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SBP Informatielijn
De Stichting Bekkenbodem Patiënten is er voor u om te luisteren en te helpen. Wij informeren u over klachten in het bekkenbodemgebied, zoals plas-, ontlastingof seksuele problemen en pijnklachten in het bekken of in de onderbuik.
Speciaal voor patiënten met deze klachten hebben we een telefonische
hulplijn. U krijgt persoonlijke informatie en waardevolle tips.

Bel de informatielijn voor mensen met bekkenbodem
klachten voor uw vragen en problemen:
Telefoon (020) 658 65 20
Aarzel niet om te bellen. Er is meer aan te doen dan u denkt!
U kunt ook een e-mail sturen naar info@bekkenbodem.net.

voorwoord

Een plasje…

I

edereen doet het, maar er zijn heel wat verhullende
uitdrukkingen voor. ‘Ik moet plassen’ of ‘Even een
plasje plegen’ hoor je (behalve misschien in groep
1 en 2 van de basisschool of onder senioren) niet vaak
meer. We zeggen liever niet wat we gaan doen, dus omzeilen het met uitdrukkingen als ‘kan ik hier ergens mijn
handen wassen?’ en ‘even mijn neus poederen’. Sommigen zijn minder preuts en vragen open en bloot de weg
naar de ‘plasserette’ of kondigen tijdens een zomerse
wandeling in de Limburgse heuvels aan: ‘ik ga even het
mais in’. Feit is dat de nood soms heel hoog is en dan is
het erg prettig als er een ‘plasplek’ nabij is (smartphonebezitters hebben tegenwoordig een streepje voor met de
app Hoge Nood).
Als klein kind word je getraind om op tijd het toilet te bezoeken. Dat gaat in die periode nog wel eens mis: geen zin
om te gaan als je net lekker zit te spelen. Maar je leert al
vlug dat de gevolgen hiervan meer tijd in beslag nemen dan
snel even een plasje doen! Vooral dat ‘snel’ gaat veel mensen later nog eens opbreken: wie neemt er de tijd om rustig
te plassen? In de hectiek van de dag besteden we daar het
liefst alleen de hoogstnodige tijd aan. En daar beginnen
vaak de problemen. Te gehaast plassen, flink meeduwen,
niet goed uitplassen, met als gevolg urineweginfecties of
erger. Eigenlijk zouden we allemaal ‘plasles’ moeten krijgen. Anders dan we denken, is goed plassen te leren. Vraag
maar eens aan een bekkenfysiotherapeut!
Een plas doen is niet altijd simpel. Denk aan plassen op
een vreemde wc, in een potje of op een plek waar iedereen je kan horen. Neem nu het ziekenhuis. Voor een
bepaald onderzoek word je geacht met volle blaas te
verschijnen. Je staat op knappen op het moment dat je
eindelijk wordt binnengeroepen. De echoscopist laat je
plaatsnemen op een bed, maar hij heeft iemand in opleiding die ook graag even wil kijken. Het worden heel
lange minuten waarin het apparaatje minutieus over je
gespannen buik wordt geschoven. Verlossing als je eindelijk mag plassen. Helaas zit het toilet ingebouwd in de

onderzoeksruimte en laat de pot een vrolijk kletterend
geluid horen, dus voorzichtig plassen om vooral niet gehoord te worden.
Heb je problemen met plassen, waar kun je dan terecht?
De huisarts kan niets vinden en als de uroloog het ook
niet weet, weet de gynaecoloog het misschien of toch
maar naar de bekkenfysiotherapeut? Vanuit oogpunt
van de patiënt zou het fijn zijn als de verschillende disciplines meer samenwerken. Dit gebeurt gelukkig al in
verschillende bekkenbodemcentra of samenwerkingsverbanden, maar helaas nog niet in ieder ziekenhuis.
Samenwerken is hét woord van dit moment: vele verschillende partijen zijn door de omstandigheden (zoals
kostenbesparing of minder budget) min of meer gedwongen tot samenwerken. In de toekomst zullen ook
bedrijven, het onderwijs, verenigingen – dus ook patiëntenorganisaties – veel meer moeten samenwerken. Dat
zal in het begin lastig zijn, iedereen wil ‘zijn plasje doen’
over van alles en nog wat. Maar uiteindelijk worden we
er krachtiger van: sterke punten bundelen, geen overbodig werk doen en vooral leren van elkaar!
In dit nummer van de B-Wijzer komt samenwerken uitgebreid aan de orde. U maakt kennis met andere patiëntenorganisaties en leest hoe de SBP over samenwerking
denkt en naar de toekomst kijkt. Maar ook krijgt u informatie over de vergoedingen van incontinentiemateriaal, over een interactief systeem voor patiënten met
prostaatkanker in Maastricht en over glijmiddelen.
Veel leesplezier en vergeet niet ons te schrijven of te
mailen als u iets kwijt wilt!

Ilse van Ogtrop

Disclaimer
De B-Wijzer heeft een niet-commercieel karakter. Alle gegevens in de B-Wijzer hebben wij met grote zorg verzameld uit verschillende informatiebronnen. De SBP kan geen verantwoordelijkheid nemen voor tussentijdse wijzigingen in de gegevens,
onjuistheden in de informatie en type- of drukfouten.
Wij proberen van tekst en beeld vóór plaatsing de rechthebbenden te achterhalen. Bent u rechthebbende en meent u dat
uw tekst of beeldmateriaal zonder uw toestemming is geplaatst, dan kunt u contact opnemen met de redactie en zal er een
rectificatie worden geplaatst.
Academic Journals
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“Het is tijd voor samenwerking met
andere patiëntenverenigingen”
Door Nynke Feenstra

De Stichting Bekkenbodem Patiënten wil
verjongen, groeien en samenwerken met andere
patiëntenverenigingen. Waar liggen de mogelijkheden?
B-Wijzer vraagt het aan Bert Messelink, founding
father van de SBP en als uroloog verbonden aan het
Universitair Medisch Centrum Groningen.

S

amenwerken is altijd een rode draad geweest in het
werk van uroloog Bert Messelink. Hij is uroloog en
seksuoloog NVVS en is actief in verschillende organisaties rondom de behandeling van bekkenbodempatiënten. Zo is hij lid van de Medische Advies Raad van
de SBP en is hij ‘president’ van het 1st World Congress on
Abdominal and Pelvic Pain van 30 mei t/m 1 juni 2013 in
Amsterdam.

Onontgonnen gebied
Toen Messelink als uroloog begon, kwam de bekkenbodem nog nauwelijks voor in het werk van urologen en
gynaecologen. Tot hij - zo’n twintig jaar geleden - op een
congres aan de praat raakte met fysiotherapeuten die
goede resultaten boekten met bekkenbodemtherapie
bij vrouwen met ongewild urineverlies. Zij wilden urologen en gynaecologen betrekken bij hun nieuwe aan-

pak van incontinentie, maar wisten niet hoe. Messelink
werkte toen nog in het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam. Aangestoken door de bekkenfysiotherapeuten richtte hij in 1995 Pelvic Floor Netherlands (PFN)
op. In het bestuur zaten een uroloog, een gynaecoloog,
twee bekkenfysiotherapeuten en een seksuoloog. PFN
had als doel het stimuleren van een multidisciplinaire
aanpak van aandoeningen in het bekkengebied. Later
zette Messelink een bekkenbodemcentrum op in achtereenvolgens het AMC en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
(OLVG) in Amsterdam en weer later, toen hij eenmaal in
het UMCG werkte, hielp hij het Universitair Bekkenbodem Centrum Groningen oprichten.

Gevoelig
Messelink heeft het altijd belangrijk gevonden dat artsen, specialisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen samen de zorg inrichten en dat de patiënt daar ook
zijn zegje in doet. Hij vond dat er ook een patiëntenvereniging moest komen. In 2001 heeft hij met Caroline
de Jongh de SBP opgericht. De naam was even zoeken.
Vereniging voor mensen met incontinentie viel meteen af. “Mensen vertellen niet graag dat ze lid zijn geworden van de incontinentieclub”, zegt Messelink met
gevoel voor understatement. “Dat ligt gevoelig. We wilden dus een naam die je makkelijk laat vallen op een
verjaardagsfeestje. Het werd ‘bekkenbodempatiënten’.
Die naam bleek goed, want naarmate bekkenbodemtherapie verder tot ontwikkeling kwam, werd duidelijk
dat de bekkenbodem niet alleen een rol speelt bij urineincontinentie, maar ook bij ontlastingsproblemen en bij
zaken als pijn bij het vrijen.”

Meer openheid
De Stichting Bekkenbodem Patiënten bestaat nu elf jaar.
Wat is er bereikt? Messelink: “De bekkenbodem heeft
de afgelopen jaren een plek gekregen in het zorgveld. Er
is veel meer aandacht voor gekomen. Niet alleen onder
artsen, ook in de maatschappij. Heel belangrijk is ook dat
er een driejarige opleiding tot bekkenfysiotherapeut is
gekomen, deze is uniek in de wereld. Nederland heeft
heel deskundige bekkentherapeuten. Ook zijn er allerlei behandelingen bijgekomen, zoals het incontinentie-

B-Wijzer (nr. ) december 

samenwerking

bandje dat operatief wordt geplaatst bij stressincontinentie en neuromodulatie bij aandrangincontinentie.
De patiëntenvereniging heeft veel gedaan om het taboe
rond incontinentie te verbreken en heeft patiënten geinformeerd en van advies voorzien. Niet alleen via de
B-Wijzer en de website, maar ook bijvoorbeeld met het
beantwoorden van vragen door een expert-panel. En
een heel mooi recent project is Goud in Handen, een onderzoek naar wat patiënten goede zorg vinden.”

Toekomst
Maar nu de overheid de subsidie aan patiëntenverenigingen terugsnoeit tot maximaal b 35.000,- per jaar en
daar ook een minimaal ledenaantal aan koppelt, moet
de SBP veranderen. De stichting heeft 400 donateurs.
De helft hiervan is hulpverlener of leverancier van
hulpmiddelen. Het is opmerkelijk: een miljoen mensen
in Nederland heeft te maken met bekkenbodemproblemen, toch zijn maar tweehonderd patiënten lid van de
SBP. Er zijn bovendien te weinig vrijwilligers voor een
bestuursfunctie of ander werk. “Het gebrek aan leden
komt denk ik omdat bekkenbodemproblemen vaak tijdelijk zijn en gezien worden als iets waar je niet mee te
koop loopt”, denkt Messelink.

Effectiever
“Het is tijd voor samenwerking”, vindt Messelink. Er zijn
zo al twee patiëntenverenigingen met wie de SBP veel
overlap heeft: de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) en de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN). Mensen met interstitiële cystitis hebben
veel pijn en plassen soms wel dertig keer per etmaal.
Niemand weet er de oorzaak van, daarom zijn behandelingen gericht op verlichting van de klachten. De PVVN is
er voor mensen die met neurostimulatie worden behandeld voor onder andere incontinentie of chronische pijn.
“Door de krachten te bundelen, kan er effectiever gewerkt worden”, meent Messelink. “Er zijn nu drie secretariaten, drie penningmeesters, drie websites en drie webmanagers. Als je samengaat, kun je met één toe. Met de
mankracht die vrijkomt, kun je bijvoorbeeld de lijst met
bekkenbodemcentra in Nederland actualiseren. In welk

KORT

“Bied online meer mogelijkheden
voor lotgenotencontact”
centrum zit dé specialist op het gebied van interstitiële
cystitis? Waar kan ik terecht voor neurostimulatie?”

Verjongen
Messelink heeft ook ideeën over hoe je aantrekkelijker
kunt worden voor jongere mensen. “We steken nu veel
energie en geld in het magazine B-Wijzer. Het is een
kwalitatief goed blad, maar met een online platform
kun je beter inspelen op de actualiteit. Het is bovendien
geschikter voor direct contact tussen lotgenoten onderling en voor uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener.
Social media als Facebook en Twitter kunnen ook worden ingezet om jongere patiënten erbij te betrekken.”

Sterkere partij
Ook als het gaat om belangenbehartiging, ziet Messelink voordelen in samenwerking. “Het gemeenschappelijke ideaal is een zo optimaal mogelijke zorg voor
de patiënt. Patiëntenverenigingen worden steeds meer
betrokken bij het opstellen van behandelrichtlijnen en
-protocollen. Niet alleen in Nederland, ook op Europees
niveau. Als patiëntenvereniging moet je die rol kunnen
vervullen. Wat de inbreng van patiënten kan zijn? Als
arts zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat een vrouw
met stressincontinentie het liefst heeft dat er operatief een bandje wordt geplaatst. Dat kan met een dagopname en het bandje werkt direct. Terwijl de patiënt
misschien de voorkeur geeft aan bekkenbodemtherapie, wat langer duurt, meer inspanning van de patiënt
vraagt en soms minder effectief blijkt. En vergeet niet:
op het vlak van vergoedingen is een goed functionerende patiëntenvereniging ook belangrijk. Als de SBP, de
ICP en de PVVN intensief gaan samenwerken, kunnen
ze krachtiger optreden.”
Dit is het eerste deel in een serie van drie interviews met
kopstukken uit onze Stichting Bekkenbodem Patiënten.

Klachten bekkenbodem minder erg dan behandeling kanker

Behandeling van baarmoederhals-, baarmoeder- en vulvakanker heeft gevolgen voor de functie van de bekkenbodem
en het seksueel functioneren. Patiënten vinden deze problemen minder erg dan de behandeling van kanker, zo bleek uit
onderzoek van Menke Hazewinkel – Pelvic Floor Function after Gynaecological Cancer Treatment - waarop zij 9 november 2012 aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam promoveerde. Ook kwam uit het onderzoek naar
voren dat deze patiënten niet wisten dat er behandelingen bestaan voor deze bekkenbodem- en seksuele problemen.
Hazewinkel interviewde patiënten met ernstige bekkenbodemklachten die geen medische hulp hadden gezocht.
(Bron: www.uva.nl)
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Patiëntenvereniging voor
Neurostimulatie
Door Kees Wieling, voorzitter PVVN

De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN)
werd in maart 1999 opgericht. De PVVN heeft tot
doel meer bekendheid te geven aan behandeling
met neurostimulatie in de breedste zin van het
woord. Ook probeert de PVVN de behandeling van
neurostimulatie bij incontinentie en chronische pijn
in het basispakket van de zorgverzekering te krijgen.

De vereniging bestaat uit ongeveer 400 leden, gezinsleden
en donateurs. Wij willen de leden en donateurs terzijde staan
met wat zij ervaren, in relatie tot de behandeling met neurostimulatie. Daarnaast bestaat de PVVN uit een team van
ongeveer twintig actieve contactpersonen die samen het telefonische lotgenotencontact ondersteunen en de vereniging
vertegenwoordigen op beurzen en congressen. Als vereniging kunnen we een beroep doen op een medische adviesraad die zich bezighoudt met neurostimulatie bij (in)continentie en blaas-/darmfunctiestoornis en chronische pijn.

Toepassingen van neurostimulatie
Neurostimulatie betekent: het beïnvloeden van de zenuwwerking door elektrische stroompulsjes. Voor incontinentie en chronische pijn zijn er diverse mogelijkheden:
Stimulator (pacemaker) Sacraal Urine
Inwendige neurostimulator die de blaaszenuwen stimuleert zodat een betere blaasfunctie verkregen wordt. Toe-

passing bij een overactieve blaas (zonder of met urineverlies) en retentie alsook bij chronische pijn in het bekken.
Stimulator (pacemaker) Sacraal Ontlasting
Inwendige neurostimulator die de zenuwen van de
darmen stimuleert waardoor er een betere coördinatie
is tussen de darmen en de sluitspier. Toepassing bij incontinentie voor ontlasting en obstipatie. Wordt ook wel
toegepast bij anale pijn.
Stimulator (pacemaker) bij Dynamische Gracilis, bij ontlastingsincontinentie
Inwendige neurostimulator voor ontlastingsincontinentie in combinatie met de Gracilis-plastiek (omlegging van een beenspier als nieuwe hulpsluitspier) bij
een niet-werkende sluitspier.
PTNS
Uitwendige stimulatie voor urine en ontlasting. Met behulp van het Urgent PC neuromodulatiesysteem worden
via Percutane Tibial Nerve Stimulation (PTNS) de sacrale
zenuwen gestimuleerd (overactieve blaas, retentie en
ontlasting-incontinentie).
Stimulator (pacemaker) bij pijn
Bij ruggenmergstimulatie wordt een elektrodedraad geplaatst in de buurt van het ruggenmerg. De draad is verbonden met een neurostimulator, dit is een soort pacemaker die continu een lichte vorm van stroom afgeeft.
Door de stroom wordt de pijnprikkel in het ruggenmerg
geblokkeerd en voelt de patiënt een aangename tinteling in het gebied van de pijn. Ruggenmergstimulatie
werkt voornamelijk bij pijn ontstaan door zenuwschade,
bijvoorbeeld na rugoperaties en dystrofie. Maar ook bij
diabetische polyneuropathie, gordelroos, angina pectoris, periveer vaatlijden, chronische hoofdpijn, aangezichtspijn, fantoompijn, spasmen, Parkinson, Raynaud,
Tourette enzovoorts.
Tens, bij pijn
Uitwendige neurostimulatie. Een zenuwstimulator geeft
door op het lichaam geplaatste elektroden, elektrische
pulsen via de huid aan de zenuwen door. Hierdoor worden minder pijnsignalen aan de hersenen doorgegeven.

B-Wijzer (nr. ) december 

samenwerking

Activiteiten
De PVVN is een heel actieve vereniging, zoals uit deze
kleine opsomming blijkt:
• Telefonisch lotgenotencontact
• Informatievoorziening en belangenbehartiging
• Organiseren van lotgenotendagen, ledenbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten
• Organiseren van inloopspreekuren en informatieavonden in ziekenhuizen
• Uitgeven van het kwartaalblad De Stimulans
• Beheer van de website en Facebook- en Twitter-accounts
• Aanwezigheid op vakbeurzen, symposia en publieksbeurzen
• Organiseren van bijeenkomsten en cursussen voor
contactpersonen

doel te kijken waar onderlinge samenwerking gevonden
zou kunnen worden. Ook de beperking van subsidie door
de overheid is een belangrijk gegeven om met elkaar in
overleg te gaan. Zoals gezegd, de eerste stap is gezet en we
zullen bij een volgende stap dan ook moeten uitspreken
wat we verder willen en kunnen. We zullen alle drie de
intentie moeten hebben dat we elkaar, door te gaan samenwerken, beter maken en versterken.
Wij denken dat er in ieder geval duidelijkheid moet komen
als het gaat om efficiëntie, ondersteunen en wat de meerwaarde is om met elkaar te gaan samenwerken. De drie
patiëntenverenigingen Stichting Bekkenbodem Patiënten
(SBP), de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP) en
Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN) moeten op voorhand datgene blijven doen waar ze goed in zijn
en als zodanig herkenbaar blijven.

Onderlinge samenwerking

www.pvvn.nl
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In maart 2012 was er op initiatief van dr. Bert Messelink
een bijeenkomst van drie patiëntenverenigingen met als

Interstitiële Cystitis
Patiëntenvereniging
Door Lynne van Poelgeest-Pomfret, voorzitter ICP

De Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging (ICP)
is de Nederlandse vereniging voor mensen die
lijden aan interstitiële cystitis ofwel pijnlijke
blaas syndroom (sbp) of blaaspijnsyndroom. De
ICP bestaat bijna 13 jaar en is voortgekomen uit
de voormalige stichting ISIS met als leden onder
andere de SBP.

Interstitiële cystitis (IC of blaaspijnsyndroom) is een
chronische ontsteking van de urineblaas. De symptomen
lijken op die van een chronische blaasontsteking. Echter,
IC wordt niet veroorzaakt door een bacterie en reageert
dus niet op antibiotica. Het is een zeldzame aandoening
die wordt gekenmerkt door pijn, frequentie en aandrang.
Het komt overwegend voor bij vrouwen (90%), maar kan
ook bij jongeren en kinderen voorkomen. Het is een chronische ziekte die de kwaliteit van leven van mensen zeer
negatief kan beïnvloeden. Vandaar de ICP.

Academic Journals

Actieve vereniging
De ICP bestaat uit circa 500 leden en een bestuur van acht
leden. Wij hebben een Medische Adviesraad met vooraanstaande urologen, gynaecologen en een bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er zo’n 25 vrijwilligers actief
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die worden ingeschakeld bij allerlei activiteiten, zoals de
jaarlijkse landelijke contactdag, de regionale contactdagen, telefonisch lotgenotencontact, het beheren van de
website en het deelnemen aan verschillende beurzen,
congressen en bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal.
Daarnaast zijn er talrijke incidentele activiteiten, zoals
het verspreiden van folders en informatiemateriaal over
IC bij ziekenhuizen, zorginstanties, huisartsen, bekkenfysiotherapeuten en andere verwante zorgaanbieders.
Wij zijn weliswaar een kleine vereniging, maar we zijn
dusdanig actief dat wij een grote bekendheid hebben. In
de loop der jaren hebben wij een goede reputatie opgebouwd bij bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor
Urologie. Zo hadden wij 16 november bij hun najaarscongres in Nieuwegein een informatiestand.
Gelukkig is er tegenwoordig veel meer constructieve
dialoog met de verschillende specialisten, voornamelijk
de urologen en urogynaecologen, de betrokken fysiotherapeuten en andere zorgverleners.
De ICP is ook lid van onafhankelijke netwerkorganisatie PGO Support (v/h Fonds PGO), de CG-Raad, de VSOP
(Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties), de NPCF (Nederlands Patiënten Consumenten Federatie), Eurordis (Europese koepelorganisatie
voor zeldzame aandoeningen), Orphanet (portaal voor
zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen) en de MICA
(Multinational Interstitial Cystitis Association). Met
zo’n brede vertegenwoordiging tracht de ICP alle leden
goed te vertegenwoordigen en te helpen in de breedste

zin, zowel in Nederland als daarbuiten.
Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van medische kennis en therapieën en
willen onze leden ondersteunen en adviseren. Dat doen
we onder andere via ons verenigingsblad ‘Aquarius’.

Richting samenwerking
In mijn gevoel zijn we redelijk geslaagd met de doelen
die wij beogen. Het kost weliswaar steeds meer energie,
kennis en initiatieven om ervoor te zorgen dat de vereniging goed blijft functioneren. Ik hoef niet te spreken
over het huidige klimaat, ieder van u is hiervan op de
hoogte, zeker de laatste roerige tijd!
Maar nu verder. Ik zie de toekomst als een uitdaging. Hoe
kunnen wij met z´n allen overleven als kwalitatief goede,
actieve patiëntenorganisaties, die op een professionele
wijze functioneren met hoofdzakelijk vrijwilligers en met
een steeds beperkter budget? De eerste stap is al genomen: bij elkaar komen en in dialoog gaan over de potentiele mogelijkheid te kunnen samenwerken waar mogelijk.
Dat kan zijn gezamenlijk op een beurs staan, het organiseren van gezamenlijke contactbijeenkomsten, artikelen
schrijven en delen, noem maar op. Er zijn een aantal patiëntenorganisaties op het gebied van de bekkenbodem
die naar mijn mening veel raakvlakken hebben. Laten we
die benutten en, in eerst instantie, tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën komen. Dit om te beginnen.
www.icpatienten.nl

Boekentip: Vrij met seks
In B-Wijzer 38 van december 2010 deed schrijfster Mirjam Scholten een oproep
voor haar boek ’Vrij met Seks, over relatie en seksualiteit’. Ze wilde persoonlijke verhalen horen over seksuele relatieproblemen. Haar hulpboek ligt nu in
de winkel.
Ze schreef dit boek omdat het in deze tijd lijkt alsof het leven één walhalla
van seks is. Maar de werkelijkheid is dat één op de vijf mannen en één op de
vier vrouwen problemen ervaart. Het boek is niet alleen bedoeld voor mensen met problemen maar ook voor zorgverleners.
Het boek ‘Vrij met seks’ is te vinden in de Nederlandse en Vlaamse boekhandels en is
verkrijgbaar via uitgeverij Gopher (www.gopher.nl). Prijs: b 17,50.
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Patiëntenvereniging Gynaecologie
Nederland
Door Marlies Bosch, voorzitter PGN

De Patiëntenvereniging Gynaecologie
Nederland (PGN) werd in 1986 in het leven
geroepen uit onvrede met het aantal
baarmoeders dat (vaak) onnodig werd
verwijderd. Al snel nam de toenmalige
werkgroep het voortouw om met gynaecologen
samen te werken om de zorg aan vrouwen met
gynaecologische klachten te verbeteren.

A

anvankelijk bestond de ondersteuning uit het
begeleiden van praatgroepen en telefonische
opvang. In de loop van de afgelopen 25 jaar veranderde de PGN niet alleen regelmatig haar naam, ook
werden de opzet en het hulpaanbod steeds opnieuw aangepast aan de tijd en aan de vraag van vrouwen.
Naast het geven van voorlichting aan artsen en verpleegkundigen, is het hoofddoel altijd geweest: vrouwen
toegang bieden tot de informatie en steun die ze nodig
hebben bij het omgaan met gynaecologische klachten en
behandelingen, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen
maken ten aanzien van producten in de zorg. Dit doet de
PGN al die jaren op basis van ervaringsdeskundigheid.

Van spreekuur naar internet
In 1993 werd de PGN (toen VZG) door het ministerie van
VWS gevraagd mee te denken over de implementatie van
ervaringsdeskundigheid in de gynaecologische praktijk.
Er werden spreekuren opgezet in een groot aantal ziekenhuizen in (vooral) het noorden van het land. Daar werd
veel gebruik van gemaakt.
Met de opkomst van internet bleken de spreekuren steeds
minder bezocht te worden, dus werd een goede website
opgezet, die tot op de dag van vandaag optimaal wordt
bijgehouden, zodat vrouwen er de meest actuele informatie kunnen vinden. In plaats van praatgroepen is er op de
website een goedlopend forum met moderatoren actief
geworden, waar vrouwen bij elkaar ondersteuning vinden op het gebied van hun eigen klachten, op basis van
uitwisseling van ervaringen. Zo is ‘lotgenotencontact’ op
een eigentijdse wijze nog steeds actueel. Ook bestaat de
mogelijkheid tot een telefonisch consult.
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De PGN en de gynaecoloog
De PGN beschouwt haar werkzaamheden als een aanvulling op het werk van de gynaecoloog. Als er strikt medische
vragen worden gesteld, zullen vrouwen worden verwezen
naar hun eigen gynaecoloog of huisarts, zo nodig wordt gewezen op de mogelijkheden van een second opinion.
In toenemende mate wordt de PGN door onder andere
de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) dermate serieus genomen in haar expertise
op het gebied van gynaecologische klachten, met name
baarmoederproblemen, verzakkingen en de overgang,
dat zij wordt betrokken bij het ontwikkelen van behandelrichtlijnen voor artsen, zoals op dit moment voor de
aanpak van prolaps-problematiek (verzakkingen). Daarbij werken we samen met onder andere de SBP en fysiotherapeuten. We hopen dat we in de toekomst op het
algemene gebied van gynaecologie nog meer dwarsverbanden kunnen leggen met andere patiëntenorganisaties
die zich richten op specifieke problematiek.
www.pgn-gynaecologie.nl
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TENA Lady Maxi Night
biedt langdurige bescherming
tijdens de nacht
TENA introduceert TENA Lady Maxi Night. Het eerste verband met hoge absorptie dat speciaal ontworpen
is voor de nacht. Door de brede achterzijde biedt het optimale bescherming bij een liggende houding.
• Maximale zekerheid gedurende de nacht
• Ook zeer geschikt voor cliënten die nu TENA Lady Super gebruiken
• Minder toiletgang gedurende de nacht, waardoor minder kans op valpartijen
Via www.TENAsampling.nl kunt u GRATIS proefpakketten bestellen. Nog geen toegang?
Of wachtwoord vergeten? Stuur dan een e-mail naar sales.support.nl@sca.com.
Meer informatie?
www.TENA.nl of bel tijdens kantooruren: 030 - 698 47 00.
B-Wijzer (nr. ) december 
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Nieuwe vergoedingsregels voor
incontinentiemateriaal
Door Nynke Feenstra

Sinds juli 2012 heeft zorgverzekeraar
Achmea andere vergoedingsregels voor
incontinentiemateriaal. Wat betekent dit voor de
leverancier en voor de patiënt? B-Wijzer vroeg het
aan continentieverpleegkundige Ineke Vriezema.
Zij is al twaalf jaar in dienst bij de Groninger
Apotheken Vereniging en adviseert apothekers en
patiënten op het gebied van hulpmiddelen zoals
incontinentiematerialen.

Welke vergoeding was tot de zomer gebruikelijk
voor incontinentiemateriaal en wordt door veel
zorgverzekeraars ook nu nog gehanteerd?
Als je een recept hebt gekregen voor incontinentiemateriaal, dan ga je hiermee naar de apotheek of een andere
leverancier, waar een gespecialiseerde apothekersassistente of continentieverpleegkundige je helpt bij het
uitzoeken van geschikt materiaal. Een zorgverzekeraar
als Menzis of CZ vergoedt maximaal vijf stuks per dag.
De patiënt krijgt het materiaal mee en de zorgverzekeraar betaalt een bedrag aan de leverancier.
Je kunt incontinentiemateriaal via internet bestellen
of bij de apotheek. Wat is beter?
Het is allebei goed, maar veel ouderen of mensen die
toch al vaak bij de apotheek komen voor hun medicijnen, betrekken ze liever van hun apotheek. Bijvoorbeeld
omdat de apotheek snel kan leveren en ook kleinere verpakkingen heeft. Maar er zijn ook mensen voor wie bestellen via internet juist handig is.
Wat voor service bieden jullie?
Onze apotheken hebben speciaal geschoolde assistenten. We hebben zelf een gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld die we in een spreekkamer met de
patiënt doornemen. Bij patiënten met een bijzondere
hulpvraag ga ik op huisbezoek. De apotheken van de
Groninger Apotheken Vereniging verdienen weinig
tot niets aan incontinentiemateriaal, maar zien het als
een service.
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Continentieverpleegkundige Ineke Vriezema (1969) werkt
voor alle apotheken in Groningen en de kop van Drenthe.
Zij ondersteunt de apotheken als het gaat om medischtechnische hulpmiddelen. Enkele van haar taken zijn het
op inhoud van zorg onderhandelen met zorgverzekeraars,
scholing geven aan apothekers en apothekersassistenten,
helpdesk en huisbezoeken afleggen bij patiënten met een
bijzondere hulpvraag.

Wat gebeurt er als je niet uitkomt met de vijf
stuks per dag uit de vergoedingsregeling van een
zorgverzekeraar als Menzis?
Dan word je geacht over te stappen op een inlegger met
een hoger absorptievermogen. Als je geen dikker product wilt of gewoon vaker wilt verschonen, dan moet je
bijbetalen. Het is namelijk de bedoeling dat de inlegger
wordt gebruikt tot ten minste 70% van het absorptievermogen.
Wel kan ik bij zorgverzekeraar Menzis een aanvraag
voor extra materiaal indienen. Die moet ik dan goed onderbouwen. Zo heb ik bijvoorbeeld een mevrouw in de
zorg die al heel lang incontinent is. Ze kon jarenlang uit
de voeten met vijf stuks Tena Lady Extra per dag. Maar
haar urineverlies is de laatste tijd erger geworden. Ze zou
dus moeten overstappen op inleggers met een groter absorptievermogen. Ik ging bij haar op huisbezoek. Na een
gesprekje gingen we samen naar de wc. Daar probeerde
ze de dikkere inlegger in haar onderbroek te krijgen,
maar dit lukte niet. Ze moest zich hierbij vasthouden om
niet te vallen. Ze is namelijk al tachtig jaar en door een
heupoperatie onvast ter been. Ik zag haar bezig en dacht:
als mevrouw valt, zijn we verder van huis. Daarom heb
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ik bij Menzis een aanvraag ingediend voor twee extra
inleggers van de soort die ze gewend is en waar ze goed
mee overweg kan. Dit is goedgekeurd.
De zorgverzekeraars die onder Achmea vallen, hebben
sinds 1 juli een andere vergoedingsregel.
Ja. Bij Achmea worden patiënten die incontinentiemateriaal gebruiken op doktersvoorschrift nu door een gespecialiseerde verpleegkundige ingedeeld in een gebruikersprofiel. Hier zijn er zes van. Profiel 1 is voor mensen
die druppels urine verliezen en af en toe een scheutje.
Profiel 6 is voor mensen die 24 uur per dag incontinent
zijn van zowel urine als ontlasting. Aan elk profiel is een
prijs gekoppeld. Voor mensen met profiel 1 krijgt de apotheek b 0,12 per dag vergoed. Voor mensen met profiel 6
is het b 1,86 per dag. Dit is erg weinig. Voor b 1,86 kan de
apotheek namelijk maar drie inleggers met de grootste
absorptiecapaciteit inkopen. De leverancier wordt dus
financieel verantwoordelijk voor het aantal inleggers
dat de patiënt verbruikt.
Om wat voor bedragen gaat het?
Mensen die volledig incontinent zijn, gebruiken over het
algemeen meer dan drie inleggers per dag. Stel dat het er
zes zijn, dan legt de apotheek er b 1,86 per dag op toe. Dat
is per maand zo’n b 55,- en per jaar b 660,-. In Groningen
zijn weinig mensen bij Achmea verzekerd. Wij hebben
hier vooral te maken met Menzis. Maar één van onze
apotheken heeft toevallig vier patiënten van Achmea
met gebruikersprofiel 6. Dit kost de apotheek meer dan
tweeduizend euro per jaar. De meeste Groningse apotheken hebben vanwege het financiële risico dit jaar
geen hulpmiddelencontract meer gesloten met Achmea.
Wat adviseert u patiënten?
Bedenk dat er apotheken zijn die geen contract voor
medische hulpmiddelen meer sluiten met zorgverzekeraars die onder Achmea vallen. Als uw apotheek geen
contract heeft met uw zorgverzekeraar en u neemt er

KORT

toch incontinentiemateriaal af, dan betaalt u contant en
dient u de rekening achteraf in bij de zorgverzekeraar.
Vraag vooraf toestemming en vraag hoeveel er wordt
vergoed.
Wees erop bedacht dat u niet altijd het incontinentiemateriaal kunt kiezen dat u het beste bevalt.
Hoe ziet u de toekomst?
Ik hoop dat andere zorgverzekeraars de maatregel van
Achmea niet overnemen. Met het bedrag dat aan de
profielen is gekoppeld, kun je geen zorg op maat bieden.
Doen ze dit toch, laat ze dan een optie openhouden voor
zorg op maat. Zodat ik als verpleegkundige een aan-

Zorgverzekeringen onder Achmea
(met dezelfde vergoedingsregels):
Zilveren Kruis Achmea
Agis
Avero Achmea
Interpolis
Prolife
DVZ Zorgverzekeringen
DZF Achmea
Take care now

vraag kan blijven indienen voor patiënten die niet in
een hokje passen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn
voor bepaalde absorptiekorrels. Of die vanwege valgevaar een ander product nodig hebben.
Ziet u ook positieve ontwikkelingen?
Ja. Alle zorgverzekeraars willen dat patiënten één keer
per jaar een evaluatiegesprek krijgen met een gespecialiseerde apothekersassistente of verpleegkundige om
te kijken of het materiaal nog bevalt. Dat is een goede
ontwikkeling.

Oefeningen met Kari Bø

De SOMT (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) houdt op 14 maart a.s. een cursusmiddag voor fysiotherapeuten met als spreker Kari Bø. Deze gerenommeerde Noorse fysiotherapeut spreekt deze middag over
het trainen van de bekkenbodem vanuit de anatomie en spierfysiologie in relatie met incontinentie en prolapsklachten (verzakking). Zij laat zien dat bekkenfysiotherapie een grote rol kan spelen in de behandeling van urineincontinentie en prolapsklachten door bekkenbodemoefeningen.
Bø heeft het effect van bekkenbodemspiertraining en elektrische stimulatie onderzocht. Op dit moment is zij professor aan de Norwegian University of Sport and Physical Education in Oslo.
Voor iedereen die een aantal oefeningen van Kari Bø zelf wil proberen: op de website www.corewellness vindt u
een oefenprogramma volgens haar Pelvicore-techniek, waarmee u uw bekkenbodemspieren versterkt.
Meer informatie: www.somt.nl
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Henk-Jan Mulder

Samenwerking

A

llemaal hebben we te maken met samenwerking.
Kijk nu maar eens wat er deze dagen gebeurt in
de politiek. Om tot daadkracht te kunnen komen,
zullen we met elkaar om de tafel moeten om afspraken te
maken.
Binnen de medische sector worden ook samenwerkingstrajecten gemaakt. De multidisciplinaire aanpak van urogynaecologische problemen is hier een goed voorbeeld van.
Een patiënte wordt op één dag door verschillende specialisten gezien en krijgt een behandeloptie. Specialisten kunnen
direct met elkaar kortsluiten.
Dat betekent een kortere diagnostische periode voor de patiënt. Tevens een leermoment
voor de desbetreffende specialisten.
Binnen de urologie zie je ook
steeds meer initiatieven komen

om nauwer samen te werken en afspraken te maken. Of het nu gaat om zaken
binnen een instelling of op nationaal
gebied. Op deze manier kan de zorg een
boost krijgen in de goede richting.
Een ander mooi voorbeeld is het project
van verpleegkundig specialist Mirjam
Kappert van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem. Zij
heeft een richtlijn ontwikkeld voor kathetermanagement
om te voorkomen dat katheters verstopt raken. Deze richtlijn is nationaal geïntroduceerd en eenieder probeert de
richtlijn te volgen. Als beloning hiervoor heeft Mirjam dit
jaar de prijs ‘Continentieverpleegkundige van het jaar’ gewonnen. Begin november is deze prijs tijdens een symposium in Scheveningen aan haar overhandigd.
Mirjam, van harte met deze prijs, ook namens alle lezers
van de B-wijzer.
Henk-Jan Mulder
Verpleegkundig Specialist Urologie

Mirjam Kappert

Lezers reageren
Aan de wieg van de anaaltampon
Het is 1986 als de algemeen chirurg van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen mij voorstelt om mijn defecatieproces te filmen. Sinds vijftien jaar ben ik in dit Academisch Ziekenhuis
bij de afdeling gynaecologie bekend vanwege mijn voorgeschiedenis en de ondergane ingrepen. Vier zware bevallingen
en zes verzakkingsoperaties gingen vooraf aan dit verzoek.
Sinds mijn eerste bevalling ben ik incontinent van feces en inmiddels is het letterlijk en figuurlijk uit de hand aan het lopen.
Ik ga op het verzoek van de chirurg in. Het onderzoek vindt
plaats in een ruimte waar ik wordt opgebaard op een tafel met
eronder de dokter, zijn arts-assistent en hun opnamespullen.
Na afloop van de opnames krijg ik het resultaat te horen. Namelijk dat tijdens die eerste bevalling, als gevolg van een te
forse totaalruptuur, één of meerdere zenuwen van mijn anale
kringspier zijn verwoest. En aangezien zenuwen niet kunnen
worden gerepareerd noch geoefend, kunnen de heren medici
mij niet verder helpen.
Chirurg dokter Kuijpers laat zich echter niet uit het veld slaan.
Zijn zoektocht naar oplossingen voor het herstellen van de
anaalfunctie doet hem opnieuw contact met mij opnemen.
Hij verzoekt mij om een zojuist ontwikkelde anaaltampon uit
te testen. Dit vindt plaats in 1987. Ik ontvang een aantal tam-
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pons van diverse afmetingen, die ik gedurende drie dagen
uitprobeer. Over deze drie dagen houd ik een dagboekje bij en
na afloop stuur ik een exemplaar naar het onderzoeksteam.
Dokter Kuijpers laat me daarop telefonisch weten met grote
aandacht mijn verslag te hebben gelezen, maar moet helaas
concluderen dat de anaaltampon voor mij ongeschikt is. Mijn
‘souterrain’ blijkt te zeer gehavend te zijn. Daardoor kan mijn
anale kringspier de tampon niet vasthouden. Duidelijk.
Het dagboekje heb ik nog. Daaruit blijkt dat het voor mij een
uiterst pijnlijk experiment is geweest, maar waardevol om
uit te voeren. Toch lees ik in B-Wijzer nummer 45 op pagina
8 dat men de anaaltampon is gaan gebruiken en nog steeds
gebruikt. In feite gebeurt het inbrengen op dezelfde manier
als destijds, met behulp van een applicator, door mij ‘pistool’
genoemd. Op de foto zijn tampons te zien van verschillende
anatomische vorm. De tampon die door mij werd getest had
één vorm, van verschillende diktes. Het klopt ook met mijn
dagboekje dat het gebruik en daarmee een zekere handigheid dient te worden opgebouwd. Tot slot blijkt deze tampon
voor een bepaalde categorie personen met anaalproblematiek
bruikbaar te zijn. Goed om dat te lezen!
Mevrouw M.B. in N.
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Glijmiddelen
Door Nynke Feenstra

Wanneer gebruik je een glijmiddel?
Mintsje Tanis-Nauta, arts-seksuoloog NVVS in het
Medisch Centrum Leeuwarden, geeft antwoord.

G

lijmiddelen zijn er in allerlei varianten. Het aanbod is enorm. Ze zijn er op waterbasis en op siliconenbasis. Voor anale seks, voor vaginale seks
en voor orale seks. Met een smaakje: aardbeien, kersen
of liever passievrucht? Met aromatische oliën of juist
zonder. Want de een voelt zich helemaal thuis bij de
geur van Ylang Ylang, terwijl de ander erdoor wordt afgeleid. “Afleidende gedachten moet je bij seks nou juist
niet hebben. Het gaat om het moment, de intimiteit en
het fijn, leuk of opwindend met elkaar bezig zijn”, vindt
seksuoloog Tanis.

Waarom zou je een glijmiddel gebruiken? Als
seksspeeltje, zoals Christine le Duc aanprijst?
“Ja, dat kan. Maar als je een glijmiddel overweegt omdat je last hebt van een droge vagina of pijn hebt bij het
vrijen, dan moet je eerst kijken hoe dit komt.”

“Lubriceren* is net zoiets
als een erectie krijgen”
Dan is een glijmiddel geen oplossing?
“Soms wel, soms niet. Als een man seksueel opgewonden raakt, krijgt hij een erectie. Zonder erectie kan een
man geen geslachtsgemeenschap hebben. Dat weten

we allemaal. Als een vrouw zin krijgt in seks, wordt
de schede vochtig. Dit heet lubriceren. Er stroomt meer
bloed langs de schede en hierdoor wordt vocht naar buiten geperst. Heeft een vrouw geslachtsverkeer terwijl de
vagina nog niet vochtig is, dan doet het pijn en ontstaan
er wondjes in het slijmvlies. Pijnlijke plekjes, kloofjes. Als
de geslachtsgemeenschap elke keer pijn doet, dan krijg
je dat alleen al bij de gedachte aan intimiteit de bekkenbodem verkrampt. Een seksuoloog geeft dus niet zomaar een glijmiddel als oplossing, maar neemt eerst een
anamnese af om te kijken hoe het zover is gekomen. Wat
is er aan de hand? Heb je eigenlijk wel zin in seks? Het
kan bijvoorbeeld zijn dat de vrouw in kwestie andere
prikkels nodig heeft om opgewonden te raken dan haar
partner, maar dit niet aangeeft. Ik zie dat als een stoornis in de opwindingsfase en daar kun je iets aan doen.”
Er zijn ook vrouwen die ondanks zin in vrijen een droge
vagina houden omdat er lichamelijk iets aan schort.
“Ja. Als door een buikoperatie bijvoorbeeld zenuwen zijn
beschadigd die de doorbloeding van de vagina of de clitoris aansturen. Suikerziekte en een dwarslaesie zijn ook bekende oorzaken van vaginale droogte. Dit geldt ook voor
bepaalde medicijnen, zoals sommige antidepressiva.”
Welk glijmiddel is goed?
“Ik adviseer vaak K-Y gel. Het is verkrijgbaar bij de drogist en niet duur. Sensilube is bekender, maar ik hoorde
dat dit sneller indroogt en korrelig wordt. Het blijft altijd een kwestie van uitproberen. Op bijvoorbeeld www.
veiligglijden.nl of bij www.christineleduc.nl staan allerlei
glijmiddelen. Met beschrijving. Lees die en probeer gewoon eens een glijmiddel op waterbasis uit en eentje op
siliconenbasis.”
En vrouwen in of na de overgang?
“Soms is een dunne, kwetsbare schede reden om een
glijmiddel te gebruiken. Vrouwen bij wie de eierstokken zijn weggehaald of vrouwen in of na de overgang
kunnen hier last van hebben. Ze krijgen snel wondjes.
De oorzaak is het gemis aan oestrogeen. Je zou dan een
gel als Bioclin (Multi-Gyn), Premeno of Saginil kunnen
proberen. De gels zijn voor dagelijks gebruik, versterken
de schede en werken ook als glijmiddel.”
* Lubriceren is het vochtig worden van de schede door
verlangen.

Glijmiddelen in
allerlei varianten.

B-Wijzer (nr. ) december 

e-health

Zorg via internet voor
prostaatpatiënt
Door Ilse van Ogtrop

De algemene informatiefolder lijkt zijn langste
tijd gehad te hebben. Zeker als het om patiënten
met prostaatkanker gaat in het Maastricht
Universitair Medisch Centrum (UM en azM).
Uroloog dr. Kees van de Beek spande zich,
samen met oncologie- en radiotherapiecollega’s,

geven. Zo krijgt de patiënt dus geen overbodige informatie, maar is het helemaal toegespitst op zijn situatie op
dat moment. Verandert zijn ziektebeeld, dan verandert
de informatie mee. Wil hij toch meer weten, dan heeft
hij toegang tot een betrouwbare onlinebibliotheek. En
hij kan alle informatie delen met familieleden of anderen, die keuze is aan de patiënt.”

in voor persoonlijke, digitale ondersteuning
bij prostaatcarcinoom, zoals prostaatkanker
officieel heet. Dit uitgebreide informatiepakket
is er nu onder de naam ‘care companion
prostaatcarcinoom’.

Dankzij het programma care companion prostaatcarcinoom kunnen patiënten met deze aandoening en hun
zorgverleners in het Maastricht UMC+ hun gegevens inzien en informatie krijgen over hun aandoening via het
internet. Met dit interactieve systeem is alle informatie
24 uur per dag beschikbaar. “Patiënten krijgen een persoonlijke inlogcode. Daarmee komen ze op een afgesloten gedeelte van het internet. De informatie is toegesneden op de specifieke situatie van de patiënt en is dus heel
persoonlijk”, legt uroloog Kees van de Beek uit. Hij stond
mede aan de wieg van dit project. “Care companion
borstkanker, dat in 2010 werd ingevoerd, bleek een groot
succes te zijn. Toen ons gevraagd werd of wij belangstelling hadden voor zo’n programma rond prostaatkanker,
was de keuze snel gemaakt.”

Inzicht op ieder moment
Dankzij het internetprogramma heeft de patiënt op elk
gewenst moment inzicht in zijn gegevens en vindt hij
betrouwbare informatie. Zo krijgt hij beter inzicht in
zijn diagnose, hoe de ziekte verloopt, zijn persoonlijke
behandelplan en welke nazorg hij kan verwachten. “Dat
betekent meer zicht op zijn eigen zorgpad. Wij vinden
het heel belangrijk om hem op het juiste moment betrouwbare informatie over zijn aandoening en behandeling te geven. Verder kan de patiënt checken wanneer
en met welke zorgverleners hij afspraken heeft”, aldus
Van de Beek.

Toegespitste informatie
Van de Beek heeft inhoudelijke informatie voor het programma geleverd, waarna ontwikkelaar van therapeutische oplossingen Sanofi er een professioneel geheel
van maakte. “Als mensen iets mankeren, zoeken ze vaak
naar informatie op het internet. Wat ze daar vinden is
niet altijd betrouwbaar en meestal niet op hun situatie
van toepassing”, meent Van de Beek. “Met deze toepassing kunnen ze allerlei medische gegevens over hun situatie vinden zoals bloedwaardes, maar ook informatie
over de ziekte in het stadium waarin die zich bij hen bevindt. Als specialist kan ik de benodigde informatie vrij-

Academic Journals

Kees van de Beek

13

14

e-health

Voordelen zorgverleners
Het programma biedt niet alleen voordelen voor de patiënt, ook de zorgverleners hebben er baat bij. “Een zorgverlener kan de patiënt op afstand monitoren, bijvoorbeeld bij pijn of bijwerkingen. Door het programma is
het eenvoudiger om als behandelteam samen te werken
en informatie te delen. Ook hebben we meer manieren
tot onze beschikking om met de patiënt te communiceren. Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg”, vindt Van de
Beek. “En heeft het behandelteam behoefte aan bepaalde functionaliteiten, dan is care companion prostaatcarcinoom zelfs zo flexibel, dat het aan onze persoonlijke
wensen kan worden aangepast.” Verder kunnen zowel
arts als patiënt zich goed op een afspraak in het ziekenhuis voorbereiden met de juiste informatie en kan
de patiënt alles wat besproken is nog eens rustig thuis

Abena Geur Neutralisator
Neutraliseert geuroverlast bij
incontinentie en onaangename
geuren van o.a. organisch, chemisch,
dierlijk en medisch afval, brandlucht,
tabakslucht en rioollucht.
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unieke en innovatieve spray die
de onaangename geur niet
maskeert maar 100% afbreekt.
2 x sprayen is voldoende om
ongewenste geuren in een
ruimte van 50-75 m² te laten
verdwijnen, gedurende 4 tot
6 uur.

nalezen. “De voordelen voor patiënt en behandelteam
zullen de patiënttevredenheid zeker vergroten.”
Van de Beek is ook erg gelukkig met de uitvoering van
het programma: “Het is heel visueel vormgegeven, met
veel foto’s en tekeningen. Ook zijn er filmpjes van patiënten en artsen. Maar dan niet zo’n dokter die voor de
boekenkast iets staat te vertellen!”

Toekomst
Care companion prostaatkanker is het tweede digitale
ondersteuningsprogramma bij het Maastricht UMC+ en
het is de verwachting dat ook andere disciplines in het
ziekenhuis in de nabije toekomst zo’n persoonlijk zorgpadprogramma krijgen.
Meer informatie: www.mumc.nl

De Abena Geur Neutralisator
- verspreidt een frisse citroengeur
- is milieuvriendelijk
- bevat geen drijfgassen
- is samengesteld op basis van
essentiële oliën en water
- werkt meteen
- is verkrijgbaar bij uw apotheek

Voor vragen of informatie, neem
contact op met de Abena Advieslijn:
T: 0900 - BEL ABENA | 0900 - 235 22362

Inhoud: 150 ml
Artikelnummer: 540161
EAN-code: 8718503 540108
Z-indexnummer: 15823202
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Van de bestuurstafel
In november heeft weer de jaarlijkse vergadering van het SBP-bestuur en de Medische Advies
Raad (MAR) plaatsgevonden. Deze MAR is een soort raad van toezicht en reflectie, en bestaat
uit prominente beroepsgenoten van de disciplines urologie, gynaecologie, colorectaalchirurgie, continentieverpleegkunde en bekkenfysiotherapie. Ook de hoofdredacteur van de
B-wijzer en Esther Paradé, die de informatielijn bemenst, zijn hierbij altijd aanwezig.

A

an de hand van gebeurtenissen in het lopende
jaar bespraken we het vernieuwde beleidsplan
2013-2015, de plannen voor het komende jaar en
keken we terug.
De samenwerking met andere patiëntenverenigingen,
zoals de ICP en de PVVN, staat hoog op de agenda. Na een
aanzet eerder dit jaar, moeten nu stappen gezet worden,
waarbij we denken aan een soort koepel voor hardwareactiviteiten - bijvoorbeeld administratie, beheer, informatievoorziening en webactiviteiten - met instandhouding van de eigen identiteit. De subsidie van de overheid
is in twee jaar tijd gehalveerd, terwijl er steeds meer van
patiëntenverenigingen wordt gevraagd, zoals participatie in kwaliteitsprojecten van ziekenhuizen, beroepsorganisaties en verzekeraars. Want bij het opstellen van
protocollen moet de patiënt gehoord worden.
Ons donateurenbestand groeit niet en onze sponsoren
en adverteerders kennen ook de recessie. Toch maken
we plannen! We willen de website vernieuwen en onze
plaats gaan vinden in de sociale media. De B-wijzer zal
voortaan nog twee keer per jaar verschijnen in plaats
van de gebruikelijke vier keer.
Dankzij de niet-aflatende inspanningen van bestuurslid
Maria Boerlage is het toch weer gelukt een hernieuwde
Hulpmiddelengids samen te stellen, die u inmiddels is
toegestuurd.

KORT

We kijken uit naar de presentatie van het rapport van
Goud in Handen, waarin de patiënt zelf aan het woord
komt. Het voucherproject ‘Hoe gaat het echt met je?’ is
toegekend; dit wordt samen met zes andere patiëntenverenigingen gedragen. Er is dus nog veel te doen.

Terugblik en toekomst
In 2012 waren er ook veranderingen. We namen afscheid
van Gijs den Teuling, onze voorzitter. We namen afscheid
van hoofdredacteur B-Wijzer Saskia van Waveren en ook
penningmeester Martin van Waveren trad af. Het contract met het administratiekantoor werd beëindigd, een
taak die de Stichting Administratie voor Patiëntenverenigingen (APN) in Bunnik nu overneemt. (Het nieuwe
postadres vindt u in het colofon). Wel blijven we op zoek
naar nieuwe bestuursleden (zie oproep op pag. 17).
Onze SBP nadert de puberteitsleeftijd,
met onzekerheden en weerbarstigheden,
maar ook met uitdagingen. En geen enkele organisatie kan zonder hulp. Uw hulp
als bestuurder of vrijwilliger blijft dringend nodig. Meld u aan!
Willem Mensink
vicevoorzitter

Begrijp je Lichaam: voorlichting voor laaggeletterden

Sinds kort hebben zorgverleners de beschikking over de voorlichtingsmap Begrijp je Lichaam voor een betere
communicatie met patiënten die het Nederlands niet goed kunnen lezen of schrijven. In de map staan eenvoudige afbeeldingen en teksten over het menselijk lichaam en veelvoorkomende klachten.
Deze patiënten weten vaak onvoldoende over hun eigen lichaam, veelvoorkomende klachten en behandelingen.
Ze begrijpen niet altijd wat de huisarts uitlegt en waarom ze bepaalde adviezen meekrijgen. Maar ze durven vaak
geen vragen te stellen of te zegen dat ze iets niet begrijpen. Dankzij de map Begrijp je Lichaam kunnen zorgprofessionals hun voorlichting beter afstemmen op deze groep patiënten. Dit bevordert niet alleen het wederzijds
begrip, maar helpt ook de kosten in de zorg terug te dringen (volgens onderzoek zelfs b 61 miljoen per jaar).
Voor huisartspraktijken en organisaties voor gezondheidsbevordering is de map gratis verkrijgbaar.
(Bron: http://nhg.artsennet.nl/actueel/Nieuwsartikel/Begrijp-je-Lichaam-dankzij-eenvoudige-voorlichting.htm)
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Oratie prof. dr C.H. van der Vaart:
‘Van alle markten thuis?’
Door Willem Mensink

Op 8 november 2012 aanvaardde gynaecoloog Huub
van der Vaart zijn benoeming tot hoogleraar in de
urogynaecologie aan de faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Utrecht. Hiermee krijgt Utrecht de tweede
hoogleraar in dit vakgebied. (Mark Vierhout, lid van de
Medische Advies Raad van de SBP, is de
eerstbenoemde in Nederland).
Het is gebruikelijk dat een nieuwe professor een rede
houdt waarin hij vertelt wat hij van plan is te gaan doen.
Standaard zijn de drie pijlers onderwijs, patiëntenzorg
en onderzoek. In een originele rede met de titel ‘Van alle
markten thuis?’ nam de kersverse hoogleraar de toehoorders bij de hand middels het verhaal van een patiënte
met klachten van ongewenst urineverlies, waarmee ze
zich bij haar huisarts meldde. Ze voelde ook een bobbel
in haar schede. Na onderzoek door de huisarts werd de
patiënt naar een bekkenfysiotherapeut verwezen en later naar een bekkenbodemcentrum - waar uroloog, gynaecoloog, colorectaal chirurg en bekkenfysiotherapeut
nauw samenwerken, soms bijgestaan door seksuoloog,
maag-darm-leverarts, continentieverpleegkundige en
psycholoog. Haar tocht eindigde in een derdelijnscentrum (gespecialiseerd of academisch ziekenhuis).
Bij elke stap gaf Van der Vaart aan wat de hulpverlener
zou moeten weten en kunnen en wat hij daaraan zelf
wil gaan bijdragen.

derzoek en MRI-afbeeldingen geen effect hebben op het
behandelingsresultaat en meestal achterwege gelaten
kunnen worden.
De op te leiden specialisten moeten niet alleen vakbekwaam zijn, maar ook leren samen te werken en te communiceren met patiënt, ziekenhuis en zorgverzekeraar.
Verder hoeven niet alle behandelingen in elk ziekenhuis
plaats te vinden. Zelfstandige behandelcentra kunnen
standaardbehandelingen efficiënter en dus goedkoper
doen. En door er veel meer te doen, ook beter.
Dit alles vraagt wel een nieuw soort denken over hoe
je de zorg gaat organiseren. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ook de politiek worden uitgedaagd de gebaande
wegen te verlaten en te gaan vernieuwen met als doel
de patiënt beter te helpen.
Van der Vaart heeft vele ideeën die hij in de komende
tijd hoopt te kunnen realiseren. Als groot Bob Dylanliefhebber eindigde hij zijn oratie met de tekst van het
bekende nummer Forever Young:
May your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift
May your heart always be joyful
And may your song always be sung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young.
Prof. dr. Huub van der Vaart

Vernieuwingsideeën
Hij beschreef ook wat er nog niet bewezen is aan onderzoekingen en behandelingen, maar wat al jaren uit een
soort macht der gewoonte wordt gedaan. Wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt daarbij vaak. Recent
onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat urodynamisch on-

KORT

Publieksprijs voor verbandsensor Sensotive

In november werd de Herman Wijffels Innovatieprijs 2012 uitgereikt. De publieksprijs is toegekend aan Sensotive: een kleine,
zachte, wegwerpbare, niet-voelbare sensorsticker in incontinentieverband. Deze sensor signaleert wanneer het verband verzadigd raakt, wat te zien is via een lampje op een draagbare scanner. Hierdoor wordt lekkage voorkomen, maar ook het te vroeg
wisselen van een verband. Een duidelijke verbetering voor patiënt en zorgverlener.
(Bron: www.rabobank.nl)
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Help mee bij de SBP!
De Stichting Bekkenbodem Patiënten is een
actieve club, mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Of het nu gaat om patiëntvragen
beantwoorden, contact houden met de medische
wereld of goede, onafhankelijke voorlichting
geven. Om deze activiteiten op peil te houden
en uit te bouwen, hebben we nog veel meer
vrijwilligers nodig.
Nu onze stichting voor een herstructurering staat, zijn we op
zoek naar een penningmeester die voldoet aan het volgende
profiel:
• Bekwaamheid in het opstellen van begrotingen en budgetonderhoud.
• Controle van facturen en betaling aan leveranciers.
• Controle en betaling van vergoedingen en onkosten aan
het bestuur en vrijwilligers.

• Periodieke rapportage van stand van financiële zaken aan
het bestuur.
• Financiële en overkoepelende medeverantwoordelijkheid
voor:
1. Subsidieaanvragen aan het CIBG en PGO.
2. Het jaarverslag: verantwoording van de ontvangen subsidies en uitvoering van bij de subsidieaanvragen aangegeven activiteiten.
• ‘Input’ en medezeggenschap bij selectie van activiteiten.
Affiniteit met bekkenbodemproblemen is gewenst, maar niet
absoluut noodzakelijk.
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. Vergaderingen worden zes tot acht keer per jaar op een centrale locatie
gehouden. Daarnaast besteedt de penningmeester circa 15-20
uur per maand aan het penningmeesterschap en neemt wanneer dat gewenst is deel aan beurzen/symposia. Uiteraard is
er een bestuurs- en onkostenvergoeding.
Meer informatie of aanmelden? Reageer naar vicevoorzitter
Willem Mensink via willemmensink@hetnet.nl
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of verlies van ontlasting.
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meer dan 100.000 patiënten wereldwijd.
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Ook voor patiënten met een
niet-obstructieve urineretentie
of bij chronische obstipatie.
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