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VA N H ET BE STUUR

Van het bestuur
Heeft u het boekje over het Goud In Handen-project met de patiëntenrichtlijn al in uw brievenbus
gevonden? Het werd op 26 april aangeboden (zie
hieronder).
Het volgende onderzoeksproject waaraan we als SBP deelnemen, is van start
gegaan onder de naam ‘Hoe gaat het
echt met je?’ In dit zogenoemde ‘voucherproject’ werken we met zes andere
patiëntenverenigingen samen om het
patiëntenperspectief in te brengen bij de
ontwikkeling en validatie van een ziektespeciﬁek instrument om de integrale
gezondheidstoestand in kaart te brengen en om te komen tot een meetinstrument voor vermoeidheid. Ofwel: niet alleen nagaan hoe laboratoriumuitslagen,
echo’s, scans en foto’s bij controle na de
behandelingen zijn, maar om ook de
vraag te beantwoorden ‘hoe gaat het nu
met je en wat kunnen we aan de verOp Cuba kwam ik in
een galerie dit prach- moeidheid doen?’ Namens de SBP wer3
ken de vicevoorzitter en enkele donatige beeldje tegen.
teurs (ervaringsdeskundigen) hieraan
mee. Dit meerjarenproject wordt geﬁnancierd door het CIBG
(ministerie VWS).

Onze beoogde nieuwe voorzitter heeft zich om gezondheidsredenen helaas moeten terugtrekken, zodat we opnieuw op zoek
gaan naar een voorzitter voor onze stichting. Ook de vacature
van penningmeester staat nog open. Wellicht iets voor u? (Wat
beide functies inhouden, vindt u op pagina 11). Maar onze activiteiten gaan door. Zo stonden we met onze SBP-stand op de
congressen van bekkenfysiotherapeuten en van continentieverpleegkundigen & verzorgden en ook op een ‘droog-bed’-congres in Meppel. Met name ons vernieuwde foldermateriaal en
het boekje met de patiëntenrichtlijn waren erg in trek.
Verder zijn de eerste stappen gezet om te komen tot samenwerking met zusterorganisaties. De noodzaak om de krachten
te bundelen wordt door allen gedeeld, maar over de invulling
en uitwerking zijn de meningen nog verdeeld.
Onze website heeft een heel nieuw uiterlijk gekregen dankzij
Fred van As; aan het vernieuwen van de inhoud wordt nog
gewerkt. En vanaf deze B-Wijzer hebben we een nieuwe vormgever en drukker: Graﬁsch!OK.
In dit nummer vindt u een aantal bijdragen van lezers opgenomen, een verheugende ontwikkeling. Schroom niet uw ervaringen, belevingen of vragen naar ons te sturen of te mailen.
We kunnen er allemaal ons voordeel mee doen.
Het bestuur wenst u een goede zomer toe!
Willem Mensink, Vicevoorzitter SBP

Goud in Handen-verslag aangeboden in Amersfoort:

Behandelrichtlijn voor bekkenbodempatiënten
Vrijdag 26 april jl. was een feestelijke middag in
het kantoor van Het OndersteuningsBuro (HOB) in
Amersfoort. Tijdens een minisymposium werd het
boekje van het project Goud in Handen ‘Een patiëntgerichte behandelrichtlijn’ aangeboden.
Hans van Geelen, ad interim voorzitter van de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) die zelf in 2009 aan de wieg stond
van dit project, overhandigde het boekje aan drs. Laura de
Vries, hoofdinspecteur verpleging en langdurige zorg van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en aan dr. Fred Milani, voorzitter van de werkgroep bekkenbodem van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Het
boekje werd geschreven door drs. Cecilia Kalsbeek en Wendy
van Leeuwen, beiden werkzaam in het onderzoeksteam van
het HOB.
De ruim 60 aanwezigen, onder wie donateurs, deelnemers van
klankbord- en expertgroepen, medische en paramedische bedrijfsrelaties en vertegenwoordigers van zusterverenigingen,
hoorden uroloog dr. Bert Messelink vertellen over het functio-

neren van multidisciplinaire bekkenbodempoli in het UMCG in
Groningen.
Dr. Hans van Geelen gaf een
fraai overzicht van de frequentie waarin incontinentie
voorkomt en de kosten die
hiermee gemoeid zijn. Hij benadrukte met name de vroege signalering en onderkenning, wat problemen op latere leeftijd voorkomt.
Cecilia Kalfsbeek liet het proces en de totstandkoming
Hans van Geelen geﬂankeerd
van de resultaten die in het
door Fred Milani en Laura de
boekje staan zien.
Vries
(Het volledige verslag vindt u op onze website
www.bekkenbodem.net).
Willem Mensink
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Missie Marijke Slieker-ten Hove, bekkenfysiotherapeut:

“De bekkenbodem tussen de oren krijgen”
Marijke Slieker-ten Hove wordt wel ‘de Moeder Theresa van de bekkenfysiotherapie’ genoemd. Haar missie is de bekkenbodem tussen de oren krijgen. Bij
patiënten, huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten.

Nynke Feenstra

Twintig jaar geleden was het heel gewoon dat vrouwen die
een verzakking hadden of hun plas niet konden ophouden, geopereerd werden. Men wist toen al wel dat dit kwam door een
slappe bekkenbodem, maar dit werd nauwelijks behandeld
met bekkenbodemspieroefeningen, men opereerde. Daar verbaasde fysiotherapeut Marijke Slieker zich indertijd over. Zij
richtte in 1995 samen met collega Fetske Hogen Esch, Bert
Messelink (uroloog), Janneke van der Velde (seksuoloog) en
Kees Hogewoning (gynaecoloog) de stichting Pelvic Floor
Netherlands (PFN) op. Deze stichting heeft zich er sterk voor
gemaakt dat bekkenproblemen in een multidisciplinaire setting
worden onderzocht en behandeld. Met succes. Veel ziekenhuizen in Nederland hebben inmiddels een bekkenbodemcentrum
of -spreekuur.

Voelsprieten
Pelvic Floor Netherlands vond ook dat er een volwaardige opleiding bekkenfysiotherapie voor fysiotherapeuten moest komen. Marijke Slieker: “We vonden dat inwendig onderzoek
een zwaartepunt moest worden in de opleiding. Maar toen we
dit bespraken met beroepsorganisaties kregen we veel weerstand. Verloskundigen bijvoorbeeld vonden dit hun terrein,
seksuologen waren argwanend en medisch specialisten waren
ook niet enthousiast. Maar wij zeiden: “Hoe kunnen we de
patiënt bekkenbodemoefeningen laten doen als we niet weten
hoe de bekkenbodem erbij staat?”
Slieker wilde bovendien dat therapeuten in de opleiding voelsprieten ontwikkelden. “We noemen de bekkenbodem ook
wel de spiegel van de ziel. Als je een patiënt inwendig wilt onderzoeken, moet je bedacht zijn op heftige emoties. Denk bijvoorbeeld aan misbruik. Het is zo’n intiem gebied. Het gebeurt
ook wel dat je gewoon geen inwendig onderzoek kúnt doen.
Dus wilden we in de opleiding ook veel aandacht besteden aan
zelfreﬂectie en communicatie met de patiënt.”
In september 2003 ging de driejarige opleiding bekkenfysiotherapie aan het Erasmus Medisch Centrum van start. Slieker is
er tot 2010 hoofd van geweest en in die periode heeft ze er-

Dit is het tweede deel in een serie van drie interviews met kopstukken uit onze Stichting Bekkenbodem Patiënten
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voor gezorgd dat er ook een mastergedeelte kwam. De masteropleiding is nu ondergebracht bij de SOMT in Amersfoort.

Praktijk is weerbarstig
Marijke Slieker heeft nog meer wapenfeiten. Dankzij haar zijn
er nu cijfers over hoe vaak bekkenbodemklachten voorkomen.
Hoe vaak komt urineverlies voor? Hoe vaak verlies van ontlasting? Is er een relatie tussen een onrustige blaas en ontlastingverlies? Hebben bekkenbodemspieren en verzakkingen iets
met elkaar te maken? De antwoorden staan in haar proefschrift ‘Pelvic Floor Function and Dysfunction in a General Female Population’. Ze onderzocht patiënten van acht huisartsen. Dit waren vrouwen tussen de 45 en 85 jaar. Veertienhonderd vrouwen vulden een vragenlijst in over bekkenbodemproblemen. Van deze groep zijn 650 vrouwen bovendien inwendig onderzocht. In 2009 was haar proefschrift klaar.
Eén van de stellingen luidde: ‘Bekkenfysiotherapie is de eerste
optie voor het behandelen van bekkenbodemfunctiestoornissen. Chirurgisch ingrijpen de laatste.’ Deze visie is inmiddels
opgenomen in de behandelrichtlijn voor huisartsen. Is ze tevreden? “Ja en nee. Dat dit in de richtlijn staat is goed. Maar de
praktijk is weerbarstig: veel huisartsen werken niet volgens de
richtlijn. Ook gynaecologen verwijzen nog te weinig patiënten
naar de bekkenfysiotherapeut. Er is nog veel te winnen.”

Kanttekeningen
Niet iedereen hecht evenveel waarde aan bekkenfysiotherapie
als Marijke Slieker. Zo zijn er gynaecologen en urologen die het
effectiever vinden om een bandje om de blaashals plaatsen om
urineverlies te verhelpen. De ingreep is zó gedaan en de patiënt hoeft niet wekenlang te oefenen en naar de bekkenfysiotherapeut.
In een recente studie werden de twee behandelingen met elkaar vergeleken. Volgens dit onderzoek gaf een operatie betere resultaten dan bekkenfysiotherapie.
Hoe kijkt Slieker hier tegenaan? “In dit onderzoek ging het alleen over vrouwen met een ernstige vorm van urineverlies. Van
die groep had toch nog 35 procent voldoende baat bij bekkenfysiotherapie. En vergeet niet dat vrouwen die ooit geopereerd
zijn in dit gebied, meer kans lopen op het krijgen van nieuwe
problemen dan de vrouwen die daar nooit geopereerd zijn.
Ook wordt langzaam maar zeker duidelijk dat vrouwen die aan
verzakkingen worden geopereerd veel baat hebben bij een
bekkenfysiotherapeutische begeleiding.”

SBP

hadden meegewerkt aan mijn proefschrift, vond ik het belangrijk dat de resultaten voor iedereen toegankelijk werden. Als tegenprestatie. De website wordt dagelijks zo’n
650 keer bezocht, de helft van de bezoekers slaat serieus
aan het lezen.” En in 2012 lanceerde ze de BekkenBodemapp, waarmee mensen zelf thuis bekkenbodemoefeningen
kunnen doen (zie het artikel op pagina 11).

Zwangerschap en verzakking
Slieker voelt een enorme drive om mannen en vrouwen in Nederland voor te lichten over de bekkenbodem. Ze ziet dit ook
als een belangrijke taak voor de Stichting Bekkenbodem Patiënten. Wat is volgens haar het belangrijkste item voor de toekomst? “Preventie. Bijvoorbeeld door bekkenbodemoefeningen standaard op te nemen in de nazorg van vrouwen na een
bevalling en een verzakkingsoperatie.”
Waarom is dit na een bevalling nodig? “Als je hoest of niest,
drukt je buik tegen je bekkenbodem. Als het goed is, blijft de
bekkenbodem hierbij op zijn plek. Bij een aanzienlijk deel van
de vrouwen die zijn bevallen, is deze gezonde reﬂex er niet
meer. Bij inwendig onderzoek wordt je hand dan naar buiten
gedrukt. Met bekkenbodemtherapie kunnen vrouwen opnieuw leren hoe de bekkenbodem voldoende ondersteuning
biedt om klachten op latere leeftijd te voorkomen.”

Bekkenfysiotherapeut Marijke Slieker-ten Hove
(Foto: Studio Oostrum)

Voorop lopen
In Nederland is bekkenfysiotherapie nu goed ontwikkeld,
meent Slieker. “Er is in Europa geen opleiding die kwalitatief
zo goed bekend staat als de Nederlandse. Bekkenfysiotherapeuten wisselen veel uit met collega’s in het buitenland. Nederland loopt internationaal gezien voorop.”
Slieker is één dag per week aan het bekkenbodemcentrum van
het Erasmus MC verbonden. Daarnaast heeft ze een eigen
praktijk, het ProFundum Instituut in Dordrecht. Via ProFundum
Educatie verzorgt zij onderwijs aan zowel zorgverleners als patiënten. Het doel is om de bekkenbodem bekender te maken
in alle lagen van de bevolking.

Prijzen
In 2004 hield Slieker op het jaarcongres van de International
Continence Society een presentatie over de relatie tussen de
spierfunctie van de bekkenbodem en verzakkingen. Ze kreeg
hier de Best Clinical Abstract-prijs voor. In 2010 kreeg ze van
het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie de proefschriftprijs. Van de geldprijs heeft ze de website www.bekkenbodemonline.nl laten maken. “Nadat zoveel vrouwen
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Verzakking voorspellen
Slieker heeft onderzocht welke vrouwen de meeste kans lopen
op een verzakking en vond een combinatie van drie factoren:
1. een balletje zien of voelen in de vagina tijdens de zwangerschap;
2. een moeder hebben die een verzakking heeft (gehad);
3. het verrichten van zwaar lichamelijk werk, zoals het tillen
van kinderen.
“Als deze drie punten op jou van toepassing zijn, dan is de
kans dat je na de menopauze een verzakking krijgt 47 procent.
De verloskundige zou elke zwangere hiernaar kunnen vragen
en vrouwen die in de risicogroep vallen, kunnen doorverwijzen
naar de bekkenfysiotherapeut. Ook vind ik dat een vrouw een
half jaar tot negen maanden na de bevalling een inwendig onderzoek zou moeten krijgen om te controleren of de bekkenbodem in orde is. Dat gebeurt nu nog niet.”
Verder vindt Slieker het belangrijk dat huisartsen en specialisten bekkenbodemklachten, zoals de overactieve bekkenbodem, eerder en vaker herkennen (zie ook artikelen over de
overactieve bekkenbodem op pagina’s 6 tot en met 9).

Meer weten?
www.profunduminstituut.nl
www.profundum-educatie.nl
www.bekkenbodemonline.nl
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Ontspannen in plaats van inspannen

Overactieve bekkenbodem
De bekkenbodem is een spierlaag aan de onderzijde van het bekken. Het is
een zogenaamde dwarsgestreepte spier, dat wil zeggen dat het net zulk spierweefsel is als bijvoorbeeld onze arm-, been- en buikspieren. Net zoals bij iedere andere spier kunnen er bij de bekkenbodem problemen ontstaan in het
functioneren. Verzwakking, maar ook te veel spanning.

Marian Rombouts
bekkenfysiotherapeut

De meeste patiënten, maar ook veel artsen denken bij bekkenbodemproblemen vaak in eerste instantie aan een verzwakking
van de bekkenbodemspier. Dit komt inderdaad vaak voor. Minder bekend is dat de bekkenbodem juist ook veel te gespannen kan zijn. Aan patiënten leg ik dit vaak uit als een soort
verkramping van de spier. De spier heeft moeite om volledig
en/of op het juiste moment te ontspannen. Vroeger werd dit
ook wel ‘hypertoon’ genoemd. Sinds 2005 zijn er internationale afspraken gemaakt en spreken we niet meer van een hypertone bekkenbodem, maar van een overactieve bekkenbodem.

Spanning
Er is nog geen onderzoek gedaan naar hoe vaak een overactieve bekkenbodem voorkomt. Sommige onderzoekers denken
dat het vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, maar in
Nederland lijkt de mening onder bekkenfysiotherapeuten hierover juist tegenovergesteld. Het is in ieder geval duidelijk dat
het zowel bij mannen als bij vrouwen kan voorkomen.
Ook is er nog veel onbekend over hoe een overactieve bekkenbodem ontstaat. Niemand zal bewust besluiten om de bekkenbodem constant aangespannen te houden. Een aanspanning
van de bekkenbodem is het intrekken van de anus. Bij vrouwen
sluit en lift de vagina, bij mannen wordt het scrotum opgetild
uit de onderbroek. Wanneer dit een bewuste actie is, houdt
geen mens dit een uur vol. Toch is de essentie van een overactieve bekkenbodem dat deze gedurende lange tijd - maanden,
maar vaker nog jaren - niet goed kan ontspannen. Vergelijk
het met de schouders, wanneer je deze optrekt richting de
oren, dan krijg je na verloop van tijd ook pijn in de nek- en
schouderregio.

Staart tussen de benen
De bekkenbodem is bij uitstek een spier die gevoelig is voor
diverse vormen van stress. Denk aan een moeilijke periode na
een scheiding of overlijden. Maar ook aan hoge werkdruk of
een gehaast leven. Ook kunnen trauma’s in de jeugd of een
verleden van seksueel misbruik leiden tot een overactiviteit van
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de bekkenbodem. Stress, angst, spanning, zorgen, hoe je het
ook noemt, hebben een negatieve werking op het ontspannen
van de bekkenbodem. Hondenbezitters zullen dit meteen kunnen beamen. Als een hond zich niet goed voelt, trekt hij z’n
staart tussen de benen. Wat ie dan feitelijk doet, is de bekkenbodemspieren aanspannen. Mensen hebben natuurlijk geen
staart meer, maar het fenomeen is bij ons nog wel onbewust
aanwezig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen met een
overactieve bekkenbodem constant hun staart tussen de benen hebben. Vaak leidt dit tot een vicieuze cirkel waar mensen
zelf niet meer uit kunnen komen.

Klachten
Iedereen moet plassen en poepen, veel van ons vrijen ook. Als
dat op wat voor manier dan ook problemen geeft, denkt niet
iedereen meteen aan de bekkenbodem. Laat staan aan een
overactieve bekkenbodem. Maar een overactiviteit van de bekkenbodem kan wel op al deze terreinen klachten geven.
Naast deze klachten, kunnen er ook chronisch pijnklachten
aanwezig zijn in het bekkenbodemgebied. Deze pijnklachten
kunnen variëren van mild tot ernstig. Vaak worden ze verergerd door te zitten op een harde onderlaag. De pijnklachten
kunnen uitstralen naar de liezen, onderbuik en lage rug. Deze
klachten kunnen soms zo ernstig zijn dat mensen hun beroep
of dagelijkse bezigheden, zoals sport of zorg voor het gezin,
niet meer goed kunnen uitvoeren.
In sommige gevallen is de bekkenbodemspier zo lang overactief geweest dat zich zogenaamde triggerpoints hebben gevormd in de bekkenbodem. Als de bekkenfysiotherapeut op
zo’n punt drukt, ervaart de patiënt herkenbare pijn die uitstraalt in het gebied waar de patiënt ook de pijn voelt in het
dagelijks leven. De bekkenfysiotherapeut kan dit waarnemen
als een verdikking of een streng in de spier.

Overactiviteit opsporen
Een bekkenfysiotherapeut zal op de eerste plaats door middel
van vragen, dit heet een anamnese, erachter proberen te komen op welke terreinen de klachten voorkomen. Door hier op
een respectvolle en normale manier met de patiënt over te praten, kan de bekkenfysiotherapeut al een idee krijgen over wat
er met de bekkenbodemspieren aan de hand zou kunnen zijn.

SBP

Daarnaast beschikt een bekkenfysiotherapeut over kennis en
vaardigheden om het ontspannen van de bekkenbodemspier
nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld door de spieren via de vagina of anus te voelen of door een oppervlakte-EMG (elektromyogram, meting van spieractiviteit) te maken van de bekkenbodem. De bekkenfysiotherapeut brengt dan een klein apparaatje in – een probe - die de elektrische activiteit van de bekkenbodemspieren laat zien op een scherm.
Bij een overactiviteit van de bekkenbodem wordt vaak een toename van de elektrische activiteit van de spieren in rust gezien.
Bovendien kan beter geobjectiveerd worden hoe de bekkenbodemspier ontspant na een aanspanning.
Een bekkenfysiotherapeut die hierin bekwaam is zal de bekkenbodem ook onderzoeken op de aanwezigheid van triggerpoints. Dit onderzoek zal niet alleen beperkt blijven tot de bekkenbodemspieren zelf, maar ook andere spieren in de buik- en
bekkenregio worden hierbij betrokken.

Protocol
De behandeling van de overactieve bekkenbodem is nooit gemakkelijk, in die zin dat er geen snelle oplossing is. De ontspanning van de spier is vaak jarenlang al niet goed gegaan en
dat kan niet in een paar weken rechtgezet worden. Vaak is het

een proces van enkele maanden tot een jaar of zelfs langer
voordat iemand zijn bekkenbodemspier weer helemaal goed
kan ontspannen.
Gelukkig zijn de bekkenfysiotherapeuten in Nederland zeer
deskundig hierin. Ze hebben allerlei mogelijkheden tot hun beschikking om patiënten te helpen hun bekkenbodem te leren
ontspannen. Dit kan variëren van educatie tot ontspanningsoefeningen, van bekkenbodemspieroefeningen tot biofeedback (functiemeting met apparatuur). Daarnaast kan het
noodzakelijk zijn om de triggerpoints in de bekken(bodem)regio te behandelen. Hierin is nog niet iedere bekkenfysiotherapeut bekwaam.
Er is enkele jaren geleden een protocol over deze behandeling
gepubliceerd, het zogenaamde Wise-Anderson Protocol. Zij
beschrijven dat ze door middel van deze geprotocolleerde behandeling ongeveer 80% van hun patiënten kunnen helpen
hun pijnklachten te verminderen als dit protocol een half jaar
wordt gevolgd. Meer informatie hierover staat op www.pelvicpainhelp.com. Het is weliswaar in het Engels, maar misschien toch de moeite waard om eens na te lezen voor wie hier
meer over wil weten.

CO LU MN

Wachten
Eindeloos hebben we gewacht op de lente die
maar niet wilde komen. Iedereen aan het klagen
over de koude wind en de schraalheid. Daarbij vergetend dat het wel elke dag mooi zonnig weer
was...

Maar als je ergens op wacht en je weet niet wanneer het komt,
zijn andere positieve zaken soms minder in zicht. Als we maar
hadden geweten wanneer de lente deﬁnitief zou beginnen,
had het voor het gevoel minder lang geduurd en was het voor
het gevoel misschien ook minder koud geweest.
Zo gaat het in het ziekenhuisleven evenzo. Spreekuren lopen
soms uit en patiënten kunnen soms lang moeten wachten tot
dat ze kunnen worden gezien. Het kan soms ook lang duren
voordat een bepaald onderzoek gedaan kan worden. En dan
duurt wachten lang, erg lang, en dat geeft frustratie.
Om meer duidelijkheid over het verloop van de poli’s te geven,
wordt de laatste tijd vaak gebruik gemaakt van ﬂatscreens. Op
de ﬂatscreens kan het verloop van de verschillende poli’s zichtbaar worden gemaakt. De wachtende patiënt ziet in een dui-
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delijk overzicht of een specialist nog op tijd loopt met zijn
of haar spreekuur. Het lost de
wachtduur niet op, maar kan
wel de frustratie een stuk
verminderen. Als je weet
waar je aan toe bent, is het
moeten wachten minder vervelend.
En als je dan aan de beurt
bent, is een menselijk gebaar
als excuus voor het lange
wachten een verademing.
Gelukkig heeft men door dat
wachten vervelend kan zijn.
Allemaal kleine gebaren om een positief gevoel te geven in
een vervelende situatie.
We zijn tenslotte allemaal mensen.
Henk-Jan Mulder
Verpleegkundig specialist Urologie
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PAT I ËNTE N V E R H A A L

Rudi Korthuis heeft een overactieve bekkenbodem:

“Artsen herkennen dit te weinig”
Twee jaar geleden kregen de klachten van Rudi Korthuis eindelijk een naam:
een overactieve bekkenbodem. “Als de voortekenen eerder waren herkend en
ik meteen de juiste behandeling had gekregen, zou het misschien niet zo invaliderend zijn geworden.”
Nynke Feenstra

Triggerpoints
Verbitterd is ze niet. Rudi Korthuis (58 jaar) is een kleine vrouw
met een grote bos rode krullen en lachende ogen. In haar
smaakvol ingerichte appartement staat een enorme hoekbank.
Nadat ze een cappuccino heeft gemaakt, gaat ze op de bank
liggen en vertelt.
Het begon jaren geleden met darmklachten: eerst een paar dagen niet naar de wc kunnen en dan opeens zó nodig moeten,
dat je er maar net op tijd bij bent. Pijn in de buik. Iets wat leek
op een acute blaasontsteking, maar dan zonder bacteriën in de
urine. ’s Nachts hevige krampaanvallen in de streek rond de
anus. Zó pijnlijk, dat ze er van gilde en bijna ﬂauwviel. Verschillende artsen konden deze klachten niet duiden. Tot januari
2011. Toen hoorde Rudi Korthuis dat ze een overactieve bekkenbodem had. Dit werd niet alleen op basis van haar klachten
geconstateerd, maar kon ook worden aangetoond met myofeedback-apparatuur. De bekkenbodemspieren van Rudi gaven
een spierspanning van 14 aan, terwijl die 1 of 2 zou moeten
zijn. Ze begon met bekkenfysiotherapie.

Kwelling
“Ik was heel gedreven in mijn werk als hoofd communicatie bij
ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ik sportte. Ik zong in een
groep. Ik was heel actief en wilde alles kunnen blijven doen”,
vertelt Rudi Korthuis. “Ik had scherpe, messteekachtige pijnen
rond de intieme delen en voelde een zware steen onderin de
buik. Ook mijn stuitje, liezen en de binnenkant van mijn bovenbenen begonnen steeds meer pijn te doen. Ik kreeg het advies: als je pijn hebt, moet je rusten, luister naar je lichaam. Dat
ben ik gaan doen. Maar de beperking werd steeds groter. Ik
kon niet verder lopen dan halverwege de straat. Zitten en ﬁetsen gingen niet meer. Na een vakantie in Frankrijk waarbij autorijden een kwelling was, ben ik helemaal ingestort.”
Ze zei tegen haar bekkenfysiotherapeut dat er iets moest gebeuren en dat ze zo niet verder kon. Rudi zocht op internet en
ontdekte F-Act, Pelvic Pain Clinic in Enkhuizen. Op die website
las ze over behandeling volgens het Wise-Anderson Protocol
en het boek ‘A headache in the Pelvis’. Dat ging over haar aandoening. Ze nam contact op en kreeg via bekkenfysiotherapeut Fetske Hogen Esch te horen welke bekkentherapeut bij
haar in de buurt volgens dit protocol werkt. Zo kwam ze te-
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Behandeling volgens het Wise-Anderson Protocol houdt
onder andere in dat de triggerpoints in de bekkenbodem
via de anus en (bij vrouwen) de schede worden behandeld
in combinatie met het rekken van spieren en ontspanningsoefeningen. Patiënten leren ook hoe ze dit thuis zelf
kunnen doen. De aanpak is multidisciplinair; mentale begeleiding hoort er ook bij. Deze behandeling is ontwikkeld door twee Amerikanen: dr. Wise, psycholoog, en dr.
Anderson, uroloog. Dr. Wise heeft zelf jarenlang last gehad van een overactieve bekkenbodem en dr. Anderson is
een expert op het gebied van bekkenpijn. Er zijn ook clinics voor patiënten en bekkentherapeuten.

recht bij Marian Rombouts. Rombouts heeft een eigen praktijk
en is verbonden aan het Radboud University Medical Centre in
Nijmegen.

Triggerpoints
Rombouts constateerde dat haar bekkenbodem vol zat met
triggerpoints (zie kader) en strengen. De pijnpunten in de bekkenbodem werden via de schede en de anus twee keer per
week behandeld. “De eerste paar keren lag ik te huilen van de
pijn. Maar ik merkte dat het hielp”, vertelt Rudi. “Na ongeveer
een jaar behandelingen was de spierspanning in mijn bekkenbodem – in rusthouding - voor het eerst zes of zeven. Ging ik
staan schoot hij weer naar 14. Maar het gaf hoop.”
Rudi kreeg door de deskundige begeleiding ook weer vertrouwen in de toekomst. “Ik kon met al mijn vragen bij Marian
Rombouts terecht en ik merkte dat zij wist waar ze het over
had.” Rudi leerde zelf ook hoe ze de triggerpoints en strengen
kan oprekken. Ze doet dit elke dag, waardoor ze nu nog maar
eens in de twee of drie weken naar de bekkenfysiotherapeut
gaat.

Betonblok
Rudi is anders tegen pijn aan gaan kijken. “Vroeger zag ik pijn
als een blok beton en reageerde ik met afweer. Tijdens het
Graded Activity Programma van de Sint Maartenskliniek heb ik

SBP

Staart tussen de benen
Ze heeft een weblog. Daar kun je teruglezen wat ze heeft
doorgemaakt. Het is interessant om te lezen hoe ze steeds
weer tot nieuwe inzichten komt en hierdoor haar aandoening
beter begrijpt. Ze is heel positief over mediteren en mindfullness. Hoe is die overactieve bekkenbodem bij haar ontstaan?
Er is niet één oorzaak, maar het is een combinatie. Ze heeft
een scoliose in haar onderrug en spande op advies van therapeuten en orthopedisch specialisten haar buikspieren altijd
aan. Achteraf gezien is dit niet goed geweest voor haar bekkenbodem. Vroeger thuis, toen ze jong was, waren er altijd
spanningen. In reactie hierop heeft ze onbewust haar stuitbeentje ingetrokken. Deze reactie wordt ‘tale between the
legs’ genoemd. Dat haar baarmoeder is verwijderd, speelt
waarschijnlijk ook een rol.
Wise-Anderson
Via haar blog is ze in contact gekomen met mensen die vergelijkbare klachten hebben als zij. “Ik vind het erg dat huisartsen
en specialisten deze klachten nog te weinig herkennen. Ook is
het vinden van een goede behandelaar voor velen een zoektocht. Als het bij mij eerder was ontdekt, zou het misschien
niet zo invaliderend geweest zijn als nu. Daarom raad ik mensen die ook een forse overactieve bekkenbodem hebben aan
naar een bekkenfysiotherapeut te gaan die werkt volgens het
Wise-Anderson Protocol.”
Rudi Korthuis is nu arbeidsongeschikt en heeft haar leven heel
anders in moeten richten. “Die overactieve bekkenbodem is
een keerpunt in mijn leven. Ik ben een gedreven mens en vind
het leuk om dingen voor elkaar te krijgen. Ik wil heel veel. Nu
moet ik geduldig zijn. Ik ben veel kwijt, maar daar zijn andere
dingen voor in de plaats gekomen: inzicht, mediteren en mindfulness. En ik kan gelukkig nog zingen met de muziekgroep
Gloed.”

Meer weten?

geleerd dat bij chronische pijn het zenuwstelsel overgevoelig is
geworden en bij het minste of geringste alarm slaat. Hierdoor
kom je in een vicieuze cirkel terecht van pijn en angst. Die heb
ik doorbroken door te aanvaarden dat ook pijn bij het leven
hoort. Ik probeer niet meer met afweer op pijn te reageren.
Tijdens het mediteren ga ik met mijn aandacht naar de pijn
toe. De pijn meandert: van messteekachtig naar zeurderig en
dan weer kriebelig. De pijn is er nog, maar ik raak er niet meer
van in paniek.”
Tijdens het gesprek verandert Rudi steeds van houding op de
bank en legt een elektrisch kussentje onder haar onderrug.
“Warmte ontspant. Erover praten brengt iedere keer weer opwinding teweeg. Ik ben tegenwoordig op mijn best als ik mediteer”, zegt ze.
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• In september geeft Rudi een training mindfulness/
stressreductie aan mensen met (chronische) pijn, dus
ook bekkenpijn. Meer info en haar blog vindt u op
www.mijnkeerpunt.com
• Pelvic Pain Clinic:
http://www.f-act-enkhuizen.nl/
• Het Wise-Anderson Protocol:
http://www.pelvicpainhelp.com/
Twee standaardwerken over de aandoening:
• Boek: Leer ons stil te zitten van Tim Parks.
• Boek: A headache in the pelvis, A new understanding
and treatment for chronic pelvic pain syndromes, van
David Wise en Rodney Anderson. (Het ‘tale between
the legs’-mechanisme wordt hier ook in beschreven).
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Het overkomt
1 op de 10 mannen.
Daarom is er TENA Men.

TENA Men: een compleet assortiment voor mannen.
TENA Men is speciaal ontworpen voor urineverlies bij
mannen. Het biedt discrete bescherming, neutraliseert
geurtjes en draagt comfortabel. TENA Men biedt een
compleet assortiment met vier verschillende absorptieniveaus.

Voor meer informatie: www.tenamen.nl

InterStim®-therapie
Voor een overactieve blaas
of verlies van ontlasting.
InterStim-therapie biedt inmiddels verlichting aan
meer dan 125.000 patiënten wereldwijd.
De proefbehandeling en/of deﬁnitieve implantatie
is mogelijk onder plaatselijke verdoving.

Ook voor patiënten met een
blaasledigingsstoornis of bij
chronische obstipatie.
www.medtronic.nl/aandoeningen
www.blaascontrole.nl
www.darmcontrole.nl
www.everyday-freedom.com

Innovating for life
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

PROD U CT BELI CHT

BekkenBodem-app
Zelf thuis bekkenbodemoefeningen doen, vraagt
wel wat doorzettingsvermogen. Hoe maakt u het
leuker? Zet de BekkenBodem-app op uw smartphone of iPad. Doe een koptelefoon op, luister
naar de instructies en doe mee. Dat kan thuis, maar
ook in de auto of de trein.
Nynke Feenstra

De BekkenBodem-app is ontwikkeld door bekkenfysiotherapeute Marijke Slieker van ProFundum Instituut in Dordrecht.
Voor wie heeft ze de app gemaakt? “Voor iedereen: mannen
en vrouwen. Onze patiënten krijgen hem ter ondersteuning
van de bekkenfysiotherapie. Als ze de oefeningen thuis met de
app doen, hoeven ze pas na drie weken terug te komen. De
app verhoogt de therapietrouw. Ik hoor dat andere bekkenfysiotherapeuten hun patiënten er thuis ook al mee laten oefenen. Verder is de app heel geschikt voor vrouwen die na een
bevalling hun bekkenbodem weer in conditie willen krijgen.”
Dus het is niet nodig dat er eerst met myofeedback-apparatuur
wordt gemeten of je bekkenbodemspier te slap is? “Tja, dat is
een lastige vraag. Het kan geen kwaad om er zelf mee aan de
slag te gaan. Maar je moet je spier wel weten te vinden. Want
als je hem niet voelt, kun je hem ook niet trainen. Bij sommige
mensen staat de bekkenbodem te strak gespannen. Hier wordt
aan het begin van de oefeningen iets over gezegd. Dit heet
een overactieve bekkenbodem en daar zijn ontspanningsoefeningen voor opgenomen.”
De meeste oefeningen zijn ingesproken door Slieker zelf. Ze
heeft een prettige stem. Het begint met het tien keer achter
elkaar aanspannen van de bekkenbodem en de aanspanning

drie tellen vasthouden. Deze
oefening wordt hierna nog
twee keer herhaald. Als je dit
kunt, ga je de volgende keer
verder met de vijfteloefening.
Die bouw je in de weken
erna uit tot de tienteloefening. Het is handig dat je met
een knop kunt doorgaan
naar de volgende oefening of
juist terug naar een vorige.
De app geeft ook een signaaltje als het tijd is voor de volgende oefening.
Tussen de oefeningen door legt Slieker het een en ander uit
over de werking van je bekkenbodem. Verder geeft de app
aanwijzingen voor het opvangen van hoest en voor verstandiger tillen.
Niet alles is ingesproken, er staat ook veel geschreven informatie op die u naar behoefte kunt nalezen. Zoals wat de bekkenbodem doet en hoe hij in elkaar zit. Behalve voor vrouwen en
zwangeren, is er speciﬁeke informatie voor mannen, zoals wat
te doen als staand plassen in een urinoir niet lukt of bij veel last
van prostaatpijn. De app heeft ook foto’s en tekeningen van
het bekken en videoﬁlmpjes.
Ook al was de ontwikkeling van de app niet kosteloos (ontwikkelingskosten waren ruim 1200 euro en het jaarlijks onderhoud 250 euro), toch is de app (voorlopig nog) gratis te downloaden. Volgens Slieker zijn er inmiddels meer dan 3000 gebruikers!
De BekkenBodem-app is er voor iPhone/iPad/Android. Gratis
downloaden via
https://itunes.apple.com/us/app/bekkenbodem/
id498857306?mt=8
OPROE P

Help mee bij de SBP!
Wij zijn actief op zoek naar een voorzitter en een
penningmeester (m/v). Misschien bent u dat wel?
Onze nieuwe voorzitter zal functioneren als directeur van de
stichting, onderhoudt contacten, houdt de laatste ontwikkelingen bij, is resultaatgeoriënteerd en heeft afﬁniteit met bekkenbodemproblemen.
De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het bestuur,
stelt begrotingen op, houdt het budget in de gaten, doet betalingen en werkt mee aan subsidieaanvragen en het jaarverslag.
Afﬁniteit met bekkenbodemproblemen gewenst, maar niet absoluut noodzakelijk.
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Voorzitter en penningmeester zijn bij de bestuursvergaderingen (acht tot tien keer per jaar op een centrale locatie). Beschikbaarheid voor circa 15-20 uur per maand en wanneer gewenst bij deelname aan beurzen/symposia. Hiertegenover
staan een bestuurs- en onkostenvergoeding.
Meer informatie of aanmelden?
Reageer naar de vicevoorzitter Willem Mensink, gynaecoloog,
via willemmensink@hetnet.nl. Volledige functieomschrijving
vindt u op www.bekkenbodem.net
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BEKKENBODEMBEWUST

Professor dr. Kari Bø:

“Bekkenbodemtraining werkt echt!”
Oefeningen voor de bekkenbodemspieren? Vooral bij mensen die last hebben
van urineverlies is dit het proberen waard voor aan ingrijpende behandelingen, zoals operaties, wordt gedacht. Dé autoriteit op het gebied van bekkenbodemtraining is professor dr. Kari Bø, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper aan de School of Sport Sciences in Oslo, Noorwegen. Uit onderzoek
van haar bleek bijvoorbeeld dat 60 tot 70% van de vrouwen met stressincontinentie baat heeft bij het door haar ontwikkelde trainingsprogramma.

Ilse van Ogtrop

Kari Bø raakte vanuit de fysiotherapie geïnteresseerd in bekkenbodemproblemen. “Ik zag dat actieve vrouwen die ongewild urine verliezen, geneigd zijn te stoppen met sporten.
Daardoor wordt het risico op allerlei aandoeningen groter.”
Het is bekend dat de kans op bijvoorbeeld diabetes en hart- en
vaatziekten toeneemt als mensen te weinig bewegen. Haar interesse in het effect van bewegen op het krijgen van aandoeningen gaf haar de gelegenheid om bewegingswetenschap en
fysiotherapie te combineren. “Uroloog Bernt Kvartstein raadde
mij aan promotieonderzoek te doen, omdat er in die tijd – ik
heb het over 1985 - op dit gebied nog weinig werd gedaan.”
In de loop der jaren werkte Kari Bø mee aan veel klinisch en
epidemiologisch onderzoek. Toch heeft ze nog wensen: “Ik
zou wel eens terug willen naar de basis: bewegingsonderzoek
doen, bijvoorbeeld bij marathonlopers en turners, om te onderzoeken wat er precies gebeurt met het lichaam tijdens verschillende activiteiten.”

Voor vrouwen en mannen
In de loop der jaren ontwikkelde Kari Bø het bekkenbodemtrainingsprogramma Pelvicore. Dit programma kwam tot stand
door klinische ervaringen te combineren met krachttrainingtheorieën uit de bewegingswetenschap. In 1990 publiceerde
zij voor het eerst over haar trainingsprogramma na een praktijkonderzoek met een testgroep en een controlegroep dat
veelbelovende resultaten liet zien. En ook toen haar oefenprogramma in de praktijk steeds vaker werd gebruikt, bleek dat
het inderdaad effect had. Het Pelvicore-oefenprogramma werd
in eerste instantie geïntroduceerd voor mensen met stressincontinentie (urineverlies bij hoesten, sporten en andere inspanning). “Maar in de praktijk bleek dat het ook uitermate goed
werkt bij vrouwen die last hebben van een verzakking, hoewel
dit nog niet voldoende is onderzocht.” Ook mannen kunnen
baat hebben bij bekkenbodemoefeningen, bijvoorbeeld als ze
hun bekkenbodem trainen voor en na een prostaatoperatie.
De resultaten zijn nog niet zo duidelijk aangetoond als bij vrou-
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wen, maar het is het proberen waard. Ouderen die de Pelvicore-oefeningen doen, zijn enthousiast: “Praktijkonderzoek
toont aan dat hun bekkenbodemspieren steviger worden en
dat ze meer controle hebben, maar ook hier is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan.” Er valt dus nog genoeg te onderzoeken.
“Het belangrijkste is dat mensen allereerst goede informatie
krijgen over de bekkenbodemspieren en dat ze begrijpen hoe
die werken. Dat helpt om de oefeningen goed uit te voeren.
En het besef dat hooggekwaliﬁceerd onderzoek heeft uitgewezen dat het werkt, zorgt voor de nodige motivatie. Bovendien zullen ze het resultaat zelf gaan voelen en zien als ze het
oefenen een tijdje volhouden.” Een bijkomend voordeel van
het Pelvicore-oefenprogramma is namelijk dat het naast sterkere bekkenbodemspieren ook een strakkere, plattere buik oplevert en wie wil dat nu niet? De oefeningen hoeven niet veel
tijd te kosten en zijn makkelijk in te passen in het dagelijks leven.

Bekkenbodemtraining is onbekend
Grootste struikelblok lijkt vooral dat vrijwel niemand weet dat
dit soort oefeningen er zijn en hoe belangrijk ze zijn. “Ik probeer al 27 jaar bekendheid te geven aan bekkenbodemoefeningen en het positieve effect ervan, via interviews aan kranten, artikelen in damesbladen, op tv en radio en tijdens de lessen die ik geef. Er valt nog veel te winnen. Er komen steeds
weer vrouwen bij die deze informatie zouden moeten krijgen,
net als nieuwe zorgverleners, want ook die zijn lang niet altijd
op de hoogte.” Gelukkig zijn er steeds meer bekkenfysiotherapeuten die de oefeningen in hun praktijk gebruiken. “Hoe eerder mensen bekkenbodemoefeningen leren, hoe meer plezier
ze ervan hebben.”
Misschien zou het helpen als het een onderdeel werd van lessen in de sportschool? “Dat zou kunnen, maar de sportinstructeurs hebben meestal de kennis niet en vaak zijn het jonge
mensen die het gênant vinden om te praten over zoiets als het
bekkenbodemgebied. Maar de oefeningen kunnen heel goed
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Wie is Kari Bø?
Professor dr. Kari Bø is fysiotherapeut en bewegingsdeskundige en verbonden aan de School of Sport Sciences in
Oslo, Noorwegen
Ze heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar bekkenbodemklachten en het effect van bekkenbodemtraining. Op
basis van haar ervaring heeft ze een trainingsprogramma
ontwikkeld onder de naam Pelvicore.
Om meer bekendheid te geven aan bekkenbodemtraining
geeft ze lezingen en cursussen in de hele wereld. Ze publiceert regelmatig wetenschappelijke artikelen en maakt
deel uit van de redactie van verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ook werkt ze mee in de Cochrane Incontinence Review Group, een samenwerkingsverband in
ruim 100 landen dat op internet publiceert over medisch
onderzoek.

als aanvulling worden gedaan op de gebruikelijke buikspieroefeningen.”
Er is ook onderzoek gedaan naar bekkenbodemoefeningen tijdens de zwangerschap. Er doet namelijk een vrijwel onuitroeibaar fabeltje de ronde dat vrouwen door dit soort oefeningen
zo’n getrainde bekkenbodem krijgen, dat het de bevalling bemoeilijkt. Maar uit verschillend onderzoek is gebleken dat er
geen verschil is: het helpt dus niet om makkelijker te bevallen,
maar zal ook de bevalling niet bemoeilijken. Wel is het belang-

rijk na de bevalling de bekkenbodem te oefenen. “Het beste
kun je de oefeningen voor of tijdens de zwangerschap leren,
want na de bevalling zijn er allerlei spieren, zenuwen en weefsel beschadigd waardoor je minder goed kunt voelen in dat
gebied.” Leer de oefeningen dus al eerder, dan kunt u ze bij
het herstel na de bevalling goed gebruiken.

Heeft u er zin in?
Het bekkenbodemoefenprogramma Pelvicore is er voor iedereen die met de bekkenbodemspieren aan de slag wil. Meer informatie over het programma en ﬁlmpjes met alle oefeningen
vindt u op de website www.corewellness.nl die hiervoor speciaal is gemaakt door Kari Bø in samenwerking met SCA Hygiene Products. Heeft u lichamelijke klachten of twijfelt u of u de
oefeningen wel goed doet, overleg dan eens met een (bekken)
fysiotherapeut. In principe is de techniek van Kari Bø geschikt
voor iedereen, jong of oud. De fysiotherapeut kan u helpen de
oefeningen goed aan te leren. Ook is er een bekkenbodemapp voor de smartphone (zie het artikel op pagina 9).
Doel van bekkenbodemtraining is het versterken en sterk houden van uw kernspieren. Dat zijn de rugspieren, buikspieren
rondom, het middenrif en vooral de bekkenbodemspieren. Als
deze spieren verzwakt zijn, wordt uw houding slechter, wat
kan leiden tot rugklachten, en door minder controle over uw
spieren kunt u zelfs last krijgen van ongewenst urineverlies.
Houd uw spieren dus sterk door ze te trainen. Dat bekkenbodemtraining echt werkt, is gebleken uit onderzoek: 60 tot
70% van de vrouwen met stressincontentie die een half jaar
lang 20 minuten per dag oefenden, hadden hier baat bij. Door
te oefenen, versterkt u uw kernspieren en werkt u aan een
sterkere (en plattere!) buik.
“Er wordt weinig uitleg gegeven
over de rol van de bekkenbodem en
de gevolgen van verwaarlozing of
schade”, meent Kari Bø. Weinigen
weten dat de bekkenbodemspieren
de organen op hun plaats houden,
steun bieden aan het lichaam en
zorgen voor de afsluiting. Maar ook
weten maar weinigen dat je die
spieren kunt trainen om problemen
in de toekomst te vermijden of om
bestaande problemen, zoals ongewild urineverlies, te verminderen of
op te lossen. Hoe sneller u begint
uw bekkenbodem te trainen, hoe
langer u plezier heeft van het resultaat!
Meer informatie:
www.corewellness.nl
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O NDE R Z O E K

Verzakkingsklachten in de huisartsenpraktijk

Bekkenfysiotherapie en een pessarium
Een verzakking of prolaps van de bekkenorganen
(blaas, darm, baarmoeder of een combinatie van
deze organen) komt bij oudere vrouwen regelmatig voor. Een verzakking geeft niet altijd klachten.
Als een verzakking wel klachten geeft kunnen
deze heel divers zijn. Welke mogelijkheden zijn er
voor niet-operatieve behandelingen? Twee huisartsen in opleiding doen hier onderzoek naar in de

Tot nu toe is er vrij weinig onderzoek gedaan naar de nietoperatieve behandelingen van een verzakking. Bekkenfysiotherapie lijkt de klachten van een milde verzakking op de korte
termijn te verminderen, maar het effect op lange termijn is nog
niet goed onderzocht. Ook het effect van bekkenfysiotherapie
bij een wat ernstiger verzakking is nog niet bekend. Een pessarium kan verzakkingsklachten verminderen door het tegenhouden van de verzakking en kan mogelijk voorkomen dat de
verzakking erger wordt, maar ook hier is niet veel goed onderzoek naar gedaan. Er is nog nooit een onderzoek gedaan
waarin bekkenfysiotherapie en pessariumbehandeling direct
met elkaar vergeleken werden.

huisartsenpraktijk.

Chantal Panman en Marian Wiegersma
huisartsen in opleiding

Klachten bij een verzakking zijn verschillend. Vaak voelt het als
een zware druk onderin de buik of hebben vrouwen het gevoel
dat er een bal tussen de benen zit. Een verzakking kan ook samengaan met klachten bij het plassen of de ontlasting, zoals
incontinentie, of juist moeite met uitplassen en obstipatie.
De bekkenbodem kan verzwakt raken door een grote belasting, zoals een zware bevalling, veel zwaar tillen, langdurig
hoesten of veel persen voor de ontlasting. Ook het ouder worden en de overgang spelen een belangrijke rol bij het zwakker
worden van de bekkenbodem. Een verzwakte bekkenbodem
kan de bekkenorganen, zoals de blaas en baarmoeder, minder
goed ondersteunen waardoor deze organen naar beneden
kunnen zakken en er een verzakking kan ontstaan.

Behandelmogelijkheden
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor een verzakking van de bekkenorganen. In veel gevallen kan worden afgewacht. Als een verzakking klachten geeft kan de behandeling
bestaan uit bekkenfysiotherapie, behandeling met een steunring (pessarium) of een operatie. De bekkenfysiotherapeut
geeft adviezen en oefeningen om de functie van de bekkenbodemspieren te verbeteren. Een pessarium kan de verzakte
blaas of baarmoeder weer op de juiste plek terugbrengen en
hierdoor eventuele klachten verminderen. Veel vrouwen zien
een operatie als de beste optie, omdat de verzakking dan gerepareerd wordt. Helaas brengt een operatie de nodige risico’s
met zich mee en na een operatie kan er opnieuw een verzakking optreden. Bovendien is een operatie bij oudere vrouwen
niet altijd mogelijk door andere ziekten of een verminderde
conditie. Ook bij jonge vrouwen kan een operatie niet gewenst
zijn, bijvoorbeeld als ze nog een kinderwens hebben. Opereren
is dus niet altijd de beste optie.
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Inhoud POPPS-onderzoek
Om meer te weten te komen over de niet-operatieve behandelingen hebben wij het POPPS-onderzoek opgezet (Pelvic Organ
Prolapse Physiotherapy Pessary Study). Omdat vrouwen als eerste met verzakkingsklachten naar hun huisarts gaan en deze
hen vaak verwijst naar de bekkenfysiotherapeut of start met
een pessariumbehandeling, wordt dit onderzoek in de huisartspraktijk gedaan. Met de resultaten willen we huisartsen,
maar ook gynaecologen, helpen een goede keuze te maken
tussen de verschillende niet-operatieve behandelmogelijkheden bij een verzakking.
Het POPPS-onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Eerst onderzoeken we het effect van bekkenfysiotherapie bij vrouwen
met een milde verzakking. Een groep vrouwen met bekkenfysiotherapie wordt vergeleken met een groep vrouwen die
geen behandeling krijgt (afwachten). In het tweede deel vergelijken we het effect van bekkenfysiotherapie met het effect van
pessariumbehandeling bij vrouwen met een matige tot ernstige verzakking.
Vanuit de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG wordt
het POPPS onderzoek in de drie noordelijke provincies uitgevoerd. In totaal doen er 20 huisartsenpraktijken mee. Het
POPPS onderzoek duurt twee jaar en er doen 447 vrouwen
mee (287 in onderzoek 1 en 160 in onderzoek 2). Met alle
deelnemende vrouwen worden drie controle-afspraken gemaakt: 3, 12 en 24 maanden na de start van het onderzoek.
Tijdens deze vervolgafspraken meten we met een vragenlijst
hoeveel verzakkingsklachten vrouwen hebben en bekijken we
met een inwendig onderzoek of de verzakking is veranderd.
Alle vrouwen hebben inmiddels de drie-maanden-vervolgafspraak gehad. We verwachten in 2014 iets te kunnen zeggen
over de kortetermijneffecten van de behandelingen en in 2015
over de langetermijneffecten.

SBP
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Tijdens IGO Congres Rotterdam:

Nieuwe ontwikkelingen behandeling
vaginale verzakking
Van 17 tot en met 19 april jl. vond in Rotterdam het 19e Nederlands–Vlaams
Doelen Congres plaats, tegenwoordig IGO-congres (Infertiliteit, Gynaecologie, Obstetrie), het belangrijkste congres voor Nederlandse en Vlaamse gynaecologen. Programmaonderdeel was de ontwikkelingen van de behandeling bij een vaginale verzakking.

Hans van Geelen

Eén dagprogramma was gewijd aan de urogynaecologie. Twee
vooraanstaande Britse wetenschappers deelden de nieuwste
inzichten en ontwikkelingen over de behandeling van vaginale
verzakking.

Chirurgische behandeling
De voordracht van Dr. Abdel-Fattah over de chirurgische behandeling van de verzakking van de schedetop kon niet worden uitgesproken, aangezien het slechte weer in Aberdeen het
vliegtuig aan de grond hield. Zijn presentatie is opgenomen in
het congresboek, zodat ik hieruit kan citeren. Vaginale verzakking is een veel voorkomende aandoening, die - indien in lichte
mate aanwezig, uitgedrukt als graad I of II - weinig tot geen
klachten geeft. Verdere progressie van de verzakking, graad III
of IV, geeft aanleiding tot klachten: balgevoel, plas- en ontlastingproblemen, seksuele klachten en uitwendig zichtbare uitstulping van de schede.
Ongeveer 11% van de ouder wordende vrouwen ondergaat in
haar leven een chirurgische ingreep vanwege verzakking en/of
incontinentie. Ongeveer een derde van deze groep moet meerdere ingrepen ondergaan vanwege terugkerende klachten.
Een verzakking kan optreden van de blaas (voorwand), top van
de schede (apicale prolaps) of van het rectum (achterwand).
Verzakking van de top van de schede, met name wanneer in
een eerder stadium de baarmoeder is verwijderd, is in meer
dan de helft van de gevallen onderdeel van de verzakking en
een chirurgische ingreep is erop gericht de schedetop adequaat en anatomisch op de goede positie te herstellen. De chirurgische procedure kan worden uitgevoerd via de buik, waarbij de schedetop met behulp van een ‘mesh’ wordt vastgezet
op het heiligbeen (abdominale sacro-colpopexie of ASC), via
een open buikoperatie (laparotomie) of via een kijkoperatie (laparoscopie), soms met robotondersteuning.

operatie via de schede, praktisch nooit complicaties en bij ervaren chirurgen in ongeveer 96% goed functioneel en anatomisch herstel.
Een andere methode om de schedetop te re-positioneren is die
langs vaginale weg (sacrospinale ﬁxatie of SSF), waarbij de
schedetop via de vagina wordt vastgezet op het ligamentum
sacrospinale, een stevige bindweefselband die verloopt van
heiligbeen (sacrum) naar heupbeen (spina os ischii). Deze ingreep is meestal korter en eenvoudiger dan de ASC, zodat de
vrouw sneller naar huis kan.
Vergelijkend onderzoek toont aan dat ASC iets betere resultaten geeft dan SSF met een bevredigend herstel van seksuele
functie.

Lichaamseigen materiaal
Vooral het laatste jaar is er veel ophef ontstaan naar aanleiding
van problemen met ‘matjes’ of vaginale ‘mesh’ via de schede.
De complicaties van deze ingreep, zoals erosie van het matje
door de vaginawand, ook wel exposure genoemd, en verlittekening, hebben de positieve effecten overschaduwd.
Het principe van de mesh-chirurgie ter vervanging van beschadigd of deﬁciënt eigen lichaamsweefsel heeft zijn waarde bewezen. Maar de in 2002 geïntroduceerde mesh met polypropileen als basis, voldoet niet aan de gewenste eisen. Wetenschappers van twee universiteiten hebben nu samen een mesh
ontwikkeld met gebruikmaking van lichaamseigen stamcellen
uit vetweefsel. In het dierproefmodel blijkt deze mesh de groei
van het eigen bindweefsel (collageen I en III) en ingroei van
nieuwe bloedvaten (neo-vascularisatie) te stimuleren. De zoektocht naar naar mesh die goed door het lichaam worden verdragen, geen afstotingsreacties veroorzaken en weinig littekenvorming geven, is wenselijk en noodzakelijk. De positieve
resultaten met lichaamseigen stamcellen zijn veelbelovend,
maar toepassing bij mensen zal nog enige tijd duren.

ASC heeft bewezen een effectieve methode te zijn om verzakking van de schedetop te behandelen. De ‘mesh’ zijn gemaakt
van mersileen of polypropyleen en geven, anders dan bij een
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Pijn is een wereldprobleem
In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen
een vorm van chronische pijn. Dit betekent dat ze
meer dan 6 maanden lang pijn hebben. Een deel
van deze groep ervaart die pijn in de buik of in het
bekkengebied. Pijn is voor patiënt en dokter een
lastige klacht. De patiënt wordt er door geremd in
zijn dagelijkse activiteiten. De dokter zoekt naar
een oorzaak en vindt die vaak niet. Hoe moet dat
verder?
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar chronische
buik- en bekkenpijn. De rol van het zenuwstelsel is steeds duidelijker geworden. ‘Chronische pijn zit in je brein’, dat mag je
tegenwoordig wel zeggen. En met het orgaan waarin de pijn
wordt gevoeld, is meestal niets aan de hand. Dat lijkt vreemd,
mede omdat er vaak ook klachten zijn die passen bij een probleem met de functie van dat orgaan. Denk aan pijn in de blaas
en heel vaak moeten plassen. In de behandeling is het vooral
van belang dat er snel wordt gestart met een brede aanpak: lichamelijk en psychologisch. Beoordeling van de pijn door een
pijnteam waarin verschillende hulpverleners samenwerken is de
beste start. En voor de buik- en bekkenpijn is een bekkenbo-

demteam het mooiste uitgangspunt. In dat team dient
wel aandacht te zijn voor de
speciﬁeke aspecten van chronische pijn.
Eind mei werd in Amsterdam
het eerste wereldcongres op
het gebied van de buik- en
bekkenpijn gehouden. Sprekers vanuit de medische
hoek, de psychologie en seksuologie en fysiotherapeuten
spraken over deze vorm van chronische pijn. Alle bezoekers
samen vormden eigenlijk één groot team. En de patiënt? Die
was er ook. Op vrijdag was er een internationale patiëntendag
en op zaterdag een dag voor de Nederlandse patiënt. Samenwerken is ook voor patiënten van belang. Aansluiting van de
SBP bij de vereniging ‘Pijnpatiënten naar één stem’ is dan ook
aan te bevelen.
Bert Messelink

Voor een beter leven met incontinentie
Abena is een Deense innovatieve fabrikant van
incontinentieverzorgingsproducten. Abena heeft het
meest uitgebreide assortiment absorberende
incontinentieproducten en huidsverzorgingsproducten.
Wij hebben voor iedereen een passende oplossing.
Ervaar het zelf!

De voordelen:
Veilig, comfortabel en zacht
Gezonde huid door ademende
beschermlaag
Optimale zekerheid tegen
lekkage
Ook producten voor mannen
Producten speciﬁek voor
verlies van ontlasting
Voorzien van het Nordic
Ecolabel: dé garantie voor een
duurzaam geproduceerd
product
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Nieuwe website!
Antwoord op alle vragen
over incontinentie
Reacties van zorgprofessionals
Abena-forum
‘Live chat’ met een
Abena-medewerker
Aanvragen van gratis een
probeerverpakking

Verkrijgbaar bij:
Apotheek
Medisch speciaalzaak

Vergoeding:
De absorberende producten
komen in aanmerking voor
vergoeding. Informeer bij
uw zorgverzekeraar!

ABENA Healthcare bv
Abena Advieslijn
0900-BEL ABENA (0900-23522362)
www.abena.nl
info@abena.nl
SBP

ERVA RIN G SVERHAAL

Bekkenfysiotherapie voor mannen
De term ‘ongewild urineverlies’ zegt precies wat het is. Je wilt het niet en toch
verlies je urine. Ook ik kreeg er mee te maken, man, 55 jaar, verder in goede
gezondheid.

Eigenlijk was het niet nieuw voor mij. Als kind en jongvolwassene had ik er ook last van, maar het ging over en bleef beperkt
tot ongelukjes die door mijn omgeving onopgemerkt bleven.
Toen het erger werd en ik mij steeds ongemakkelijker ging voelen ben ik naar mijn huisarts gegaan. Ik kreeg medicatie tegen
overactiviteit van mijn blaas en toen dat niet het gewenste effect bracht, werd ik verwezen naar een uroloog. Uitgebreide
onderzoeken en verschillende andere medicatie mochten ook
niet baten en aan een operatieve ingreep waren zowel mijn
uroloog als ikzelf nog niet toe. Ik kreeg het advies bekkenfysiotherapie te proberen. Benieuwd naar wat bekkenfysiotherapie
inhoudt, heb ik op het internet naar informatie gezocht. Ik
vond alleen informatie over wat deze therapie kan betekenen
voor vrouwen en in het bijzonder voor vrouwen die na één of
meer zwangerschappen last hebben van ongewild urineverlies.

Plaslijst
In het kennismakingsgesprek met de bekkenfysiotherapeute
heb ik gevraagd of zij veel ervaring had met het behandelen
van mannen met plasklachten. Ze gaf eerlijk toe van niet, maar
overtuigde mij wel van haar kennis en vaardigheden. Er werd
een reeks sessies afgesproken waarin we samen op zoek zouden gaan naar het gevoel in mijn bekkenbodem. In de eerste
sessie hebben we alleen gepraat. Aan de hand van gedetailleerde anatomische tekeningen werd mij duidelijk gemaakt
welke spieren in de bekkenbodem van belang zijn en hoe die
liggen. De therapeute verontschuldigde zich voor het gebruik
van tekeningen van de vrouwelijke bekkenbodem, maar die
waren gedetailleerder dan de mannelijke tekeningen. Gaandeweg verschoof de aandacht zich van de anatomie naar mijn
klachten. Ik kreeg een plaslijst waarop ik zo nauwkeurig mogelijk moest noteren hoeveel ik dronk, plaste en ongewild verloor.
Aan het eind van het gesprek vroeg de therapeute mijn toestemming om in de volgende sessie een inwendig onderzoek te
doen. Haar argumenten waren overtuigend en ik stemde in.
Voelen en meten
Zo’n inwendig onderzoek was ook al uitgevoerd door mijn
huisarts en de uroloog. Ik wist daardoor al dat het veel erger
klinkt dan het is. De rest van deze sessie werd besteed aan
nauwkeurige analyse van het patroon van mijn urineverlies.
Aan de hand van mijn plaslijst bespraken we hoe het voelt in
mijn bekkenbodem en ik besefte dat het heel lastig is om dat
goed aan te duiden. Er volgden een aantal sessies waarin ik
oefeningen leerde om mijn bekkenbodemspieren bewust aan
te spannen en te ontspannen. Ondanks dat ik thuis serieus
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mijn oefeningen deed, sloeg het niet aan. Kennelijk kon ik
niet de link leggen tussen theorie en praktijk. De therapeute
nam het mij niet kwalijk en stelde voor gebruik te maken van
een speciaal apparaat. Met electromyograﬁe (EMG) kan de
werking van spieren gemeten worden en kunnen spieren
worden geprikkeld.
Voor de sessies met het EMG-apparaat werden afspraken gemaakt op een andere locatie. Ik heb zelf de benodigde rectale
‘probe’ aangeschaft die niet werd vergoed door mijn zorgverzekering. De probe werd rectaal ingebracht en er werden
elektroden op mijn huid geplakt. De therapeute bediende het
EMG-apparaat en gaf mij instructies voor het aan- en ontspannen van mijn bekkenbodemspieren. Ik kon zelf meekijken
op het beeldscherm en na een paar oefeningen begon ik eindelijk door te krijgen wat er bedoeld werd met deze instructies. Er volgden nog een aantal sessies en daartussen heb ik
serieus geoefend. Na vijf maanden therapie hebben we een
half jaar pauze ingelast met daarna een evaluatiesessie.

Veel geleerd
Helaas leidde het uiteindelijk toch niet tot het verdwijnen van
mijn klachten. Was de bekkenfysiotherapie dan helemaal
nutteloos? Absoluut niet. Ik heb er veel van geleerd en tot op
zekere hoogte ook baat bij gehad. Ruim een jaar later heb ik,
na een second opinion in een academisch ziekenhuis, nog
een paar sessies bij een andere bekkenfysiotherapeute gehad. Daarin kreeg ik de bevestiging dat bekkenfysiotherapie
geen blijvend antwoord is op mijn klachten. Jammer, maar
wel goed om te weten dat het uitblijven van succes niet aan
mijn eerste therapeute lag.
Inmiddels ben ik 63 jaar en voor het schrijven van dit artikel
heb ik weer eens op het internet gezocht naar bekkenfysiotherapie voor mannen. Nog steeds is informatie over deze
behandeling vooral gericht op vrouwen, maar ik vond wel
een heel duidelijk document op een Australische website.
Gewoon in de Nederlands taal en speciaal voor mannen.
(‘Bekkenbodemspieroefeningen voor mannen’:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/conte
nt/7B22AE479519E733CA256F19000FFA9A/%24File/du_
pmen.pdf)
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‘Schipperen’ tussen verzorgingshuis
en thuiszorg!
Lang zullen we leven! Maar de laatste jaren van een leven zijn
meestal fysiek niet aangenaam en niemand kijkt ernaar uit
deze – om alleen lichamelijke redenen - in een verzorgingshuis
door te brengen. Thuis blijven wordt vaak niet als een optie
gezien want de familiestructuur anno 2013 is meestal ontoereikend: de partner is meestal ook al een dagje ouder en
(schoon)dochters die in vroegere jaren bij konden springen zijn
deel uitmakend van de arbeidsmarkt, zoals ook het geval zou
zijn voor minister Schippers.

Vraag:
Van mijn arts heb ik Estriol (ovules) gekregen voor het verstevigen van de vaginawand, maar nadat ik de bijsluiter had gelezen, ben ik wat huiverig om ermee te starten. Weet u of er
langdurig onderzoek is gedaan naar dit medicijn, vooral naar
de bijwerkingen? Welke bijwerkingen kan ik verwachten? Zijn
er nog andere mogelijkheden dan Estriol?
Mevrouw C.K. te H.

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Uw vraag kom ik vaak tegen in mijn praktijk. Estriol is een middel dat vaginaal of oraal toegediend kan worden. Met vaginale
toediening als crème of als tablet worden de beste resultaten
bereikt. Deze manier om de vaginawand te verstevigen is in de
urogynaecologie een belangrijke ondersteunende therapie.
Het middel bevat namelijk oestrogeen.
Oestrogenen hebben in principe een aantal belangrijke bezwaren, zoals het verhoogde risico op borstkanker. Dit is echter alleen aangetoond voor orale en transdermale (met pleisters)
therapieën maar nooit voor de vaginale therapie. Hiervoor zijn
twee belangrijke redenen. Allereerst is oestriol van alle oestrogenen het zwakst werkend. Ten tweede werkt vaginale therapie met name lokaal, het middel wordt niet of nauwelijks opgenomen, waardoor bijwerkingen zeer onwaarschijnlijk zijn.
Voor zover ik weet is er ook nooit een verband aangetoond
tussen vaginaal oestriol en borstkanker. Evenwel vermeldt de
fabrikant het verband wel in de bijsluiter, vandaar waarschijnlijk uw onrust
In Nederland worden twee andere middelen met een vergelijkbare werking vaak voorgeschreven: Synapause en Vagifem.
Prof. dr. Mark Vierhout
Urogynaecoloog UMC St Radboud, Nijmegen
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Het thuis verzorgen van een familielid gaat vaak ook verder
dan de meer alledaagse verzorgingshandelingen, vaak leidend
tot een ontwrichte situatie: het verzorgende familielid raakt
overbelast, het zorgkrijgende familielid wordt onvoldoende
verzorgd. Tegelijkertijd is de oplossing voor dit probleem simpel: schakel een thuiszorgorganisatie in! En wist u dat de thuiszorg ook specialisten heeft, zoals voor wondverpleging?
Hoe werkt de thuiszorg? Meestal wordt er een regeling getroffen na een ziekenhuisopname. Een zogenaamd ’intake’ gesprek om de zorg te bepalen kan dan ook samenvallen met de
aanvang hiervan. En ja, u zult niet altijd dezelfde persoon krijgen, maar zie dit als aangename afwisseling. Voorts brengt
deze afwisseling ook voordelen met zich mee, want zoals ook
in ziekenhuizen, vindt er onderling overleg plaats zodat verzorging geoptimaliseerd wordt en ik spreek uit directe ervaring.
Gedeeltelijk verlamd en alleenwonend maak ik nu al meer dan
vijf jaar gebruik van Agathos Thuiszorg. Behalve dat ik afhankelijk ben van een rolstoel, heb ik een vrij normaal leven dankzij ‘mijn’ Agathos. ’s Morgens rond zeven uur word ik geholpen en om acht uur begint mijn ‘werkdag’: vrijwilligersactiviteiten bij een patiëntenvereniging. In de loop van de dag doe ik
mijn inkopen, kook ik, draai ik een wasje, enz. Aan het eind
van de dag word ik weer geholpen bij het naar bed gaan. Momenteel breng ik meer tijd in bed door – overigens met mijn
computer – en mijn thuiszorg bezoekt mij nu vier keer per dag
in plaats van de standaard twee keer. (De reden voor mijn bedlegerig zijn, is een doorligplek, verzorgd door de Agathos
wondverpleegkundige). Zonder deze specialistische hulp - die
u waarschijnlijk bij de meeste thuiszorgorganisaties aantreft zou ik waarschijnlijk al maanden in een ziekenhuis vertoeven.
Kan het gebruik maken van thuiszorg daarom ook ‘rationeel
budgetbeheer’ genoemd worden?
Maar hoe gaan we ‘Schipperen’ met de voorgestelde reductie
in zowel budget voor verzorgingshuizen als voor thuiszorg, en
is dit rationeel? Stelt u zich voor: van het verzorgingshuis naar
huis, zonder Thuiszorg, mogelijk inadequate verzorging met
als resultaat ziekenhuisopnamen of uiteindelijk verblijf in een
verpleeghuis. Helaas minister Schippers, in uw budgetvoorstel
lijkt een ‘rekenfoutje’ te zitten!
Ingestuurd door een zorgafhankelijke!
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Voor een antwoord op al uw vragen:

De verpleegkundige continentiezorg
Wanneer u te maken krijgt met bijvoorbeeld incontinentie, komt u vaak met
vragen te zitten. Bij wie kunt u dan terecht? De verpleegkundige continentiezorg is opgeleid om al uw vragen over ‘uitscheidingsstoornissen’ te beantwoorden, u te adviseren en te begeleiden.
Bernij van Ooijen-Iking
verpleegkundig specialist

De verpleegkundige continentiezorg kan mensen die
zorg nodig hebben – zorgvragers - adviseren en begeleiden in het omgaan met problemen op het gebied van
uitscheidingsstoornissen, zoals incontinentie. Ook houdt
de verpleegkundige zich bezig met hierdoor optredende
huidproblemen, seksuele en/
of sociale problemen. De
continentiezorg heeft meer
aandachtsgebieden dan alleen incontinentie: het gaat
ook om urineretentie (achterblijven van urine in de blaas), obstipatie (verstopping), vochtletsel (huidproblemen) of seksuele
problematiek.

Werkveld
De verpleegkundige continentiezorg levert ‘op indicatie’ zorg
bij zorgvragers of ondersteunt andere beroepsbeoefenaren in
het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan. Als basis heeft een verpleegkundige continentiezorg
minimaal een mbo-vervolgopleiding voor verpleegkundige. Het
handelen wordt mede bepaald door de organisatorische en
medische setting waarin hij of zij werkt. Een belangrijk aspect
hierbij is de afstemming met de medisch specialisten.
Verpleegkundigen continentiezorg werken in alle velden van
de gezondheidszorg. Het vraagstuk van continentiestoornissen
manifesteert zich in elke vorm van de verpleegkundige beroepsuitoefening en binnen alle werkterreinen. Continentiestoornissen zijn niet aan één aandoening of één speciﬁek
specialisme verbonden.

en spelen soms een rol in multidisciplinaire spreekuren. Ook
werken zij in verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en revalidatiecentra.
Extramuraal leveren zij een belangrijke aanvulling op het bestaande zorgaanbod in de 1e-lijnszorg, zoals in thuiszorg, bij
huisartsenzorg en adviseren bij leveranciers.
Transmuraal verleent de verpleegkundige continentiezorg (vanuit een intramurale instelling) zorg thuis.
Zelfstandig werkende verpleegkundigen worden soms intra- of
extramuraal ingezet voor de intake en coördinatie bij continentiestoornissen.

Breed takenpakket
Een verpleegkundige continentiezorg heeft een breed takenpakket en houdt zich met verschillende zaken bezig, zoals het
zelfstandig plannen en uitvoeren van verpleegkundige activiteiten, de organisatie van de continentiezorg rond individuele
en groepen zorgvragers. Maar ook met het begeleiden van en
zorgen voor de uitvoering van de continentiezorg door de
zorgomgeving van de zorgvrager, zoals verpleegkundigen, verzorgenden of mantelzorgers, het voorschrijven van passende
producten, afhankelijk van de aard van de aandoening en de
mogelijkheden die de zorgverzekering biedt.
Veel verpleegkundigen continentiezorg zijn aangesloten bij de
CV&V (Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden), een
actieve afdeling van de beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).
Kortom, de verpleegkundige continentiezorg is een veelzijdig
en professioneel iemand die graag bereid is te helpen met alles
wat met continentiezorg te maken heeft.
(Bron: beroepsdeelproﬁel continentiezorg 2010)
Het volledige artikel leest u op www.bekkenbodem.net

Intra-, extra- en transmuraal
Intramuraal kunnen verpleegkundigen continentiezorg werken
in een ziekenhuis op een afdeling, een polikliniek urologie of
zelfstandige polikliniek. Zij houden (zelfstandig) spreekuur, onderhouden contacten met 1e, 2e en 3e-lijnsgezondheidszorg
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Onderzoek naar ervaringen met incontinentiemateriaal:

‘Naar huis gestuurd met een zak luiers’
‘Vertel me het verhaal van uw leven in relatie tot incontinentiemateriaal. Alle
ervaringen en gebeurtenissen die voor u relevant zijn. Neem alle tijd die u
nodig hebt. Ik zal u niet onderbreken. Ik zal alleen luisteren.’ Met deze woorden begonnen alle interviews in ons onderzoek naar de impact van hulpmiddelen.

Maartje Hoogsteyns en Hilje van der Horst
resp. onderzoeker en universitair docent,
Wageningen Universiteit

Het gangbare idee van een hulpmiddel is dat het iemand helpt
zo normaal mogelijk te functioneren en ‘mee te doen’. De
praktijk is echter vaak ingewikkelder. Waar bij incontinentie absorberend materiaal het mogelijk maakt lekkage te verhinderen, kan de luier zelf bron zijn van grote schaamte. In ons onderzoek wilden we meer te weten komen over hoe hulpmiddelen invloed uitoefenen op het leven van mensen, positief en
negatief. We hebben ons gericht op hoortoestellen, armprothesen en incontinentiemateriaal. Het onderzoek is geﬁnancierd door ZonMw en expertisecentrum handicap + studie.

Praten over incontinentie
Het was niet eenvoudig mensen te vinden die wilden vertellen
over hun ervaringen met incontinentiemateriaal. Maar uiteindelijk vonden we zes mannen en drie vrouwen bereid tot een
interview. Hun leeftijd varieert van 24 tot 65 jaar. Zes van hen
reageerden op een oproep bij de Incoclub, een anoniem lotgenotenforum. Drie van hen waren lid van een Facebook-groep
voor mensen met een dwarslaesie. Op één persoon na woonden alle respondenten zelfstandig. Resultaten van een dergelijk
kleinschalig onderzoek zijn uiteraard niet representatief voor de
hele groep. Wel maken ze ons attent op thema’s die breder
kunnen leven.
Zoektocht naar de juiste materialen
Voor alle interviewkandidaten was goed passend incontinentiemateriaal een voorwaarde voor het hebben van een normaal dagelijks leven. Het was voor iedereen een hele zoektocht geweest
naar spullen die goed pasten bij hun type incontinentie, leefstijl
en lichaam. De meesten kregen hierbij weinig begeleiding. Het
gevoel ‘op jezelf te zijn aangewezen’ overheerste. Of zoals iemand zei: “Ik werd naar huis gestuurd met een zak luiers.”
Wel waren mensen met een dwarslaesie intensiever begeleid
na thuiskomst dan de anderen, en soms was een apotheker of
verpleegkundige erg behulpzaam en goed geïnformeerd. Maar
net zo vaak was er gebrekkige kennis bij zorgverleners. Juist
dat gevoel het wiel zelf uit te moeten vinden, versterkte bij de
geïnterviewden het gevoel van schaamte en eenzaamheid.
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Universitair docent Hilje van der Horst (links) en onderzoeker Maartje
Hoogsteyns van de Wageningen Universiteit

Belang lotgenotencontact
Al onze respondenten hadden op internet contact gezocht
met lotgenoten. Dat doen niet veel mensen met incontinentie,
maar het kan veel opleveren. Zo zorgde lotgenotencontact
(vaak anoniem) voor waardevolle informatie over persoonlijke
ervaringen en tips over aanbiedingen en zorgverzekeraars; informatie over het effectief verbergen van incontinentiematerialen door het dragen van rompers of het onopvallend meenemen van materialen in een opvallende (dure) draagtas; advies
over onderwerpen waarmee men (nog) niet naar een zorgverlener wil, zoals over crèmes bij huidirritatie of beginnende fecale incontinentie en advies over alledaagse obstakels, zoals
schouwburgbezoek en materiaal meenemen op vakantie.
Overigens verwijzen de beheerders van de Incoclub mensen
met medische vragen altijd door naar zorgverleners en is er
een professionele continentieverpleegkundige voor advies.
Tot slot beschreven respondenten bepaalde ervaringen waarbij
hun schaamte rond incontinentie plots minder was geworden.
Zo kan het uitblijven van verbaasde reacties bij urologen en
verpleegkundigen op het feit dat iemand een luier draagt, helpen incontinentie te normaliseren. Ook een nuchtere partner,
met humor, kan het verschil maken bij schaamte rond een ongelukje. Incontinentiemateriaal met een mooie verpakking
geeft onze respondenten een prettiger gevoel, net als contact
met lotgenoten, online of in het echte leven, want men is dan
niet langer de uitzondering.
Meer informatie over de onderzoeksresultaten:
www.meerdanhandig.nl
Het volledige artikel leest u op www.bekkenbodem.net
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SEK SU ELE PROBLEMEN

Erectiestoornissen
Tegenwoordig is praten over seks minder lastig
dan jaren geleden, maar het is voor velen nog
steeds een taboe. Ook in de spreekkamer van een
specialist is het soms voor beide partijen lastig om
seksualiteit ter sprake te brengen. Gelukkig wordt
nu binnen de bestaande zorgpaden voor bijvoorbeeld prostaat- of blaaskanker seksualiteit als onderdeel van de behandeling standaard besproken.
Op deze manier weet de patiënt dat het onderwerp bespreekbaar is.
Henk-Jan Mulder
verpleegkundig specialist Urologie

Volgens prof.dr. Weijmar Schultz ¹ zijn problemen met seks zo
oud als de mens zelf. Seks gaat niet alleen om voorplanting
maar ook over het algehele welzijn van de mens. Voor de
vrouw kunnen seksuele problemen zich uiten in libidoverlies
(minder of geen zin in seks), pijn bij het vrijen (dyspareunie) of
droogheid van de vagina.
Voor mannen kunnen de problemen zich uiten in libidoverlies,
vroegtijdige zaadlozing (ejaculatie), droge zaadlozing of erectiestoornissen. Een gezonde leefstijl (dagelijks bewegen, stoppen
met roken, matig alcoholgebruik en het reduceren van stress)
heeft een positieve invloed. Tevens is het belangrijk om te weten hoe de situatie van de erectie vóór een behandeling was.

BOEKENTIP

Erectieproblemen bij prostaatkanker
Als voorbeeld nemen we mogelijke erectieproblemen bij prostaatkanker.
Afhankelijk van het stadium van de prostaatkanker zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Verwijderen van de prostaat, bestralen van de prostaat (inwendig of uitwendig) of
waakzaam wachten.
Bij het verwijderen van de prostaat of bij bestraling kunnen
erectiestoornissen ontstaan. Het hebben van kanker kan te-

Leer ons stil te zitten
Schrijver, vertaler (en scepticus) Tim Parks woont en werkt in
Italië. Wanneer hij last krijgt van buikpijn en vaak ’s nachts
naar de wc moet, denkt hij aan prostaatproblemen. Vele
onderzoeken – die uiterst nauwkeurig en op humoristische
wijze worden beschreven - geven geen uitsluitsel. Op internet komt Parks het boek ‘A Headache in the Pelvis’ (Hoofdpijn in je bekken) van Wise en Anderson tegen. De hierin
beschreven ontspanningsoefeningen geven hem wat verlichting, maar hij raakt niet van zijn klachten af. In het twee-

vens psychisch een negatieve uitwerking hebben. Bij erectiestoornissen (het niet of onvoldoende stijf worden of niet lang
genoeg stijf zijn van de penis) zijn er verschillende opties voor
behandeling.

Mogelijke behandelingen
Er kan een behandeling met medicijnen gegeven worden. Dit
kan in een dagelijkse lage dosering of op indicatie. De bekendste middelen zijn Sildenadil (Viagra), Tadalaﬁl (Cialis) en Vardenaﬁl (Levitra). Afhankelijk van het middel moet de medicatie
een aantal uren voor het seksueel actief zijn ingenomen worden. Tevens dient men wel in de stemming te komen om er
resultaat van te kunnen hebben. De bekendste bijwerkingen
zijn hoofdpijn, verstopte neus en een rood gezicht.
Een andere mogelijkheid is een injectie in de penis. De ingebrachte vloeistof zorgt voor toename van bloed in de zwellichamen, waardoor er een erectie ontstaat. Hiervoor hoeft men
dus niet in de stemming te zijn voor seks. Na ongeveer vijftien
tot dertig minuten is er het maximale resultaat. De hoeveelheid
toe te dienen vloeistof (bijvoorbeeld Androskat/Caverject) is
per patiënt verschillend. Er wordt met een lage dosis gestart.
Afhankelijk van het resultaat wordt de hoeveelheid opgehoogd. Er mag maximaal één keer per week een injectie worden toegediend. Bijwerkingen kunnen zijn bloeduitstorting of
een erectie die te lang duurt (priapisme).
Tabletten en injecties mogen niet in combinatie worden gebruikt.
Een andere optie is de vacuümpomp. Hierbij wordt een koker
over de penisschacht aangebracht. Vervolgens wordt in de
schacht een vacuüm gezogen, waardoor een erectie ontstaat.
Door het plaatsen van een ring om de penis blijft de erectie in
stand.
Een penisprothese behoort ook tot de mogelijkheden. Deze
behandeling wordt niet in alle ziekenhuizen uitgevoerd.
Geen vergoeding
Medicijnen, injectievloeistof en vacuümpompen worden niet
door de zorgverzekeraars vergoed. Algemeen geldt: bespreek
uw problemen! Uw specialist of verpleegkundige kan u advies
geven over de mogelijkheden.
¹ Medische Publiek Academie UMCG, DVHN, zaterdag 2 maart 2013

de deel van het boek stort hij zich, tot zijn
eigen verbazing, op meditatie. Hoewel hij
niet direct geneest, leert hij in zijn zoektocht
naar zin en gezondheid wel beter omgaan
met pijn en ongemak. En meditatie krijgt
een vaste plek in zijn dagelijks leven.
Leer ons stil te zitten
Tim Parks
De Arbeiderspers
ISBN 978 90 29573306
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Vergoedingen incontinentiematerialen
Op 11 april jl. vond in Ede een symposium plaats van de Vereniging voor Continentie Verpleegkundigen en
Verzorgenden (CV&V). Daar bleek dat onder cliënten, continentieverpleegkundigen, vertegenwoordigers
van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en fabrikanten van incontinentiematerialen en medische hulpmiddelen onzekerheid en angst bestaat over de vergoedingen van de te kiezen materialen.
Kan de cliënt nog zelf kiezen of moet de keuze van de zorgverzekeraar gedwongen worden gevolgd?

Baukje de Groot
continentieverpleegkundige Martini Ziekenhuis,
Groningen

Tijdens het symposium ging Peter Bisschop van Achmea in debat met de andere panelleden: een vertegenwoordiger van de
FHI (Nederlandse branche voor medische technologie), Nefemed (belangenorganisatie van producenten, importeurs en
handelaren van medische hulpmiddelen) en de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie. Het ging hier om de vergoedingen van de absorberende materialen en de keuzemogelijkheden van de cliënt.

Extra patiëntenproﬁel
Achmea had al zes patiëntenproﬁelen opgesteld en onlangs is
daar een zevende proﬁel bijgevoegd (zie kader Proﬁelen
Achmea). De proﬁelen, met de daarbij behorende dagprijs, zijn
opgesteld naar aanleiding van gesprekken met cliënten, fabrikanten, continentieverpleegkundigen en de verzekeraar. In elk
proﬁel wordt het maximaal aantal stuks product aangegeven.
Men gaat uit van een dagprijs.
Er kan altijd gebruik gemaakt worden van een mix van producten. Dit kan bijvoorbeeld bij inschaling van een cliënt in proﬁel
4 waarbij ’s nachts een pant wordt voorgeschreven, deze kan
gecombineerd worden met 1 of 2 verband(en) uit een lager
proﬁel voor op een dag. Op deze wijze kan de cliënt een zo
discreet mogelijke oplossing geboden worden binnen de geldende dagprijs van proﬁel 4. Dit geldt alleen voor de proﬁelen
tot en met 6.
In principe worden alle absorberende materialen vergoed maar

Labels van Achmea:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agis
Avéro Achmea
DVZ
FBTO
Interpolis
OZF
Pro Life
TakeCareNow!
Zilveren Kruis Achmea
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Proﬁelen Achmea
Proﬁel 1: Af en toe druppels. Zeer licht urineverlies. Vergoeding Achmea: enkele stuks per week.
Proﬁel 2: Dagelijks druppelincontinentie met spoor ontlastingverlies. Zeer licht urine verlies. Vergoeding 1-2 stuks per
dag.
Proﬁel 3: Dagelijks druppelsgewijs of scheutjesgewijs verlies van urine en/of ontlasting. Licht urineverlies. Vergoeding 1-3 stuks per dag.
Proﬁel 4: Dagelijks van kleine tot grote scheuten urine en/
of spoor van ontlasting. Matig urineverlies. Vergoeding 2-4
stuks per dag.
Proﬁel 5: Dagelijks doorlopend verlies van grote hoeveelheden urine. Zwaar urineverlies. Vergoeding 3 stuks per dag.
Proﬁel 6: Dagelijks doorlopend urineverlies in combinatie
met of afzonderlijk ontlastingverlies. Zeer zwaar urineverlies. Vergoeding 2-4 stuks per dag.
Proﬁel 7: Dagelijks doorlopend verlies van urine en verlies
van ontlasting in één of meer porties per dag. Vergoeding
3-5 stuks per dag.

niet alle merken. Alle labels van Achmea gebruiken dagtarieven voor absorberende incontinentiematerialen (zie kader).

Patiënt als uitgangspunt
Uit de zaal kwam een reactie van een verpleegkundige over
een boze cliënt die nu niet meer zijn materialen bij de eigen
apotheek vergoed kreeg omdat deze apotheek geen contract
had met Achmea. Dit werd door Bisschop beaamd: Achmea
heeft niet meer met elke apotheek een contract.
Verder kon een verpleegkundige een verstandelijk gehandicapte cliënt, die volledig incontinent was van urine en ontlasting,
niet plaatsen in een proﬁel. Met het zevende proﬁel (voor mensen met een meervoudige handicap, verstandelijke handicap,
ernstig lichamelijke handicap en (verder) gevorderde dementerenden) zou dit opgelost moeten zijn.
Het hele panel was het eens met de conclusie dat de cliënt
uitgangspunt moet zijn en dat de voorschrijving moet gebeuren door de beroepsgroep. Dit laatste vooral om oneigenlijk
gebruik van de materialen te voorkomen en de kosten beter te
beheersen.
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“Met SpeediCath® hoef ik mij niet druk te maken”
Huub

Voor elke man een passende oplossing, simpelweg SpeediCath®
Zo ook voor Huub, die zijn te slappe blaas kan legen met behulp van SpeediCath en daardoor het risico op
blaasinfecties verkleint.
Voor alle SpeediCath catheters geldt:
· Direct klaar voor gebruik.
· Gemakkelijk in te brengen en te verwijderen door de unieke coating.
SpeediCath is verkrijgbaar in verschillende Charrièrematen en unieke varianten:

SpeediCath® Control
Voor extra controle bij het inbrengen

SpeediCath® Compact Man
Aanzienlijk kleiner dan standaard mannencatheters
Gemakkelijk en onopvallend mee te nemen

Ervaar de voordelen van SpeediCath.
Vul onderstaande bon in of bel 0800 - 022 98 98 voor een gratis proefpakket.
Voor meer informatie: www.speedicath.nl

Het Coloplast logo is een geregisteerd merk van Coloplast A/S. © 2013-03. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Stuur de volledig ingevulde bon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort

✂

Ja, ik wil graag SpeediCath proberen!
Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode

Telefoon

Geboortedatum

Dhr / Mevr*

Woonplaats
/

/

E-mail
Aandoening:

Dwarslaesie

Spina Bifida

Prostaatklachten

Multiple Sclerose

Anders, nl.

Ik gebruik nu producten van het merk

Charrièremaat

1 productaanvraag per adres, per jaar/ Alleen volledig ingevulde coupons worden in behandeling genomen * Doorhalen wat niet van toepassing is
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Ik blijf graag op de hoogte en wil daarom gratis Coloplast® Care Nieuws Continentie ontvangen.
Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens gebruiken om te informeren naar uw
ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw
gegevens
door contact
nemen
met Coloplast Care, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98
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®

Menalind
professional

Een goede huidverzorging bij
incontinentie =
meer levenskwaliteit.
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Menalind professional is de medische
huidverzorgingslijn voor de oudere en
belaste huid, met:
• Vocht- en vetherstellende bestanddelen,
• Voedend complex van: essentiële vet- en
aminozuren, creatine en amandelolie,
• Heerlijke frisse geur,
• Makkelijk hanteerbare verpakking.
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www.paulhartmann.nl
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