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Niemand levert een topprestatie in z’n eentje. Artsen hebben daarvoor mondige patiënten 
nodig;  patiënten deskundige behandelteams;  behandelteams toegewijde individuele 
zorgverleners.
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Voorwoord 
Het boekje dat u in handen hebt bevat de weerslag van een belangrijk project 

genaamd ‘Goud in Handen’. In het boekje vertellen patiënten over wat zij belangrijk 

vinden in de zorg voor hun bekkenbodemproblemen. Het project heeft ervoor 

gezorgd dat u hun goud nu in handen hebt. De in dit boekje opgestelde criteria zijn 

meestal heel praktisch van aard. Patiënten vertellen ons hoe ze graag benaderd en 

behandeld willen worden. Er zijn ook criteria die meer aandacht vragen voor 

bewustzijn bij de hulpverlener. Het gaat dan vooral om zaken als aandacht voor de 

ingrijpende gevolgen van een operatie, beseffen dat slechte ervaringen met een 

onderzoek de volgende keer een grotere rol gaan spelen en het bieden van de 

mogelijkheid van laagdrempelige controles, zeker na een bevalling.

Nu is de beurt aan ons, als hulpverlener op het terrein van de bekkenbodem,  

om deze criteria te lezen, te doorvoelen en er naar te handelen. De beschreven 

criteria maken het eenvoudig om onze dagelijkse praktijk te toetsen. Samen met 

het behandelteam de gang van zaken doornemen en waar nodig aanpassen,  

bijstellen of weer eens onder de aandacht brengen. Als u niet binnen een team 

werkt dan is dit boekje een mooie aanzet om te overwegen zo’n behandelteam 

samen te stellen. Kijk eens om u heen en vraag hulpverleners in uw omgeving of  

ze samen willen werken in een team. Een prachtige uitdaging: teamzorg aan de 

patiënt met bekkenbodemproblemen. 

Dank zeg ik tegen alle medewerkers die het goud, dat de patiënten aanboden, 

hebben omgezet in concrete criteria en meetinstrumenten. Dank aan Wendy en 

Cecilia, aan Henriëtte en Gijs. Dank ook aan de betrokken hulpverleners voor hun 

commentaren en suggesties die het mogelijk maakten om het goud een goede 

plaats te geven in de vitrine van de zorg.

De meeste dank gaat uit naar de patiënten die over dit onderwerp hun ideeën en 

ervaringen met ons hebben willen delen. Bekkenbodemproblemen zijn nog steeds 

zaken waar je niet makkelijk met anderen over praat. Zij deden het wel en dat was 

goud waard.

Bert Messelink, uroloog

Voorzitter klankbordgroep en projectadviseur
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Voor iedere patiënt geldt een andere topprestatie. Voor iedere zorgverlener ook. 
Afstemming en samenspraak vormen in dit proces de uitdaging.
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Inleiding
Ontwikkeling kwaliteitscriteria 
bekkenbodem zorg vanuit 
patiëntenperspectief

Dit zijn de negen conceptcriteria vanuit patiëntenperspectief voor goede zorg bij de 

behandeling van bekkenbodemproblemen. Ze zijn tot stand gekomen na onderzoek 

onder patiënten en aan de hand van een zorgvuldig doorlopen traject, waaraan 

verschillende groepen hebben deelgenomen.

In het onderzoek ‘Praat mee over bekkenbodemproblemen’1) zijn bekkenbodem-

patiënten gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomsten van dit onderzoek vormden 

het fundament voor het ontwikkelen van kwaliteitscriteria vanuit patiënten-

perspectief. Door de klankbordgroep, bestaande uit professionals uit de bekken-

bodemzorg en de expertgroep (bestaande uit expertpatiënten) zijn prioriteiten 

gesteld. Daarna zijn deze geprioriteerde onderwerpen aan de hand van het aan-

gepaste AIRE-instrument2) vertaald naar concrete conceptcriteria (zie ook bijlage 1). 

Concept

In de conceptversie is met een aantal (bewerkingen van) citaten aangegeven op 

basis van welke informatie uit het onderzoek de criteria zijn ontwikkeld. De citaten 

dienen als voorbeeld. De onderliggende discussie hierover is te vinden in de 

stukken: Rapport ‘Praat mee over bekkenbodemproblemen. In het kader van het 

project Goud in Handen; ervaringskennis effectief inzetten’, Verslag klankbord-

groep 1: ‘Verslag klankbordgroep 1 Stichting Bekkenbodem Patiënten 30-11-2010’, 

Verslag klankbordgroep 2: ‘Verslag klankbordgroep 2 Stichting Bekkenbodem 

Patiënten 12-4-2011’, Verslag expertgroep 1: ‘Verslag expertgroep 1 Stichting 

Bekkenbodem Patiënten 26-5-2011’.

  1. Zie onderzoeksrapport ‘Praat mee over bekkenbodemproblemen’. In het kader van het project Goud in 

Handen; ervaringskennis effectief inzetten”, drs. C.J.C. Kalsbeek en W.A.M. van Leeuwen MSc, Amersfoort, 

april 2011

  2. Appraisal of Indicators through Research en Evaluation: deze richtlijn voor de ontwikkeling  van 

kwaliteitscriteria is in 2006 ontwikkeld door het AMC in  opdracht van de Orde van Medisch Specialisten
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Deze conceptcriteria zijn per mail rondgestuurd naar de leesgroep (bestaande uit 

de leden van de klankbordgroep en de expertgroep). De opmerkingen zijn verwerkt 

in de conceptversie mei 2012. De volgende fase bestaat uit het redactioneel 

nakijken van alle teksten en een voorwoord en nawoord toevoegen evenals 

illustraties. Dit geheel zal uiteindelijk worden uitgegeven in de vorm van een 

boekje in het najaar van 2012. Daarna volgt de implementatiefase.

Gebruikers aan het woord

De criteria geven geen beeld over waar patiënten de ‘beste’ behandeling kunnen 

krijgen. Ze zeggen wat de gebruikers hebben aangegeven belangrijk te vinden bij 

de diagnose en de behandeling. Stichting Bekkenbodem Patiënten wil nadrukkelijk 

niet op de stoel van de behandelaar gaan zitten. Zij ziet het wel als haar taak  

om duidelijk uit te spreken wat patiënten willen en vinden. De criteria vanuit 

patiëntenperspectief zijn dan ook te lezen als complementair aan criteria vanuit de 

professionals en niet losstaand te zien van andere algemene kwaliteitseisen rond 

veiligheid e.d.

Bekkenbodemproblemen

In de criteria die hierna volgen gaat het over de zorg voor patiënten met bekken-

bodemproblemen. De bekkenbodem wordt steeds meer gezien als een orgaan-

stelsel, wat bestaat uit spieren en banden, die vastzitten aan de botten van het 

bekken. De verschillende onderdelen van de bekkenbodem werken heel nauw-

keurig samen om hun werk goed te kunnen doen. De bekkenbodem speelt namelijk 

een belangrijke rol bij de functie van de organen die in het bekken zijn gelegen:  

de blaas, de baarmoeder en de darmen. De bekkenbodem speelt ook een grote rol 

bij seksuele activiteiten. Sinds de mens rechtop loopt heeft de bekkenbodem een 

steunfunctie gekregen voor de organen in het bekken. Door de zwaartekracht 

zakken die naar beneden en de bekkenbodem houdt ze op hun plaats.

De werking van de bekkenbodem in de normale situatie wordt aan de hand van 

voorbeelden duidelijk gemaakt. De bekkenbodem spant zich aan om urine of 

ontlasting op te houden. De bekkenbodem ontspant tijdens plassen en ontlasten. 

Tijdens het vrijen zal de vrouw de bekkenbodem ontspannen om gemeenschap 

mogelijk te maken. De man spant de bekkenbodemspieren aan om een erectie in 

stand te houden. 
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Als de bekkenbodem aanspant terwijl deze zich zouden moeten ontspannen, 

noemen we dat een overactieve bekkenbodem. Als de bekkenbodem zich ontspant 

terwijl deze zich zouden moeten aanspannen, spreken we van een onderactieve 

bekkenbodem.

In dit boekje verstaan we onder bekkenproblemen alle klachten die veroorzaakt 

worden door een slechte functie van de bekkenbodem of door beschadiging van de 

bekkenbodem. Een paar situaties vragen om bijzondere aandacht in de zorg voor 

bekkenbodemproblemen. Tijdens een bevalling moet de bekkenbodem volledig 

ontspannen om de baby ruimte te geven. Dit is een grote belasting voor de 

bekkenbodem en daarom is het belangrijk veel aandacht aan die bekkenbodem te 

geven rondom de bevalling. Om bestaande bekkenbodemklachten te verhelpen kan 

een operatie worden uitgevoerd. Het is goed om te beseffen dat zo’n ingreep op zich 

ook weer gevolgen heeft voor de functie van de bekkenbodem.

Een ander belangrijk aspect van de bekkenbodem is dat de functie ervan wordt 

beïnvloed door hoe we ons voelen, hoe we in het leven staan en door wat we eerder 

meegemaakt hebben.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat een slechte functie van de bekkenbodem kan 

leiden tot veel verschillende klachten. Voor de zorg is het belangrijk dat al deze 

verschillende klachten door één en dezelfde bekkenbodem kunnen worden 

veroorzaakt. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat zowel dokters, 

fysiotherapeuten, als psychologen een rol spelen in de zorg voor de patiënt met 

bekkenbodemproblemen. 

Leeswijzer

In Deel 1 staan de conceptcriteria in beschrijvende vorm weergegeven. Voorafgaand 

aan de voorbeelduitspraken en met een korte toelichting. In Deel 2 zijn de concept-

criteria geoperationaliseerd zodat ze toetsbaar zijn. In Deel 3 worden een aantal 

aanbevelingen gedaan. In de Bijlagen staat het project omschreven en worden de 

namen weergegeven van degene die hebben meegewerkt aan de totstandkoming 

van de criteria vanuit patiëntenperspectief. Om de leesbaarheid te verbeteren is in 

de tekst gebruik gemaakt van “hij en zijn”. In de meeste gevallen kan hier ook “zij en 

haar” gelezen worden.
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Patiënten weten als geen ander dat ze voor hun topprestatie afhankelijk zijn van anderen. 
Die anderen, of het nu de psycholoog, uroloog of continentieverpleegkundige is, zullen op 
de hoogte moeten zijn van de verwachtingen en wensen van de patiënt.
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Samenvatting van de criteria

1. Bekkenbodemproblemen mogelijk chronische aandoening

Bekkenbodemproblemen kunnen chronisch van aard zijn. Dat maakt goede  

begeleiding van de patiënt belangrijk.

a) Bij de diagnose bekkenbodemproblemen wordt door de arts met de patiënt 

besproken dat het om een chronische aandoening kan gaan. 

b) Kwaliteit van leven staat centraal in de behandeling. Kwaliteit van leven wordt 

jaarlijks gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst.

c) Een bekkenbodempatiënt wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks terug te 

keren voor controle.

d) De patiënt wordt geattendeerd op en eventueel begeleid bij het blijven oefenen 

van de bekkenbodemspieren.

e) De behandelend arts doet een handreiking d.m.v. informatiemateriaal, waarin 

patiënten kunnen lezen wat voor begeleiding ze kunnen krijgen en wat voor 

instanties er op dat gebied zijn.

2. Behandeling van bekkenbodemproblemen

Er wordt multidisciplinair en patiëntgericht gewerkt.

a) Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst tijdens de intake met de patiënt 

wordt het behandelteam samengesteld. Het behandelteam kan bestaan uit: 

uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, continentieverpleegkundige, 

MDL-arts, colo-rectaal chirurg, psycholoog, seksuoloog en geriater.

b) Het behandelteam organiseert op één gezamenlijke polikliniek spreekuren.

c) Minimaal één keer per maand wordt een multidisciplinair overleg gehouden 

door het behandelteam.

d) Er is dossieroverdracht en dossierinzage tussen de verschillende disciplines.

e) Er is één behandelplan per patiënt over specialismen heen.

f) Voor de patiënt wordt één herkenbare casemanager aangewezen die goed 

bereikbaar is.

g) Er wordt één keer per week een inloopspreekuur gehouden (waarvoor geen 

afspraak gemaakt hoeft te worden).

h) Er wordt informatie gegeven over de verschillende disciplines die bij bekken-

bodemproblemen beschikbaar zijn voor het behandelteam.
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3. Privacy, respect en menselijkheid, veiligheid en vertrouwen

Er wordt respectvol met de patiënt omgegaan met oog voor privacy, veiligheid, 

vertrouwen en behoud van de integriteit van het lichaam.

a) De patiënt krijgt van tevoren schriftelijke informatie over de verschillende 

onderzoeken. Direct voorafgaande aan het onderzoek wordt gevraagd of de  

patiënt het onderzoek al eerder heeft gehad en of hij de informatie heeft 

gelezen. Waar nodig wordt het doel van het lichamelijk of aanvullend onder-

zoek en hoe het onderzoek plaatsvindt, nogmaals uitgelegd.

b) Voorafgaand aan een lichamelijk of aanvullend onderzoek wordt er aan 

patiënten gevraagd of zij in het verleden nare ervaringen hebben gehad die van 

invloed kunnen zijn op de beleving van het geplande onderzoek. Tevens wordt 

er door de arts aangegeven dat de patiënt het recht heeft om tijdens het 

onderzoek zijn of haar grenzen aan te geven en stop te zeggen.

c) Na ieder lichamelijk onderzoek vindt er een nagesprek plaats over de beleving 

van het onderzoek. Indien patiënt het onderzoek als traumatisch heeft ervaren, 

wordt er in overleg met de patiënt, doorverwezen naar psycholoog of seksuo-

loog.

d) De inrichting van de onderzoek- en behandelkamer voor inwendig lichamelijk 

onderzoek is veilig en met respect voor de patiënt. Concreet wordt hiermee 

bedoeld:

• De onderzoeksstoel staat niet met de benen richting de deur.

• Er is een gordijn aanwezig dat wordt gesloten tijdens het onderzoek.

• Een aparte omkleedruimte of gordijn waarachter de patiënt zich kan  

verkleden.

• Een vuilnisbak in de omkleedruimte voor eventueel verbandmateriaal.

• Er zit een lampje op de deur die aangeeft dat de onderzoeksruimte bezet is.

• Er komt niemand de behandelkamer binnenlopen als het onderzoek gestart 

is.

• Er wordt vooraf aan de patiënt gevraagd of er een arts of specialist in  

opleiding bij het onderzoek aanwezig mag zijn en of die van de patiënt een 

handeling van het onderzoek mag uitvoeren.

• De arts geeft de patiënt een hand terwijl hij naast de patiënt staat in plaats 

van tussen de benen.

• De patiënt krijgt een handdoek aangereikt als hij of zij ligt te wachten met 

ontbloot onderlijf.
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• Een arts vertelt over de uitslag van het onderzoek wanneer de patiënt 

aan gekleed voor hem zit.

• Er is vlakbij de onderzoeksruimte een toilet.

• Bij onderzoek door verschillende specialisten tegelijk wordt er tegen en met 

de patiënt gesproken in plaats van over de patiënt.

4. Operatie en risico-inventarisatie gesprekken

Bij overwegen van een operatie moet een (risico-inventarisatie)gesprek plaats-

vinden over alternatieve behandelingen, bijwerkingen, mogelijke risico’s en  

consequenties. Gezamenlijk komen patiënt en specialist tot een uiteindelijke  

beslissing. 

a) Iedere patiënt met een indicatie voor een operatie wordt voorafgaand aan de 

operatie doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut.

b) Indien de arts een operatie voorstelt, krijgt de patiënt minimaal 14 dagen 

bedenktijd. Er wordt gewezen op alternatieve operatietechnieken, het slagings-

percentage en wat de afwegingen kunnen zijn voor een beslissing. De patiënt 

wordt vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van het ontstaan van 

incontinentie (urine en faeces), seksuele en psychologische problemen na de 

operatie. De behandelend specialist vraagt daar weer naar 3 en 6 maanden na 

afloop van de operatie. De keuze van de patiënt wordt door de arts gerespec-

teerd. Indien de patiënt kiest voor niet opereren wordt de patiënt begeleid bij de 

niet-operatieve behandeling die als alternatief kan worden gezien. De patiënt 

neemt bij voorkeur iemand (zoals de partner) mee naar deze gesprekken. Later 

kan de informatie uit het gesprek dan nog eens worden doorgenomen.

c) Als een patiënt behoefte heeft aan contact met lotgenoten die een zelfde of 

vergelijkbare operatie hebben ondergaan, zal het behandelteam dat contact 

faciliteren.

d) Er is een volumeregel op specialistniveau voor het uitvoeren van het aantal 

operaties per jaar bij bekkenbodemproblemen en er is transparantie over  

hoeveel operaties de specialist per jaar uitvoert.

5. Actief omgaan met mogelijke seksuele problemen

Bekkenbodemproblemen kunnen een grote impact hebben op relaties en  

seksualiteit. De zorg heeft hiervoor aandacht.

a) Tijdens het eerste consult worden eventuele seksuele problemen  

geïnven tariseerd.

b) Er is aandacht voor mogelijke seksuele problemen, relatieproblemen,  
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problemen op het gebied van intimiteit voor zowel de patiënt als voor zijn 

partner.

• Jaarlijks wordt gevraagd naar mogelijke seksuele- en relatieproblemen aan 

de hand van een gevalideerde vragenlijst.

• Indien nodig wordt, in overleg met de patiënt, doorverwezen naar een 

seksuoloog of psycholoog.

6. Keuze vrijheid hulpmiddelen

Er is sprake van keuzevrijheid bij de keuze voor hulpmiddelen. 

Voorwaarden voor keuzevrijheid zijn:

• Onafhankelijke informatie die verstrekt wordt door een deskundige. In de 

praktijk meestal een continentieverpleegkundige.

• Hulp van een continentieverpleegkundige bij het maken van keuzes.

• Begeleiding door de continentieverpleegkundige om te zien of de hulpmiddelen 

goed gekozen zijn.

• Het aanbieden van of wijzen op keuzeondersteunende informatie over 

hulpmiddelen zoals een onafhankelijke website of de hulpmiddelengids van de 

patiëntenvereniging.

7. Signaleren mogelijke bekkenbodemproblemen na bevalling

Zwangerschap en bevalling kunnen bekkenbodemproblemen tot gevolg hebben. 

Het is belangrijk hier op tijd aandacht aan te geven.

• Het verdient aanbeveling om zes maanden na de bevalling een afspraak te 

plannen waarbij wordt gevraagd naar bekkenbodemproblemen en naar de 

ervaring van de bevalling.

• Indien een vrouw zes maanden na de bevalling last heeft van een bekken-

bodemprobleem, wordt zij geadviseerd een bekkenfysiotherapeut te bezoeken.

• Bij een traumatische ervaring tijdens de bevalling wordt de vrouw, in overleg 

met haar, doorverwezen naar een psycholoog.

8. Meerwaarde patiëntenorganisatie

De behandelaar wijst voorafgaand aan de operatie of ingrijpende behandeling en 

bij de jaarlijkse controle, op het bestaan van de patiëntenorganisatie, de meerwaar-

de daarvan en de functie die het delen van ervaringskennis kan hebben.  
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DEEL I 
De kwaliteitscriteria in beschrijvende vorm

Criterium 1: bekkenbodemproblemen mogelijk 
chronische aandoening

“Het is best belastend om dit te hebben. Hoewel ik het op dit moment wel redelijk 

geïntegreerd heb in mijn leven. Dat neemt niet weg dat het nog altijd wel heel  

pittig is.”

“Ik had er eigenlijk geen rekening mee gehouden dat ik nooit meer beter zal worden. 

En hier altijd mee zal blijven zitten.”

“Als ik niet spoel, dan krijg ik in de loop van de dag een grotere druk op mijn 

bekkenbodem. Dat betekent extra pijn, nog meer pijn. Maar ook van het spoelen kan 

ik meer pijn krijgen. Tijdens het darmspoelen (...) heb ik wat mee moeten persen; nou, 

dan is mijn dag eigenlijk al bepaald. ‘Oke’, denk ik dan ‘dit wordt een prutdag’. Dat is 

toch wel… eeh… zeker 3 keer in de week.”

Bekkenbodemproblemen kunnen chronisch van aard zijn. Dat maakt goede 

begeleiding van de patiënt belangrijk.

a) Bij de diagnose bekkenbodemproblemen wordt door de arts met de patiënt 

besproken dat het om een chronische aandoening kan gaan. 

b) Kwaliteit van leven staat centraal in de behandeling. Kwaliteit van leven wordt 

jaarlijks gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst.

c) Een bekkenbodempatiënt wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks terug te 

keren voor controle.

d) De patiënt wordt geattendeerd op en eventueel begeleid bij het blijven oefenen 

van de bekkenbodemspieren.

e) De behandelend arts doet een handreiking d.m.v. informatiemateriaal, waarin 

patiënten kunnen lezen wat voor begeleiding ze kunnen krijgen en wat voor 

instanties er op dat gebied zijn.
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Toelichting

Voor het acceptatieproces is het belangrijk dat patiënten beseffen dat hun bekken-

bodemprobleem mogelijk een chronische aandoening is. Uitleg hierover zal de 

patiënt duidelijk maken dat de klachten niet helemaal verdwijnen of na herstel 

terug kunnen komen. Om de klachten te beperken is het belangrijk dat patiënten 

begeleiding krijgen in hoe ze met deze chronische aandoening om kunnen gaan in 

hun leven. Dit kan door een bekkenfysiotherapeut, een arts of een psycholoog 

worden gedaan. Deze keuze wordt door de arts, samen met de patiënt gemaakt. 

Goede begeleiding kan de klachten verlichten. 

Er wordt aandacht besteedt aan de kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven wordt 

gemeten met behulp van vragenlijsten. De eerste meting vindt plaat voor het 

eerste consult. De vragenlijsten worden afgenomen door een continentieverpleeg-

kundige of gespecialiseerd maatschappelijk werkster. Aan de hand hiervan krijgt 

de behandelend arts inzicht hoe het met de patiënt gaat. Hiermee kan bij de keuze 

van de behandeling rekening worden gehouden. Aan het einde van de behandeling 

wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen om het effect van de behandeling op de 

kwaliteit van leven te meten.

Patiënten zullen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om goed te 

blijven omgaan met hun bekkenbodem. De bekkenbodem bestaat uit spieren welke 

getraind moeten blijven om optimaal te kunnen functioneren. De zorg moet dit 

monitoren, stimuleren en begeleiden.

Omdat het een chronische aandoening kan zijn is het belangrijk dat de patiënt na 

de diagnose regelmatig onder controle blijft bij de specialist, continentieverpleeg-

kundige of bekkenfysiotherapeut. Daarom moet de patiënt de mogelijkheid 

geboden worden om jaarlijks terug te keren voor controle.  Problemen en verande-

ringen kunnen zo tijdig opgemerkt worden, waardoor er op tijd naar een passende 

oplossing gezocht kan worden. Tevens kunnen nieuwe ontwikkelingen op behan-

delgebied tijdig besproken worden met de patiënt.
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Criterium 2: behandeling van 
bekkenbodemproblemen

“De bekkenbodem betreft urologie, het maag-darm gebied en gynaecologie. Dat 

maakt het gecompliceerd. Ik wil graag samenwerking tussen verschillende disciplines 

en artsen met kennis van zaken. Het is belangrijk dat ze van elkaar weten wat ze 

doen.”

“Ik heb in het ziekenhuis een combinatie-afspraak gehad van een gynaecoloog en een 

uroloog, die werken heel mooi samen, vind ik, en op zo’n prettige manier voor dit 

soort onderzoek! En dus wel samen én in contact met de patiënt.”

“Ik heb een super gesprek gehad met de arts. Niet alleen het begrip, maar ook het 

kunnen inzien, het kunnen invoelen van wat voor een impact het op mijn leven heeft. 

Dat je uiteindelijk ook heel veel nare ervaringen hebt opgedaan, dat staat er dan even 

los van op dat moment. Het was wel een man die zich in jou kon verplaatsen als 

patiënt. Dat was gewoon heel prettig. Dat gesprek verschafte ook helderheid. Ik zei:  

‘Ik neem u niets kwalijk, want dit is volgens mij gewoon een fout van mijn eigen lijf.”

Er wordt multidisciplinair en patiëntgericht gewerkt.

a) Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst tijdens de intake met de patiënt 

wordt het behandelteam samengesteld. Het behandelteam kan bestaan uit: 

uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut, continentieverpleegkundige, 

MDL-arts, colo-rectaal chirurg, psycholoog, seksuoloog en geriater.

b) Het behandelteam organiseert op één gezamenlijke polikliniek spreekuren.

c) Minimaal één keer per maand wordt een multidisciplinair overleg gehouden 

door het behandelteam.

d) Er is dossieroverdracht en dossierinzage tussen de verschillende disciplines.

e) Er is één behandelplan per patiënt over specialismen heen.

f) Voor de patiënt wordt één herkenbare casemanager aangewezen die goed 

bereikbaar is.

g) Er wordt één keer per week een inloopspreekuur gehouden (waarvoor geen 

afspraak gemaakt hoeft te worden).

h) Er wordt informatie gegeven over de verschillende disciplines die bij 

bekkenbodemproblemen beschikbaar zijn voor het behandelteam.
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Toelichting

Aangezien bij de behandeling van bekkenbodemproblemen meerdere disciplines 

betrokken zijn, zal de patiënt te maken krijgen met verschillende specialisten. Naar 

aanleiding van de intake wordt het behandelteam voor die patiënt voor dat 

moment samengesteld. Dit team kan later worden uitgebreid met andere specialis-

men. Het moet voor de patiënt inzichtelijk zijn welke disciplines binnen het 

ziekenhuis beschikbaar zijn voor het behandelteam. 

Het behandelteam organiseert op één gezamenlijke polikliniek spreekuren. Bij 

voorkeur vinden de afspraken van de patiënt op één dag plaats. Het is belangrijk 

dat de verschillende behandelende specialisten met elkaar overleggen in een multi-

disciplinair overleg. Ook dossieroverdracht is belangrijk. Een casemanager kan hier 

op toezien en kan tevens worden gezien als het aanspreekpunt voor de patiënt. 

Elke zorgverlener binnen het team heeft zijn of haar speciale deskundigheid. Er kan 

overlap zijn. Belangrijk is dat door iedereen dezelfde boodschap aan de patiënt 

wordt gegeven.

Er moet uitgegaan worden van één behandelplan waarin de verschillende 

disciplines en verschillende gebieden van de bekkenbodem samenkomen. Dit 

behandelplan wordt ook duidelijk gecommuniceerd naar de huisarts. Om de 

toegankelijkheid te vergroten is er regelmatig een laagdrempelig inloopspreekuur 

waarbij de patiënt zonder afspraak met zijn vragen kan binnenlopen bij de 

continentieverpleegkundige of casemanager. Een casemanager moet goed 

bereikbaar zijn voor de patiënt.

Het verdient aanbeveling dat de leden van het behandelteam samenwerken met 

de patiëntenorganisaties, onder meer bij het organiseren van informatiebijeen-

komsten en het opstellen van informatiemateriaal.
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Criterium 3: privacy, respect en menselijkheid, 
veiligheid en vertrouwen

“En wat ik vreselijk vond… In al deze onderzoeken is dit dan het meest simpele 

onderzoek; het normale inwendige onderzoek, maar dat er dan wel één arts aan de 

voorkant staat met zijn vingers, en de andere aan de andere kant. En dan vragen: 

“persen, aanspannen”. Weet ik veel wat; trekken, plukken… Nou pff!”

“Ik heb een keer een MRI-scan gehad. Toen kreeg ik in mijn anus spul gespoten. Van 

tevoren had ik niet door dat ik liggend in zo’n scanapparaat ook gewoon moest gaan 

liggen poepen. Dat wist ik van tevoren niet! Je hebt een koptelefoontje op en dan: “Ga 

nu maar persen”! Ja, normaal schijt ik alles uit, maar je kan helemaal niks, behalve op 

de alarmbel drukken… en dan weer: ‘persen maar, persen maar’! Op een gegeven 

moment lig je die contrastvloeistof uit te poepen, maar daar komt de rest achteraan, 

natuurlijk.”

“Heb jij dat ook gehad, dat jij op handen en knieën moest gaan staan? Maar ook wat 

alle onderzoeken met jou als mens doen, dat is toch een hele… ja… Hoe je dat ervaart, 

nou ja, mensonterend wil ik het net niet noemen, maar het zit op het randje.”

Er wordt respectvol met de patiënt omgegaan met oog voor privacy, veiligheid, 

vertrouwen en behoud van de integriteit van het lichaam.

a) De patiënt krijgt van tevoren schriftelijke informatie over de verschillende 

onderzoeken. Direct voorafgaande aan het onderzoek wordt gevraagd of de 

patiënt het onderzoek al eerder heeft gehad en of hij de informatie heeft 

gelezen. Waar nodig wordt het doel van het lichamelijk of aanvullend 

onderzoek en hoe het onderzoek plaatsvindt, nogmaals uitgelegd.

b) Voorafgaand aan een lichamelijk of aanvullend onderzoek wordt er aan 

patiënten gevraagd of zij in het verleden nare ervaringen hebben gehad die 

van invloed kunnen zijn op de beleving van het geplande onderzoek. Tevens 

wordt er door de arts aangegeven dat de patiënt het recht heeft om tijdens het 

onderzoek zijn of haar grenzen aan te geven en stop te zeggen.

c) Na ieder lichamelijk onderzoek vindt er een nagesprek plaats over de beleving 

van het onderzoek. Indien patiënt het onderzoek als traumatisch heeft ervaren, 

wordt er in overleg met de patiënt, doorverwezen naar psycholoog of 

seksuoloog.
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d) De inrichting van de onderzoek- en behandelkamer voor inwendig lichamelijk 

onderzoek is veilig en met respect voor de patiënt. Concreet wordt hiermee 

bedoeld:

• De onderzoeksstoel staat niet met de benen richting de deur.

• Er is een gordijn aanwezig dat wordt gesloten tijdens het onderzoek.

• Een aparte omkleedruimte of gordijn waarachter de patiënt zich kan 

verkleden.

• Een vuilnisbak in de omkleedruimte voor eventueel verbandmateriaal.

• Er zit een lampje op de deur die aangeeft dat de onderzoeksruimte bezet is.

• Er komt niemand de behandelkamer binnenlopen als het onderzoek gestart 

is.

• Er wordt vooraf aan de patiënt gevraagd of er een arts of specialist in 

opleiding bij het onderzoek aanwezig mag zijn en of die van de patiënt een 

handeling van het onderzoek mag uitvoeren.

• De arts geeft de patiënt een hand terwijl hij naast de patiënt staat in plaats 

van tussen de benen.

• De patiënt krijgt een handdoek aangereikt als hij of zij ligt te wachten met 

ontbloot onderlijf.

• Een arts vertelt over de uitslag van het onderzoek wanneer de patiënt 

aangekleed voor hem zit.

• Er is vlakbij de onderzoeksruimte een toilet.

• Bij onderzoek door verschillende specialisten tegelijk wordt er tegen en met 

de patiënt gesproken in plaats van over de patiënt.

Toelichting

Bij een inwendig onderzoek gaat het over het binnendringen van het lichaam. Er 

wordt respectvol met de patiënt omgegaan bij dit soort onderzoek. De patiënt moet 

daarnaast vooraf op de hoogte gebracht worden wat het doel van het onderzoek is 

en wat het onderzoek inhoudt en wat hij hierbij kan verwachten. Degene die het 

onderzoek uitvoert  zal de patiënt rustig voorbereiden op het onderzoek. Belangrijk 

is om daarbij aan de patiënt aan te geven dat hij zijn grenzen ten allen tijde mag 

aangeven. 

Aangezien een nare ervaring in het verleden van invloed kan zijn op de reactie 

tijdens het onderzoek, is het belangrijk dat de specialist vooraf vraagt naar 

mogelijke nare ervaringen. Omdat deze een trigger kunnen zijn en kans geven op 

eventuele herbeleving. De onderzoeker kan hier dan rekening mee houden.
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Na het onderzoek vraagt de specialist aan iedere patiënt hoe hij het onderzoek 

ervaren heeft. De onderzoeker die vermoedt dat er sprake is van een traumatisch 

ervaren onderzoek zal dit met de patiënt bespreken. Als de patiënt aangeeft het 

onderzoek als naar of traumatisch te hebben wordt hij, in gezamenlijk overleg, 

doorverwezen naar een psycholoog of seksuoloog.  

Een patiënt moet zich in een onderzoek- of behandelkamer veilig voelen en de 

privacy  moet worden gewaarborgd. De bejegening door de onderzoeker is hier van 

groot belang. Een aantal algemene praktische zaken helpen om de privacy te 

waarborgen. Deze zaken hebben met name betrekking op de inrichting van de 

onderzoek- en behandelkamer.
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Die verwachtingen en wensen zijn verwoord in kwaliteitscriteria. Deze vormen de lat. En 
die ligt hoog. Terecht. Want we willen met elkaar een topprestatie leveren. Het liefst goud 
behalen.
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Criterium 4: operatie en risico-
inventarisatiegesprekken

“Ik denk dat zij mij wel duidelijker hadden mogen vertellen wat de impact zou zijn 

van de operatie. Dat je echt een heel lange herstelperiode hebt. Maar ook omdat je 

jong bent hakt het er in. Mijn oudste kind was 3 jaar, mijn jongste was 1 jaar. Zij 

schatten jouw specifieke gezinssituatie totaal niet in. Het heeft natuurlijk een andere 

impact op het leven dan op dat van iemand die 55 is. Die niet meer in de jonge 

kinderen zit. Met respect hoor. Maar dat is gewoon zo anders…”

“Nee. Het was echt: ‘u gaat naar huis’. En u zoekt het eigenlijk maar uit. ‘Tot die 3 

maanden mag u absoluut niet tillen, liever zelfs de theepot niet’. Hoe moet je dat dan 

doen?”

“De arts heeft mij dus medicijnen voorgeschreven en hij wilde eigenlijk al opereren. 

Maar daar had ik geen zin in omdat ik weet wat de gevolgen daar van kunnen zijn. 

Dat heb ik trouwens uit uw blaadje gehaald.”

“Door die operatie heb ik nog veel problemen overgehouden zoals chronische 

bekkenbodempijn. Niet ten gevolge van een te hoge spierspanning, maar 

waarschijnlijk door zenuwbeschadiging. Ik kan niet meer zelfstandig ontlasting 

hebben, dat moet ik altijd met darmspoelingen doen. En ik heb er incontinentie aan 

overgehouden waarvoor  ik 3 maal daags mijn blaas zal moeten spoelen. Gezien mijn 

gezinssituatie (met twee kleine kinderen) lukt mij dat niet altijd. Ten gevolge van de 

chronische pijn kan ik geen lange afstanden meer lopen of lang staan. Ik wou dat ik 

nooit die operatie had ondergaan.”
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Bij overwegen van een operatie moet een (risico-inventarisatie)gesprek 

plaatsvinden over alternatieve behandelingen, bijwerkingen, mogelijke risico’s en 

consequenties. Gezamenlijk komen patiënt en specialist tot een uiteindelijke 

beslissing. 

a) Iedere patiënt met een indicatie voor een operatie wordt voorafgaand aan de 

operatie doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut.

b) Indien de arts een operatie voorstelt, krijgt de patiënt minimaal 14 dagen 

bedenktijd. Er wordt gewezen op alternatieve operatietechnieken, het 

slagingspercentage en wat de afwegingen kunnen zijn voor een beslissing. De 

patiënt wordt vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van het ontstaan van 

incontinentie (urine en faeces), seksuele en psychologische problemen na de 

operatie. De behandelend specialist vraagt daar weer naar 3 en 6 maanden na 

afloop van de operatie. De keuze van de patiënt wordt door de arts 

gerespecteerd. Indien de patiënt kiest voor niet opereren wordt de patiënt 

begeleid bij de niet-operatieve behandeling die als alternatief kan worden 

gezien. De patiënt neemt bij voorkeur iemand (zoals de partner) mee naar deze 

gesprekken. Later kan de informatie uit het gesprek dan nog eens worden 

doorgenomen.

c) Als een patiënt behoefte heeft aan contact met lotgenoten die een zelfde of 

vergelijkbare operatie hebben ondergaan, zal het behandelteam dat contact 

faciliteren.

d) Er is een volumeregel op specialistniveau voor het uitvoeren van het aantal 

operaties per jaar bij bekkenbodemproblemen en er is transparantie over 

hoeveel operaties de specialist per jaar uitvoert.

Toelichting

Aangezien een operatie bij een bekkenbodemprobleem een ingrijpende operatie is, 

zal er vooraf voldoende heldere informatie gegeven worden. Daarbij valt te denken 

aan: de naam van de operatie, de gevolgen, eventuele risico’s van de operatie en  

het slagingspercentage van de operatie. Deze informatie wordt gegeven door de 

specialist. Verder wordt er informatie gegeven over alternatieve operatie-

technieken.

Aan iedere patiënt wordt aangeboden om in contact te komen met lotgenoten die 

een zelfde of vergelijkbare operatie hebben ondergaan. Als de patiënt dat contact  

wil zal de zorgverlener de totstandkoming faciliteren. 
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Goede nazorg na de operatie is belangrijk. Hoe pas je de voorschriften die bij een 

bepaalde operatie horen in, in jouw leven? De continentieverpleegkundige, de 

bekkenfysiotherapeut en de psycholoog kunnen een patiënt hier voorlichting over 

geven en individueel begeleiden.

Omdat een operatie aan de bekkenbodem een complexe operatie is, is het belang-

rijk dat er door een specialist een x aantal operaties per jaar uitgevoerd wordt voor 

behandeling y. De beroepsgroep zal de waarden hiervoor vaststellen.

Bij de risico-inventarisatie wordt gekeken naar alle risicofactoren voor het ontstaan 

van een bekkenbodem gerelateerde aandoening. Hierbij worden aspecten betrok-

ken zoals lifestyle, beroep en gezinssamenstelling. Tevens wordt er gekeken naar 

contra-indicaties zoals syndromen waarbij het bindweefsel (door erfelijke factoren) 

zwak is. Er wordt altijd gevraagd naar de aanwezigheid van deze contra-indicatie 

bij de patiënt. Na afloop van het bespreken van de mogelijke risico’s wordt er 

schriftelijke informatie aan de patiënt meegegeven.

Mannen

Een operatie aan een bekkenbodemprobleem zoals een prostaatoperatie, kan tot 

gevolg hebben dat een man geen erectie meer kan krijgen of incontinent wordt. 

Aangezien dit veel impact kan hebben op de kwaliteit van leven, is het  ook hier 

belangrijk dat hij en zijn partner hier voorafgaand aan de operatie uitgebreid over 

geïnformeerd worden.
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Om de criteria te bereiken zullen de uitkomsten van dit project dagelijkse praktijk moeten 
worden. Routine in elk gesprek, elk plan, in iedere behandel- of gespreksruimte,  voor 
iedereen die onderdeel uitmaakt van het proces. Kwestie van trainen. 
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Criterium 5: actief omgaan met mogelijke 
seksuele problemen

“We hebben amper seksueel contact, dat doet namelijk heel veel pijn. Ik probeer het 

wel, maar hij wil me geen pijn doen. Ik heb ook een potje naast het bed, dat is niet 

echt sexy. Hij heeft het regelmatig over uit elkaar gaan.” 

“Wij slapen apart. Seks zit er niet in. Daarom slapen wij apart, zodat hij niet alleen 

maar denkt ‘dat zou ik wel willen’. We werden naar een seksuoloog gestuurd, maar de 

lust is er wel, dat is niet het probleem, alleen doet het zeer. Wat kan de seksuoloog 

daar mee?”

“Als ik met mijn vriend ben, drink ik de hele dag niet. M’n nieuwe vriend weet 

namelijk niet wat ik heb. Het is beter om zo te voorkomen dat ik urine verlies in bed.”

“Een erectie is bij een man niet alleen voor de seks. Het geeft mij mijn mannelijke 

gevoel. Jonge mannen worden ’s morgens wakker met een erectie. Dat is hun energie, 

hun spirit om de dag weer tegemoet te treden. Ze zeggen wel eens dat mannen achter 

hun penissen aanlopen… Het is in feite wel zo, je haalt er namelijk een stuk 

mannelijkheid uit.”

Bekkenbodemproblemen kunnen een grote impact hebben op relaties en 

seksualiteit. De zorg heeft hiervoor aandacht.

a) Tijdens het eerste consult worden eventuele seksuele problemen 

geïnventariseerd.

b) Er is aandacht voor mogelijke seksuele problemen, relatieproblemen, 

problemen op het gebied van intimiteit voor zowel de patiënt als voor zijn 

partner.

• Jaarlijks wordt gevraagd naar mogelijke seksuele- en relatieproblemen aan 

de hand van een gevalideerde vragenlijst.

• Indien nodig wordt, in overleg met de patiënt, doorverwezen naar een 

seksuoloog of psycholoog.
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Toelichting

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat men een bekkenbodemprobleem niet 

alleen heeft. Het kan een sterke invloed hebben op relaties en de seksuele functies 

en de beleving daarvan. Van de partner vraagt dat begrip, openheid en aandacht. 

Van patiënt en partner vraagt het samen delen en praten over de problemen en 

over de gevolgen ervan voor de relatie. Het is daarom belangrijk dat er vanuit de 

zorg aandacht is voor seksuele problemen en voor hoe patiënt en partner hier mee 

omgaan. Bij het eerste consult wordt geïnventariseerd of er seksuele- of relatiepro-

blemen zijn. De arts geeft uitleg over hoe deze problemen in verband staan met de 

bekkenbodem aandoening. 

Seksuele problemen kunnen zowel oorzaak als gevolg van bekkenbodemproblemen 

zijn. Het is daarom noodzakelijk om bij elke bekkenbodempatiënt het seksueel 

functioneren in kaart te brengen. De arts kan, op basis van de uitkomst van dit 

gesprek, de patiënt voorstellen om met een seksuoloog te gaan praten. Als patiënt 

toestemt zal hij daarvoor verwezen worden, bij voorkeur naar de seksuoloog 

betrokken bij het bekkenbodemteam. Tijdens de jaarlijkse controle wordt ook 

gevraagd hoe het met de seksuele functies en de relatie gaat.
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Criterium 6: keuzevrijheid hulpmiddelen

“Het materiaal dat ik gebruik is zo dik. Als ik ‘s zomers een witte broek aan heb, dan 

ben ik bang dat ze het zien.”

“Maar dat moet je wel weten wat er nog meer op de markt is! Je begint net als patiënt 

en je weet niet wat er nog meer is. Dat wordt je door niets of niemand verteld.”

“Dat zelf uitzoeken klopt bij mij ook. Het verband dat ik gebruikte schuurde. Het 

elastiek irriteerde heel erg. Ik ben er zelf achter gekomen dat een ander merk beter 

werkt. Gewoon door een proefpakketje te bestellen.”

“Ik heb soms luieruitslag van het materiaal. Daarom doe ik thuis af en toe niks om. 

Dan doe ik het maar in m’n broek, dan verschoon ik me wel weer, maar dan kan mijn 

huid tenminste even bijkomen.”

“Je moet er zelf achter komen welke katheter je het beste vindt. Ik ben zonder 

tussenkomst van een continentieverpleegkundige naar huis gestuurd met een te 

grote katheter! Waanzinnig he! Tot bloedends toe…ik had een behoorlijke 

operatiewond; ik stond te katheteriseren, echt elke keer kwam er bijna meer bloed uit, 

dan urine. Op een gegeven moment heb ik de hulpmiddelenleverancier gebeld: “Dit 

klopt niet, toch”? Ik kreeg daar een verpleegkundige aan de lijn en die zei: “Nee, maar 

welke maat heb jij dan? Nou, dat is helemaal niet een standaardmaat voor vrouwen, 

dat moet veel kleiner zijn”. Maar hij mocht dat zelf niet toesturen, dus moest ik dat 

via de professor in het ziekenhuis regelen. En die had het toen wel heel snel voor mij 

geregeld. En hij schaamde zich ook wel heel erg. Maar pas toen ben ik naar de 

continentieverpleegkundige gestuurd.  Dat je eerst, weet jij veel…”Doe ik iets verkeerd 

of zal het moeten wennen”? Of wat dan ook. Ik heb mijzelf kapot lopen maken 

daarmee.”
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Er is sprake van keuzevrijheid bij de keuze voor hulpmiddelen. 

Voorwaarden voor keuzevrijheid zijn:

• Onafhankelijke informatie die verstrekt wordt door een deskundige. In de 

praktijk meestal een continentieverpleegkundige.

• Hulp van een continentieverpleegkundige bij het maken van keuzes.

• Begeleiding door de continentieverpleegkundige om te zien of de 

hulpmiddelen goed gekozen zijn.

• Het aanbieden van of wijzen op keuzeondersteunende informatie over 

hulpmiddelen zoals een onafhankelijke website of de hulpmiddelengids van de 

patiëntenvereniging.

Toelichting

Veel patiënten met bekkenbodemproblemen zijn afhankelijk van hulpmiddelen om 

in hun sociale leven om te gaan met hun bekkenbodemprobleem. Het is daarom 

belangrijk dat  de patiënt een goed, deskundig en onafhankelijk advies krijgt over 

de hulpmiddelen die het beste bij hem passen. Dit advies kan gegeven worden door 

de continentieverpleegkundige. Deze kan de patiënt een proefpakketje meegeven 

zodat hij de hulpmiddelen uitgebreid kan uitproberen. 

Een andere mogelijkheid om een keuze voor een bepaald hulpmiddel te maken  

is online keuzeondersteunende informatie. Hierin kan de patiënt aangeven wat 

voor hem of haar belangrijk is en waar een hulpmiddel aan moet voldoen. Uit de 

keuze ondersteunende informatie komt dan naar voren welk hulpmiddel het meest 

geschikt is. Vervolgens wordt dit met de continentieverpleegkundige besproken die 

verder kan begeleiden.
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Criterium 7: signaleren mogelijke 
bekkenbodemproblemen na bevalling

“Bij de geboorte van m’n eerste kind zijn de problemen ontstaan. Ik heb 17 uur over de 

bevalling gedaan. Bij m’n tweede kind had ik weer een zware bevalling. Ik heb toen na 

de bevalling lange tijd gedacht: mijn onderlijf hoort niet meer bij mij.”

“Bij beginnende klachten moet je gewezen worden op een bekkenfysiotherapeut. Je 

moet op tijd met oefeningen beginnen. Wellicht komen mijn klachten doordat ik drie 

kinderen gebaard heb op eigen kracht. Zonder persweeën. Vrouwen moeten sowieso 

gewezen worden op bekkenfysiotherapie na de bevalling.”

“Mijn problemen zijn ontstaan na de bevalling van mijn oudste dochter. Dat is 

gewoon een heel normale bevalling geweest, maar waarschijnlijk ten gevolge van 

erfelijk zwak steun- en bindweefsel.”

“Ik heb helemaal geen informatie over oefeningen gekregen. Niet over hoe ik 

oefeningen moet doen. Oefeningen doe ik daarom niet, het is me veel te vermoeiend.”

“Ik heb helemaal geen informatie of voorlichting gekregen. Niet over oefeningen of 

wat dan ook. Ik vroeg er ook nooit naar. Ik liet het maar over me heen komen.”

Zwangerschap en bevalling kunnen bekkenbodemproblemen tot gevolg hebben. 

Het is belangrijk hier op tijd aandacht aan te geven.

• Het verdient aanbeveling om zes maanden na de bevalling een afspraak te 

plannen waarbij wordt gevraagd naar bekkenbodemproblemen en naar de 

ervaring van de bevalling.

• Indien een vrouw zes maanden na de bevalling last heeft van een 

bekkenbodemprobleem, wordt zij geadviseerd een bekkenfysiotherapeut te 

bezoeken.

• Bij een traumatische ervaring tijdens de bevalling wordt de vrouw, in overleg 

met haar, doorverwezen naar een psycholoog.
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Toelichting

Zwangerschap en bevalling kunnen bekkenbodemproblemen tot gevolg hebben. 

Het is daarom belangrijk dat er al tijdens de zwangerschap aandacht geschonken 

wordt aan de mogelijke problemen die tijdens of na zwangerschap en bevalling 

kunnen ontstaan. De bekkenfysiotherapeut is een eenvoudig te benaderen 

hulpverlener die hierover informatie kan geven aan de zwangere vrouw. Deze kan 

ook informatie of oefeningen meegeven waarmee de bekkenbodem in goede 

conditie kan worden gebracht. Als er op tijd gehandeld wordt, kunnen latere 

bekkenbodemproblemen voorkomen of verminderd worden. Dit geldt voor de 

zwangerschap en voor de eerste maanden na de bevalling.

Tijdens de zwangerschap wordt er door de verloskundige of gynaecoloog een 

risico- inventarisatie gedaan op het voorkomen van mogelijk erfelijk zwak steun- en 

bindweefsel. Dit om risico’s tijdens en na de bevalling in te kunnen schatten.

Zes maanden na de bevalling wordt een vrouw door degene die de bevalling heeft 

begeleid (verloskundige of gynaecoloog) opgeroepen om een afspraak te maken. 

Tijdens deze afspraak wordt besproken hoe het gaat met de bekkenbodem en wordt 

gewezen op oefeningen die ze na de zwangerschap kan doen om de bekkenbodem 

in conditie te houden. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak ingepland of 

wordt doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut.

Als er sprake is van een traumatische ervaring bij de bevalling, wordt een vrouw in 

overleg doorverwezen naar een psycholoog of seksuoloog. Een goede verwerking 

van een traumatische ervaring bij de bevalling beperkt de kans op lange termijn 

gevolgen voor het functioneren van de bekkenbodem.
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Criterium 8: meerwaarde 
patiëntenorganisatie

“Het was voor mij een openbaring, de herkenbaarheid in het blad van de SBP. 

Eindelijk kreeg ik het gevoel: ‘ik sta er niet alleen voor.”

“Via de psycholoog ben ik lid geworden van de SBP. Toen kwam ik erachter: anderen 

hebben het dus ook.”

“Ik wilde lid worden van de SBP omdat ik over m’n klachten wilde lezen. Ik lees alle 

artikelen in het blad, want ik wil me voorbereiden op de toekomst, als ik eventueel 

een keer geopereerd moet worden ofzo.”

De behandelaar wijst voorafgaand aan de operatie of ingrijpende behandeling en 

bij de jaarlijkse controle, op het bestaan van de patiëntenorganisatie, de 

meerwaarde daarvan en de functie die het delen van ervaringskennis kan hebben.  

Toelichting

Veel patiënten hebben baat bij lotgenotencontact. Het herkennen en erkennen 

staat hierbij centraal. De behandelaar moet daarom op de patiëntenorganisatie 

wijzen. De patiënt kan zelf beslissen om lid te worden.

Het basisteam met specialisten kan ook ingezet worden bij een bijeenkomst voor 

lotgenoten.
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Zoals gezegd: niemand levert een topprestatie in z’n eentje. Ook niet in de zorg bij 
bekkenbodemproblemen. Het is zaak om samen aan de slag te gaan. Dan presteer je 
optimaal.
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DEEL II 
Operationalisatie van de criteria

Alle criteria gaan over het proces (en zijn geen uitkomstcriteria).  

De criteria gelden voor de eerste- en tweedelijn.

Criterium Zorgproces Specificatie

1. Chronische 
aandoening

Bekkenbodem-
problemen kunnen 
chronisch van aard 
zijn. Het is daarom 
belangrijk dat de 
patiënt goed 
begeleid wordt. 

Patiënten waarbij 
de diagnose 
bekkenbodem-
problemen is 
gesteld. 

a) Staat in het protocol beschreven dat de arts bij 
de diagnose bekkenbodem-problemen met de 
patiënt bespreekt dat het om een chronische 
aandoening kan gaan? Ja/Nee.

b) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij de gevalideerde kwaliteit van leven 
vragenlijst jaarlijks is afgenomen en 
doorgesproken.

Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten in de praktijk of de instelling.

c) Staat in het protocol beschreven dat een 
chronische  patiënt de mogelijkheid krijgt om 
jaarlijks op controle te komen? Ja/Nee.

d) Staat in het protocol beschreven dat iedere 
patiënt gewezen wordt op het belang van het 
blijven oefenen van de bekkenbodemspieren? 
Ja/Nee.

e) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten 
waaraan schriftelijk materiaal is uitgedeeld.

Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten in de praktijk of de instelling.

2. Behandeling

Er wordt 
multidisciplinair 
en patiëntgericht 
gewerkt.

Patiënten die onder 
behandeling zijn 
voor hun 
bekkenbodem-
problemen.

Aan hoeveel van de punten uit criterium 2 wordt 
voldaan?

a) Welke disciplines zijn beschikbaar voor het 
behandelteam van bekkenbodempatiënten?

b) Wordt er een gezamenlijke spreekuur op de 
polikliniek gehouden? Ja/Nee.

c) Is er dossieroverdracht en dossierinzage tussen 
verschillende disciplines? Ja/Nee.

d) Wordt er minimaal één keer per maand 
multidisciplinair overleg gevoerd door het 
basisteam? Ja/Nee.

e) Is het voor de patiënt duidelijk wie zijn 
casemanager is en (wanneer) is deze bereikbaar 
voor de patiënt? Ja/Nee.

f) Is er één behandelplan per patiënt over 
specialismes heen? Ja/Nee.

g) Is er één keer per week  inloopspreekuur 
(waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te 
worden)? Ja/Nee.
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Criterium Zorgproces Specificatie

3. Privacy, respect 
en menselijkheid, 
veiligheid en 
vertrouwen

Er wordt respectvol 
met de patiënt 
omgegaan met oog 
voor privacy, 
veiligheid, 
vertrouwen en 
behoud van de 
integriteit van het 
lichaam.

Patiënten die onder 
behandeling zijn 
voor hun 
bekkenbodem-
problemen.

a) Teller:  het aantal bekkenbodempatiënten aan 
wie voorlichting is gegeven en schriftelijk 
materiaal meegegeven (of opgestuurd) vóórdat 
onderzoek plaatsvindt.

 Noemer: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij lichamelijk of aanvullend onderzoek 
gedaan is.

b) Teller: het aantal bekkenbodem-patiënten 
waarbij voorafgaand aan lichamelijk of 
aanvullend onderzoek nare ervaringen in het 
verleden zijn geïnventariseerd.

 Noemer: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij lichamelijk of aanvullend onderzoek 
gedaan is.

c) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij een nagesprek over de ervaringen van 
het onderzoek heeft plaatsgevonden na 
lichamelijk of aanvullend onderzoek.

 Noemer: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij lichamelijk of aanvullend onderzoek 
gedaan is.

d) Aan hoeveel punten uit criterium 3 wordt 
voldaan?
• Er is vlakbij de onderzoeksruimte een toilet.
• Onderzoeksstoel niet met de benen richting 

de deur.
• Gordijn aanwezig dat wordt gesloten tijdens 

onderzoek.
• Lampje op de deur die aangeeft dat de 

onderzoeksruimte bezet is. 
• Er zijn handdoeken aanwezig  voor de patiënt.

In het protocol staat het volgende omschreven:
• Niemand komt de behandelkamer binnen 

lopen als onderzoek gestart is.
• Vooraf wordt verteld wat een specifiek 

onderzoek inhoudt.
• Vooraf wordt aan de patiënt gevraagd of er 

een coassistent bij het onderzoek aanwezig 
mag zijn en of hij handelingen mag 
uitvoeren. 

• De arts geeft de patiënt een hand naast de 
patiënt en niet tussen de benen door.

• Patiënten krijgen een handdoek aangereikt 
als ze liggen te wachten met ontbloot 
onderlijf.

• De arts vertelt niet tijdens het aankleden de 
uitslag van het onderzoek.

• Bij onderzoek door verschillende specialisten 
tegelijk wordt tegen en met de patiënt 
gesproken i.p.v. over de patiënt.
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Criterium Zorgproces Specificatie

4. Operatie

Bij overwegen van 
een operatie moet 
een (risico-
inventarisatie) 
gesprek 
plaatsvinden over 
mogelijke risico’s 
en consequenties. 
Gezamenlijk 
komen patiënt en 
specialist tot een 
uiteindelijke 
beslissing.

Patiënt die onder 
behandeling is 
voor zijn of haar 
bekkenbodem-
problemen.

a) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij er voorafgaand aan een operatie een 
(risico-inventarisatie) gesprek plaatsvond, met 
daarin de volgende elementen:
• De mogelijke gevolgen van de operatie op het 

gebied van incontinentie en seks worden 
besproken;

• De patiënt krijgt een bedenktijd van 
minimaal 14 dagen;

• Er wordt een overzicht gegeven van mogelijke 
alternatieven.

 Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten dat een operatie heeft ondergaan in 
de praktijk of instelling.

b) Teller: aantal patiënten dat voorafgaand  aan 
een operatie doorverwezen is naar de 
bekkenfysiotherapeut.

 Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten dat een operatie heeft ondergaan in 
de praktijk of instelling.

 Teller: zijn er gegevens over hoeveel operaties 
een specialist uitvoert? Ja/Nee.

5. Seksuele 
problemen

Bekkenbodem-
problemen kunnen 
een grote impact 
hebben op de 
relatie en 
seksualiteit. De 
zorg heeft hiervoor 
aandacht.

Patiënt die onder 
behandeling is 
voor zijn of haar 
bekkenbodem-
problemen.

a) Is in het protocol opgenomen hoe wordt 
omgegaan met mogelijke seksuele problemen, 
relatieproblemen, problemen op het gebied van 
intimiteit voor zowel de patiënt als voor zijn of 
haar partner? Ja/Nee.

b) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten 
waarbij in het eerste consult seksuele 
problemen worden geïnventariseerd.

 Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten die het eerste consult hebben gehad.

6. Hulpmiddelen

Er sprake van 
keuzevrijheid bij de 
keuze voor 
hulpmiddelen.

Patiënt die onder 
behandeling is 
voor zijn of haar 
bekkenbodem-
problemen.

a) Teller: het aantal bekkenbodempatiënten dat is 
begeleid door een continentieverpleegkundige 
in het maken van keuzes voor hulpmiddelen.

 Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten dat in dit jaar hulpmiddelen is gaan 
gebruiken in de praktijk of instelling.

7. Bevalling

De zwangerschap 
kan bekkenbodem-
problemen tot 
gevolg hebben. Het 
is belangrijk hier 
op tijd bij te zijn.

Vrouwen die zes 
maanden geleden 
bevallen zijn.

Teller: het aantal vrouwen bij wie een 
bekkenbodemconsult heeft plaatsgevonden zes 
maanden na de bevalling.

Noemer: het totaal aantal vrouwen waarbij de 
bevalling zes maanden geleden is begeleid.
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Criterium Zorgproces Specificatie

8. Lotgenoten-
contact

De behandelaar 
wijst jaarlijks en 
voorafgaand aan 
een operatie of 
ingrijpende 
behandeling op het 
bestaan van de 
patiënten-
organisatie, de 
meerwaarde 
daarvan en de 
functie die het 
delen van 
ervaringen kan 
hebben.

Patiënten die onder 
behandeling zijn 
voor hun 
bekkenbodem-
problemen.

Teller: het aantal bekkenbodem patiënten dat 
gewezen is op het bestaan van de patiënten-
organisatie.

Noemer: het totaal aantal bekkenbodem-
patiënten dat onder behandeling is in de 
praktijk of instelling.
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DEEL III 
Aanbevelingen

Er komen uit het onderzoek onder de patiënten en het traject om te komen tot 

kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief drie aanbevelingen naar voren.

1) Nader onderzoek operaties

Er zou meer onderzoek moeten worden verricht naar de effecten van operaties.  

Er is vaak weinig bewijs over het succes van verschillende operaties bij bekken-

bodemproblemen.

Er moet daarom nader onderzoek gedaan worden naar het effect van operaties. 

Hierbij moet ook gekeken worden naar risicogroepen waarbij de kans op complica-

ties groter is dan bij andere groepen. Bijvoorbeeld mensen met zwak bindweefsel 

zoals bij Ehlers-Danlos patiënten. Tevens is onderzoek naar psychologische effecten 

en eventuele seksuele problemen na de operatie van belang.

2) Campagne zwangerschap en bekkenbodemproblemen

Een zwangerschap kan ervoor zorgen dat er (later) bekkenbodemproblemen 

ontstaan. Het is daarom belangrijk dat er tijdens en na de zwangerschap aandacht 

is voor de bekkenbodem. Daarom moet er tijdens de zwangerschap al door de 

verloskundige aan de zwangere vrouw gevraagd worden ‘wie is je bekkenfysio-

therapeut?’ Wanneer een vrouw dit niet weet, ontvangt zij een lijstje met bekken-

fysiotherapeuten in de omgeving. Het is de bedoeling dat de vrouw een halfjaar na 

de bevalling een afspraak maakt bij de verloskundige of gynaecoloog om in gesprek 

te gaan hoe het gaat met de bekkenbodem. Daarbij wordt gevraagd naar urine-

verlies, ontlastingpatroon, seksualiteit, borstvoeding, menstruatie en pijnklachten. 

Er wordt aan de hand van dat gesprek bepaald of verdere behandeling nodig is. Wil 

dit in de praktijk goed werken, moeten vrouwen al tijdens de zwangerschap 

worden gewezen op de mogelijke gevolgen. Bijvoorbeeld door een campagne.

3) Eerstelijns bekkenbodemzorg

Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar mogelijkheden en eventuele 

praktijkvoorbeelden van goede multidisciplinaire bekkenbodemzorg in de eerste 

lijn die voldoet of kan voldoen aan kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. 
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Goede financiering is hiervoor  vanzelfsprekend een voorwaarde, vergelijkbaar met 

de functiefinanciering van de ketenzorg voor COPD-patiënten in de eerstelijn. 

Patiënten geven de voorkeur aan laagdrempelige zorg dichtbij huis. Eerstelijns 

bekkenbodemzorg zal hier eventueel aan tegemoet kunnen komen.
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Nawoord 
In het najaar van 2008 bogen wij ons als bestuur van de Stichting Bekkenbodem 

Patiënten over de grote vraag hoe wij ons als patiëntenorganisatie konden 

ontwikkelen tot een invloedrijke derde partij op de zorgmarkt, naast de zorg-

aanbieders en zorgverzekeraars.

Juist op dat moment kwam het initiatief van Het Ondersteuningsburo voor het 

project ‘Goud in Handen’. Een project waarin de ervaringsdeskundigheid van 

patiënten door middel van wetenschappelijk onderzoek verzameld en omgezet 

wordt in kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de patiënt.

Met voldoening kijken wij naar het resultaat van het project ‘Goud in Handen’.  

In dit boekje met criteria hebben de bekkenbodempatiënten zich laten horen, waar-

mee zij hun verantwoordelijkheid nemen als aandeel in de optimalisering van de 

zorg rondom de bekkenbodem. Daarmee is dit boekje een concrete invulling van de 

patiëntenorganisatie als derde partij in het zorgveld.

Met respect en bewondering hebben we de focusgroepen meegemaakt. De 

openhartigheid en betrokkenheid van de deelnemers hebben de waarde en 

diepgang van het gesprek en daarmee van het hele project bepaald.

Namens het bestuur bedanken wij allen die meegewerkt hebben aan de totstand-

koming van dit resultaat. Dank aan de patiënten in de focus- en expertgroepen;  

aan de zorgverleners in de klankbordgroep, waaronder speciaal de projectadviseur; 

en aan de projectleider en medewerkers van HOB. 

Hans van Geelen,  

waarnemend voorzitter SBP

Henriëtte Meijer,  

gedelegeerde SBP
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Moedig artsen aan te doen, support patiënten te delen en enthousiasmeer behandelteams 
samen te werken aan betere zorg. In dit geval bij bekkenbodemproblemen. Foto: George Verberne/HH
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Bijlage 1
Gebruikte methoden

Deze bijlage geeft een beknopte toelichting op de gebruikte onderzoeksmethode  

en het gevolgde proces om te komen tot de kwaliteitscriteria vanuit patiënten-

perspectief.

Uitgangspunt verantwoorde criteria

Het uitgangspunt is om verantwoorde kwaliteitscriteria bekkenbodemzorg vanuit 

patiëntenperspectief te ontwikkelen. Verantwoord, zoals gedefinieerd door het 

kwaliteitsinstituut CBO: “… berustend op wetenschappelijk onderzoek met daarop 

discussie en aansluitende meningsvorming, gericht op het expliciteren van doel-

treffend handelen.” In het project is sociaal wetenschappelijk verantwoord 

onderzoek uitgevoerd onder patiënten met bekkenbodemproblemen. Door middel 

van een zorgvuldig doorlopen traject (met discussie met het zorgveld) komen de 

concrete criteria tot stand.

Onderzoeksvraag

De belangrijkste vraag waarop Stichting Bekkenbodem Patiënten antwoord wil 

hebben is: wat vinden patiënten met bekkenbodemproblemen belangrijk bij de 

behandeling voor hun bekkenbodemproblemen? Voor de beantwoording van deze 

vraag maken we gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er leeft 

onder een bepaalde doelgroep, over wat voor iemand belangrijk is en waaróm. Deze 

vorm van onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterlig-

gende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de doelgroep. Het gaat in 

op het waarom van heersende meningen en bepaalde gedragingen. Daarbij 

worden bewuste motivaties van de doelgroep besproken, maar ook onbewuste 

motivaties kunnen worden achterhaald. 

Focusgroepen 

Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep van 

patiënten (gemiddeld 6 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider die 

wordt bijgestaan door een assistent. De gespreksleider laat de groep zo veel 
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mogelijk spontaan onderwerpen aandragen en houdt met name in de gaten of de 

focus op de onderzoeksvraag blijft, vraagt door daar waar nodig is en draagt 

eventueel onderwerpen aan van een vooraf opgestelde topiclijst wanneer deze nog 

niet spontaan naar voren zijn gekomen. De uitvoering van het onderzoek en de 

werving zijn nadrukkelijk patiëntvriendelijk opgezet. Er zijn vier focusgroepen 

gehouden op verschillende plaatsen in Nederland. Daarnaast heeft er één diepte-

interview plaatsgevonden met een patiënt, omdat deze de focusgroep niet kon 

bijwonen.

  

Werving

Alle donateurs van Stichting Bekkenbodem Patiënten zijn via een persoonlijke brief 

uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroepen. In totaal hebben 76 mensen 

zich hiervoor opgegeven. Uiteindelijk hebben 23 patiënten deelgenomen aan de 

vier focusgroepen verspreid over Nederland. Er is één aanvullend diepte-interview 

gehouden.

Analyse 

De focusgroepen zijn uitgewerkt tot letterlijke transcripten. Alle data zijn vervol-

gens geanalyseerd met behulp van codering. Codering is een methode waarbij alle 

informatie eerst veelvuldig wordt doorgelezen. Uit de data worden dan belangrijke 

thema’s van de topiclijst benoemd. Vervolgens zijn er verbanden tussen verschil-

lende thema’s te leggen. Per thema wordt informatie gegroepeerd om als onder-

bouwing te dienen bij de bevindingen.

Concrete criteria: discussie en meningsvorming

Om uiteindelijk te komen tot kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief worden 

verschillende stappen genomen. Ten eerste is het kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

De volgende stap was het prioriteren van de uitkomsten. Dit is gedaan door de 

klankbordgroep en de expertgroep met behulp van de Delphi methode3). Vervolgens 

zijn de geprioriteerde onderwerpen omgezet naar concrete conceptkwaliteits-

criteria. Deze omzetting werd uitgevoerd aan de hand van (een bewerking op) het 

AIRE-instrument4). Om de discussie in het proces te versnellen is de AIRE-werk-

groep in het leven geroepen. In bijlage 2 staat omschreven wie zitting hadden in de 

verschillende groepen.
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Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorgprofessionals, behan-

delinstituten, onderzoeksinstellingen die betrokken zijn bij zorg voor patiënten met 

bekkenbodemproblemen. De klankbordgroep geeft inhoudelijke input en feedback 

op met name de uitkomsten van het onderzoek en de ontwikkelde conceptcriteria. 

Daarnaast heeft de klankbordgroep als doel: het creëren van draagvlak en het 

betrekken van het veld bij de implementatie.

Expertgroep

De expertgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen (patiënten met bekkenbodem-

problemen). Mensen die kunnen putten uit een brede kennis van de aandoening 

vanuit patiëntenperspectief. In de praktijk zijn dit vaak actieve leden van de 

patiëntenorganisatie. Bijvoorbeeld contactpersonen die naast hun eigen ervaring 

kunnen putten uit de ervaring van vele andere patiënten. Het doel van de expert-

groep is om het patiëntenperspectief te bewaken. Zij komen bijeen na de klank-

bordgroep en reageren ook op de uitkomsten van de klankbordgroep. De expert-

groep heeft een doorslaggevende stem.

Adviseur

De adviseur, uroloog dhr. dr. Bert Messelink, heeft een belangrijke rol gespeeld in 

het traject. Hij is verschillende malen om advies gevraagd en hij heeft het project-

team bijgestaan in het maken van keuzes, het leggen van contacten en het geven 

van informatie. De adviseur heeft de bijeenkomsten van de klankbordgroep voorge-

zeten.

Leesgroep 

De leesgroep bestaat uit de deelnemers van de klankbordgroep, expertgroep en 

AIRE-groep. De leesgroep is niet fysiek bij elkaar gekomen, maar zal in de laatste 

fase per e-mail op de kwaliteitscriteria reageren.

3. Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen 

van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over 

bestaat. Door de antwoorden van de andere experts terug te koppelen wordt in een aantal rondes 

geprobeerd tot consensus te komen.

4. AIRE staat voor: Appraisal of Indicators through Research and Evaluation: deze richtlijn voor de 

ontwikkeling  van kwaliteitscriteria is in 2006 ontwikkeld door het AMC in  opdracht van de Orde van 

Medisch Specialisten.
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Pak de handschoen op. Neem dit goud in handen en geef het door. Hoort, en zegt het 
vooral voort!



47Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor de zorg bij bekkenbodemproblemen

Bijlage 2
Deelnemers

Aan de totstandkoming van de kwaliteitscriteria voor patiënten met bekken-

bodem problemen vanuit patiëntenperspectief hebben meegewerkt:

De 23 patiënten die hebben deelgenomen aan de vier focusgroepen verspreid  

over Nederland. En de patiënt die heeft meegewerkt aan het diepte-interview.

De expertgroep, bestaande uit:

Mw. Marie-Anne Boll Ervaringsdeskundige

Dhr. Bert Kuipers Ervaringsdeskundige

Mw. Leoniek Oostrum Ervaringsdeskundige

Mw. Esther Paradé Ervaringsdeskundige

Dhr. Alfred Schermer Ervaringsdeskundige

Mw. Monique Schouten Ervaringsdeskundige

Mw. Maria Smit Ervaringsdeskundige

Mw. Mieke Wolferink Ervaringsdeskundige

De klankbordgroep, bestaande uit:

Dhr. Drs. Bert Messelink Voorzitter klankbordgroep en uroloog 

Adviseur ‘Goud in Handen’ deelproject  

Stichting Bekkenbodem Patiënten

Mw. drs. Charlotte Deen- Molenaar Colorectaal chirurg

Dhr. dr. Jeroen Dijkstra Gynaecoloog

Mw. dr. Saskia van Es Klinisch psycholoog

Dhr. dr. Hans van der Heyden MDL-arts

Dhr. drs. Frans Philipszoon Arts, Philmed zorgmarketing

Dhr. dr. Pieter Venema Uroloog

Mw. Liesbeth Westerik-Verschuuren Bekkenfysiotherapeut

Dhr. Mike Kuperus Rayon manager hulpmiddelenleverancier 

Mw. drs. Bianca van Moorst Seksuoloog

Mw. Bernij van Ooijen Continentieverpleegkundige

Mw. drs. Petra Wempe Huisarts
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De AIRE-groep:

Mw. drs. Cecilia Kalsbeek Projectleider en gespreksleider

Mw. Wendy van Leeuwen MSc Projectmedewerker

Dhr. drs. Erik Thier Directeur Het Ondersteuningsburo,  

vervangend projectleider

De leesgroep:

De deelnemers van de klankbordgroep, expertgroep en AIRE-groep.

Het onderzoeksteam:

Het Ondersteuningsburo (HOB): drs. C.J.C. Kalsbeek (projectleider, gespreksleider),  

drs. V.J.D. Platteel (projectmedewerker, gespreksleider en gespreksassistent),  

W.A.M. van Leeuwen MSc (projectmedewerker en gespreksassistent) en incidenteel  

J. Kempe (vervangend gespreksleider).

Projectleiding:

Het Ondersteuningsburo (HOB): drs. C.J.C. Kalsbeek en drs. E. Thier, vervangend  

projectleider.

Opdrachtgever:

Het bestuur van Stichting Bekkenbodem Patiënten, gedelegeerden Henriëtte Meijer  

en Gijs den Teuling.

Met speciale dank aan het CIBG, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport, Unit Fonds PGO die het project financieel hebben ondersteund.
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