Vanuit alle ver-

halen heeft het ondersteunende bureau acht onderde-

len aangestipt om kwaliteitscriteria aan op te hangen.”  

i n f o r m a t i e

“Ons verzoek: omarm het en 
zegt het voort”

Esther Paradé Monique Schouten
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Die acht onderdelen zijn:

1 Bekkenbodemproblemen mogelijk chronische 

aandoening

2 Behandeling van bekkenbodemproblemen

3 Privacy, respect en menselijkheid, veiligheid en ver-

trouwen

4 Operatie en risico-inventarisatie problemen

5 Actief omgaan met mogelijke seksuele problemen

6 Keuzevrijheid hulpmiddelen

7 Signaleren van mogelijke bekkenbodemproblemen na 

bevalling

8 Meerwaarde patiëntenorganisatie

Concrete voorbeelden
Vanuit het rapport noem Esther Paradé een aantal con-

crete voorbeelden: “Bij het kwaliteitscriterium ‘Privacy, 

respect en menselijkheid’ gaven de patiënten er de voor-

keur aan om de onderzoeksstoel met de rug naar de deur 

te plaatsen en via een lamp buiten boven de deur kenbaar 

te maken dat er een behandeling gaande is. Tijdens de be-

handeling wordt men dan niet gestoord. Dit verhoogt het 

gevoel van veiligheid en een respectvolle bejegening. Ook 

is het schaamtegevoel beduidend minder wanneer men-

sen vooraf precies weten wat zij tijdens een onderzoek 

kunnen verwachten. Goede voorlichting is zelfs essenti-

eel. Bij het overwegen van een operatie moet een gesprek 

plaatsvinden over mogelijke risico’s en consequenties. 

Gezamenlijk komen patiënt en specialist tot een uitein-

delijke beslissing”, aldus Esther. Zij vervolgt: “Natuurlijk 

komt ook een betere signalering door de huisarts aan de 

orde en het uitbouwen van de multidisciplinaire zorg bij 

bekkenbodemproblematiek. Bekkenbodemcentra zijn  

daar een goed voorbeeld van, het basisteam bestaat uit 

minimaal een gynaecoloog, een uroloog, een continen-

tieverpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut die 

patiëntgericht werken. Graag zien we uitbreiding van dit 

team met een ‘case manager’ die de coördinatie van alle 

specialismen op zich neemt en tevens een laagdrempelig 

aanspreekpunt is voor de patiënt. Het ideaalbeeld is om 

één keer per week een inloopspreekuur te hebben, waar 

vrouwen en mannen zonder afspraak kunnen worden ge-

zien. Daarnaast geven we het advies om iedere vrouw 6 

maanden na een bevalling door hun verloskundige dan 

wel gynaecoloog te laten ontvangen. Om verzakking, in-

continentie of andere bekkenbodemklachten te kunnen 

signaleren en behandelen.”

Hoger niveau
Na de zomer van 2012 wordt het volledige rapport als kwa-

liteitscriterium onder de aandacht gebracht. Noem het een 

handleiding bij bekkenbodemproblemen, met richtlijnen 

waarmee vervolgens gewerkt dient te worden. “Versprei-

ding van de criteria bij patiënten, paramedici en specialis-

ten is de volgende stap”, merkt Monique Schouten op. “Een 

aantal specialisten heeft al hun commitment uitgespro-

ken om de boodschap via vergaderingen en congressen te 

verspreiden. Wellicht dat ook dit artikel in Conti-Nu een 

mooie aanzet is om de nieuwe kwaliteitscriteria in de toe-

komst bij alle betrokken zorgprofessionals – waaronder de 

continentieverpleegkundigen – te integreren. Als iedereen 

dit verhaal omarmt en toepast brengen we gezamenlijk de 

patiëntgerichte zorg bij bekkenbodemproblemen naar een 

hoger niveau”,  besluit Schouten haar betoog.

Wat is de CV&V?

CV&V staat voor de afdeling Continentie Verpleegkundi-

gen & Verzorgenden van de V&VN (Verpleegkundigen & 

Verzorgenden Nederland, dé beroepsvereniging van en 

voor verpleegkundigen en verzorgenden). 

De afdeling CV&V is ontstaan uit de Vereniging Neder-

landse Incontinentie Verpleegkundigen (VNIV), die al op 

5 december 1991 werd opgericht. De naam is in 2006 ver-

anderd van incontinentie naar continentie en de afdeling 

heeft zich opengesteld voor verzorgenden.

Visie
De afdeling CV&V staat voor excellente continentiezorg in 

Nederland en is het expertisecentrum voor beroepsbeoefe-

naren. De afdeling is professioneel, deskundig, innovatief, 

transparant en toegankelijk en is de gesprekspartner voor 

overheid, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, be-

roepsbeoefenaars, fabrikanten & leveranciers en draagt bij 

aan de professionalisering van beroepsbeoefenaars.

Eigen vakblad
Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een brede en 

actieve afdeling van de V&VN voor verpleegkundigen en 

verzorgenden die geïnteresseerd zijn in functiestoornissen 

van de uitscheiding van urine en/of ontlasting. De vereni-

ging telt momenteel zo’n 325 leden.

Sinds 2011 brengt de vereniging een eigen vakblad uit voor 

continentieverpleegkundigen en verzorgenden: Conti-Nu. 

Met in elke uitgave een thema, zoals seksualiteit of samen-

werken, en nieuwe ontwikkelingen. 

Meer informatie: http://continentie.venvn.nl

Bernij van Ooijen-Iking
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Droogheid waarop u kunt vertrouwen!

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.

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 Actie-

ve Zone in de kern die snel absorbeert daar waar het daadwerkelijk nodig is.

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.

In verband met de uitstekende resultaten in de dermatologische testen heeft 

Attends van het proDERM instituut een offi cieel kwaliteitszegel gekregen 

voor producten die de huid gezond houden. Meer informatie is te vinden op 

www.nl.skin-health.eu
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