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Voorwoord

Naar schatting hebben 800.000 Nederlanders in lichte of ernstiger mate last van incontinentie voor 

urine en/of ontlasting of problemen met het legen van de blaas of darmen. Bij ruim 50% van ouderen 

die worden opgenomen in een verzorgingshuis vormt incontinentie de belangrijkste indicatie voor 

opname; voor verpleegtehuizen is dit percentage 80 tot 90%. Verlies van de controle over de bek-

kenbodemfunctie vormt dan ook – met name bij toenemende vergrijzing – een belangrijk gezond-

heidsprobleem.

Deze hulpmiddelengids beschrijft in ’t kort de verschillende vormen van incontinentie, oorzaken en 

behandelmethodes. Zij biedt overzichtelijke en praktische informatie over het uitgebreide scala aan 

hulpmiddelen en vormt een leidraad voor zowel patiënten en verwanten als voor behandelaars.

Via ons magazine de B-Wijzer brengt de SBP u regelmatig op de hoogte van belangrijke en nieuwe 

ont wikkelingen in de zorg voor mensen met incontinentie. Voor zover toepasselijk zijn deze ontwikke-

lingen opgenomen in deze herziene uitgave. Een niet onbelangrijke toevoeging zijn de nog niet eerder 

opgenomen hulpmiddelen voor specifiek stressincontinentie bij vrouwen. 

De laatste jaren zijn wij actief geweest bij het tegengaan van de door de overheid voorgestelde bezui-

nigingen op incontinentiemateriaal, met succes! Ook bundelen wij onze krachten met vergelijkbare 

patiëntenorganisaties om gezamenlijk een nog grotere invloed uit te oefenen op dit en andere belang-

rijke facetten van belangenbehartiging. Echter, met het oog op de onzekerheid van vergoedingen is de 

sectie ‘Vergoedingen en verkrijgbaarheid’ in een vorige editie verwijderd.  

Als patiënten organisatie zijn ook wij getroffen door bezuinigingen. Om deze reden verzoeken  

wij u – wanneer u nog geen lid bent – u aan te melden als lid; hiervoor vindt u bijgesloten een  

aanmeldingskaart. Aanmelding is ook mogelijk via e-mail: info@bekkenbodem.net of telefonisch 

0344 849 221. 

Deze uitgave zouden wij niet hebben kunnen realiseren zonder de financiële bijdrage en/of inkomsten 

van advertenties van de diverse leveranciers en distributeurs van hulpmiddelen. Ook zij vormen een 

belangrijke schakel in de zorg voor incontinentie, door het continue verbeteren en ontwikkelen van 

hulpmiddelen. 

De SBP is de redactie erkentelijk voor de grote zorg waarmee zij deze hulpmiddelengids heeft samen-

gesteld. Met deze uitgave hoopt de SBP bij te dragen aan verbetering van de zorg voor mensen die 

last hebben van incontinentie.

Bestuur Stichting Bekkenbodem Patiënten

Oktober 2015
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Inleiding

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. Urine-incon-

tinentie komt bij naar schatting een kwart tot ruim de helft, van alle 

volwassen vrouwen en bij minder dan 10% van alle volwassen mannen 

voor. De kans op incontinentie neemt toe met het stijgen van de leeftijd, 

zowel bij vrouwen als bij mannen. Vrouwen tussen de 20 en 40 jaar 

die incontinent voor urine zijn, hebben meestal aandrang incontinentie. 

Tussen de 40 en 60 jaar zien we vooral inspanningsincontinentie. Bij 

vrouwen boven de 60 is meestal sprake van gemengde incontinentie. 

Mannen die incontinent zijn, hebben vooral overloop- en aandrangin-

continentie. Na een prostaatoperatie kan inspanningsincontinentie op-

treden. 

Ontlastingsincontinentie is het herhaaldelijk ongewild verliezen van ont-

lasting. Hiernaast is ook nog ongewild verlies van flatus(wind) al dan 

niet in combinatie met verlies van ontlasting. Ontlastingsincontinentie 

komt veel minder vaak voor dan urine-incontinentie maar vormt wel 

een grotere belasting in het dagelijks leven. Vrouwen hebben vaker last 

van incontinentie voor ontlasting dan mannen. Naar schatting zijn er in 

Nederland tussen de 50.000 en 200.000 mensen met ontlastingsincon-

tinentie. In meerdere onderzoeken blijkt dat slechts een klein deel van 

de patiënten hun klacht met de huisarts bespreekt. 

Incontinentie voor urine en ontlasting is niet levensbedreigend, maar 

wel erg vervelend en beperkend. De meeste mensen schamen zich voor 

hun incontinentie. Zij denken dat iedereen het ziet of ruikt. Veel mensen 

zoeken daarom geen hulp, terwijl incontinentie vaak goed te behande-

len is. Tegenwoordig zijn er veel behandelingen die effectief zijn en een 

beperkte kans op bijwerkingen hebben. Voorbeelden zijn bekkenbo-

demtherapie, medicijnen, een operatie en neuromodulatie. Daarnaast 

zijn er meerdere goede hulpmiddelen om de urine of ontlasting op te 

vangen. 

Naast de informatie, die u via deze hulpmiddelengids krijgt aangereikt, 

kunt u aanvullende informatie vinden 

op onze website: www.bekkenbodem.net evenals via de sociale media: 

Facebook ‘SPB-Bekkenbodem’ of via Twitter ‘@SPBBekkenbodem’.

Wij hopen u daar te mogen ontmoeten!
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Urine-incontinentie

De meest voorkomende vormen van urine-incontinentie zijn:

- inspanningsincontinentie

- aandrangincontinentie

- gemengde incontinentie

- druppel- of overloopincontinentie

- functionele incontinentie

Hieronder kunt u meer lezen over deze vormen.

Inspanningsincontinentie
Inspannings- of stressincontinentie is het ongewild verliezen van enkele 

druppels of een scheut urine bij een plotselinge drukverhoging (= stress) 

in de buik. Deze vorm komt vrijwel alleen bij vrouwen voor en treedt op 

bij opstaan, tillen, hoesten en tijdens sport. Om bij dit soort activiteiten 

droog te blijven wordt, door de drukverhoging in de buik, de plasbuis 

dichtgedrukt tegen een stevige onderlaag. Deze laag wordt gevormd 

door de voorwand van de schede samen met de bekkenbodem. Bij een 

verslapping van deze stevige onderlaag, wordt de plasbuis niet voldoen-

de dichtgedrukt. Zodra er druk komt op de blaas, kan de plasbuis de 

urine niet tegenhouden. Dan is er sprake van inspanningsincontinentie.

Een verzwakte en verzakte voorwand van de schede ontstaat bij vrou-

wen vaak op oudere leeftijd en onder invloed van  hormoon veranderin-

gen. Een vrouw die een of meerdere kinderen ter wereld heeft gebracht 

heeft meer kans op verzakking. Overgewicht, chronisch hoesten en 

operaties in het gebied van blaas, darm en baarmoeder spelen hierbij 

ook een rol. Een slechte functie van de bekkenbodem levert ook een 

bijdrage aan de verzwakking van de voorwand. De bekkenbodem be-

staat voor het belangrijkste deel uit spieren. Deze spieren vormen, zoals 

het woord al zegt, de bodem van het bekken waarop blaas, endeldarm, 

vagina en baarmoeder rusten. 

Bij mannen ontstaat inspanningsincontinentie eigenlijk alleen na een 

operatie waarbij de prostaat geheel is verwijderd. Door deze operatie 

zijn de zenuwen naar de sluitspier beschadigd waardoor deze niet meer 

voldoende kan aanspannen. 

De eerste behandeling van inspanningsincontinentie, zowel bij vrouwen 

als mannen, is het verbeteren van de functie van de bekkenbodem-

spieren. Dit gebeurt onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut. 

Als bekkenfysiotherapie niet mogelijk is of geen resultaat oplevert, kan 

een operatie worden overwogen. Bij vrouwen is het plaatsen van een 
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bandje onder de plasbuis de meest uitgevoerde operatie. Bij deze in-

greep wordt een kunststof bandje onder de plasbuis geplaatst. Als na 

een dergelijke operatie de druk in de buik toeneemt wordt de plasbuis 

tegen het bandje dichtgedrukt. Het bandje compenseert voor de ver-

zwakte schedewand en voor de zwakkere bekkenbodem.

Aandrangincontinentie
Bij aandrang- of urge-incontinentie is er sprake van een plotselinge 

en zeer hevige aandrang tot plassen. Deze aandrang kan niet worden 

onderdrukt en het plassen kan niet meer worden tegengehouden. Er 

treedt verlies van grote hoeveelheden urine op en als het toilet niet op 

tijd kan worden bereikt, wordt zelfs de hele blaas leeg geplast. Aan-

drangincontinentie komt zowel bij vrouwen als mannen voor. Deze 

vorm van urineverlies komt vaak voor in het kader van een ‘overactieve 

blaas’. Een overactieve blaas wordt gekenmerkt door hevige aandrang, 

vaak plassen overdag en meestal ook ’s nachts. Urineverlies kan hierbij 

optreden.

Aandrangincontinentie wordt ook gezien bij mensen met een aandoe-

ning van het zenuwstelsel (multiple sclerose, CVA, herseninfarct, ziekte 

van Parkinson) en als bijwerking van bepaalde medicijnen. Plotselinge 

hevige aandrang kan ook ontstaan door een blaasontsteking of een 

steen in de blaas. In verreweg de meeste gevallen wordt geen duidelijke 

oorzaak voor de overactieve blaas en aandrangincontinentie gevonden.

De behandeling van aandrangincontinentie bestaat uit het behande-

len van de oorzaak, zoals in het geval van een blaasontsteking of een 

blaassteen. Zoals gezegd is er meestal geen oorzaak te vinden. In dat 

geval wordt gestart met bekkenbodemtherapie onder begeleiding van 

een bekkenfysiotherapeut. Er zijn medicijnen die de prikkeling van de 

blaas remmen en deze worden veel gebruikt bij de behandeling van 

de overactieve blaas en bij aandrangincontinentie. Een combinatie van 

fysiotherapie en medicijnen wordt eveneens vaak toegepast. Als deze 

behandelingen niet helpen kan Botuline toxine behandeling worden 

toegepast of neuromodulatie. Voor deze vormen van behandeling moet 

u naar een uroloog of urogynaecoloog worden verwezen.

Gemengde incontinentie
Gemengde incontinentie is een combinatie van inspannings- en aan-

drangincontinentie. De behandeling is gericht op het type incontinentie 

dat voor het meeste ongemak zorgt. 
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Druppel- of aandrangincontinentie
Druppel- of aandrangincontinentie kan het gevolg zijn van het niet kun-

nen plassen. Als de blaas steeds verder gevuld raakt omdat hij niet wordt 

geleegd, neemt de druk in de blaas langzaam toe. Uiteindelijk wordt de 

druk in de blaas zo hoog, dat er druppeltjes urine worden verloren. 

Een onvermogen tot plassen kan ontstaan door een verminderde knijp-

kracht van de blaasspier of door een vernauwing van de plasbuis. Als 

plassen volledig onmogelijk is spreken we van een urineretentie. De 

behandeling bestaat in eerste instantie uit het inbrengen van een ka-

theter in de blaas, via de plasbuis. Als het niet kunnen plassen wordt 

veroorzaakt door een blaasspier die niet meer kan aanspannen dan zijn 

er helaas weinig behandelingsmogelijkheden. In sommige gevallen kan 

neuromodulatie een oplossing zijn. Als het niet kunnen plassen wordt 

veroorzaakt door een vernauwing in de plasbuis zal de vernauwing van 

de plasbuis worden opgeheven. Dit kan met behulp van medicijnen of 

met een operatie.  

Meer informatie over deze situatie vindt u ook bij het onderwerp Urine-

retentie op pagina 24.

Hulpmiddelen bij urine-incontinentie

Absorberende materialen 

In Nederland is er een ruim (aanbod) aan absorberende wegwerpver-

banden (disposables). Deze zijn samengesteld uit een (snel)drogende 

nonwoven laag, een absorberende laag en een beschermlaag. De top 

laag laat vocht snel door naar de absorberende laag. De absorberende 

laag, die eronder ligt neemt de urine op en verspreidt die. Deze laag be-

vat, naast papier meestal een ‘superabsorber’, een stof die urine omzet 

in een gelei die voorkomt dat de huid zelf nat wordt en blijft. Deze laag 

neemt ook de onaangename geur op. De beschermende onderlaag, 

meestal polyethyleen, laat geen urine door. Er zijn meerdere merken 

verband die verkrijgbaar zijn in verschillende uitvoeringen en (for)ma-

ten. Het absorptievermogen, comfort en gebruikersgemak zijn hierdoor 

ook verschillend. 

De keuze voor een verband is afhankelijk van:

- de hoeveelheid urineverlies: licht, matig of zwaar

- de frequentie van het urineverlies: af en toe een paar druppels, ineens 

een grote hoeveelheid of continu druppelen

- de omstandigheden van de gebruiker, onder meer: leeftijd, lichamelij-

ke beperkingen, handfunctie, bedlegerigheid en hulpbehoevendheid

- de heup- en tailleomvang van de gebruiker

•  De pant sluit goed aan om het lichaam door de 
 voor mannen en vrouwen

• Plezierig draagcomfort door gebruik van
•  De pant is  en geeft meer bewegingscomfort door 

een verlaagde taille
•  De pant lijkt meer op gewoon ondergoed, in de  licht 

perzik voor vrouwen en lichtgrijs voor mannen

Wij laten u graag kennismaken met onze nieuwe pant zodat u zelf kunt ervaren 
hoe discreet de pants zijn. Bent u geïnteresseerd? Vraag dan een gratis 
probeerverpakking aan via Depend.nl of via telefoonnummer 0800 8400 840
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Depend Pants, de hele dag beschermd 
met de pasvorm van echt ondergoed

Nieuw! 
Depend Pants

Beschermt 
juist daar waar 
vrouwen het 

nodig hebben

De voordelen van onze pant

•  De pant sluit goed aan om het lichaam door de unieke 

pasvorm voor mannen en vrouwen
• Plezierig draagcomfort door gebruik van zacht materiaal

•  De pant is discreet en geeft meer bewegingscomfort door 
een verlaagde taille

•  De pant lijkt meer op gewoon ondergoed, in de kleur licht 
perzik voor vrouwen en lichtgrijs voor mannen

Wij laten u graag kennismaken met onze nieuwe pant zodat u zelf kunt ervaren 
hoe discreet de pants zijn. Bent u geïnteresseerd? Vraag dan een gratis 
probeerverpakking aan via Depend.nl of via telefoonnummer 0800 8400 840

Beschermt 
juist daar waar 

mannen het 
nodig hebben



Attends streeft naar oplossingen 

voor iedere vorm van incontinentie 

en richt zich op de juiste verzor-

ging en het welzijn van de patiënt. 

Of u nu ongewild druppels, scheut-

jes of grotere hoeveelheden urine 

verliest, het is uitermate belangrijk 

om uw huid in goede conditie te 

houden. Een vochtige huid kan re-

sulteren in een geïrriteerde of zelfs 

beschadigde huid.

Het Attends assortiment is getest 

en goedgekeurd door proDERM, 

Instituut voor toegepast dermato-

logisch onderzoek. Deze test on-

derschrijft dat de Attends produc-

ten zeer goed worden verdragen 

door de huid. De producten nemen 

zeer snel op en houden vanwege 

de speciale kern de bovenlaag 

droog waardoor problemen met de 

huid worden voorkomen. 

Attends is het enige incontinentie-

merk dat dit kwaliteitszegel mag 

dragen.

Attends 

proberen?

Imiddels heeft een grote 

groep tevreden klanten de 

kwaliteit van Attends ont-

dekt. Ook u kunt Attends 

vrijblijvend proberen om 

het verschil te ontdekken! 

Neem daarvoor contact 

op met onze klantenservice. Zij kunnen samen met u 

bepalen welk product het meest geschikt is en deze in 

een discrete verpakking toezenden. 

Het juiste product voor 

een gezonde huid

Heeft u vragen? Aarzel dan niet en bel ons! 

088-220 88 00 
of kijk op www.attends.nl
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Door het grote aanbod van incontinentieverbanden is het verstandig 

om  producten uit te proberen. Probeer ten minste twee verschillende 

merken. Vraag daarbij een continentieverpleegkundige om hulp. Voor 

advies kunt u ook terecht in een apotheek of medisch speciaalzaak. 

De keuze voor een bepaald materiaal is heel persoonlijk. Het materiaal 

mag niet verschuiven tijdens het dragen en niet knisperen. U moet het 

eenvoudig kunnen aanbrengen. Het is belangrijk dat het prettig zit en 

dat u zich veilig voelt. 

De verbanden moeten drie tot vijf keer per 24 uur verwisseld worden 

want ze moeten bij voorkeur niet langer dan acht uur achter elkaar wor-

den gedragen. De meeste verbanden worden vergoed door de zorgver-

zekeraars. Gebruikte verbanden kunt u weggooien in de restafvalbak.

Wegwerpverbanden

De wegwerpverbanden worden onderverdeeld in:

- Tweedelig of open systeem 

- Eendelig of gesloten systeem 

Tweedelig systeem – ook wel inlegverband of open systeem ge-

noemd, is geschikt voor lichte tot matige vormen van incontinentie. Het 

verband moet strak tegen het lichaam gedragen worden om lekkage en 

onaangename geurtjes te voorkomen. Hoe beter het verband aansluit 

op het lichaam, hoe beter het beschermt. Inlegverband wordt daar-

om gedragen in nauwsluitend ondergoed of in een speciaal wasbaar 

broekje (stretchslip). De maat van de stretchslip wordt afgestemd op de 

heupomvang van de gebruiker. Veel verbanden hebben zij-elastieken of 

anti-lekrandjes om de kans op lekkage aan de zijkanten te verminderen. 

De naden van het ondergoed of de slip moeten aan de buitenkant ge-

dragen worden om huidirritatie tegen te gaan. 

Voor een goed draagcomfort is de pasvorm van groot belang. Er zijn 

verschillende modellen: rechte inlegverbanden, anatomisch gevormde 

verbanden en elastiekverbanden. Anatomisch gevormde verbanden vol-

gen de bouw van het lichaam. Voorbeeld hiervan is het herenverband, 

dat ontwikkeld is voor mannen met druppelincontinentie. Dit verband is 

zo gevormd zodat de penis erin past. 

De meeste verbanden hebben een zogenoemde vochtindicator: bepaal-

de tekens of letters verdwijnen of worden een vlek zodra het verband 

verzadigd raakt en aan vervanging toe is. Bij het gebruik voor de nacht 

is meestal een verband met meer absorptie nodig. Daarnaast biedt een 

matrasbeschermer of onderlegger extra  bescherming tegen het door-

lekken van urine tot in de matras.

oduct voor 
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Voordeel van inlegverbanden is dat ze goed ventileren waardoor de 

kans op huidirritatie klein is. Ook het aanleggen van het verband is, 

na een goede uitleg, redelijk eenvoudig. Vergeleken met een eendelig 

systeem (zie hieronder) is er echter een grotere kans op lekkage en on-

aangename geurtjes. Ander nadeel is dat de stretchslips niet vergoed 

worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt overigens ook voor de on-

derleggers

Eendelig systeem – Eendelige verbanden, ook wel ‘gesloten systemen’ 

genoemd omdat zij het lichaam geheel omsluiten, worden gebruikt bij 

zwaardere vormen van urine-incontinentie. Deze grotere verbanden 

worden gedragen als ondergoed. Zij zijn verkrijgbaar als elastische broe-

ken en als vouwbare verbanden. De elastische broeken kunnen als ge-

woon ondergoed worden aan- en uitgetrokken. De vouwbare verban-

den worden gefixeerd met hersluitbare plakstrips, elastische banden, 

taillebanden of knoopsluitingen. 

De elastische broeken en vouwbare verbanden zijn verkrijgbaar in diver-

se maten waarbij de heup en tailleomvang bepalend zijn voor de maat. 

Deze verbanden zijn beschikbaar met verschillende absorptiecapacitei-

ten. Zo kan de gebruiker voor overdag een lichtere variant gebruiken 

dan voor ‘s nachts. 

Voordeel van eendelige verbanden is dat ze goed aansluiten op het li-

chaam waardoor er minder kans is op lekkage en onaangename geu-

ren. Nadeel is dat er minder ventilatie is van de huid. Hierdoor bestaat 

kans op huidirritatie. Ook het goed aanbrengen van een eendelig sy-

steem is voor sommige gebruikers moeilijk. Het krijgen van een goede 

gebruiksinstructie is dan ook van groot belang. Daarnaast lijkt het een-

delige systeem meer op een luier, wat voor sommige mensen een (extra) 

psychische belasting kan betekenen.
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Wasbare slips en inleggers

Behalve wegwerpverbanden is er ook wasbaar incontinentiemateriaal 

verkrijgbaar, voor mensen met lichte, matige en zware incontinentie. 

Wasbare incontinentieslips zien er uit als normaal ondergoed. Ze heb-

ben een bovenlaag van katoen of polyester, een absorberend gedeelte 

van katoen of synthetisch materiaal en een vochtdichte onderlaag, bij-

voorbeeld van pvc of rubber. Ook is er wasbaar ondergoed dat wordt 

gecombineerd met losse (wasbare) inleggers. Verder zijn er broeksyste-

men die volledig absorberend zijn. Deze hebben een waterdichte bui-

tenlaag en zijn af te sluiten met klittenband of drukknopen. 

De materialen kunnen in de wasmachine gewassen en in de droger ge-

droogd worden. Lees wel eerst de was- en droogvoorschriften. De maat 

van de slips wordt afgestemd op de heupomvang van de gebruiker.

Onderleggers en steeklakens

Ter bescherming van onder meer (rol)stoelen en bedden kunnen onder-

leggers of steeklakens worden gebruikt. Deze zijn zowel in wegwerp-

materialen als wasbare materialen te verkrijgen. 

De wegwerponderleggers en -steeklakens bestaan uit een ‘non-woven’ 

bovenlaag, een tussenlaag van ‘fluff’ (absorberende houtvezels) en een 

vochtdichte onderlaag. De wasbare materialen hebben een bovenlaag 

van katoen of polyester, een absorberende tussenlaag van polyester en 

een vochtdichte onderlaag van vinyl of rubber. Onderleggers zijn in ver-

schillende formaten verkrijgbaar, bijvoorbeeld 40 x 60, 60 x 60 of 60 x 

90 centimeter. De steeklakens hebben een groter formaat, bijvoorbeeld 

85 x 175 centimeter. 

Andere beschermende producten

Andere beschermende producten zijn hoeslakens, kussenhoezen, bed-

beschermers en stoelbeschermers. Ook zijn er plastic slips – voor ge-

bruik met wasbare of wegwerpverbanden - en badslips, speciaal voor 

mensen met incontinentie. 

Het pessarium: alleen voor vrouwen

Een pessarium is een ring van kunststof of siliconen rubber. Het pessa-

rium ondersteunt de baarmoeder en de blaas en rust op de bekkenbo-

dem. Het pessarium kan ervoor zorgen dat een verzakte blaas of baar-

moeder weer op zijn normale plaats komt te liggen. Als een dergelijke 

verzakking samen gaat met blaasklachten of urine incontinentie, dan 

kan het pessarium ook daartegen helpen. Vooral vrouwen met een ver-

zakking die niet geopereerd kunnen of willen worden, hebben baat bij 
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een pessarium. Bijvoorbeeld vrouwen die te oud zijn voor een operatie 

of juist jonge vrouwen die nog kinderen willen krijgen.

Pessaria zijn in vele maten en meerdere soorten te verkrijgen. Tijdens 

een inwendig onderzoek maakt de arts een inschatting welke soort en  

maat pessarium het beste effect zal geven. In de meeste gevallen wordt 

het pessarium door de huisarts om de 3-6 maanden gecontroleerd. 

Dat is echter niet strikt nodig. Vrouwen kunnen ook zelf de ring in de 

schede inbrengen en weer eruit halen. Afhankelijk van het type moet 

deze bijvoorbeeld ’s nachts verwijderd worden. Regelmatig schoonma-

ken is nodig en kan door de vrouw zelf worden gedaan. Het is in alle 

gevallen verstandig de ring zo nu en dan een nacht uit te laten om het 

slijmvlies rust te geven. De ring kan namelijk irritatie geven, wat zich uit 

in afscheiding. Indien de ring goed is geplaatst geeft hij geen klachten: 

“je voelt hem niet”. Als de ring pijn geeft of spontaan uit de schede 

komt zakken moet de maat worden aangepast of moet een ander soort 

ring worden geprobeerd.  Neem dan contact op met de huisarts of gy-

naecoloog die de ring heeft aangemeten. De arts zal ook zelf af en toe 

controleren of er geen nadelige effecten van de ring optreden.

Het pessarium is niet voor iedere vrouw geschikt. Als de ingang van 

de schede erg wijd is, biedt de bekkenbodem soms te weinig onder-

steuning en zakt de ring makkelijk naar beneden. Het pessarium werkt 

in het algemeen beter bij baarmoeder- en blaasverzakkingen, dan bij 

darmverzakkingen. Het succes wordt verder bepaald door de hoeveel-

heid bijwerkingen. Als vrouwen veel afscheiding hebben, willen ze het 

pessarium vaak niet houden. Er is maar een kleine groep die het pes-

sarium jaren achtereen gebruikt. Vaak wordt een ring geprobeerd om 

te kunnen voorspellen welk effect een eventuele operatie zal hebben 

op de klachten. Als dit effect gunstig is wordt het pessarium maar kort 

gebruikt en volgt een operatie.

Sommige vrouwen gebruiken hun pessarium alleen op speciale momen-

ten zoals bv bij sporten. Bij urineverlies die alleen bij sporten optreedt 

wordt ook nogal eens een grote “gewone” tampon met succes gebruikt. 

De condoomkatheter: alleen voor mannen

Mannen kunnen als alternatief voor absorberend verband ook een con-

doom- of externe katheter gebruiken. Een condoomkatheter is een ste-

vig condoom met een trechtervormig uiteinde, dat met een slangetje is 

verbonden aan een urinezak (been- of nachtzak). De huidvriendelijke 

kleeflaag aan de binnenkant zorgt ervoor dat de katheter zich goed 

hecht aan de penis. Condoomkatheters worden vooral bij zwaardere 

vormen van incontinentie gebruikt.
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Nadat de condoomkatheter is omgedaan wordt de urinezak aan het 

been of bed bevestigd. Bij bevestiging aan het onderbeen kan de man 

zijn been op de rand van de wc zetten en het kraantje openzetten, 

zodat de urine in de wc loopt. Bij mannen die hun been niet kunnen 

optillen wordt de opvangzak aan het bovenbeen bevestigd. De con-

doomkatheter wordt eenmaal per etmaal vervangen. Bij korter gebruik 

is er kans op huidirritatie omdat de kleeflaag dan nog te sterk hecht aan 

de huid. De condoomkatheter kan eenvoudig worden verwijderd door 

hem met een nat washandje terug te rollen.  Voordat de nieuwe kathe-

ter wordt aangebracht moet de penis eerst worden gereinigd met water 

en zeep. Na een goede instructie door een continentieverpleegkundige 

kan een man de condoomkatheter zelf aanbrengen. Lukt dat niet, dan 

kan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de partner ondersteuning 

bieden.

Condoomkatheters worden van verschillende materialen gemaakt, 

waaronder siliconen, latex en latex-arme materialen. De maat van de 

condoomkatheter is afhankelijk van de grootte van de penis. Deze kan 

worden bepaald met behulp van een maatkaartje dat meestal wordt 

meegeleverd met het materiaal. De condoomkatheters zijn ook in ver-

schillende uitvoeringen verkrijgbaar, zoals met een kortere of langere 

schacht, zonder slijmlaag, met een externe fixatiestrip. Er zijn diverse 

maten en uitvoeringen van de urinezakken en toebehoren. Zie voor 

meer informatie over urinezakken en relevante accessoires pagina 32. 

Condoomkatheters hebben als voordeel dat ze veel urine kunnen af-

voeren en opvangen, zonder dat er een inwendige slang hoeft te wor-

den ingebracht. Nadeel van de condoomkatheter is dat er irritatie van 

de – penis(huid) kan optreden en dat er lekkage langs het condoom 

kan ontstaan. Een goede keuze van soort en maat maakt de kans op 

problemen  klein. 

Stress incontinentie bij sporten: 
alleen voor vrouwen
Vrouwen hebben hier vooral tijdens het sporten last van. Een aantal 

eenvoudige oplossingen werkt vaak afdoende: de ‘gewone’ tampon, 

de Contrelle Activgard tampon en de Incofree. De werking van deze 

drie hulpmiddelen is telkens dezelfde: ze drukken de plasbuis terug in 

de oorspronkelijke staat waardoor ongewild urineverlies wordt voorko-

men.
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Tampon

De meest vertrouwde oplossing is het gebruik van een tampon. Vaak 

kiezen vrouwen wel voor een groter formaat, exact dezelfde die ook 

tijdens de menstruatie wodt gebruikt. Ook anaal tampons worden wel-

eens toegepast. Een anaal tampon is wat groter in doorsnee. In verband 

met de hygiëne moet de tampon na maximaal een paar uur verwijderd 

en vervangen worden.

Contrelle Activgard

De Contrelle Activgard is gemaakt van een zacht en elastisch materiaal 

dat prettig aanvoelt. Het is bedoeld voor eenmalig gebruik en kan maxi-

maal zestien uur gedragen worden. Het inbrengen gaat zoals bij een 

tampon. Vóór gebruik wordt het materiaal goed nat gemaakt met wa-

ter zodat het natuurlijk aanwezige slijmvlies niet wordt geabsorbeerd. 

Met een bijgeleverd staafje van stevig plastic wordt de Activgard inge-

bracht. Het touwtje waarmee de Activgard later wordt verwijderd, is 

precies lang genoeg om het om het plastic staafje te spannen. Na het 

inbrengen wordt het touwtje losgehaakt van het plastic staafje. Bij men-

strueren moet de Activgard om de vier tot zes uur verwijderd worden. 

Zoals ook bij tampon gebruik is het raadzaam om eerst de kleinste van 

de drie maten te proberen.

Contiform

De Contiform bestaat uit een stevige flexibele ring met een ronde tuut 

aan één zijde. De ring wordt net als de twee andere hulpmiddelen in de 

schede geplaatst. De ring kan ook tijdens de menstruatie gebruikt wor-

den, mits dan geen tampons gebruikt worden. De Contiform kan tot 

dertig keer gebruikt worden. De ring moet iedere dag verwijderd wor-

den om deze schoon te maken met water en ongeparfumeerde zeep. 

Inbrengen gaat gemakkelijker als de ring nat is. Eventueel kan ook een 

glijmiddel gebruikt worden als de schede erg droog is. De smalle kant 

van de ring wordt tegen de lange kant aangedrukt, de beide zijkanten 

naar elkaar toe. 

Bij de ring wordt een uiterst zacht en flexibel ‘spanbandje’ geleverd dat 

aan de ring bevestigd kan worden. Dit vergemakkelijkt het verwijderen 

van de ring. 

Informatie betreffende Contrelle Activgard en Contiform is in verkorte 

vorm overgenomen van artikelen geplaatst in B-Wijzer, uitgave maart 

2012. Contact informatie vindt u op p. 32.
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Incontinent zijn 
betekent eenzaamheid, 
of toch niet?

Van de meer dan acht hon-

derd duizend Nederlanders 

geplaagd door incontinentie 

zoeken er 400.000 hulp. Des-

ondanks is incontinent zijn 

een eenzame aangelegenheid! De ‘taboe’ sfeer 

rondom incontinentie wordt langzaam aan min-

der, maar voor de meeste ‘incontinentie’ patiën-

ten niet snel genoeg; anonimiteit heeft daarom 

nog steeds de voorkeur! 

Wilt u op anonieme wijze uw ervaringen delen 

en/of kennis putten uit de ervaringen van an-

deren, kijk dan op www.bekkenbodem.net voor 

informatie betreffende de Incoclub of direct op 

www.incoclub.nl. Leden van de Incoclub heb-

ben toegang tot het lotgenotenforum en kunnen 

anoniem met lotgenoten chatten. De Incoclub 

chatbox is 24 uur per dag beschikbaar. De kans 

om lotgenoten te treffen is dagelijks tussen 20:30 

-22:00 het grootst. 

HET VERLIES VAN

Viviane

‘Het verlies van Viviane’ 
voorstellingen

Wilt u een wat ‘luchtiger’ desondanks serieuze 

aanpak, en bent u in de gelegenheid een thea-

tervoorstelling te organiseren, voor zorgprofes-

sionals en patiënten, dan is er ‘Het verlies van 

Viviane’. Deze voorstellingen worden altijd 

gevolgd door een nagesprek. Deze participatie 

bestaande uit specialisten, verpleegkundigen en 

ervaringsdeskundigen leidt tot een levendige 

discussie over een lastige taboe.

De ‘Viviane’ voorstellingen 

worden opgevoerd door ac-

trice Frederiek Voskens on-

der de auspiciën van de Stich-

ting Bekkenbodem Patiënten.

In 2010 gelanceerd met een 

‘Grant’ van Johnson & John-

son, is dit theaterstuk sindsdien regelmatig 

vertoond en, zoals ook blijkt uit de recensies, 

positief ontvangen! Voor meer informatie con-

tacteer: Frederiek Voskens, info@podiumt.nu 

of www.podiumt.nu – tel.: 06 22 39 60 47.

Ook voor specifi eke vragen kunt u terecht 
bij de Stichting Bekkenbodem Patiënten!

Infolijn voor al uw bekkenbodem klachten bel naar 0344 849 221

Op maandagochtend van 9:00-12:00 uur en 
donderdagmiddag van 13:00-16:00 uur.

Verpleegkundige neemt ook de telefoon voor 
Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland aan.

Aanvraag infomateriaal en bestuursvragen: info@stichtingapn.nl 

Voor patiëntgerelateerde vragen  sbpbekkenbodem@gmail.com
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Ontlastingsincontinentie

De meest voorkomende vormen van ontlastingsincontinentie zijn:

- soiling of lekkage

- incontinentie voor flatus (wind) 

- spontaan verlies

- urge-incontinentie 

Hieronder kunt u meer lezen over deze vormen.

Soiling
Soiling of lekkage is een lastig begrip en wordt niet altijd als ‘echte’ 

incontinentie gezien. Er wordt gesproken van soiling als er sprake is 

van een waterige afscheiding, meestal bruin gekleurd en een beetje lij-

kend op dunne ontlasting. Het vocht komt vanuit de anus. Patiënten 

met soiling klagen over vochtige afscheiding in de onderbroek die soms 

doorlekt in de bovenkleding. Dit verlies wordt veroorzaakt door bijvoor-

beeld aambeien en eczeem. Soiling kan ook veroorzaakt worden door 

het naar buiten uitpuilen van het slijmvlies van de endeldarm. Na de 

ontlasting blijft een beetje slijmvlies buiten de anus hangen. Dit leidt 

tot irritatie van dit slijmvlies en er ontstaat een gevoel van nat zijn, vaak 

gepaard met jeuk. In het ondergoed worden bruine strepen gezien. Na 

de ontlasting kan het slijmvlies worden terug geduwd wat de klachten 

vaak vermindert. Als er een dag geen ontlasting plaatsvindt, zijn er die 

dag meestal ook geen klachten. 

Incontinentie voor flatus (wind)
Incontinentie betekent zoals gezegd het niet in staat zijn om de inhoud 

van de endeldarm ‘binnen’ te houden. Deze inhoud kan gasvormig 

zijn (wind), vloeibaar en vast. Incontinentie voor wind en vocht komt 

heel veel voor en wordt vaak niet ter sprake gebracht. Een verminderde 

knijpkracht van de binnenste sluitspier van de anus is meestal de oor-

zaak. Daarnaast kan ook een beschadiging van het slijmvlies van de 

anus een rol spelen. Dit slijmvlies vormt namelijk een soort kussentjes 

die de anus luchtdicht kan afsluiten. Fysiotherapie van de bekkenbodem 

kan de klachten verminderen door versterking van de afsluiting.

Spontaan verlies
We spreken van spontaan verlies van ontlasting als iemand, zonder het 

te merken, ontlasting verliest. Dit kan ontstaan doordat de binnenste 

sluitspier nog slechter gaat werken waardoor niet alleen lucht, maar 
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ook ontlasting wordt verloren. Een andere, waarschijnlijk veel meer 

voorkomende oorzaak, is een vermindering van het gevoel in de endel-

darm. De endeldarm knijpt samen om de ontlasting langzaam verder 

naar beneden te duwen. Als de ontlasting in het laatste deel is aange-

komen voelen we dat als drang en gaan we naar het toilet. Normaal is 

er ruim tijd om naar het toilet te gaan. Als het gevoel echter slecht is 

dan voelen we de drang niet terwijl de endeldarm wel doorgaat met 

knijpen. De ontlasting komt er dan ongemerkt uit. 

Vermindering van het gevoel kan een gevolg zijn van een zenuwbe-

schadiging. Deze beschadiging kan optreden tijdens de bevalling. Een 

heel andere oorzaak is heel lang bestaande verstoppingklachten, ook 

wel obstipatie genoemd. Daardoor kunnen mensen die jarenlang onder 

verstopping lijden later incontinent worden. Veel minder vaak voorko-

mende oorzaken van een slechte werking van de zenuwen zijn neu-

rologische ziekten, zoals een dwarslaesie, spina bifida en MS. Als be-

handeling van spontaan verlies van ontlasting wordt geprobeerd om de 

ontlasting wat vaster te maken, dus minder dun. Het bekendste middel 

wat hiervoor wordt gebruikt is Imodium.

Aandrangincontinentie
Net als bij urine-incontinentie kennen we ook bij de ontlasting een vorm 

van verlies die aandrangincontinentie wordt genoemd.  Deze vorm van 

verlies is deels te vergelijken met het spontane verlies zoals hierboven 

beschreven. Verschil is dat de aandrang tot ontlasten wel wordt gevoeld 

maar vrij plotseling optreedt en zo hevig is dat het toilet niet meer op 

tijd wordt gehaald. Urge-incontinentie kan verergeren wanneer door 

een verandering in de situatie op het werk of thuis de afstand naar 

het toilet toeneemt. Een andere situatie waarin de klachten kunnen 

toenemen is wanneer iemand minder mobiel wordt, bijvoorbeeld door 

pijnklachten in de heup. Patiënten met een urge-incontinentie kennen 

vaak ieder toilet in hun omgeving. Bij deze vorm van incontinentie is het 

vooral de buitenste kringspier die slechter werkt. Deze spier is een on-

derdeel van de bekkenbodem. Urge-incontinentie zal daarom in eerste 

instantie worden behandeld met bekkenbodemtherapie, onder leiding 

van een bekkenfysiotherapeut. Met behulp van een ballon die in de 

endeldarm wordt ingebracht kan het gevoel in de darm worden verbe-

terd. Ongeveer de helft van de patiënten heeft baat bij fysiotherapie. 

Door de training verbetert de kracht van de bekkenbodemspieren en de 

sluitspier. Het gevoel wordt ook beter omdat mensen meer letten op de 

aandrang. Tot slot verbetert ook de samenwerking tussen endeldarm 

en bekkenbodem. Bij falen van bovengenoemde therapie kan neuro-
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modulatie worden toegepast. Dit is dezelfde techniek als die bij urine-

incontinentie wordt gebruikt. In het uiterste geval kan het aanleggen 

van een stoma een oplossing zijn. 

Ontlastingsincontinentie en bevallen
De oorzaak voor het ontstaan van ontlastingsincontinentie ligt of in de 

sluitspier of in de zenuw die naar de endeldarm en anus gaat. De reden 

dat ontlastingsincontinentie, behalve bij hoogbejaarden, veel meer bij 

vrouwen dan bij mannen voorkomt, hangt samen met het feit dat vrou-

wen kinderen krijgen. De zwangerschap en de bevalling kunnen schade 

toebrengen aan zowel de sluitspier als de zenuw. Als we kijken naar 

de sluitspier dan kan deze beschadigd raken als tijdens de geboorte de 

wand tussen schede en anus inscheurt. Soms is dat aan de buitenkant 

te zien en kan herstel snel plaatsvinden. Helaas is dat herstel niet altijd 

goed mogelijk of treedt, ondanks goed herstel, later toch nog ontlas-

tingsincontinentie op. In veel gevallen blijkt zo’n beschadiging van de 

sluitspier direct na de bevalling niet goed te zien. Veel vrouwen hebben 

geen last van die beschadigde sluitspier. Andere spieren, met name die 

van de bekkenbodem, kunnen voldoende ondersteuning bieden. Pas 

als op latere leeftijd de spieren van de bekkenbodem geleidelijk aan ver-

zwakken, kan er er ontlastingsincontinentie ontstaan. Dat dit te maken 

heeft met de bevallingen wordt dan vaak niet meer bedacht.  

Schade aan de zenuw van endeldarm, anus en sluitspier ontstaat door 

druk op deze zenuw tijdens de bevalling. Hierdoor kan zowel het ge-

voel in endeldarm en anus verminderen alsook de spierkracht van de 

sluitspieren. 

Hulpmiddelen bij ontlastingsincontinentie

Absorberende materialen

Voor ontlastingsincontinentie zijn er, net als voor urine-incontinentie, 

diverse inlegverbanden en eendelige systemen verkrijgbaar. Het gaat 

zowel om wegwerpverbanden als om wasbaar incontinentiemateriaal. 

Net als de absorberende materialen voor urine-incontinentie is de keuze 

voor verband afhankelijk van de hoeveelheid, de frequentie, de om-

standigheden van de gebruiker en de heup- en tailleomvang van de 

gebruiker.
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De anaal tampon 

De anaal tampon is alleen op recept te verkrijgen. Vergeleken bij incon-

tinentieverband is de anaal tampon een onopvallend hulpmiddel. De 

tampon kan echter geen grote hoeveelheid ontlasting of vocht tegen-

houden. De anaal tampon is daarom het meest geschikt voor mensen 

die zich nog wel op het toilet ontlasten maar tussendoor een beetje 

ontlastingverlies hebben. 

Consistentie van de ontlasting is hierbij belangrijk: werkt alleen bij de 

breiige vorm. Te dun lekt er langs en een reguliere bolus duwt de tam-

pon eruit. Voor mensen met soiling (vochtverlies uit de anus) en voor 

mensen die hun darm spoelen en kans hebben op licht vochtverlies ge-

durende de dag, is de anaal tampon ook een bruikbaar hulpmiddel. Een 

anaal tampon wordt als een zetpil, met behulp van een beetje vaseline, 

tot voorbij de kringspieren ingebracht. Bij een bepaald type anaal tam-

pon wordt hiervoor een applicator gebruikt. 

De tampon mag acht uur blijven zitten (voor gebruiksduur volg advies 

voorschrijver en fabrikant) en kan dan met het koordje worden ver-

wijderd. Daarna mag meteen weer een nieuwe worden aangebracht. 

Vooral in het begin kan de patiënt een aandranggevoel ervaren; de pa-

tiënt moet aan de anaal tampon wennen. Momenteel zijn er meerdere 

merken anaal tampons, in verschillende maten.

Darmspoelen

Sommige mensen met ontlastingsincontinentie spoelen geregeld hun 

dikke darm door deze via de anus te vullen met één of twee liter water. 

Dit gebeurt met een speciaal daarvoor ontwikkeld spoelsysteem. Door 

de spoeling wordt de ontlasting met het water naar buiten gespoeld. 

Hierdoor wordt het laatste deel van de darm geheel leeggemaakt. 

Omdat er geen ontlasting inzit, kan er ook geen ontlasting verloren 

worden. Op voorschrift van de arts zal de continentie- of stomaver-

pleegkundige u leren hoe u de darm moet spoelen. Daarna kunt u dit 

zelfstandig of met behulp van uw partner thuis doen. Zo nodig kan de 

wijkverpleegkundige u helpen.

Neuromodulatie

Soms kan neuromodulatie ook bij ontlastingsincontinentie worden 

gebruikt. Hierbij wordt het zenuwstelsel in het bekkenbodemgebied 

specifiek geprikkeld. Men onderscheidt twee vormen: die waarbij het 

zenuwstelsel via de enkel wordt geprikkeld (PTNS) en de vorm waarbij 

de prikkeling direct via het ruggenmerg plaatsvindt (sacrale neuromo-

dulatie) .
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Urineretentie

Bij urineretentie maakt men onderscheid tussen acute en chronische 

retentie. Bij acute urineretentie, het plotseling niet meer kunnen legen 

van de blaas, is er sprake van een pijnlijke aandrang. Bij chronische uri-

neretentie, hoopt de achtergebleven urine zich geleidelijk op wat op 

den duur ook leidt tot onvermogen om te plassen. Hierbij ontstaan ech-

ter geen pijnklachten, waardoor veel mensen niet merken dat ze slecht 

uitplassen. Het aandranggevoel is meestal verminderd of verdwenen. 

Acute en chronische urineretentie kunnen worden veroorzaakt door 

een vernauwing van de plasbuis of door een slechte werking van de 

blaasspier.

Chronische urineretentie
Chronische urineretentie wordt vaak voorafgegaan door residu vor-

ming. Dit betekent dat de blaas elke keer slechts gedeeltelijk wordt 

leeggeplast. Er blijft dan na het plassen nog veel urine in de blaas ach-

ter (residu). Het achterhouden van urine kan vele oorzaken hebben. Bij 

mannen wordt dit vaak veroorzaakt door een vernauwing van de plas-

buis. Bij vrouwen kan een forse verzakking van de blaas een oorzaak 

zijn. Bij beiden kan een slechte functie van de bekkenbodemspieren een 

rol spelen. Als deze spieren tijdens het plassen niet goed ontspannen, 

blijft de druk in de plasbuis hoog en moet de blaas hard werken om de 

urine eruit te krijgen. Het lukt de blaas dan niet alle urine in één keer uit 

te plassen. Bij mannen en vrouwen kan obstipatie een rol spelen. Als er 

veel harde ontlasting in de endeldarm zit dan drukt deze via de darm-

wand de plasbuis dicht. Beschadiging aan de zenuwen die de blaas-

spieren aansturen, kan eveneens oorzaak zijn van slecht uitplassen. De 

blaasspier kan dan niet meer aanspannen om de blaas te ledigen.  Een 

dergelijke aandoening kan optreden als gevolg van multipele sclerose 

of van aandoeningen in het ruggenmerg. Suikerziekte kan op langere 

termijn ook de zenuwvoorziening van de blaas nadelig beïnvloeden. In 

dat geval wordt vooral het gevoel in de blaas minder en wordt vulling 

van de blaas niet meer gevoeld. Urineretentie kan schade aan de nieren 

toebrengen als de druk in de blaas zo hoog blijft dat de urine niet vanuit 

de nieren naar de blaas kan stromen.
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Acute urineretentie
Een chronische urineretentie en achterblijven van urine na het plassen, 

kunnen overgaan in een acute retentie door een plotselinge toename 

van de hoeveelheid geproduceerde urine. De oorzaak daarvan kan ge-

bruik van vochtafdrijvende middelen zijn of overvloedige alcoholcon-

sumptie. Soms is acute retentie een bijwerking van antidepressiva of 

van medicijnen tegen de ziekte van Parkinson.

Bij een acute urineretentie moet de blaas worden geleegd door middel 

van een verblijfskatheter.  Als de oorzaak van de retentie niet gevonden 

wordt of als de veroorzakende aandoening niet verholpen kan worden, 

zal de blaas voor de rest van het leven met een katheter moeten wor-

den geleegd. Het heeft dan de voorkeur dit enkele keren per dag zelf 

te doen met een eenmalige katheter. Een continentieverpleegkundige 

kan u leren hoe u zelf uw blaas leeg kunt maken met een katheter. Als 

dit niet mogelijk is zal worden gekeken of er in de thuissituatie verzor-

ging aanwezig is die kan katheteriseren. Als dit niet het geval is moet 

een verblijfskatheter worden ingebracht. Deze dient dan als blijvend te 

worden gezien. 

Hulpmiddelen bij urineretentie

Afvoerende materialen

Afvoerende materialen worden onderverdeeld in:

- Eenmalige katheter

- Verblijfskatheter

- Urinezak en toebehoren

Eenmalige katheter – De eenmalige katheter is de meest gebruikte 

katheter voor mensen die niet meer kunnen plassen. De eenmalige ka-

theter is een dun, flexibel slangetje dat een man of vrouw via de plas-

buis in de blaas kan brengen. De blaas loopt dan via de katheter leeg. 

Vervolgens kan de katheter weer worden verwijderd en weggegooid 

worden in de afvalbak. De continentieverpleegkundige leert mensen 

hoe ze zichzelf kunnen katheteriseren. Als dat niet lukt, kan bijvoor-

beeld de partner of de wijkverpleegkundige de katheterisatie uitvoeren. 

Mensen die niet meer spontaan kunnen plassen zullen vier tot zes keer 

per dag katheteriseren. Mensen die veel urine achterhouden maar wel 

zelf kunnen plassen katheteriseren 1 tot 2 keer per dag. 
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De vele merken eenmalige katheters verschillen onderling vooral in de 

glijlaag, de zogenoemde coating. Er zijn twee varianten: de gecoate 

katheter en de ongecoate PVC-katheter. De gecoate katheter zit in een 

zakje waaraan een beetje water wordt toegevoegd. Als de coating in 

contact komt met dit water vormt zich in 30 seconden een zeer gladde 

laag op de katheter.  De ongecoate katheter heeft geen glijlaag en daar-

om moet eerst een gelei worden ingebracht om de katheter naar bin-

nen te kunnen brengen. De gecoate katheters worden gladder dan de 

ongecoate PVC-katheters met gel. Dit betekent dat de kans op kleine 

beschadigingen van de plasbuis bij mensen die volledig op katheterise-

ren zijn aangewezen, kleiner wordt indien een gecoate katheter wordt 

gebruikt. Om die reden verdienen gecoate katheters de voorkeur boven 

ongecoate. Er zijn ook gebruiksklare eenmalige katheters, waarbij het 

water al in de verpakking zit  en versies waarbij het water eenvoudig 

bij de katheter kan worden ingebracht. Voor onderweg een handige 

optietoevoeging. 

Er zijn verschillende maten en vormen eenmalige katheters. De diame-

ter van katheters wordt uitgedrukt in charrière (Ch). 1 Ch is 1/3 mm. De 

katheters zijn leverbaar in verschillende maten (gangbaar bij volwasse-

nen is Ch 14-16-18). Ook zijn er verschillende lengtes verkrijgbaar. Voor 

vrouwen zijn er katheters van 7, 15, 20 en 24 cm. Voor mannen zijn er 

langere katheters, omdat de plasbuis veel langer is: 40 cm is gangbaar.

Katheters verschillen ook aan het uiteinde, de tip. De standaardtip van 

een katheter is de rechte en ronde Nelaton-tip. Maar voor mensen die 

moeite hebben met het inbrengen zijn katheters met een andere tip 

ontwikkeld. Vooral de katheters met een flexibele tip lijken dan beter 

te werken.

Verder zijn er verschillende accessoires, zoals inbrenghulpen en opvang-

zakken voor eenmalig gebruik te verkrijgen. Ook zijn er katheters in een 

handige verpakking zodat de katheter tijdens het gebruik niet met de 

vingers aangeraakt hoeft te worden. In het bijzonder de complete sets 

waarin katheter, water voor de glijlaag en een opvangzak in één pakket 

zijn verpakt, kunnen onderweg uitkomst bieden.

Voor iedere katheterisatie moeten de handen gewassen worden. Meer 

maatregelen in het kader van de steriliteit zijn niet nodig. Steriel kathe-

teriseren hoeft niet, schoon is voldoende.  De juiste techniek van het 

katheteriseren wordt u geleerd door een  continentieverpleegkundige. 

Zij/hij zal u ook vertellen welke katheter voor u het meest geschikt is. 

Uiteraard kunt u later zonodig of desgewenst nog wisselen naar een 

ander type of merk.
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schwa-medico Nederland BV

Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK  WOUDENBERG | Tel. 0 33  4 65 50 64 | Fax 0 33  4 61 22 23 | info@schwa-medico.nl

UROSTIM 
de budgetvriendelijke PTNS
(€ 2,90 / sessie 

aan verbruiksmaterialen)

cursussen PTNS 

gepland in 

december 2015 

en januari 2016 !

 voor naald en plakelektrode
 2 kanalen
 8 programma’s, individueel aan te passen
 zeer lage verbruikskosten
 voldoet aan europese richtlijnen 
 medische hulpmiddelen
 voor de behandeling van de over-actieve blaas,  
 fecale- en stress-incontinentie
 met twee kanalen ook inzetbaar bij interstitiële 
 cystitis, pijn bij prostatitis, urogenitale- en 
 rectale pijnsyndromen.

UROSTIM, klaar voor de toekomst !
Laat u verrassen en vraag de prijslijst op.
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Verblijfskatheter – Niet alleen voor mensen met een retentie, 

ook voor mensen met zware, niet te behandelen incontinentie 

kan een verblijfskatheter soms een oplossing zijn. Een verblijfs-

katheter is een dunne slang die via de plasbuis of via de buik-

wand in de blaas wordt geschoven. Een verblijfskatheter via de 

buikwand heet een suprapubische katheter. Als duidelijk is dat een ka-

theter langer dan 6 maanden in moet blijven, heeft een suprapubische 

katheter de voorkeur boven een katheter via de plasbuis.  Elke verblijfs-

katheter wordt gefi xeerd door het ballonnetje, dat vooraan rondom de 

katheter zit, te vullen met water. Het gevulde ballonnetje zit in de blaas 

en is te groot om via de plasbuis naar buiten te komen. Daarom blijft de 

katheter in de blaas “hangen”. In de tip van de katheter, die in de blaas 

ligt, zitten een paar openingen, waardoor de urine uit de blaas via de 

katheter in een opvangzak loopt. 

Een huisarts of verpleegkundige brengt de verblijfskatheter in, nadat 

eerst een verdovende gelei in de plasbuis is gebracht. Hoe lang de ka-

theter blijft zitten, is afhankelijk van de aandoening en van het mate-

riaal van de verblijfskatheter. Een verblijfskatheter van gesiliconiseerd 

latex is geschikt voor kortdurend gebruik. Voor langdurig gebruik zijn 

100% siliconen verblijfskatheters of  verblijfskatheters met een hydro-

gel  coating het meest geschikt. Deze katheters worden gemiddeld om 

de zes weken gewisseld. De wisseling wordt gedaan door de huisarts of 

de (wijk)verpleegkundige.

Veel zorgverleners zien een verblijfskatheter als allerlaatste behandel-

optie, onder meer vanwege het risico op problemen. Mensen die meer 

dan tien jaar een verblijfskatheter hebben, lopen namelijk een kleine 

kans op het ontwikkelen van een blaastumor. Verder is er bij een ver-

blijfskatheter altijd sprake van bacteriën in de blaas. Meestal geeft dit 

geen klachten of problemen. In een aantal gevallen echter leidt de bac-

terie in de urine tot een algemene infectie. De bacteriën komen dan in 

het bloed terecht. Oudere mensen worden dan heel erg ziek en opname 

in het ziekenhuis is eigenlijk altijd nodig. Zo’n infectie is overigens wel 

goed te behandelen. Problemen ontstaan als een dergelijke algemene 

infectie regelmatig voor gaat komen. Andere problemen bij verblijfska-

theters zijn blaaskrampen en urineverlies langs de katheter en kleiner 

worden van blaasvolume. Om infecties te voorkomen is het van belang 

het gebied rond de plasbuis goed schoon te houden met water. Goed 

drinken in de zin van minstens twee liter water per dag is belangrijk 

evenals gezond eten.  Een verblijfskatheter kan de hele dag met een 

opvangzak worden verbonden. Het is ook mogelijk om een stopje op de 

katheter te zetten. Door het hendeltje op het stopje om te zetten gaat 
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het stopje open en loopt de blaas leeg. Dit systeem kan alleen worden 

toegepast bij mensen met een goede discipline. De blaas moet namelijk 

wel minstens 4 keer per dag worden geleegd. Blaaskrampen kunnen 

worden bestreden met medicijnen die de blaasspier remmen. Eventueel 

kunnen deze medicijnen ook opgelost worden in water en dan via de 

katheter in de blaas worden ingebracht.

Urinezak en toebehoren – Bij condoom- en verblijfskatheters wordt 

de urine opgevangen in een urinezak: een been- of nachtzak (bedzak). 

Overdag wordt de urine opgevangen in de beenzak, die meestal een 

inhoud van 500 of 750 ml heeft. De beenzak wordt bevestigd aan het 

boven- of onderbeen (kuit of enkel). Dit gebeurt met fixatiebandjes, die 

in verschillende breedtes verkrijgbaar zijn. De beenzak kan ook wor-

den gefixeerd met een beenzakhouder. Meestal gaat het hierbij om 

een elastisch fixatieverband in de vorm van een kous, maar er zijn ook 

katoenen beenzakhouders met knoop- of klittenbandsluitingen. Verder 

zijn er onderbroeken met één lange pijp, waarin een opbergvakje voor 

het zakje is gemaakt. Voor de nacht wordt de urine opgevangen in een 

nacht- of bedzak met een inhoud van 1500 of 2000 ml. Deze wordt 

met behulp van een bedhanger aan het bed bevestigd. 

Een urinezak bestaat uit de volgende onderdelen: 

- een connector die in de katheter wordt geschoven, zodat een stevige 

verbinding ontstaat tussen de urinezak en de katheter. De connector 

past op alle merken katheters.

- een toevoerslang die de urine naar de zak leidt.

- bevestigingsopeningen voor beenbandjes of bedbeugel.

- een terugslagventiel, dat voorkomt dat de urine vanuit de urinezak 

terugstroomt in de slang. 

De meeste urinezakken hebben een aftapkraantje. Als de urinezak vol 

is, kan de urine via de aftapkraan een aantal keren per dag worden ge-

leegd. Er zijn verschillende aftapkranen verkrijgbaar zoals de trekkraan 

en de kruiskraan. Deze laatste kan gemakkelijk met één hand worden 

geopend. Indien gewenst kan de beenzak worden doorgekoppeld naar 

een bedzak; dan wordt de connector van de bedzak in de aftap van de 

beenzak gedaan. Zo kan de urine via de beenzak naar de bedzak lopen.

Afhankelijk van de bevestigingsplaats van de urinezak wordt de lengte 

van de toevoerslang bepaald. Voor bevestiging op het bovenbeen is een 

urinezak met een slang van 10 cm, op de kuit van 45 cm en bij de enkel 

van 60 cm nodig. Bij bevestiging aan het bed is een urinezak met slang 

van 90 cm of langer nodig. Er zijn urinezakken met variabele slangleng-

tes te verkrijgen; deze zijn op de gewenste lengte afknipbaar. In alle 
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gevallen moet de opvangzak lager hangen dan de blaas. Anders moet 

de urine tegen de zwaartekracht in naar boven worden getransporteerd 

en dat kan niet.

Er zijn vele soorten urinezakken verkrijgbaar. Sommige beenzakken zijn 

voorzien van een non-woven achterzijde, waardoor de huid niet in con-

tact komt met de kunststof van de urinezak en er minder kans is op 

huidirritatie. Er zijn urinezakken met en zonder aftapkraan en transpa-

rant of in een groene kleur. Er zijn bed- en beenzakken die maximaal 

een dag, en bed- en beenzakken die enkele dagen tot een week achter-

een mogen worden gebruikt.

Ook zijn er verschillende typen beenzakhouders, beenbandjes en bed-

hangers te verkrijgen. 
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Productenmatrix

 

Hulpmiddelen bij urine-incontinentie

Verbanden – tweedelig (inlegverbanden, herenverband) X X X X X X

Verbanden – eendelig X X X X X X

Wasbaar materiaal X X X X

Stoel- en bedbescherming X X X X X

Externe katheter - condoomkatheter X X X

Specifieke producten voor stressincontinentie

(pessarium, vaginale incontinentietampon)

Urinalen X

Pants X X X X X X

Hulpmiddelen bij ontlastingsincontinentie

Absorberende Verbanden (materialen urine-incontinentie)*

Anaaltampon X X

Fecesopvangzak/-collector X

Stomamateriaal een- en tweedelig X

Peristeen Anaal Irrigatie Set X

Irrigatiesystemen X

Hulpmiddelen bij urineretentie

Afnamekatheter of eenmalige katheter** X X X

Verblijfskatheter (inbrengen, lekkage) X X X

Urinezakken X X X

Beenzakjes X X X

Beenzakhouder X X X

Bedbeugel X X X

Condoomkatheters X X X

Fixatiepleisters t.b.v. katheter X

Blaaskatherisatiesets X X

* gebruik materialen urine-incontinentie

** gecoat en ongecoat

Niet vermeld in de Productenmatrix zijn de in de tekst afgebeelde hulpmiddelen op:

Pagina 13: ‘Het pessarium: alleen voor vrouwen’ – voor verdere informatie: www.medicaldynamics.nl

Pagina 17:  Contrelle Activgard van Codan – voor verdere informatie over Contrelle Activgard  

raadpleeg www.codan.nl; voor  Contiform info@Pelvitec.com

Pagina 30:  ‘Urinezak en toebehoren’ – Qufora 500 ml. Beenzak met compartimentensysteem

 voor betere pasvorm – voor verder informatie: www.medical4you.nl
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Links naar nuttige websites

Vind toilet

www.hogenood.nu

Patientenverenigingen

Stichting Bekkenbodem Patiënten
www.bekkenbodem.net

Incontinentie Lotgenoten
www.incoclub.nl

Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland   
www.pgn-gynaecologie.nl 

Interstitiële Cystitus Patiëntenvereniging
www.icpatienten.nl

Stichting Contactgroep Prostaatkanker
www.kankerpatient.nl

Maag Lever Darm Stichting
www.spijsvertering.nl

Patiëntenvereniging voor Neurostimulatie
www.pvvn.nl

Continentie Stichting Nederland
www.continentie-stichting.nl

Beroepsverenigingen

Bekkenfysiotherapeuten (NVBF)
www.defysiotherapeut.com

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
www.venvn.nl

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
www.nvog.nl

Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
www.nvvs.nl

Nederlandse Vereniging voor Urologie 
www.nvu.nl

Sociale Media

Bezoekt u ons ook op onze website: www.bekkenbodem.net 
of via Facebook: ‘SPB-Bekkenbodem’ of Twitter: ‘@SPBBekkenbodem’



34 Informatie over SBP

Informatie over SBP

De Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) zet zich sinds 2001 in voor 

mensen met bekkenbodemklachten door:

	Het geven van voorlichting over klachten, behandelmogelijkheden en 

hulpmiddelen; 

	Het opkomen voor de belangen van patiënten; 

	Het met elkaar in contact brengen van lotgenoten. 

De SBP werkt hiervoor samen met betrokken partijen, zoals zorgverze-

keraars, behandelaars, bekkenbodemcentra, sponsoren en gerelateerde 

patiëntenverenigingen.

Word lid van de SBP

Voor € 25,00 per jaar bent u lid van de SBP. De SBP biedt haar leden:

	Twee keer per jaar het blad B-wijzer, een magazine met allerhande 

informatie over bekkenbodemproblematiek, behandelmogelijkheden 

en hulpmiddelen. 

	De SBP informatielijn 0184 641 812 is bereikbaar maandagochtend 

van 9:00 - 12:00 uur, en dondermiddag van 13:00 - 16:00 uur. Een 

medisch panel dat antwoord geeft op uw vragen over klachten in het 

bekkenbodemgebied, zoals plas, ontlasting- of seksuele problemen 

en pijnklachten in het bekken of in de onderbuik. 

	Patiëntenbijeenkomsten voor kennismaking met lotgenoten, artsen 

en andere betrokkenen. 

	Belangenbehartiging. 

Aanmelden
U kunt u als lid aanmelden via een brief of kaartje naar:

 Stichting Bekkenbodem Patiënten

 Antwoordnummer 2021

 3970 VD Bunnik

Ook kunt u op onze website www.bekkenbodem.net het lidmaatschaps 

aanvraagformulier invullen, of uw verzoek sturen naar ons e-mailadres  

sbpbekkenbodem@gmail.com. Eveneens kunt u op werkdagen bellen  

met telefoonnummer 0344 849 221.



35Stichting Bekkenbodem Patiënten

Adverteerders en Sponsors bedankt!

Abena BV

Akkerdistel 2a

5831 PJ Boxmeer

0485 343 444

www.abena.nl

Astellas Pharma BV

Elisabethhof 19 

2352 EW Leiderdorp

071 545 85 45

www.astellas.nl

Van Heek Medical BV 

Macroweg 10

5804 CL Venray

088 22 08 822

www.attends.nl

Coloplast BV

Softwareweg 1

3821 BN Amersfoort

033 454 44 44

www.coloplast.nl

Kimberly-Clark BV

Copernicuslaan 35

6716 BM Ede

0800 8400 840

www.depend.nl

Mediq - Medeco

Alexander Flemingstraat 2 

3261 MA Oud Beijerland

0186 634 400

www.medeco.nl

Medi-Call 

Kerkenbos 11-03d

6546 BC Nijmegen

0800 4446 622

www.medi-call.nl

Medtronic Trading NL BV

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

045 566 80 00

www.medtronic.nl

SCA Hygiene Products BV

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist

030 698 46 00

www.tena.nl 

ProFundum Instituut BV

Dudok erf 4

3315 KA Dordrecht

078 622 74 11

www.profunduminstituut.nl 

schwa-medico Nederland B.V.

Koningin Julianaplein 10

3931 CK Woudenberg

033 465 50 64

www.schwa-medico.nl

Johnson & Johnson Medical BV

Computerweg 14

3821 AB Amersfoort

033 450 05 00

ww.jnjmedical.nl
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Ongewenst urineverlies? Bespreek het met 
de continentieverpleegkundige van 
TENA Consult. Zij is elke werkdag bereikbaar 
van 9.00 tot 17.30 uur voor gratis, vrijblijvend 
en persoonlijk advies.

Afspraak voor een telefonisch consult
Via telefoonnummer 0800-0200 364 kunt u een afspraak maken 
op een tijdstip dat u schikt. U wordt vervolgens door een TENA 
Consult Verpleegkundige op het afgesproken tijdstip teruggebeld.

Spreekuur in uw apotheek
Een paar keer per jaar oganiseren we een TENA Consult in 
apotheken. Wilt u weten wanneer de continentieverpleegkundige 
spreekuur houdt in uw apotheek? Kijk op www.TENAConsult.nl 

Gratis telefonisch advies? 

0800-0200 364

Wat bespreekt u tijdens het TENA Consult?

 Wat is ongewenst urineverlies precies.
 Welke vorm heeft u.
 Wat kunt u doen om het te verminderen.
 Tips om gewoon te blijven doen wat u wilt doen.
 Welke producten zijn er en wat zijn de verschillen.
 Welk product past het best bij uw persoonlijke situatie.

Joyce,
continentieverpleegkundige


